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DCE – Nationalt center for Miljø og Energi 

 

  
 
 
 
 
Om DCE: 
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet er den cen-
trale 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 forsk-
ning og formidling og medvirke til at tilvejebringe et videnskabeligt grundlag for de 
beslutninger på miljø- og energiområdet, der træffes af regering og Folketing, mini-
sterier (især Miljø- og Fødevareministeriet og Energi-, Forsynings- og Klimaministe-
riet), regioner og kommuner, Grønlands Selvstyre (herunder Råstofmyndigheden i 
Grønland) samt i EU-regi.  
 
DCE varetager implementering af AU’s rammeaftale om forskningsbaseret myndig-
hedsbetjening med Miljø- og Fødevareministeriet og har til opgave at sikre videnop-
bygning og videnoverførsel af høj kvalitet om de strukturer, processer og sammen-
hænge, 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. 
 
DCE varetager koordineringen af de årlige forhandlinger om rammeaftalen vedr. udfø-
relse af forskningsbaseret myndighedsunderstøttelse på natur- og miljøområdet med 
Miljø- og Fødevareministeriet. Rammeaftalen med Miljøministeriet er 4-årig, dog 
med en årlig genforhandling for en ny 4-årig periode.  
 
Opfølgningen på rammeaftalen sker gennem udarbejdelse af en faglig og økonomisk 
halvårsstatus og årsrapportering, samt via de samarbejdsfora og faglige områdemø-
der, der løbende sikrer en gensidig orientering om forhold, der har betydning for Mil-
jøministeriets opgavevaretagelse og DCE’s forskningsbaserede myndighedsbetjening. 
 
Den forskningsbaserede rådgivning og overvågning inden for DCE’s fagområder udfø-
res først og fremmest af medarbejderne ved institutterne, Institut for Miljøviden-
skab (ENVS) og Institut for Bioscience (BIOS). Den forskning, som rådgivningen 
baseres på, publiceres i anerkendte videnskabelige tidsskrifter, mens rådgivningen og 
overvågningen leveres i form af videnskabelige og tekniske DCE-rapporter og notater, 
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som efter en kvalitetssikring i hht. DCE’s kvalitetssikringssystem leveres til rekviren-
terne. DCE er desuden forpligtet til at formidle relevant information til samfundet. 
DCE varetager således en særskilt opgave i forhold til formidling via centrets hjemme-
side http://dce.au.dk, nyhedsbrevet ”Nyt fra DCE” samt udgivelsen af en populærfaglig 
serie i bogform ”Miljøbiblioteket” inden for fagområderne. 
 
 
Arbejdsprogrammet: 
DCE’s Arbejdsprogram danner grundlaget for information til både AU’s ledelse og 
Miljø- og Fødevareministeriet om den faglige udmøntning af AU’s strategi og ramme-
aftalen med Miljø- og Fødevareministeriet i det pågældende år. Arbejdsprogrammet 
afspejler således de aktiviteter, der er kendte eller forventede i starten af det pågæl-
dende år. 
 
Arbejdsprogrammet er opdelt i overensstemmelse med DCE’s tre indsatsområder for 
perioden 2014-17, som er inspireret af EU’s 7. miljøhandlingsplan og indikerer der-
med, hvordan aktiviteterne vil understøtte de samfundsmæssige behov både nationalt 
og internationalt de kommende år.  
De tre områder og deres temaer er:  
 

A. Beskytte, bevare og forbedre naturkapital 
Tema 1: Natur og Terrestriske Økosystemer 
Tema 2: Ferskvandsøkosystemer 
Tema 3: Marine økosystemer 
 

B. Omstilling til en bæredygtig samfundsudvikling 
Tema 4: Miljøøkonomi, -politik og –regulering 
Tema 5: Miljø og ressource-strømme 
 

C. Beskytte borgerne mod miljørelaterede belastninger og risici for 
deres sundhed og trivsel 
Tema 6: Luft 
Tema 7: Risikovurdering af miljørelaterede belastninger og nye 
teknologier 
Tema 8: Klimaændringer, effekter og tilpasning 

Derudover beskrives tværgående aktiviteter under:  

Tværgående: 
Tema 9 og 10: Koordinering af Natur- og Miljøovervågning samt data 

 

For hvert tema er opstillet et farveinddelt skema, som angiver de overordnede aktivi-
ter inden for hvert tema: 
 
 
 
 

http://dce.au.dk/
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NOVANA (Det Nationale Overvågningsprogram)* 
Øvrig overvågning (uden for rammeaftalen) 
Øvrig rådgivning (inden for rammeaftalen) 
Øvrige indtægter (Rådgivning uden for rammeaftalen) 
Forskning 
Formidling 
Videregående uddannelse 

*For beskrivelse af de generelle opgaver i forbindelse med det nationale overvågningsprogram 
(NOVANA), herunder rollen som fagdatacenter se bilag 1. 
 
 
Økonomiske rammer og faglig sammenhæng 
En del af bevillingen fra rammeaftalen med Miljø- og Fødevareministeriet anvendes 
som grundlag for opretholdelse og udvikling af de forskningsmiljøer, der er forud-
sætningen for at kunne varetage forskningsbaseret overvågning og rådgivning i rela-
tion til myndighedsbetjeningen. Midlerne indgår som medfinansiering i eksternt re-
kvirerede forskningsprojekter på natur- og miljøområdet, idet forudsætningen for va-
retagelsen af de i rammeaftalen angivne forskningsområder er, at DCE tiltrækker 
yderligere ressourcer i betydeligt omfang. Forskningsprojekterne opnås gennem be-
villinger fra forskningsråd, nationale og internationale forskningsprogrammer (ek-
sempelvis EU’s rammeprogram for forskning og innovation Horizon 2020) samt kon-
trakter/opgaver for andre myndigheder og erhverv både nationalt og internationalt. 
Således sikres forskningens relevans ift. myndighedsbetjeningen, og forskningen 
danner dermed et essentielt grundlag for den faglige rådgivning (forskningsbaseret 
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 rådgiv-
ningsprojekter. Den tætte sammenhæng i løsning af opgaverne giver synergi mellem 
forskning, den forskningsbaserede myndighedsunderstøttelse (overvågning og råd-
givning), uddannelse samt videnformidling (Fig. 1.1). Endelig er den tværfaglige til-
gang til løsningen af samfundsrelaterede problemstillinger, som de faglige miljøer på 
ENVS og BIOS benytter – også gennem samspil med det øvrige AU og eksterne part-
nere – fundamental for at bidrage til den nationale og internationale samfundsudvik-
ling på natur- og miljøområdet. 
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Figur 1.1. Synergien mellem forskning, forskningsbaseret myndighedsunderstøttelse, 
uddannelse og videnformidling. 
 
 
De samlede budgetterede indtægter for 2016 anført i tabel 1 dækker DCE inkl. den 
forskning, forskningsbaserede myndighedsbetjening, forskeruddannelse og under-
visning samt formidling på natur- og miljøområdet, som udføres på institutterne Mil-
jøvidenskab og Bioscience. Indtægterne er fordelt på de 9 overordnede faglige tema-
er. Derudover er området ”Grønland” i den økonomiske oversigt skilt ud fra de øvrige 
temaer.   
 
 
Tabel 1  
Budgetterede indtægter 2016 (mio. kr.) 

Tema1   
Rammeaftale Mil-

jøministeriet2 
Øvrige  

indtægter  I alt 

  
121,2 180,0  301,2 

Natur 19,6 42,9  62,5 

Ferskvand 17,6 17,5  35,1 
Marin 13,7 18,5  32,2 
Samfund 2,4 8,6  11,0 
Ressourcer 9,1 5,0  14,1 
Luft 30,4 15,5  45,9 
Risiko 8,7 19,5  28,2 
Klima 5,9 13,5  19,4 
Tværgående 8,8 0,5  9,3 
Grønland 5,1 38,5    43,6 

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 aftal-

te opgaver dels medfinansieringsbehovet, hvilket kan skifte mellem fagområder over årene afhængig af udbud-

det af eksterne programmer og puljer og forskningsmiljøernes succesrate med ansøgninger. 
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Af de samlede budgetterede indtægter på 301,2 mio. kr. udgør den 4-årige rammeaf-
tale med Miljøministeriet med baggrund i reservationsbevillingen vedr. miljøunder-
søgelser på finansloven 121,2 mio. kr. og således ca. 40 % af de samlede indtægter. De 
øvrige indtægter er budgetteret til 180,0 mio. kr. estimeret på baggrund af seneste års 
opnåede finansiering. Indtægterne omfatter således bl.a. bevillinger fra forsknings-
råd, nationale og internationale forskningsprogrammer samt kontrakter/opgaver for 
andre myndigheder og erhverv både nationalt og internationalt og fordeler sig på 
99,0 mio. kr. fra danske forskningsråd m.m., 18,0 mio. kr. fra EU og 18,0 mio. kr. fra 
det øvrige udland. Derudover indgår Miljøministeriet aftaler med DCE om udførelse 
af yderligere opgaver, end hvad der følger af rammeaftalen (anslået 45,0 mio. kr.). 
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Område A: Beskytte, bevare og forbedre naturkapital 

Tema 1: Natur og terrestriske økosystemer 
Temaområde Aktivitet 

(Niveau 1) 
Aktivitet (Niveau 2) Aktivitet (Niveau 3) Delaktivitet (Niveau 3) Arbejdsprogram. Beskrivelse, Ultra kort. Skriv hvilke leverancer der forventes for at opfylde aktivitet.  

Hvornår? Frist for leverance skrives! 
1/2 årsrapportering. 
Beskrivelse af status 
og særligt afvigelser 
(budgetmæssige og 
opgavemæssige 
afvigelser) 

Årsrapportering. 
Beskrivelse af 
resultater og evt. 
afvigelser (særlig 
budgetmæssige 
afvigelser). Herunder 
beskrives også evt. 
afvigelser på 
opgaveniveau 

NATUR NOVANA Fagdatacenter Faglig rapportering, beregninger og modellering Udarbejde paradigmer 
for faglig rapportering, 
bearbejde data og 
udarbejde rapport om 
udvikling og status 

1) Udkast til paradigmer for data, faglig rapportering af arter, fugle og naturtyper (behandles i PSG dec. 
året før) 
 
2) Bearbejdning af overvågningsdata og udarbejdelse af rapporter om udvikling og status på overvågning 
af hhv. arter, fugle og terrestriske naturtyper jf. den aftalte tidsplan for databearbejdning og 
afrapportering 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

Kvalitetssikring Kvalitetssikring og 
indberetning af data 

Sikre opdateret, kvalitetssikret landsdækkende datasamling, der er let tilgængelig (kvalitetssikring af data 
indsamlet i 2015), samt kort notat om resultaterne af kvalitetssikring med fokus på forbedring 
 1) Korte notater om resultaterne af kvalitetssikring med fokus på forbedring.  Notaterne skal ligge senest 
15. juni 2016. 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

Dataanalyser Sikre at den 
landsdækkende 
datasamling er 
opdateret 

Beregne parametre for gunstig bevaringsstatus for naturtyper 
 
Gennemføre to dataanalyser af tidl. indsamlede loggerdata hhv. datakemi (generelt) færdiggøres i 2016. 
 
Udarbejde normintervaller for kemidata indsamlet i kontrolovervågning af naturtyper: N i løv for 
græsser, P i løv, Nitrit/nitrat i vand for 2190, 4010, 7230, 6410, P i vand og ammonium i vand. 
 
Udarbejde opdateret oversigt over artsprogrammet- ressourcesætning samt lokaliteter fordelt på 
enheder (være klar jan. 2016). 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

Databaser Indrapportere 
overvågningsdata til 
national og 
internationale databaser 

Drift, vedligeholdelse og udvikling af nationale databaser (udarbejdelse af metadata /FormDefs) til brug 
for rapportering af indsamlede og kvalitetssikrede data) - løbende opgave. 
 
Indrapportering til nationale og internationale databaser ift. DKs overvågningsforpligtigelser. jvf. bilaget 
"DCE's internationale rapportering i medfør af rammeaftalen november 2015". 
 
Lagre overvågningsdata samlet af FDC i DKs Naturdatabase (løbende opgave) 
 
Udarbejde og vedligeholde taxonliste for NOVANA arter til brug ved indtastning i naturdatabasen (gøres 
løbende). Opdatering af attributterne "bilagsarter", "fredede arter", og rødlistestatus og artscore iht. 
bekendtgørelse om klassificering og fastsættelse af mål for naturtilstanden i int. 
naturbeskyttelsesområder (1 gang pr. år).  

Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
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Tekniske anvisninger o.l. Udvikle, udarbejde og 
vedligeholde tekniske 
anvisninger 

Udvikling af tekniske anvisninger, som skal bruges i feltsæsonen 2016:  
TA for levestedsvurdering af eremit opdateres, frist 1. maj 2016 
 
Opdatering af TA for levestedskortlægning af vandhulsarter og TA for småsøer ensrettes. Opgaven 
koordineres mellem FDC natur og FDC sø 
   
Vejledning for levestedskortlægning for skovfugle. Vejledning laves i 2015 til brug for pilotprojekt i 2016 
under særskilt kontrakt. Endelig version af TA skal være klar senest ultimo 2016. 
 
4 vejledninger for levestedskortlægning af en række ynglefugle konverteres til egentlige TA'er. Frist 1. 
marts 2016 
 
TA for kortlægning af lysåbne naturtyper i Natura2000 områder med evt supplerende retningslinjer for 
indsamling til data til effektvurdering af forvaltningsindsatsen. Frist medio marts 2016 
 
Kortlægning af skovnaturtyper - udarbejdes i samarbejde med IGN, KU. Arbejdet påbegyndtes i 2015. 
Frist primo 2016.  
 
Udarbejdelse af opdateret TA for opsætning af vandstandsloggere. Baseres på udkomme af den nedsatte 
arbejdsgruppe (se nedenfor) 
 
Opdatering af TANO1 (overvågning af terrestriske naturtyper) fsva. analyseparametre, krav til 
analysemetoder mv. Frist ultimo 2016. 
Stationsudpegning. Evt udestående udpegninger af stationer gennemføres primo 2016.  

Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

Metodeudvikling, interkaliberinger Metodeudvikling og 
interkalibrering af 
prøvetagning 

Forestå forskningsbaseret og operationel metodeudvikling for prøvetagning mv.Tilrettelægge, 
gennemføre og rapportere interkalibreringer. I 2016 gennemføres inden feltsæson: interkalibrering af 
kortlægning af lysåbne - og skovnaturtyper.Vandstandsloggere: Fortsat deltage i arbejdsgruppe der skal 
afklare opstillingen og skala for måling af vandstand i NOVANA-programmet samt beskrive og 
implementere de nødvendige præciseringer i TAN01. Denne opgave indskrives i FDC grundvands 
arbejdsprogram, da der er behov for deres deltagelse i opgaven. Frist for løsning af opgaven: 1. juni 
2016Effektovervågning: Med udgangspunkt i kortlægningen af naturtyper og levesteder skal iværksættes 
en effektovervågning, som kan vurdere effekten af forskellige virkemidler i naturforvaltningen. Det skal 
afgøres hvilke parametre der kan hentes fra eksisterende data og hvilke vi skal ud og indsamle separat. 
Der skal laves ressourceestimater og metodeudvikling så eventuelt feltarbejdet kan iværksættes til 
feltsæsonen 2016. 

Resultater: 
 
 
 
Afvigelser: 

Resultater: 
 
 
 
Afvigelser: 

Nationale mødeaktiviteter Afholdelse af fagmøder, 
FKG-møder mv. 

Deltagelse i et fagmøde og efter behov i FKG-møder. Udgangspunktet er 2-3 FKG-møder. Derudover 
deltagelse i et årligt interessentmøde om årets overvågningsrapport. 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

Andet herunder FT spørgsmål Fagligsparring og ad hoc 
rådgivning 

Habitatdirektivets artikel 17 – gunstig bevaringsstatus. 2015-18. 
Efter EU-habitat-direktivet skal Danmark aflevere en rapport i 2019 om bevaringsstatus for arter og 
naturtyper under habitatdirektivet. Rapporten i 2013 var baseret på ekspertskøn fra DCE, og der er 
behov for et servicetjek af grundlaget, herunder revurdering af, hvilke parametre, der skal anvendes i 
overvågningen og hvordan bevaringsstatus kan bedømmes. Arbejdet er igangsat, men vil skulle fortsætte 
de kommende år. 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

Revision NOVANA Deltagelse i 
programrevision 2017-
21 

Programovervågning: yde overvågningsfaglige programrådgivning og bidrage til revision og justeringer af 
program, samt løbende faglig sparring 
 
Planlægning af NOVANA 2016 samt programperiode 2017-21. 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

Konkret overvågning Fugleovervågning Feltstationerne tipperne  Forvaltningsmøde og løbende kontakt m NST-Blåvands huk Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

Tipperne/Vestjyske 
fjorde 

Intensiveret overvågning af trækfugle og ynglefugle på Tipperne og vestjyske fjorde Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
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Overvågning fra 
Vadehavet 

Trækfugletælling: 
  a. Totaltælling to gange årligt 
  b. Gåsetælling marts, maj, september og november 
  c. Springflodstælling to gange pr måned 
Ynglefugletælling: 
  hvert forår 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

Tøndermarsken 
overvågning 

Ynglefugletælling hvert forår Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

Midtvinter- og 
fældefugletælling 

Landsdækkende midvintertælling (jan-feb) 
Fældefugletælling (jul-aug) 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

Vandfugletælling Syv optællinger (jan-okt) Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

Øvrig 
overvågning 
(uden for 
rammeaftalen) 

      Ingen aktiviteter planlagt Resultater: 
 
Afvigelser: 

Resultater: 
 
Afvigelser: 

Øvrig 
rådgivning 
(inden for 
rammeaftalen) 

National focal point 
(UN-ECE) 

DCE er ansvarlig for at rapportere opdaterede 
tålegrænser og belastningsmålsætninger samt for 
at udvikle og forbedre metoder, matematiske 
modeller og statistiske værktøjer til fastlæggelse af 
tålegrænser og deres overskridelser. 
 
DCE deltager i følgende arbejdsgrupper under UN-
ECE: 
o WGE (næstformand) 
o ICP-integrated modelling 
o ICP- mapping og modelling 
o TF-integrated assessment and modelling  

  I 2016 fortsættes deltagelsen i UNECE-arbejdet i alle arbejdsgrupper herunder arbejdsgruppen for 
effekter (WGE) hvor næstformandsrollen varetages. I 2016 deltages der i to møder I WGE (marts og 
september), ét møde i ICP-M&M i april, ét møde i TFIAM i maj, og ét møde i JEG, formentlig i oktober. 
Den væsentligste udvikling i det effektorienterede arbejde er aktuelt udviklingen af tålegrænser baseret 
på målsætninger for biodiversitet. DCE har bidraget til det videnskabelige arbejde med publiceret 
forskning, der understøtter udviklingsarbejdet i UNECE, og er præsenteret i både ICP-M&M, TFIAM og 
JEG. DCE bidrager aktuelt til arbejde i en ad hoc arbejdsgruppe vedr. offentlig adgang til 
overvågningsdata fra effektprogrammet. 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

Rødlisten DCE reviderer og opdaterer den nationale rødliste 
i perioden fra 2015-2019 med vurdering af 
gennemsnitlig 2100 eksisterende og 300 nye arter 
årligt. Fordelingen mellem årene af 
artsvurderingerne (nyvurderinger eller 
genvurderinger) fastlægges i de årlige 
arbejdsprogrammer. 

  I 2016 planlægges rødlistevurdering af mere end 4.000 arter af svampe, karplanter, natsommerfugle, bier 
og vandløbsinsekter med henblik på at færdiggøre opdateringen af den danske rødliste i 2019 iht. aftale i 
styregruppen.  Listen over rødlistede arter skal opdateres i NDB i 1016. 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
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Internationale 
konventioner 

o Fælles HELCOM/ICES/OSPAR ekspert gruppe 
vedr. marine fugle (JWGBIRD) 
o Det Trilaterale Vadehavssamarbejde om 
overvågning (TMAG, TWG, trækfugle gruppen: 
JMMB, ynglefuglegruppen JMBB samt sælgruppen 
TSEG) 
o Bistand i.f.m. udarbejdelse af Quality Status 
Report og OUV-rapportering (Outstanding 
Universal Values, UNESCO-kriterier, der anvendes 
i.f.m. udpegning af Verdensarvsområder, og som 
der efterfølgende rapporteres op imod). Herunder 
deltagelse i QSR-editorial Board 
o Expert gruppen SWG vedr. rapportering af 
Fuglebeskyttelses og Habitatdirektivet 
o Bonn-konventionen (deltagelse i Partkonference 
hvert 3- år, kommentering af national rapport) 
”Vandfugleaftalen” AEWA – arbejdsgruppe for 
kortnæbet gås 

  o DCE deltager i HELCOM/ICES/OSPAR møder efter aftale med NST 
o Opgaven vedr. det Trilaterale Vadehavssamarbejde gennemføres indenfor rammeaftalen, idet 

der er fokus at den gennemføres så effektivt som muligt. I 2016 er der planlagt følgende 
aktiviteter: 
·         Forberedelse, bidrag til, deltagelse i og rapportering fra et TMAG og et JMBB 
(ynglefuglegruppe)møde 
·         Redaktør for et kapitel (enten om træk- eller ynglefugle) i TMAG’s næste quality status 
rapport 
·         Forberedelse, bidrag til, deltagelse i og rapportering fra et JMMB (trækfugle gruppe) 
TMAG møde og lede mødet (som formand) 
-         Bistand i.f.m. udarbejdelse af Quality Status Report og OUV-rapportering (Outstanding 
Universal Values, UNESCO-kriterier, der anvendes i.f.m. udpegning af Verdensarvsområder, og 
som der efterfølgende rapporteres op imod). Herunder deltagelse i QSR-editorial Board 
·         Forberedelse, bidrag til, deltagelse i og rapportering fra 1eller 2 TSEG (sæl ekspert 
gruppe) møder og lede dette/disse møde(r) (som formand) 
·         Grundet omlægning af den fælles database under vadehavssamarbejde foretage 
nødvendige justeringer for anvendelse af ændrede rapporteringsformater og deltage i et møde 
herom. 

 
o DCE deltager i 2016 i SWG møderne efter aftale med NST (op til tre møder). 
o I 2016 organiserer DCE det årlige møde i AEWA arbejdsgruppe for kortnæbbet gås 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

Akkreditering     Ingen aktiviteter Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

Ad hoc rådgivning Omfatter kun deltemaet 1.1 Tilstand og 
påvirkninger af terrestriske økosystemer, idet ad-
hoc-midlerne for 1.2 Natur- og artsforvaltning, 
naturovervågning og planlægningsværktøjer er 
prioriteret til rødlistearbejdet. 

    Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

Øvrige 
indtægter 
(Rådgivning 
uden for 
rammeaftalen) 

1.1 Tilstand og 
påvirkninger af 
terrestriske 
økosystemer 

    Ingen planlagte aktiviteter i 2016 
 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

  1.2 Natur- og 
artsforvaltning, 
naturovervågning og 
planlægningsværktøjer 

    Under kontrakten med NST angående arts- og vildtforvaltning gennemføres en række faste 
rådgivningsopgaver, som fx den nationale vildtudbyttestatistik og vingeanalyser, jagttidsrevision og der 
løses ad-hoc opgaver inden for direktiver og konventioner, forstyrrelser, klimaændringer, nye arter 
(herunder invasive arter), naturgenopretning, vildtskader, jagt og jagttider m.fl.. I 2016 skal der leveres 
det biologiske beslutningsgrundlag for jagttidsrevisionen 2016. Herudover udføres der opgaver for andre 
offentlige og private aktører: VVM og risikovurderinger for fugle og flagermus i forbindelse med 
opsætning af vindmøller på land og på havet. I den forbindelse forventes der i 2016 flere opgaver med 
VVM og billedanalyser for de tyske myndigheder. Der skal udvikles koncepter og metoder i for bynatur – 
biodiversitet i projekt Greencity Aarhus og der skal udvikles et koncept for økologisk rum i agerlandet i 
samarbejde med Jægerforbundet. Udover Fagdatacentrets faste opgaver udføres rådgivning i forhold til 
truede arter (den nationale rødliste), beskyttede naturtyper (§ 3) samt arter og naturtyper omfattet af 
EU's naturdirektiver. I 2016 udvikles en web-applikation, der skal effektivisere rødlistearbejdet. 
Forskningen på området resulterer i videreudvikling af metoder til overvågning (herunder 
effektovervågning), kortlægning og tilstandsvurderinger af arter og naturtyper herunder også udvikling 
og opdatering af prioriteringsværktøjer i form af den årlige opdatering af High Nature Value (HNV) kort 
for det åbne land og skov og biodiversitetskort til rumlig prioritering af naturbeskyttelse og 
naturindsatser. I 2016 udvikles et tilsvarende risikokort for friluftsaktiviteter og naturbeskyttelse på 
havet. Projekter om Adaptiv forvaltning (se nedenfor) er yderligere et godt eksempel på udveksling af 
viden og information mellem forskning og rådgivning. Hovedfokus i 2016 er fortsat gåsebestande i 
Vestjylland, men forvaltningsopgaverne forventes også at inkludere bæver og eventuelt hedepletvinge, 
skarv og ulv (projektansøgning ultimo februar 2016). 
Der forventes 6-8 rapporter/notater inden for dette område. 

Resultater:Afvigelser: Resultater:Afvigelser: 
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Forskning 1.1. Tilstand og 
påvirkninger af 
terrestriske 
økosystemer 

Forskningsfokus 2014-17: 
• Videnopbygning om hvordan drivere som 
naturpleje, klimaændringer, kvælstof- og 
svovlafsætning etc., påvirker lysåbne 
økosystemers biologiske processer enten direkte 
eller via jordbundens buffersystemer, 
næringsstofbalance og struktur med fokus på 
vegetationsforandringer og økosystemernes 
robusthed over for påvirkninger 
• Videnopbygning om hvordan landbrugsdrift 
påvirker omgivelserne, bl.a. hvorledes bufferzoner 
mellem dyrket areal og omgivelserne mindsker 
afsætningen og dermed effekten af pesticider i de 
marknære habitater 
• Økosystemtjenester: bestøveres (humlebier og 
sommerfugles) værdi som indikatorer for 
uønskede effekter af landbrugsdrift 
• Betydning af landbrugspraksis for 
jordbundsorganismer og betydning for 
næringsstofomsætning 
• Indikatorer og modeller for effekter som følge af 
dyrkningspraksis herunder påvirkning fra 
ammoniak og pesticider 

  Data fra overvågningsprogrammet anvendes til at forske i årsager til den danske naturs tilstand. I 2016 er 
der planlagt undersøgelser af afdrift og effekt af herbicider på marknær seminatur, hvorved der bidrages 
til viden om betydningen af afdrift under feltforhold og relation til effekter målt under mere 
kontrollerede forhold. Derudover undersøges effekter på insekter, invasive arter og planter. Der arbejdes 
på at vurdere omfanget af ressourcer for blomsterbesøgende insekter i græsmarker med iblandede urter, 
og bidrages til udviklingen af et værktøj til bestemmelse af økosystemydelsen fra vilde 
blomsterbestøvere. Derudover planlægges forskning i adskillelse af effekter af pesticider i terrestriske 
økosystemer, forskning i effekter på bær og blomster i hegn, økologiske og evolutionære processer, der 
pågår under naturlige og antropogene stress-påvirkninger og deres betydning for struktur og 
artssammensætning i naturlige plante- og dyresamfund, samt muligheder for at begrænse 
pesticidbelastningen vha. dyrkningsstrategier som bl.a. inkluderer undersøgelser af sædskifter og 
jordbehandling. Omfanget af den planlagte forskning afhænger af omfanget af ekstern finansiering. Der 
forventes udgivet 12 -18 artikler inden for dette område i 2016.  
I 2016 arbejdes der desuden med udvikling af metoder til vurdering af klimaændringers effekt på jordens 
biodiversitet med fokus på jordfauna og dens indflydelse på omsætning af organisk stof og re-cirkulering 
af næringsstoffer. Flere store forskningsprojekter, som udføres i samarbejde med andre danske og 
udenlandske institutter, fortsættes i 2016. Forskningen er fokuseret på fænotypiske responser, men også 
evolutionære processer som vil føde ind til ændringer i artssammensætning og økosystemfunktioner. I 
2016 vil arbejdet være fokuseret på felteksperimenter på Island, eksperimenter i laboratoriet, samt 
publicering af videnskabelige artikler. Der forventes udgivelse af 2-4 artikler i 2016. 
Der forskes i anvendelsen af myrer til bekæmpelse af skadedyr plantager med henblik på reduceret 
pesticidforbrug og sikkerhed i den økologiske avl. Yderligere forskes der i økosystemgoder knyttet til 
myrernes tilstedeværelse i landbruget herunder gødskning af planter og potentiel bekæmpelse af 
plantesygdomme. Der forventes i 2016 publiceret 10-15 videnskabelige artikler alene på dette emne.  
 
Det forventes at der udkommer 30-35 videnskabelige artikler. 

Resultater: 
 
Afvigelser: 

Resultater: 
 
Afvigelser: 

1.2 Natur- og 
artsforvaltning, 
naturovervågning og 
planlægningsværktøjer 

Forskningsfokus 2014-17:  
• Videreudvikle konceptet for evidensbaseret 
naturplanlægning til at præcisere virkemidler og 
effektvurdering af gennemførte planer og 
anvendte forvaltningsmetoder.  
• Udvikle metoder til en naturfaglig evaluering af 
de forskellige virkemidlers effektivitet i forhold til 
at standse tilbagegangen i biodiversiteten og i 
forhold til de opstillede målsætninger. 
• Udvikling af et koncept for adaptiv forvaltning af 
enkeltarter i større landskaber der inddrager og 
involverer interessenter og forvaltere og som gør 
brug af monitering, modellering og dynamisk, 
adaptiv planlægning 
• Videreudvikle metoder til: (1) kosteffektiv arts- 
og naturtypeovervågning; (2) mønstergenkendelse 
og digital kortlægning af natur og 
biodiversitetsmønstre baseret på satellit- og 
flybårne sensorer og (3) netbaseret formidling af 
overvågningsdata, analyser og biologisk viden 
• Udvikle metoder til og dokumentation for et 
data- og videnbaseret grundlag for 
tilstandsvurdering og bevaringsstatus for danske 
arter og naturtyper 
• Opbygge viden om forskellige forstyrrelsers 
betydning for bestande og fordeling af arter. 

  Der vil ske en fortsat udvikling af metoder til adaptiv forvaltning med hovedfokus på gæs, men det 
forventes også at andre arter vil blive inddraget (fx bæver, hare, hjortevildt, ulv og hedepletvinge). Det er 
en metodisk tilgang, der strukturerer beslutningsprocesser ved klar formulering af problemstillinger, mål 
og tiltag i samarbejde med relevante aktører. Økologisk, agent-baseret simulering og modelsystemet 
ALMaSS vil blive anvendt og videreudviklet. I projekter om adaptiv forvaltning skal modellen simulere 
landbrugspraksis, hver enkelt dyrs bevægelser i landskabet samt jægernes adfærd. Modellen kan 
evaluere effekter af de scenarier, som interessenterne foreslår. ALMaSS vil også blive anvendt til 
risikovurdering af pesticiders effekt på non-target organismer. Endelig vil en af delmodellerne i ALMaSS 
(haremodellen) blive opdateret med sigte på udarbejdelsen af en forvaltningsplan for haren i Danmark. 
Flere projekter inddrager interesserede borgere i kortlægning af arter eller biodiversitet (Citizen Science).  
I projekt Biowide moniteres 130 permanente plot i Danmark for deres artsindhold og der udvikles 
parallelt genetiske metoder til artsbestemmelse (eDNA). I samarbejde med bl.a. Danmarks 
Naturfredningsforening og KU videreføres projektet Biodiversitet Nu, der har til formål at skabe bred 
interesse for indsamling af biodiversitetsdata. Herudover forskes der bredt i bl.a. vegetationsøkologi, 
populationsbiologi og processer. Der vil også ske en videreudvikling af metoder; fx brug af radar til 
dokumentation af fugletræk, remote sensing (lidar) data til kortlægning af vegetationsstruktur, avanceret 
billedanalyse til brug for optælling og udvikling af statistiske modeller til analyse. 
 
Der forventes mellem 35 og 40 videnskabelige artikler på området. 

Resultater: 
 
 
 
Afvigelser: 

Resultater: 
 
 
 
Afvigelser: 

Formidling       Netbaseret indsamling af data fx til kortlægning af biodiversitet og til rødlistevurdering og præsentation 
af overvågningsresultater fx i den årlige naturtypeafrapportering er eksempler på aktiviteter, som 
forsøger at forenkle indsamling og give en lettere adgang til data og informationer. Der vil i 2016 komme 
en Miljøbiblioteksbog, der handler om en af de nye arter i dansk natur: ulven. 
I 2016 forventes afholdt 15-20 populærvidenskabelige foredrag om økologi og anvendelse af arthropoder 
i landbruget. 

Resultater: 
 
Afvigelser: 

Resultater: 
 
Afvigelser: 

Videregående 
uddannelse 

      BIOS underviser fremtidens biologer i de metoder BIOS selv anvender til data-indsamling og 
dataanalyser. Dette arbejde spænder fra undervisningen i statistik på bacelorniveau, hvor de studerende 
lærer at bruge avancerede statistiske metoder til at undersøge tendenser i store datasæt, som for 
eksempel NOVANA data, til ph.d. kursus i strukturelle ligningsmodeller. Der undervises i metoder til 
biokontrol, som kan bidrage til mere bæredygtig produktion med mulighed for begrænsning af 
pesticidbelastningen og i fugle og pattedyrs økologi. Uddannelsen af ph.d.- og specialestuderende sker 

Resultater: 
 
Afvigelser: 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
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med baggrund både i projekter og i kobling af store datasæt som NOVANA data med andre data fx. 
traitdatabaser.  
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Tema 2: Ferskvandvandsøkosystemer 
Temaområde Aktivitet 

(Niveau 1) 
Aktivitet (Niveau 2) Aktivitet (Niveau 3) Delaktivitet (Niveau 3) Arbejdsprogram. Beskrivelse, Ultra kort. Skriv hvilke leverancer der forventes for at opfylde aktivitet. 

Hvornår? Frist for leverance skrives! 
1/2 årsrapportering. 
Beskrivelse af status og 
særligt afvigelser 
(budgetmæssige og 
opgavemæssige 
afvigelser) 

Årsrapportering. 
Beskrivelse af 
resultater og evt. 
afvigelser (særlig 
budgetmæssige 
afvigelser). Herunder 
beskrives også evt. 
afvigelser på 
opgaveniveau 

FERSKVAND NOVANA Fagdatacenter 
Belastning og 
landovervågning 

Faglig rapportering, beregninger og modellering Udarbejde paradigmer 
for faglig rapportering 

1) Udarbejdelse af udkast til paradigmer for data- og faglig rapportering af delområdernes belastning og 
landovervågning. For LOOP laves der særskilt rapportering. Belastning indgår i vandløbsrapporten. 
Paradigmet foreligger i november, så det kan behandles på PSG møde i december året før. 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

  Bearbejde data og 
udarbejde rapport om 
udvikling og status 

1) Bearbejdning af overvågningsdata og udarbejdelse af rapport om udvikling og status for 
Landovervågning og belastning (udarbejdelse af overvågningsrapport om udvikling og status. Udkast 
foreligger i september og endelig rapport i november (tidsplan er hidtil aftalt med PSS / PSG) 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

  Udarbejde forslag til og 
afrapportere 
fokuspunkter til national 
rapportering 

1) Udarbejdelse af forslag til fokuspunkter for samt afrapportere fokuspunkter til den nationale 
rapportering (er). Fokuspunkter aftales mellem fagdatacenter og FKG senest december året før. 
Afrapportering af fokuspunkter sker efter tidsplan for overvågningsrapport. 
Der udarbejdes ikke fokuspunkter i 2016 

Resultater:  
 
Afvigelser: 
 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

  Bidrage til EU-
rapportering 

Rapportering jvf. bilaget "DCE's internationale rapportering i medfør af rammeaftalen november 2015".                                                                                                                 Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

  Kvalitetssikring Kvalitetssikring og 
indberetning af data 

1) Dialog om hydrometridata og stoftransport fra enhederne, strækker sig over hele året, men primært 
perioden april - maj 
2) Kvalitetssikring hydrometridata og stoftransport: Der aftales en tidsplan for alle dele af NOVANA 
dataoverførsel og rapportering  
3) For LOOP udarbejder NST enhederne kvalitetssikringsnotat til dokumentation af data senest 1. maj. 
4) Korte notater om resultaterne af kvalitetssikring med fokus på forbedring.  Notaterne skal ligge senest 
15. juni 16 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

  Dataanalyser Sikre at den 
landsdækkende 
datasamling er 
opdateret og 
kvalitetssikre data 

1) Sikre at data er let tilgængelige  
2) Kvalitetssikring af indrapporterede data, herunder beregnede vandføringer og stoftransport, 
indsamlet i 2015, samt kort notat om resultaterne af kvalitetssikring med fokus på forbedring senest 1. 
maj 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

  Databaser Indrapportere 
overvågningsdata til 
national og 
internationale databaser 

1) Varetage drift, vedligeholdelse og videreudvikling af de nationale databaser, som anvendes i 
Belastning og landovervågning. Der er tale om følgende programmer/database: ODA, Hymer for 
belastning, og Jupiter, MarkOnline og Agri for LOOP. (Leverancerne aftales særskilt med NST i FKG’erne, 
herunder via ODA-projektet). 
2) Indrapportering til nationale og internationale databaser i forhold til Miljø- og Fødevareministeriets 
overvågningsforpligtelser og som aftalt jvf. bilaget "DCE's internationale rapportering i medfør af 
rammeaftalen november 2015".                                                                                                                                                                                     
3) Håndtere arkiveringsforpligtelser i.f.t. Arkivloven - dele af landovervågningsdata skal pligtafleveres i 
2016 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

  Tekniske anvisninger o.l. Udarbejde og 
vedligeholde tekniske 
anvisninger 

1) Ændringer i dTA L01 og TA L06. De tekniske anvisninger skal foreligge i endelig og godkendt form 
senest en måned inden feltarbejdet starter i januar 2017, dvs. 30/11-16. 
2) De tekniske anvisninger skal godkendes i FKG og evt. PSG'en for overvågning.  
3) Der udarbejdes en TA for ny vandføringsmetode MF Pro i løbet af 2016. Nærmere tidsplan aftales 
med FDC 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

  Metodeudvikling, interkaliberinger Metodeudvikling for 
prøvetagning 

1) I foråret 2016 gennemføres interkalibrering af udtagning af jordvandsprøver og af registrering af 
kørespor for sugecelle-felter på jordvandsstationer. Interkalibreringen gennemføres for tekniker i 
Naturstyrelsen. Fagdatacentret har udarbejdet en teknisk anvisning for prøvetagning af jordvand og en 
for registrering af kørespor. Teknikere fra hver lokal NST-enhed gennemfører prøvetagning af jordvand 
og registrering af kørespor. Erfaringer opsamles og formidles. 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
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2) Gennemgang af interviewoplysninger for konsulenter og NST’s lokale medarbejdere, der arbejder 
med landovervågning i september 2016. 

  Interkalibrering af 
prøvetagning 

1) For at sikre interview data hjemtaget i god kvalitet holdes årligt en interkalibreringsdag i LOOP.  
2) Desuden planlægges et møde om grundvandsprøvetagning i LOOP områder.  
Der bliver derudover behov for mindst én dag indenfor hydrometri og belastning, herunder databasen 
Hymer. 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

  Nationale mødeaktiviteter Afholdelse af fagmøder, 
FKG-møder mv. 

Afholdelse af fagmøder, FKG-møder mv.(Deltagelse i et fagmøde og efter behov i FKG-møder. 
Udgangspunktet er 2-3 FKG-møder. Derudover deltagelse i et årligt interessentmøde om årets 
overvågningsrapport) 

Resultater: 
 
Afvigelser: 

Resultater: 
 
Afvigelser: 

  Andet herunder FT spørgsmål Fagligsparring og ad hoc 
rådgivning 

1) Faglig sparring og ad hoc rådgivning ift. delprogrammet (samarbejde med FKG). Revision af 
delprogram 2017-21 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

  Konkret overvågning 
Landovervågning 

    Se "EU’s Nitratdirektiv" under øvrig rådgivning (inden for rammeaftalen) Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

  Fagdatacenter Søer og 
Vandløb (Vandløb)  

Faglig rapportering, beregninger og modellering Udarbejde paradigmer 
for faglig rapportering 

1) Proces for nyttiggørelse af indsamlede data til beskrivelse af tilstand og udvikling, herunder også 
dataanvendelighed (eks.v. vandhastighedsmålinger på år-år stationer). På FKG-vandløb's møde i februar 
startes processen op. Der ligger senest 1.juni en beskrivelse af hvor samtlige indsamlede data anvendes 
og rapporteres i dag, samt andre mulige anvendelsesområder. Skal også danne grundlag for valg af 
parametre til den fremadrettede overvågning (skal koordineres med projekt for NOVANA rapportering) 
2) Udarbejdelse af udkast til paradigmer for data- og faglig rapportering af vandløbsøkologiprogrammet 
(paradigmet skal behandles på PSG møde i december året før). Opsamling og Rapportering af status for 
alle undersøgte data fra overvågningsperioden 2010-2015.  

Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

  Bearbejde data og 
udarbejde rapport om 
udvikling og status 

1) Bearbejdning af overvågningsdata og udarbejdelse af rapport om udvikling og status på 
overvågningen af vandløbsøkologiprogrammet (udarbejdelse af overvågningsrapport om udvikling og 
status på vandløb sker efter særlig tidsplan, som aftales med PSS’en) 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

  Udarbejde forslag til og 
afrapportere 
fokuspunkter til national 
rapportering 

1) Fokuspunkter aftales som udgangspunkt mellem fagdatacenter og FKG senest december året før. 
Afrapportering af fokuspunkter sker efter tidsplan for overvågningsrapport. Der udarbejdes ikke fokus 
punkter i 2016. 

Resultater:  
 
Afvigelser: 
 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

  Bidrage til EU-
rapportering 

Indrapportering til nationale og internationale databaser i forhold til Miljø- og Fødevareministeriets 
overvågningsforpligtelser og som aftalt jvf. bilaget "DCE's internationale rapportering i medfør af 
rammeaftalen november 2015".                                                                                                                                                                                      

Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

  Kvalitetssikring Kvalitetssikring og 
indberetning af data 

1)) Korte notater om resultaterne af kvalitetssikring med fokus på forbedring.  Notaterne skal ligge 
senest 15. juni 16 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

  Dataanalyser Sikre at den 
landsdækkende 
datasamling er 
opdateret og 
kvalitetssikre data 

1) Sikre at data er let tilgængelig (Kvalitetssikring af indrapporterede data indsamlet i 2015) Skal ske i 
umiddelbar forlængelse af afrapporteringsfristen 1. februar, således at alle data vil være kvalitetssikrede 
til 1. maj. 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
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  Databaser Indrapportere 
overvågningsdata til 
national og 
internationale databaser 

1) Indrapportering til nationale og internationale databaser i forhold til Miljø- og Fødevareministeriets 
overvågningsforpligtelser og som aftalt jvf. bilaget "DCE's internationale rapportering i medfør af 
rammeaftalen november 2015".                                                                                                                                                                                      
2) Håndtere arkiveringsforpligtelser i.f.t. Arkivloven - en del vandløbs- og belastningsdata skal 
pligtafleveres i 2016 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

  Tekniske anvisninger o.l. Udarbejde og 
vedligeholde tekniske 
anvisninger 

1) Løbende revisioner af de tekniske anvisninger (tidsplan aftales særskilt). De tekniske anvisninger skal 
foreligge i endelig og godkendt form senest en måned inden feltarbejdet starter. Der sker løbende 
revisioner af de tekniske anvisninger. Kun revisioner som ændrer de økonomiske forudsætninger skal 
godkendes af PSG. Revision sker efter behov, når der udvikles nye metoder. Præciseringer og andre 
mindre rettelser som resultat af interkalibreringer/workshops eller som indmeldes af FKG løbende 
foretages efter enighed, indenfor 1 uge. 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

  Metodeudvikling, interkaliberinger Metodeudvikling for 
prøvetagning 

1) FDC's vurdering af hvordan Dyndsmerling kan bestemmes ved hjælp af eDNA metoden. Frist 1. maj 
16. Desuden ønskes en validering af metoden op mod eksisterende metode j.f. TA'en. Hertil bidrager Sø 
og Vandløb med eftersøgning vha. eksisterende metode. Data skal analyseres og rapporteres med frist 
1. december 16. Analysen skal kunne danne baggrund for beslutning om eventuel implementering af 
eDNA metoden til eftersøgning af Dyndsmerling.                                                                    
2) Afklaring af muligheden for prøvetagning i vandfasen af visse miljøfremmede stoffer: Projektet er 
afgrænset til at omfatte miljøfremmede stoffer, som er programsat i NOVANA 2016 til at blive målt i 
sediment samt de stoffer, der overvåges i biota, og hvor der ikke er fastsat miljøkvalitetskrav i biota – 
samlet set ca. 50 stoffer. Desuden gives en status for muligheden for at omregne fra målinger i sediment 
og biota til koncentrationer i ferskvand og havvand. NST leverer oversigt over stofferne. Opgaven er 
baseret på et litteraturstudie. Der foreligger en projektbeskrivelse på opgaven.  

Resultater: 
 
 
 
Afvigelser: 

Resultater: 
 
 
 
Afvigelser: 

  Interkalibrering af 
prøvetagning 

1) Interkalibreringen af fysisk indeks for rutinerede prøvetager (Afholdes forår 2016). 
2) Plan for intrkalibreringer og workshops i perioden 2017-2021 (Skal ske i samarbejde med FKG’en). Når 
nyt overvågningsprogram er godkendt ultimo 16, udarbejdes plan for interkalibrering de enkelte år, med 
henblik på PSG godkendelse i december 16. FDC udarbejder liste over mulige emner for interkalibrering 
til drøftelse med FKG-vandløb til 1.november 16. 
3) Yderligere emner for det kommende år drøftes med PSG i løbet af efteråret og aftales endeligt 
mellem FDC og FKG. 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

  Nationale mødeaktiviteter Worskshops                                                                                                                        
Fagmøder og FKG-møder 

1) Deltage i / tilrettelægge 2 Workshops i 2016 vedrørende hhv.: "Fiskeundersøgelser i dybe vandløb" og 
"Lampretter med fokus på havlampret" Begge workshops afholdes inden juni 2016 
2) Afholdelse af fagmøder, FKG-møder mv (Deltagelse i et fagmøde og efter behov i FKG-møder. 
Derudover deltage i et årligt interessentmøde om årets overvågningsrapport). Fagmøde afholdes i maj 
16. 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

  Andet herunder FT spørgsmål Fagligsparring og ad hoc 
rådgivning 

1) Faglig sparring og ad hoc rådgivning ift. vandløbsøkologiprogrammet (Løbende samarbejde med FKG) 
2) Revision/programjustering af vandløbsbiologiprogrammet 2017-21.  
3) Revision af Kontrolstationsnettet som følge af tilretninger i vandområdeplanerne (Skal ske i 
samarbejde med v-FKG og FKG). Kontrolnettet skal være afklaret senest 1.november 2016. 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

  Fagdatacenter Søer og 
Vandløb (Sø)  

Faglig rapportering, beregninger og modellering Udarbejde paradigmer 
for faglig rapportering 

1) Udarbejdelse af udkast til paradigmer for data- og faglig rapportering af delområder (paradigmet skal 
behandles på PSG møde i december året før). 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

  Bearbejde data og 
udarbejde rapport om 
udvikling og status 

1) Bearbejdning af overvågningsdata og udarbejdelse af vanlig NOVANA-rapport om udvikling og status 
på overvågningen af søer (Udarbejdelse af overvågningsrapport om udvikling og status på søer sker efter 
særlig tidsplan, som aftales med PSS’en.) Opsamling af data indsamlet over perioden 2011-15 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

  Udarbejde forslag til og 
afrapportere 
fokuspunkter til national 
rapportering 

1) Fokuspunkter aftales som udgangspunkt mellem fagdatacenter og FKG senest december året før. 
Afrapportering af fokuspunkter sker efter tidsplan for overvågningsrapport.  Der udarbejdes ingen 
fokuspunkter i 2016. 

Resultater:  
 
Afvigelser: 
 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

  Bidrage til EU-
rapportering 

1) EU-Rapportering jvf. bilaget "DCE's internationale rapportering i medfør af rammeaftalen november 
2015".   
 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
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  Kvalitetssikring Kvalitetssikring og 
indberetning af data 

1) Korte notater om resultaterne af kvalitetssikring med fokus på forbedring.  Notaterne skal ligge senest 
15. juni 16 
 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

  Dataanalyser Sikre at den 
landsdækkende 
datasamling er 
opdateret og 
kvalitetssikre data 

1) Sikre at data er let tilgængelige (Kvalitetssikring af indrapporterede data indsamlet i 2015) Resultater: 
 
 
Afvigelser: 

Resultater: 
 
 
Afvigelser: 

  Databaser Indrapportere 
overvågningsdata til 
national og 
internationale databaser 

1) Indrapportering til nationale og internationale databaser i forhold til Miljø- og Fødevareministeriets 
overvågningsforpligtelser og som aftalt jvf. bilaget "DCE's internationale rapportering i medfør af 
rammeaftalen november 2015".                                                                                                                                                                                       
2) Håndtere arkiveringsforpligtelser i.f.t. Arkivloven - en del sødata skal pligtafleveres i 2016 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

  Tekniske anvisninger o.l. Udarbejde og 
vedligeholde tekniske 
anvisninger 

1) Samordning af de to tekniske anvisninger TA-S10 og TA-OP5. I søprogrammet foregår en 
naturtilstandsvurdering af søer og vandhuller under 5 ha. (TA-S10) og i naturprogrammet foregår en 
kortlægning af levesteder for vandhulsarter (TA-OP 5).  Ved at samordne de to kortlægninger vil der ske 
en forbedring af den allerede eksisterende overvågning for vandhuller. Det skal ske i samarbejde med 
FDC for biodiversitet og terrestriske naturdata. Frist 1. maj 2016. 
2) Naturtypebestemmelse af søer > 5 ha foreligger som et udkast til notat; det skal integreres i TAèn for 
vegetationsundersøgelser, evt. som et bilag. Frist 1. juni 2016.  
3) ”Prøvetagning af bentiske kiselalger til brug ved udvikling af indeks” foreligger som en 
metodebeskrivelse, der skal omformuleres til en teknisk anvisning, når indekset foreligger. 
(Skal ligge klar til endelig godkendelse i PSG senest medio maj 2016. Der sker løbende revisioner af de 
tekniske og datatekniske anvisninger. Kun revisioner som ændrer de økonomiske forudsætninger skal 
godkendes af PSG) 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

  Metodeudvikling, interkaliberinger Metodeudvikling for 
prøvetagning 

1) FDC skal forsat bidrage til udvikling og rådgivning af kvalitetsindeks for de kvalitetselementer, der 
fremgår af vandrammedirektivet. Herunder udvikling og udbredelse af kvalitetsindeks for vegetation, 
plankton og fisk til de søtyper, som ikke er interkalibrerede samt fytoplankton og fytobentos data.” 
2) Bidrag til forslag til metoder til inddragelse af påvirkning fra vilde fugle, andeopdræt og karper i 
søovervågningen. For at kunne vurdere omfanget af disse påvirkninger er der brug for at finde 
standardiserede metoder til bestandsopgørelse. Arbejdet skal bygge videre på en rapport, som DCE 
tidligere har udarbejdet angående fugle og karpers påvirkning af søer. Metoder tænkes udviklet i 
samarbejde mellem FKG sø, VFKG sø og med faglige input fra DCE.Metodeforslaget skal være klar senest 
15. maj 2016. Afrapportering senest 1. november 2016. 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

  Interkalibrering af 
prøvetagning 

1) Tilrettelægge, deltage i og rapportere interkalibreringer af tekniske anvisninger. Forslag 2016: 
Småsøer. 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

  Nationale og internationale mødeaktiviteter   Afholdelse af fagmøder, FKG-møder mv.(Deltagelse i et fagmøde og efter behov i FKG-møder. 
Udgangspunktet er 2-3 FKG-møder. Derudover deltagelse i et årligt interessentmøde om årets 
overvågningsrapport) 
Internationale aktiviteter: De enkelte opgaver er beskrevet i bilaget "Oversigt over DCE's deltagelse i 
international fora i medfør af rammeaftalen med MFVM november 2015" 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

  Andet herunder FT spørgsmål Fagligsparring og ad hoc 
rådgivning 

1) Rådgivende vedr programrevision 2017-21 
2) Faglig sparring og ad hoc rådgivning ift. delprogrammet (Løbende samarbejde med FKG) 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

  Rapportering Rapport om udvikling og status på overvågningen 
af miljøfremmede stoffer og tungmetaller 
indenfor delprogrammerne 

  Se under tema 9 "Tværgående"     

  Konkret overvågning 
Søer og Vandløb 

    Ingen aktiviteter Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
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  Vådområder     Overvågning af udvalgte vådområder med henblik på en evaluering af N- og P-effekten af vådområder: 
Der er behov for effektvurdering af yderligere 10 vådområder i 2016 og evt. i følgende år. NST 
forbereder og udfører prøvetagning, laboratorieanalyser og dataleverance til DCE m.v. FDC er ansvarlig 
for udvælgelse af relevante vådområder og beskrivelse af overvågningen, behandling af de indsamlede 
data og udarbejdelse af statusnotater, evt. midtvejsrapport og afsluttende opsamlings- og 
evalueringsrapport. Opgaven omfatter i 2016 dels rapportering for 6 områder overvåget i 2015 og dels 
udpegning af 10 nye områder til overvågning i 2016. Omfatter ligesom i 2015 en statusrapportering i 
september 2016. 

    

Øvrig 
overvågning 
(uden for 
rammeaftalen) 

  Interviewdata i LOOP-programmet (En 
delmængde af LOOP er financieret uden for 
rammeaftalen) 

  Som en del af LOOP programmet foretages interview med lodsejerne indenfor LOOP områderne om 
deres landbrugspraksis. Interview foretages normalt af konsulent (landbrugsrådgivere). Interviewdata 
indberettes i it-programmet, MarkOnline. DCE foretager beregninger på data, og foretager udtræk via 
ODA. Brugerstyring af programmet varetages tilsvarende af DCE. Selve programmet er udviklet og 
vedligeholdes af SEGES. 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

Øvrig 
rådgivning 
(inden for 
rammeaftalen) 

EU’s Nitratdirektiv 
 

   DCE bidrager til Miljøstyrelsens opgaver i forbindelse med Nitratdirektivet og arbejdet i Nitratkomitéen, 
herunder a) mødedeltagelse, b) rapportering ifølge artikel 10 i Nitratdirektivet, c) rapportering af den 
danske undtagelse efter nitratdirektivet samt d) rapportering af miljøovervågning relateret til 
nitratdirektivet. 
Vedr. databearbejdning se "Øvrige indtægter" 2.1. 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

  Beregning af 
phytoplankton-indeks 

Specifikt 2016: Undersøgelse af muligheden for 
anvendelse af HPLC-analyse til beregning af 
planteplanktonindeks (litteraturstudie) 

  Ved beregning af planteplanktonindekset indgår en ressourcekrævende opgørelse af algearternes 
biomasse. Som metodeudvikling undersøges muligheden for at erstatte denne med en HPLC-analyse, 
der kan foretages langt hurtigere og dermed billigere. Opgaven er inddelt i to faser. I fase 1 skal der 
udføres et studie af eksisterende litteratur og data mhp at undersøge erfaringer med en HPLC-analyse 
eller alternativt anvendelse af standardværdier ved beregning af planteplanktonindekset i stedet for en 
ressourcekrævende opgørelse af algearternes biomasse. Det er aftalt, at opgavens fase 1 igangsættes i 
2016 for 60.000 kr.  

    

  Ad hoc rådgivning       Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

Øvrige 
indtægter 
(Rådgivning 
uden for 
rammeaftalen) 

2.1 Næringsstoftab og 
-transport i overflade- 
og grundvand  

    Der er på nuværende tidspunkt planlagt følgende rådgivningsopgaver:  
Et projekt skal udvikle metoder til at opnå viden om sammenhængen mellem kvælstofbelastningen fra 
dræn og den samlede kvælstofbelastning til vandløb. Desuden skal der udarbejdes vejledning om 
fjernelse af biomasse i forbindelse med reetablering af vådområder og vedligeholdelse af vådområder 
(p-fjernelse). Der skal udarbejdes et notat vedrørende undtagelser fra nitratdirektivet. DCE indgår i 
Varslingsprojektet for pesticider som har til formål at undersøge om godkendte pesticider eller deres 
nedbrydningsprodukter – ved regelret brug – udvaskes til grundvandet i koncentrationer over 
grænseværdien. DCE’s opgave i projektet er at drifte tre drænstationer samt beregne og afrapportere 
afstrømningsdata. Endelig deltager DCE i udvikling af ny N-udvaskningsmodel (NLES5).  
Vedr. EU's Nitratdirektiv: MST finansierer i 2016 yderligere databearbejdning for den årlige rapportering 
og for den 4-årige rapportering i 2016. 
Der forventes 4 rapporter og 1 notat.  

Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

  2.2. Søer og vandløb - 
struktur og funktion 

    Der rådgives vedrørende muligheden for at bruge phytobenthos som kvalitetselement for den 
økologiske tilstand for hhv. vandløb og søer. Endvidere udarbejdes en udredning om grødeskæring i 
vandløb.  
Forventer 2 rapporter. 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
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Forskning Vand 2.1 Næringsstoftab og 
-transport i overflade- 
og grundvand  

Forskningsfokus 2014-17: 
• Udvikling af værktøjer og modeller for til 
kvantificering af afstrømning samt omsætning, 
tab og transport af næringsstoffer fra mark til 
fjord. 
• Videnopbygning om virkemidler til at reducere 
tabet af næringsstoffer, herunder eksempelvis 
kontrolleret dræning, randzoner, og etablering af 
vådområder/ minivådområder 
• Videnopbygning omkring hydrometri med 
henblik på beskrivelse af effekter af ændret 
grødeskæring på afvanding og betydning af 
sedimentation i dræn.  

  I 2016 videreudvikles DK-QNP og SWAT modellerne til beregning af vand- og stoftransporter. Der vil ske 
en oprustning i forhold til kompetencer til modellering af kvælstofudvaskning (DAISY og NLES5) og 
fosforudvaskning (PLEASE) fra marker. Metoder til måling af kvælstofemissioner fra bedrifter og mindre 
deloplande med et antal marker testes, herunder test af fremtidig anvendelse af sensorer til måling af 
bl.a. nitrat og fosfor. Der foretages analyser af kilder og transportveje for opløste organisk stof i oplande 
og omsætning i overfladevand. Der oprustes på området klimaforandringers betydning for 
næringsstoftransport og -omsætning. I et mindre projekt på et limfjordsopland følges næringsstofferne 
fra kilde til hav ved at kombinere en atmosfærisk model med en oplandsmodel (SWAT) og en 
fjordmodel.   BIOS vil desuden screene litteratur om submerse og emergente planter mhp. at finde 
optimale arter til N og P reduktion i minivådområde på drænede landbrugsarealer. Endvidere testes 
arterne for optimering af dyrkningsbetingelser mhp. en kommerciel produktion. Resultaterne formidles 
til de relevante faggrupper. Forskning i virkemidlers effekter fortsætter og forventes udbygget i forhold 
til test af Intelligente BufferZoner (IBZ), afslutning af test af kontrolleret dræning på marker med 
vinterhvede, samt test af mini-vådområder med ilagte materialer til øgning af stofomsætning og 
næringsstoftilbageholdelse. Analyse af miljøeffekter ved gennemførelse af jordfordeling i et antal 
kommuner. Fortsat forskning og overvågning af effekter af restaurerede vådområder. Oprustning 
omkring målinger af drivhusgasemissioner fra forskellige typer af virkemidler.Oprustning omkring 
eksperimentel og modelbaseret viden om grødeskæringens og vandløbsskikkelsens betydning for 
afvandingsforhold, herunder betydningen af klimaforandringer. Der forventes der udkommer 6-8 
internationale artikler. 

Resultater: 
 
 
 
Afvigelser: 

Resultater: 
 
 
 
Afvigelser: 

  2.2. Søer og vandløb - 
struktur og funktion 

Forskningsfokus 2014-17: 
• Videnopbygning vedrørende restaurering af 
søer herunder at undersøge de bagvedliggende 
mekanismer 
• Videnopbygning og dokumentation af effekten 
af ændret vandløbsvedligeholdelse 
• Videnopbygning af effekten af forhøjet 
vandstand på dræn i forhold til de dyrkede arealer 
• Videnopbygning om sørelaterede virkemidler (P-
virkemidler)  
• Opbygning og udvikling af sømodeller som 
redskab for forskellige scenarieberegninger 
• Videnopbygning om næringsstoffers betydning i 
fremtidige belastningsscenarier 
• Fortsat udvikling af målrettede 
overvågningsprogrammer til sikring af fremtidig 
videnbehov og undersøgelse af relevante 
naturtyper 
• Videnopbygning omkring kombinerede effekter 
af eksempelvis klima og næringsstoffer 
• Videreudvikling og dokumentation af 
eksisterende indikatorer, samt videnopbygning og 
indsamling af datagrundlag for udvikling af nye 
indikatorer 
• Udbygge videngrundlaget vedrørende 
restaurering af vandløb og ådale herunder at 
undersøge bagvedliggende mekanismer i forhold 
til effektvurdering af forskellige 
restaureringsmetoder 
• Videnopbygning om betydningen af multiple 
stressorer (fysiske, kemiske, hydromorfologiske) 
for økologiske tilstandselementer og den 
generelle biodiversitet i vandløb og ådal, 
herunder indikatorudvikling i relation til multiple 
stressorer 
• Videnopbygning vedr. effekter af hydrologiske, 
fysiske og kemiske forstyrrelser for særligt sårbare 
og bevaringsværdige habitater og arter omfattet 
af Habitatdirektivet  

  Forskningen på dette område søger at klarlægge, hvorledes økosystemerne i både søer og vandløb 
fungerer under naturlige forhold. Denne forskning danner endvidere grundlaget 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. 
I 2016 vil der blive fokuseret på studiet af sammenhænge mellem ændret vandløbsvedligeholdelse og 
plantesamfund. Der vil blive analyseret data, for at beskrive sammenhænge mellem vandløbs-
vedligeholdelse og vandstanden i grundvandsafhængige naturtyper (rigkær, enge).                                                                            
I relation til sørestaurering undersøges, gennem en case, effekten af den invasive art vandremuslingen, 
vha. paleolimnologiske teknikker.  
Der udvikles på sammenkobling af SWAT oplandsmodellen med DYRESM og PCLAKE sømodellen. I 2016 
forventes en model til scenarie beregninger af økologiske scenarier for Furesøen at være færdigudviklet. 
Modellen forventes efterfølgende at kunne modificeres til andre søer.  
Det undersøges om der kan være effekter af insekticider på det terrestriske voksenstadium af 
vandinsekter som har betydning for opretholdelsen og spredningen af disse og derigennem den 
økologiske tilstand. Studiet af effekter af multiple stressorer i både vandløb, vandløbsnære arealer og 
søer fortsættes på artsniveau såvel som på økosystem.  
 
Det forventes at der udkommer 25 videnskabelige artikler. 

Resultater: 
 
 
 
Afvigelser: 

Resultater: 
 
 
 
Afvigelser: 

Formidling       Det forventes at der udkommer 12 populærvidenskabelige artikler Resultater: 
 
Afvigelser: 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
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Videregående 
uddannelse 

      I 2016 udbyder BIOS tre efteruddannelseskurser med relevans for dette temaområde: Det omfatter 
således "Sådan passer vi på dansk søer og vandløb", "Søer og vandløb i Danmark - sådan fungerer 
økosystemerne" og "Livet i ferskvand - find og bestem planter og dyr i søer og vandløb" Desuden 
underviser BIOS i faget "Søers økologi" og "Vandløbsøkologi" på kandidatdelen af biologuddannelsen. 

Resultater: 
 
Afvigelser: 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
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Tema 3: Marine økosystemer 
Temaområde Aktivitet 

(Niveau 1) 
Aktivitet (Niveau 2) Aktivitet (Niveau 3) Delaktivitet (Niveau 3) Arbejdsprogram. Beskrivelse, Ultra kort. Skriv hvilke leverancer der forventes for at opfylde aktivitet. 

Hvornår? Frist for leverance skrives! 
1/2 årsrapportering. 
Beskrivelse af status og 
særligt afvigelser 
(budgetmæssige og 
opgavemæssige 
afvigelser) 

Årsrapportering. 
Beskrivelse af 
resultater og evt. 
afvigelser (særlig 
budgetmæssige 
afvigelser). Herunder 
beskrives også evt. 
afvigelser på 
opgaveniveau 

MARIN NOVANA Fagdatacenter Marint  Faglig rapportering, beregninger og modellering Udarbejde paradigmer 
for faglig rapportering 

1) Paradigmet foreligger i november, så det kan behandles på PSG møde i december året før. Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

  Bearbejde data og 
udarbejde rapport om 
udvikling og status 

1) Bearbejdning af overvågningsdata og udarbejdelse af rapport om udvikling og status på 
overvågningen af marine områder, herunder NOVANA-parametre, der overvåges ifm. 
Havstrategidirektivet. (udarbejdelse af overvågningsrapport om udvikling og status på hav og fjord sker 
efter særlig tidsplan). 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

  Iltsvindrapportering  1) Udarbejdelse af nationale iltsvindsrapporter ultimo august, september, oktober og november Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

  Udarbejde forslag til og 
afrapportere 
fokuspunkter til national 
rapportering 

1) Fokuspunkter aftales som udgangspunkt mellem fagdatacenter og FKG senest december året før. 
Afrapportering af fokuspunkter sker efter tidsplan for overvågningsrapport.  
Der udarbejdes ikke fokuspunkter i 2016 

Resultater:  
 
Afvigelser: 
 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

  Bidrage til EU-
rapportering 

Rapportering jvf. bilaget "DCE's internationale rapportering i medfør af rammeaftalen november 2015".   Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

  Kvalitetssikring Kvalitetssikring og 
opdatering af alle 
NOVANA-indsamlede 
data og indberetning af 
DCE-indsamlede data 

1) Sikre opdateret og kvalitetssikret landsdækkende dataindsamling af 2015 data. 1) Korte notater om 
resultaterne af kvalitetssikring med fokus på forbedring.  Notaterne skal ligge senest 15. juni 16 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

Resultater:  
 
Afvigelser: 

  Dataanalyser Udføre automatiserede 
og kontekstafhængige 
dataanalyser. 

Opdatering/videreudvikling af indikatorer som beskriver tilstanden for forskellige fysiske, kemiske og 
biologiske komponenter samt deres usikkerhed 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

Resultater:  
 
Afvigelser: 

  Databaser Drift og vedligeholdelse 
af databaser. 
Indrapportere 
overvågningsdata til 
national og 
internationale databaser 

1) Sikre at data er let tilgængelige (Kvalitetssikring af indrapporterede data indsamlet i 2015) 
2) Leverancer aftales særskilt under ODA-projektet (se under "Tværgående").   
3) Rapportering jvf. bilaget "DCE's internationale rapportering i medfør af rammeaftalen november 
2015". 
4) Håndtere arkiveringsforpligtelser i.f.t. Arkivloven 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

Resultater:  
 
Afvigelser: 

  Tekniske anvisninger o.l. Udarbejde og 
vedligeholde tekniske 
anvisninger 

1) Revison af M17 Hårdbundssamfund skal færdiggøres i 2016. Som udgangspunkt skal de tekniske 
anvisninger foreligge i endelig og godkendt form senest en måned inden feltarbejdet starter. Der sker 
løbende revisioner af de tekniske anvisninger. Kun revisioner som ændrer de økonomiske 
forudsætninger skal godkendes af PSG. (M17 afventer dog NST-indspil vedr. niveau af overvågning 
primo 2016).  
2) Udarbejdelse af 5 datatekniske anvisninger: DT04 (DCE er hovedforfatter), Dm01, DM02, DT05 og 
DM04 (NST er hovedforfatter, DCE leverer kvalitetssikring). DT04 skal foreligge i 1. udgave 1. marts 
2016, øvrige D-TA'er er kvalitetssikrede af DCE 1. april, forudsat at der foreligger færdige metode-TA'er. 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
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  Metodeudvikling, interkaliberinger Metodeudvikling for 
prøvetagning 

1) Specifikt i 2016: Opdatering af iltsvindsmodel til iltsvindsrapportering, så den er klar inden 
”iltsvindsæsonen” 2017.                              

Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

  Interkalibrering af 
prøvetagning 

1) National Interkalibrering (NOVANA). I 2016 interkalibreres 1 element – Forventes at være 
blødbundsfauna (indtil videre aftalt mellem FDC og FKG).  
2) Yderligere emner for det kommende år drøftes med PSG i løbet af efteråret og aftales endeligt ml. 
FDC og FKG, 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

  Nationale mødeaktiviteter Internationale 
konventioner  

1) Afholdelse af fagmøder og FKG-møder (Deltagelse i et fagmøde og efter behov i FKG-møder. 
Udgangspunktet er 2-3 FKG-møder. Derudover deltage i et årligt interessentmøde om årets 
overvågningsrapport). 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

  Andet herunder FT spørgsmål Fagligsparring og ad hoc 
rådgivning 

1) Faglig sparring og ad hoc rådgivning ift. delprogrammet (Samarbejde med FKG)2) deltagelse i 
programrevision 2017-21 2) I.f.m. revisionen af NOVANA-programmet i 2016 at udføre/bidrage til 
analyser m.h.p. på kvalitetsoptimering af det marine program, herunder på baggrund af integrering af 
nye overvågningsforpligtelser.3) Revision/opdatering af stationsnettet, herunder integrering i en samlet 
revision af stationsnettet. 

Resultater: 
 
Afvigelser: 

Resultater: 
 
Afvigelser: 

  Konkret overvågning 
Marint 

Revovervågning ifm. Habitatdirektivet   1) Rev overvåges i NOVANA på baggrund af forpligtigelser gennem blandt andet Habitatdirektivet. Ifølge 
direktivets artikel 11 skal Danmark overvåge bevaringsstatus for arter og naturtyper af 
fællesskabsbetydning. Dermed kræves en overvågning på et niveau, så habitatets udvikling kan følges. 
Overvågningsdata indgår endvidere som et centralt grundlag for de enkelte Natura 2000-områders 
basisanalyser, som anvendes til at fastsætte fremadrettede mål i Natura 2000-planerne. Data skal 
endvidere anvendes til det tilstandsvurderingssystem, der er under udarbejdelse. Jf. 
overvågningsprogrammets beskrivelse overvåges i 2016 i alt 12 intensive stenrevslokaliteter i 11 
forskellige Natura-2000-områder, samt 5 ekstensive stenrevslokaliteter i Østersøen nær Bornholm. 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

  Overvågning miljøfarlige stoffer   1) Bestemmelse af miljøfarlige stoffer i muslinger og fisk samt biologisk effektmonitering i snegle, 
muslinger og fisk på stationer i de åbne farvande. 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

  Overvågning spættet sæl og gråsæl   Spættet sæl og gråsæl bliver talt, når de ligger på land i deres yngle- og fældeperiode. Der overvåges i alt 
40 landlokaliteter, som hver især er mere eller mindre vigtige for de to sælarter. Med overvågningen 
leves op til en række forpligtelser efter blandt andet habitatdirektivet. Data anvendes til udarbejdelse af 
Natura 2000 planer mv. Overvågningen udføres af DCE. Programmet er beskrevet i NOVANA 
programbeskrivelsen 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

  Overvågning marsvin    I 2016, overvåges marsvin under NOVANA i fire Natura 2000-områder i de indre danske farvande. Der 
udsættes 5 akustiske dataloggere i hvert område, som så serviceres 2-4 gange.  Overvågningsdata indgår 
som et centralt grundlag for de enkelte Natura 2000-områders basisanalyser, som anvendes til at 
fastsætte fremadrettede mål i Natura 2000-planerne.. I 2016 optælles marsvin desuden i alle danske 
farvande under projektet SCANS-III støttet af NST. 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

Øvrig 
overvågning 
(uden for 
rammeaftalen) 

  Overvågningsprogram for marint affald   Overvågningen af marint affald på strande i 2015 fortsættes i 2016. Overvågningen omfatter indsamling 
af affald på fire referencestrande, og på baggrund heraf bestemmes de 10 hyppigste affaldstyper på 
danske strande. Der foretages en overordnet vurdering af de danske niveauer ift. vores nærmeste 
nabolande. Ud fra datamaterialet undersøges eventuelle trends indenfor det marine affald, når der ses 
på data fra stranden ved Nymindegab/Hvide sande, som er rapporteret til OSPAR siden 2002. 
Marint affalds på strande er en af discriptorerne i Danmarks havstrategi. 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

Øvrig 
rådgivning 
(inden for 
rammeaftalen) 

Internationale 
konventioner  

o Rådgivning af MFVM i forbindelse med 
internationale konventioner (HELCOM og OSPAR), 
herunder deltagelse i internationale 
arbejdsgrupper/ekspertkomiteer/projekter, bl.a. 
HELCOM CORESET, HELCOM MORE, HELCOM 
State and Conservation, HELCOM Seal ekspert 
gruppe, OSPAR HASEC, MIME, COBAM og NOISE, 
enkelte ICES arbejdsgrupper 
o ASCOBANS: Arbejdsgruppe vedr. forvaltning af 
lille truet marvine bestand i Østersøen 
o HOLAS II – HELCOM ROOF-report 2017 og 
OSPAR ASSESSMENT 2017 
o Vadehavskonventionen Trilaterale 
Vadehavsovervågning: deltagelse i sælgruppen 

  o DCE deltager i MIME (OSPAR SIME/MON) som vicechairman, deltager i intersessionelt arbejde 
med OSPAR ASSESMENT 2017 i forbindelse med MIME og som lead-country på metaller. 
Desuden deltagelse i HELCOM-CORESET som lead country på metaller og biologiske effekter. 
HELCOM State and Conservation: DCE bidrager til programmerne for sælers og marsvins 
abundans, udbredelse og kondition. 
HELCOM sælekspertgruppe: DCE er leder af denne gruppe, der står for planlægning og 
koordinering af overvågning af sæler i Østersøområdet. DCE deltager i mindst et årligt, 
internationalt møde samt udarbejdelse af rådgivningsrapporter mv. 
HELCOM Biodiversity Core Indicators: Arbejdet i HELCOM med evaluering af MSFD-GES for 
havpattedyr foretages under dette program. DCE deltager i programmerne for sælers og 
marsvins antal, udbredelse og kondition. 
OSPAR HASEC: intet direkte bidrag. 
OSPAR MIME: intet direkte bidrag. 
OSPAR ICG-COBAM: intet direkte bidrag. 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
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TSEG ICES WGMME (Working Group on Marine Mammal Ecology) løbende rådgivning 
om havpattedyrforvaltning og overvågning i Nordatlanten. DCE bidrager i programmerne for 
sælers antal, udbredelse og kondition. 

o ASCOBANS: DCE deltager i arbejdet vedr. overvågning af marsvin og delfiner i danske 
farvande. 

o DCE bidrager til HOLAS II, HELCOM ROOF-report 2017 og OSPAR ASSESSMENT 2017.  
o TSEG (Trilateral Seal Expert Group) of the Common Wadden Sea Secretariat (CWSS): DCE 

deltager i mindst et årligt, internationalt møde samt udarbejdelse af rådgivningsrapporter 
og vedligehold af fælles databaser. DCE bidrager bl.a. til koordinering af overvågning af sæler i 
Vadehavet. 
 

Se også under tema 9 for mødedeltagelse i relation til de internationale konventioner. 

  Indeks for makroalger 
og angiospermer 

Specifikt i 2016: Udvikling af samlet indeks for 
kvalitetselementet Makroalger og Angiospermer 
til brug for vandområdeplanernes 
tilstandsklassifikation:  
o Udarbejdelse af forskrift for beregning af 
makroalgeindex og  
o Programmering af beregninger for makroalge-
indeks 

  I Vandrammedirektivet anvendes i Danmark pt. kun indikatoren ålegræssets dybdegrænse i 
tilstandsklassifikationen for kvalitetselementet Makroalger og Angiospermer (blomsterplanter). 
Danmark har modtaget kritik fra EU og landbrug for, at makroalger og andre blomsterplanter end 
ålegræs ikke indgår i vandplanerne. I 2016 gennemføres "Udarbejdelse af forskrift for beregning af 
makroalgeindikatorer" (opgave 3) og "Programmering af beregninger for makroalgeindikatorer" (opgave 
4) jf. aftalt projektbeskrivelse.  

    

  Akkreditering Akkrediteringen dækker analyse af et større antal 
grundstoffer og organiske miljøgifte, f.eks. PCB, 
DDT, Dioxin etc. 

  Opretholdelse af akkreditering på analyser, der udføres i forbindelse med marin overvågning med 
tilhørende besøg fra DANAK. Herunder up to date kendskab til kravene for akkreditering og udvikling i 
standarden (17025), samt vedligeholdelse af akkrediteringssystemet og i 2016 revision i forbindelse med 
ny version af ISO 17025 guideline. 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

  Ad hoc rådgivning Disponeret til opgaver vedr. internationale 
konventioner (se ovenfor) 

  Ingen aktiviteter. Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

Øvrige 
indtægter 
(Rådgivning 
uden for 
rammeaftalen) 

3.1 Stofomsætning og 
effekter af eutrofiering 
i marine områder 

    Rådgivning vedr. sammenhænge mellem belastning med næringsstoffer og miljømål. Der rådgives om 
eutrofieringens påvirkning af marine økosystemers struktur eksemplificeret bl.a. ved 
udbredelsespotentialet for makroalger. Der udarbejdes i 2016 en rapport (indgår desuden under 3.2, 3.3 
og 8.3). DCE foretager beregninger af lys-fotosynteseresponsen hos fytoplankton ud fra de data som 
måles af Naturstyrelsen og der beregnes en arealproduktion. En gang om året beregnes der også en 
årsproduktion og data indberettes til Naturstyrelsen og lægges ind i databasen. DCE bidrager i et 
uddannelses-, forsknings- og kapacitetsopbyggende projekt på Zanzibar med viden omkring marine 
problemstillinger på øen. Prøve- og dataindsamling i 2015 bliver anvendt i videnskabelige artikler. 
 
Der forventes 3 videnskabelige rapporter. 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

  3.2 Marin struktur, 
funktion og 
populationer 

    Rådgivning knyttet til forvaltningen af Natura 2000-områder (Habitatdirektivet) og i relation til 
Havstrategidirektivet. Der rådgives om, hvordan menneskeskabte ændringer (dvs. klima og eutrofiering) 
påvirker marine økosystemers struktur eksemplificeret bl.a. ved udbredelsespotentialet for makroalger.  
Der udarbejdes en rapport (samme rapport som nævnt under 3.1, 3.3 og 8.3). I 2016 foretages en større 
optælling af marsvin i Europa (SCANS-III), hvor BIOS koordinerer den danske indsats.  I 2016 
afrapporteres vedr. undersøgelse af effekten af pingere på bifangsten af marsvin i Storebælt. Der 
bidrages til undersøgelse af bifangstrate af marsvin i og omkring Natura2000-området Store 
Middelgrund og der forventes yderligere rådgivningsopgaver generelt vedr. bifangstrater af marsvin i 
Danmark. Der bistås ved udarbejdning af LIFE ansøgninger til genopretning af stenrev i Limfjorden og 
ved Gilleleje Flak. Endelig forventes rådgivningsopgaver vedr. arbejdet med forvaltningsplan for sæler.  
 
Der forventes 5 videnskabelige rapporter. 

Resultater: 
 
 
 
Afvigelser: 

Resultater: 
 
 
 
Afvigelser: 

  3.3 Tilstand og 
virkemidler for marine 
områder 

    Der rådgives om ”blå biomasse” her makroalger som virkemiddel til N-genindvindelse. Produktet vil 
være en rapport (indgår også under 3.1 og 3.2). DCE varetager for NST interkalibrering af 
kvalitetselementet klorofyl med Sverige og Norge. Resultatet af interkalibreringen afrapporteres i 2016. 
DCE foretager analyser for eksterne rekvirenter i forbindelse med marin overvågning af muslinger, vand 
og sediment og rådgiver/vurderer potentiale for mikrobiologisk forurening i forbindelse med muslinge-
produktionsområder, med henblik på fastlæggelse af overvågningsprogram for mikrobiologisk 
forurening (se også 7.1). 
Der forventes i 2016 rådgivningsopgaver vedr. effekter af nye akvakulturanlæg i marine områder. 
 
PAME: Se under Øvrige indtægter (rådgivning uden for rammeaftalen) 5.5.  
 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
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Der forventes 5 videnskabelige rapporter. 

Forskning 
Vand 

3.1 Stofomsætning og 
effekter af eutrofiering 
i marine områder 

Forskningsfokus 2014-17: 
• Forskning i sammenhænge mellem 
næringsstoftilførsler og effekter på struktur, 
funktion og miljøkvalitet i det marine økosystem 
(fx produktion af organisk stof, iltsvind) i det 
marine miljø – herunder effekterne af 
klimaændringers vekselvirkning med ændrede 
næringsstofkoncentrationer. Rådgivning vedr. 
sammenhænge mellem miljømål og belastning 
med næringsstoffer 
• Videnopbygning om de marine økosystemers 
strukturer og funktioner under faldende 
næringsstoftilførsel 
• Optimering af procesbeskrivelser i dynamiske 
modeller af marine økosystemer og opsætning af 
nye typer af modeller 
• Empirisk modellering af danske fjorde 
• Udvikling og anvendelse af dynamiske 
kystmodeller 

  Gennemføre videnopbygning og rådgivning indenfor havbundens plante- og dyreliv med henblik på en 
bæredygtig udnyttelse af havets resurser og beskyttelse af havbundens biodiversitet - mere specifikt 
indenfor fiskeri, produktion af muslinger, alger, hummer samt vurderinger af kompensationsopdræt, 
etablering og forvaltning af havarealer beskyttede mod trawling for at sikre blå korridorer, 
opvækstområder for fisk samt naturtypen stenrev. Gennemføre vidensopbygning indenfor 
stofomsætning i kystnære miljøer, specielt hvordan omsætningen er påvirket af den biologiske bentiske 
sammensætning. Analyse af variabiliteten i stofomsætningen på tværs af forskellige kystområder. 
 
Eutrofieringens påvirkning af den marine flora undersøges gennem udbredelsen af markoalger og 
ålegræs i danske farvende. Særligt stofomsætning i ålegræsbede undersøges ved at studere ålegræssets 
økologiske funktion som bl.a. kulstoflager og moderator af lysforhold, kulstofdynamik i ålegræsenge og 
studier af feed-back mekanismer.  
 
To af de største indsatser i løbet af 2016 inkluderer projekterne DEVOTES og COCOA. Formålet med 
DEVOTES er at øge vores forståelse af menneskelige aktiviteter og klimaændringers impact og varitation 
på marin biodiversitet. I DEVOTES vil der i 2016 konkret blive arbejdet med udarbejdelse af artikler som 
omhandler integreret tilstandsvurderingsværktøj. 
Formålet med COCOA er at identificere processer omkring og væsentlig transport af næringsstoffer og 
organisk materiale i kystnære økosystemer omkring Østersøen. I 2016 vil der blandt andet blive fokus på 
omsætning af næringsstof i ålegræs.     
 
Der forventes samlet set mellem 25-30 videnskabelige artikler i 2016 relateret til dette deltema  

Resultater: 
 
Afvigelser: 

Resultater: 
 
Afvigelser: 

  3.2 Marin struktur, 
funktion og 
populationer 

Forskningsfokus 2014-17: 
• Videnopbygning vedr. forekomst og udbredelse 
af ålegræs og makroalger i danske farvande og 
makrofytter i grønlandske farvande 
• Videnopbygning om hårdbundsfaunaens 
udbredelse og populationsdynamik i danske 
farvande 
• Videnopbygning vedr. marine naturtyper og 
landskaberog havbundens biogeokemi 
• Anvendelse og test af 
arealforvaltningsværktøjer til brug for 
arealforvaltning bla i relation til implementering 
af MSP Direktivet (Maritime Spatial Planning) 
• Videnopbygning om effekter af marin 
ressourceudnyttelse (råstoffer og fiskeri) på 
marine habitater og økosystem integritet ved fx 
anvendelse af supplerende virkemidler og 
restaureringstiltag 
• Videnopbygning om forekomst af ikke 
hjemmehørende marine arter og disses effekter 
på den marine fødekæde. Herunder at forbedre 
vores viden om potentiel spredning af 
planktoniske organismer via ballastvand i de 
danske farvande. 
• Videnopbygning omkring processer der 
regulerer den marine biodiversitet 
• Videnopbygning om havpattedyrs økologi og 
bestandsudvikling i danske farvande 
• Videnopbygning om effekten af støj fra skibe, 
vindmøller mv. på havpattedyrs adfærd og 
bestandsdynamik 
• Videnopbygning om effekten af beskyttede 
områder (Marine Protected Areas mv.) i relation 

  Der arbejdes i EU-FP7 projektet ”BENTHIS” med fiskerieffekter på den bløde bund. I 2016 forventes 2-3 
artikler, som dokumenterer disse effekter og deres kritiske indvirkning på den økologiske kvalitet i de 
danske farvande.  
 
Udbredelsen af ålegræsenge studeres for at forstå kulstofdynamikken og feed-back mekanismer i 
ålegræsenge og ikke mindst ålegræssets økologiske funktion som bl.a. kulstoflager og moderator af 
lysforhold (én videnskabelig artikel i 2016). Desuden udvikles kvantitative modeller til at koble 
observationer af ålegræssets dækningsgrad til biomasse med henblik på at koble disse data til 
fødebehovet for herbivore marine fuglearter. Der fokuseres på dyrkning og udbredelse af makroalger 
for at klarlægge potentialet i at kunne anvende denne ”blå” ressources energi- og højværdistoffer (én 
videnskabelig artikel i 2016 - også nævnt under 3.1, og 3.3).  
 
Der arbejdes med at undersøge en helt nyopdaget gruppe af bakterier: kabelbakterier, der har vendt op 
og ned på forståelsen af havbundens biogeokemi, idet de direkte påvirker iltoptaget, svovlkredsløb, 
jernpuljer og dermed svovlbrintfrigivelsen i sedimentet (2- 3 videnskabelige artikler i 2016).  
 
Resultaterne af et omfattende interdisciplinært feltarbejde i Nordvandet i Nordvestgrønland 2014 og 
2015 vil bl.a. belyse søkongernes fødesøgning, fødesøgningsområder og afhængighed af særlige 
fødeemner i Nordvandet. 
 
Forskningen vedrørende havpattedyr er især fokuseret på undersøgelser af dyrenes bestandsudvikling, 
helbred og bevægelsesmønstre samt faktorer, der påvirker disse. Et fokusområde er effekter af 
menneskeskabte forstyrrelser og specielt støj. Der arbejdes endvidere bl.a. med at belyse 
sammenhængen mellem marsvins fordeling og bifangst i net og udvikling af fiskeredskaber, som sælerne 
ikke kan ødelægge. 
 
I 2016 foretages en optælling af marsvin i Europa, hvor BIOS koordinerer den danske indsats (SCANS-III). 
Marsvins reaktion på forstyrrelser bliver undersøgt vha. GPS-mærkede dyr, der er udsat for bl.a. 
skibsstøj. Populationseffekterne af menneskeskabte forstyrrelser (primært etablering af 
vindmølleparker) belyses vha. individbaseret modellering (DEPONS-projektet).  (i alt 6-8 artikler i 2016). 
 
I BIAS-projektet (EU-LIFE + Naturstyrelsen) skal udvikles en fælles ramme for overvågning og 
afrapportering af undervandsstøj i Østersø-regionen (Havstrategidirektivets deskriptor 11). Der 

Resultater: 
 
Afvigelser: 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
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til sårbare havpattedyrspopulationer  
• Videnopbygning vedr. den relative og 
kumulative betydning af forskellige antropogene 
faktorer for bestandsudviklingen hos havpattedyr 
• Videnopbygning om udbredelse, økologien og 
følsomhed af de dyresamfund som 
havkommissionerne OSPAR og HELCOM har 
vurderet som truede på den dybe bløde havbund 
• Videnopbygning om mikroplastiks betydning for 
det marine miljø 

forventes publiceret 2 rapporter samt slutrapport i 2016 
 
Bonus projektet BaltSpace er fokuseret på at afdække de udfordringer der er forbundet med 
arealplanlægning i henhold til det nye EU "Maritime Spatial planning". Arbejdet fokuserer på 
problemstillinger knyttet til integrering af faglig viden, transnationalt samarbejde, involvering af 
interessenter samt samarbejde mellem forskellige forvaltende myndigheder. En væsentlig komponent 
som DCE er involveret i er udvikling, test og publicering af værktøjer til arealplanlægning og vil lede til 
publicering af 1 videnskabelig artikel og 2 rapporter. 
 
Samlet set forventes der publiceret omkring 30 artikler indenfor dette deltema i 2016. 
 

  3.3 Tilstand og 
virkemidler for marine 
områder 

Forskningsfokus 2014-17: 
• Videnopbygning om potentialet for natur- og 
miljøforbedrende effekter af supplerende 
virkemidler som etablering af stenrev, dyrkning af 
muslinger og makroalger til fjernelse af 
næringsstoffer (og reetablering af ålegræs). 
• Videnopbygning om restaurering af marine 
habitater og økosystemer samt relationer mellem 
eutrofiering og overfiskeri. 
• Udvikling og brug af fysiske (klima), kemiske 
(sediment, vand) og biologiske indikatorer 
(fytoplankton, fisk, bunddyr, makrofytter, benthos 
og ålekvabbe) til brug for analyser af betydningen 
af næringsstoffer, fiskeri og miljøfarlige stoffer og 
marint affald i havmiljøet 
• Beskrivelse af god miljøtilstand generelt. 
Udvikling af økologiske indikatorer for en række af 
Havstrategidirektivets kvalitative deskriptorer.  
• Vurdering af kosteffektiv implementering af 
fælles internationalt moniteringsprogram iht. 
Havstrategidirektivet for Nordsø- og 
Kattegatområderne.  
• Videnopbygning om opgørelse af kumulative 
påvirkninger af de marine økosystemer 
• Videreudvikling af vurderingsværktøj til 
integrerede indikator-baserede 
tilstandsvurderinger (fx OSPAR COMPP, HEAT, 
BEAT, CHASE og HOLAS/BSHI) 

  DCE forventer at få en fremtrædende rolle i NST's projekt om etablering af stenrev til undersøgelse af, 
om stenrev potentielt kan tilbageholde og/eller fjerne kvælstof samt bidrage til opnåelse af gunstig 
bevaringsstatus i Natura 2000-området ”Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg". Arbejdet med 
udviklingen af indikatorer til vurdering af den økologiske tilstand i henhold til Vandrammedirektivet 
fortsætter. Arbejdet er specifikt rettet mod indikatorer til tilstandsvurdering af bentisk vegetation samt 
algeopblomstringer og sammensætning af fytoplanktonsamfundet. I 2016 produceres en slutrapport fra 
projektet WATERS, som omhandler udvikling af indikatorer for vurdering af den økologiske tilstand i 
henhold til Vandrammedirektivet. Desuden arbejdes med udvikling af indikatorer for marin 
biodiversitet, og specielt arbejdes på at relatere denne udvikling til marine presfaktorer, så der opnås et 
bedre videngrundlag for, hvad der styrer biodiversiteten i marine økosystemer. Dette arbejde vil i 2016 
resultere i en videnskabelig artikel og en afsluttende rapport fra projektet DEVOTES. 
 
Udvikling af værktøjer og indikatorer til vurdering af miljøfarlige stoffers betydning for marine 
økosystemer miljøtilstand (en artikel i 2016). 
 
Der forventes omkring 5-8 artikler indenfor dette delområde i 2016 
 

Resultater:Afvigelser: Resultater:Afvigelser: 

Formidling       Rådgivnings- og forskningsindsatsen under dette tema formidles til bl.a. ungdomsuddannelser gennem 
events som Forskningens Døgn, ved undervisningsforløb/oplæg på skoler og ungdomsuddannelser samt 
til erhvervsvirksomheder gennem eksisterende erhvervsnetværk.  
 
Der ud over er der søgt om økonomiske midler til at revidere bogen Stofomsætningen i havbunden (fra 
serien: ”Temahæfter fra Danmarks Miljøundersøgelser”) og oversætte den til engelsk. Bogen giver en 
grundlæggende forståelse af biogeokemien i havbunden og sammenhængen med den økologiske 
kvalitet af vores kystvande og retter sig mod studerende på universiteternes biologiuddannelse, 
højniveaustuderende på gymnasierne og embedsværket, der ønsker nyeste viden om havmiljøet. 
 
I 2016 udgives en Miljøbiblioteksbog om "Havets Ressourcer". 

Resultater: 
 
Afvigelser: 

Resultater: 
 
Afvigelser: 

  Videregående 
uddannelse 

      Videregående uddannelse sker primært gennem efteruddannelse af gymnasielærer på kurset Havets 
Planter samt gennem følgende kursusudbud rettet mod forvaltere: "Effekter af undervandsstøj i 
havmiljøet", "Biologiske effekter af miljøfarlige stoffer i havmiljøet", "Marin fauna – indsamling og 
artsbestemmelse" og "Risikovurdering af miljøfremmede stoffer". 

Resultater: 
 
Afvigelser: 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
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Område B: Omstilling til en bæredygtig samfundsudvikling 

Tema 4: Miljøøkonomi, -politik og –regulering 
Temaområde Aktivitet 

(Niveau 1) 
Aktivitet (Niveau 2) Aktivitet (Niveau 3) Delaktivitet (Niveau 3) Arbejdsprogram. Beskrivelse, Ultra kort. Skriv hvilke leverancer der forventes for at opfylde aktivitet.  

Hvornår? Frist for leverance skrives! 
1/2 årsrapportering. 
Beskrivelse af status og 
særligt afvigelser 
(budgetmæssige og 
opgavemæssige 
afvigelser) 

Årsrapportering. 
Beskrivelse af 
resultater og evt. 
afvigelser (særlig 
budgetmæssige 
afvigelser). Herunder 
beskrives også evt. 
afvigelser på 
opgaveniveau 

SAMFUND Øvrig 
rådgivning 
(inden for 
rammeaftalen) 

Ad hoc rådgivning       Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

  Øvrige 
indtægter 
(Rådgivning 
uden for 
rammeaftalen) 

4.1 Samfundsfaglige 
analyser af grøn 
omstilling 

    Rådgivningsopgaver i 2016 knytter sig til projekter for MFVM udenfor kontrakten samt 
formidlingsaktiviteter baseret på rådgivningsrelevante forskningsaktiviteter. Det omfatter 
Pesticidregulering, Vandmiljøregulering, Bioøkonomi og Klima samt enkeltstående projekter. Der 
gennemføres en spørgeskemaanalyse af den nye pesticidafgift på landmændenes pesticidforbrug, og 
der udvikles en model til analyse af pesticidreguleringens samspil med andre reguleringsområder. 
Resultaterne herfra skal på sigt anvendes i rådgivning vedrørende tilpasninger af pesticidreguleringen og 
afgiften. Et projekt vedr. anvendelsen af biogas til transport færdigøres. Et projekt om grundlaget for at 
udføre samfundsøkonomiske analyser af vandindsatsen afsluttes med en redegørelse for 
vidensgrundlaget for at kvantificere og værdisætte effekterne af udtagning af lavbundsjord og 
vådområder samt vandløbsindsatsen. Vandforbrug analyseres og beregnes i relation til 
reguleringsmulighederne.  Afgifter på energiområdet i EU-landene undersøges og sammenlignes. 
Koncepter for adaptiv naturforvaltning udvikles mhp. at afsøge mulighederne for en mere effektiv 
naturforvaltning med inddragelse af aktører.  
Der forventes 2-3 rapporter i 2016. 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

  4.2 Økosystem-
tjenester ift. 
terrestriske og 
akvatiske 
økosystemer 

    DCE udvikler og anvender rumlige modeller til omkostningseffektivitetsanalyser samt til kvantificering af 
økosystemtjenester, deres værdier samt økonomiske effekter af forskellige politiske tiltag indenfor flere 
projekter i 2016.  I disse projekter linkes økonomiske modeller til luft- og marine modeller. 
I et projekt for Naturstyrelsen kortlægges og analyseres synergier og konflikter omkring arealregulering, 
biodiversitet og økosystemtjenester, og værdien af økosystemtjenesterne ift. f.eks. 
vandkvalitetsforbedringer, reduktion af klimaudslip, rekreation, fødevareproduktion, jagt, 
træproduktion og biodiversitet beregnes. Der udvikles koncepter for hvordan landskabsforvaltning 
påvirker værdien af terrestriske økosystemtjenester for Nordisk Ministerråd, og marine 
økosystemtjenester værdisættes ligeledes for Nordisk Ministerråd samt i analyser af anvendelsen af 
havet i relation til HOLAS II processen (HELCOM).   
Der forventes ca. 3 rapporter i 2016. 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
 



Arbejdsprogram 2016 for DCE – Nationalt center for Miljø og Energi 

20 
 

Forskning 4.1. Samfundsfaglige 
analyser af grøn 
omstilling 

Forskningsfokus 2014-17: 
• Institutionelle og reguleringsmæssige barrierer 
for og incitamenter til omstilling til bioenergi 
• Samfundsøkonomiske analyser af 
energiomstilling, herunder effekter på human 
sundhed af luftforurening (se også tema 6 Luft) 
samt analyser af økosystemtjenester, der påvirkes 
af omstilling 
• Sociologiske analyser af mobilitetsstrategier 
samt indførelse af grønne teknologer til fx 
energiudnyttelse og –produktion 
• Samfundets (på alle niveauer fra individ til 
myndighedsniveau) omstilling til ændret klima – 
tilpasningsstrategier, direkte og afledte effekter 
på natur, miljø og samfund 
• Modellering og analyse af incitamenter, 
inklusive betalingsformer, for økosystemtjenester.  
Vurdering og evaluering af afgifter 
(pesticidafgiften) og udvikling af 
beslutningsstøttesystemer for landmænds 
reduktion af pesticidanvendelsen. 
• Ændringer i lokalisering af samfundsmæssige 
strukturer/systemer ved scenarier som omfatter 
lokaliseringsproblemstillinger: 
transportsystemer/energisystemer/bebyggelse/in
dustrier 
• Incitamenter og samfundsøkonomiske gevinster 
ved ændringer i ressourceanvendelse og øget 
ressourceeffektivitet  
• Livscyklusanalyse og samfundsøkonomisk 
analyse af omstilling til bioenergi 

  I 2016 analyseres og modelleres udnyttelsen af bioressourcer til lands og til havs (blå-grønne-gule 
bioressourcer) med fokus på både økonomiske og miljømæssige effekter af ændret udnyttelse, fx 
gevinster ved produktion og høst af makroalger. For at afdække incitamenter til at producere biogas 
udføres en spørgeskemaundersøgelse hos landmænd. Input–output-masse-flows undersøges for at 
understøtte miljø– og miljøøkonomiske analyser ved differentieret arealanvendelse. I flere projekter 
kobles livscyklusanalyser med velfærdsøkonomiske analyser ift. udnyttelse af biomasse og 
bioenergi/biogas og makroalger.  
Bidrag til klimatilpasning fra bl.a. grønne områder i byer, herunder hvilke incitamenter, potentialer og 
muligheder borgerne har for at anlægge sådanne områder, undersøges bl.a. i casestudier i 
Århusområdet og København. I København udføres også analyser af borgernes CO2-reduktioner og 
”best practices” for byer, baseret på ekspertinterviews, borgerinddragelse samt typologisering af byer.  
Incitamenter til klimatilpasning i dansk, nordisk og europæisk landbrug undersøges i flere projekter der 
også undersøger arealanvendelsens betydning. Resultater vil foreligge i 2016.  
Mediernes kommunikation om bæredygtighed og omstilling, og hvordan dette evt. genfindes i 
borgernes praksis undersøges.  
Effekten af pesticidafgiften på forbruget af pesticider undersøges bl.a. med data fra en 
spørgeskemaundersøgelse blandt landmænd, der udføres i 2016. Endvidere anvendes de seneste data 
fra sprøjtejournaler mv. Endelig undersøges synergier og konflikter mellem kvælstof og 
pesticidregulering i 2016. 
 
Der påregnes ca. 8 -10 artikler indenfor området i 2016. 
 
 

Resultater: 
 
Afvigelser: 

Resultater: 
 
Afvigelser: 

4.2 Økosystem-
tjenester ift. 
terrestriske og 
akvatiske 
økosystemer 

Forskningsfokus 2014-17: 
• Videnopbygning og analyser vedr. virkemidler, 
instrumenter og omkostningseffektivitet, 
målretning af regulering af jord og natur, inkl. 
biodiversitet og rekreation 
• Analyser af befolkningens praksis og holdninger 
ift. by- og forstadsnatur 
• Videnopbygning og analyser vedr. værdien af 
økosystemtjenester, værdien af forringelser og 
forbedringer af jord og natur, herunder 
jordkvalitet og biodiversitet. Analyse af grænserne 
for opgørelse af værdi af økosystemtjenester, 
metodeudvikling og konceptudvikling 
• Modellering af omkostningseffektivitet og 
regulering, målopfyldelse og samlede 
omkostninger samt fordeling og kvantificering af 
værdi af økosystemtjenester relateret til 
ferskvand, kyst og åbne marine områder  
• Udvikling af koncepter til opgørelse og 
modellering af værdien af økosystemtjenester, og 
anvendelse af disse – f.eks. for luft og akvatiske  
og terrestriske (f.eks. skov) økosystemer, samt 
evaluering af tiltag, herunder vurderinger af 
hvordan koncepterne kan bruges til 
scenarieanalyser af værdien af 
økosystemtjenester samt trade-offs mellem disse 
• Arealanvendelsesstrategier i 
klimatilpasningsperspektiv, modellering af 
landmænds incitamenter og tilpasning. Analyser 
af forskellige klimatilpasningstiltag, f.eks. 
afledning af vand i byerne, borgerinddragelse og 
incitamenter. 
• Natureffekt af ændret vandafledning i byerne, 

  For at forbedre datagrundlaget for analyse af hvilke virkemidler landmænd vil vælge i en målrettet 
regulering, samt incitamenter til gødningsanvendelse og udnyttelse udføres spørgeskemaanalyser hos 
landmænd i Danmark og flere baltiske lande. Datagrundlaget vil bl.a. bruges til sammenligning mellem 
landbrugstyper, regioner og lande og at forbedre vidensgrundlaget vedr. omkostningseffektivitet, 
målretning og incitamenter mht. virkemidler til kvælstofreduktion. 
Arbejdet med at analysere og modellere omkostningseffektive reduktioner af kvælstoftab og 
drivhusgasser i Danmark og rundt om Østersøen fortsættes. Økonomiske modeller kobles med marine 
modeller og luftmodeller for at forbedre simuleringen af effekter på land for havmiljøet, luften og 
økonomien. 
Værdien af økosystemtjenester analyseres, og der udarbejdes retningslinjer for måder at integrere 
forskellige former for værdisætning på. I nogle af projekterne vedr. økosystemtjenester står 
naturbaserede løsninger i fokus, dvs. hvordan økosystemtjenester kan medvirke til at nedbringe 
miljøbelastningen med fx kvælstof, og drivhusgasser, samt opbygge kulstofpuljer i jorden. I 2016 vil der 
opnås et forbedret vidensgrundlag om de samlede miljøeffekter af marine økosystemtjenester; bl.a. om 
dyrkning af makroalger med en samfundsøkonomisk værdi på grund af positive miljøeffekter. Ligeledes 
opgøres værdier af at beskytte og restaurere ålegræshabitater. Andre marine økosystemtjenester i 
fokus er rekreation i kystområderne ved Østersøen og i Danmark. Der udføres 
spørgeskemaundersøgelser for at fremskaffe data til analyser af værdien af vandkvalitetsforbedringer 
for rekreationen. 
 
Der forventes ca. 10-15 artikler i 2016.  

Resultater:Afvigelser: Resultater:Afvigelser: 
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og borgernes indflydelse herpå (fx grønne tage) 

Formidling 

      DCE formidler resultaterne ved den miljøøkonomiske konference arrangeret af DØRS, de kommunale 
Miljødage, samt forskningsfaglige konferencer i ind- og udland. Der udgives en Miljøbiblioteksbog om 
det danske hav, hvor samfundsøkonomiske og reguleringsmæssige forhold vedr. udnyttelsen af havet 
formidles. I regi af det Bioøkonomiske panel formidles erfaringer og resultater fra offentliggjorte notater 
til panelet, og i 2016 er der planlagt medvirken til et sådant notat om udnyttelsen af Blå biomasse. I et 
inviteret indlæg præsenteres økosystemtjeneste-konceptet og eksempler på analyser til Natur & 
Miljøkonferencen, arrangeret af KTC i samarbejde med KL, NST, MST, Danske Regioner, DCE m.fl. På 
baggrund af projekter, der blev afsluttet i 2015, gives der i 2016 oplæg for turistguider i København om 
byens grønne områder, og der formidles resultater fra et projekt om affaldssortering til forskellige 
interessenter på ét eller flere møder. Som led i projekt om mediers kommunikation om bæredygtighed 
og omstilling afholdes der workshops med interessenter og beslutningstagere.  Resultater vedr. 
evaluering af Madkulturprojektet formidles til MFVM samt andre interesserede i 2016. Resultaterne fra 
kortlægningen af økosystemtjenester i Danmark formidles til relevante brugere i MFVM i foråret 2016.  

Resultater: 
 
Afvigelser: 

Resultater: 
 
Afvigelser: 

Videregående 
uddannelse 

      Kandidatstuderende på Biologi/AU undervises i natur og miljøforvaltning, specifikt regulering og 
miljøøkonomi. Der undervises også i forvaltning, miljøøkonomi og miljøsociologi indenfor en 
masteruddannelse i Miljø- og energiret, som henvender sig til færdige kandidater.  
En tværfaglig kandidatuddannelse i miljøvidenskab, der tager sigte på at uddanne kandidater med en 
solid viden indenfor enten naturvidenskabelig eller samfundsvidenskabelig miljøvidenskab, og med 
fokus på integration af de disciplinære forståelser ift. forskellige miljøproblemstillinger, er under 
opbygning. 

Resultater: 
 
Afvigelser: 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
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Tema 5: Miljø og ressourcestrømme 
Temaområde Aktivitet 

(Niveau 1) 
Aktivitet (Niveau 2) Aktivitet (Niveau 3) Delaktivitet (Niveau 3) Arbejdsprogram. Beskrivelse, Ultra kort. Skriv hvilke leverancer der forventes for at opfylde aktivitet.  

Hvornår? Frist for leverance skrives! 
1/2 årsrapportering. 
Beskrivelse af status og 
særligt afvigelser 
(budgetmæssige og 
opgavemæssige 
afvigelser) 

Årsrapportering. 
Beskrivelse af 
resultater og evt. 
afvigelser (særlig 
budgetmæssige 
afvigelser). Herunder 
beskrives også evt. 
afvigelser på 
opgaveniveau 

RESSOURCER 
+ GRØNLAND 

Øvrig 
rådgivning 
(inden for 
rammeaftalen) 

Emissionsopgørelser – 
Klimagasser 

• Årlige emissionsopgørelser af emissioner, der 
relaterer sig til UNFCCC og Kyotoprotokollen. 
Deltagelse i forhandlinger af fremtidige 
retningslinjer for rapportering og review under 
UNFCCC. Overgang til nyt rapporteringsregime 
under UNFCCC i 2015. Implementering af den nye 
EU regulering af drivhusgasser 
• Udvikling af opdatering af data, metoder og 
dokumentation i hht. anbefalinger fra de årlige 
reviews, kvalitetssikring, fremskrivninger m.v.  
• FN 
i. DCE indberetter rigsfællesskabets 
drivhusgasopgørelser mv. til Klimasekretariatet i 
Bonn i overensstemmelse med UNFCCC’s 
retningslinjer. 1 rapport med deadline 15. april 
ii. DCE deltager efter nærmere aftale i 
internationale forhandlinger vedrørende 
konventionens og protokollens krav til opgørelse, 
rapportering og evaluering af 
drivhusgasemissioner m.v.  
• EU 
i. DCE opgør og indberetter Danmarks 
udledninger og optag af drivhusgasser samt 
indikatorer m.v. Deadline hhv. 15. januar og 15. 
marts 
ii. DCE deltager i møder i EU’s arbejdsgruppe om 
emissionsopgørelser (WG-I) under den af Europa-
kommissionen nedsatte komité jf. 
Rådsbeslutningen om en moniteringsmekanisme 

  De årlige officielle danske opgørelser af den nationale udledning af drivhusgasser til atmosfæren 
(emissionsopgørelser) i henhold til de danske forpligtelser i internationale konventioner og 
rådsbeslutninger for Klima-, Energi- og Bygningsministeriet udføres som planlagt med rapport til FN: 
deadline 15. april; til EU: deadline 15. januar og 15. marts. 
 
Udviklingen af emissionsopgørelserne drives af de planlagte forbedringer, som dels er identificeret af 
DCE og dels er baseret på anbefalinger fra de internationale reviewprocesser. I 2016 forventes der at 
blive gennemført forbedringer som følge af EU-review i 2015 samt det bilaterale review med UK i 2015. 
Dette er bl.a. omstrukturering af kapitlerne for flygtige emissioner og industrielle processer for at 
forbedre gennemsigtigheden af emissionsopgørelsen. Derudover vil emissionsopgørelsen blive 
forbedret med resultaterne af det projekt omkring emissioner fra biogasbehandlet gylle som blev udført 
i 2015. Dette gælder både forbedringer i forhold til landbrugssektoren, men også med inkludering af 
emissioner fra selve biogasanlæggene i affaldssektoren. Udførte forbedringer og genberegninger 
dokumenteres årligt i dokumentationsrapporten, dels for hver sektor, og dels med et overordnet kapitel 
9: ”Recalculations and improvements”. 
 
ad FN ii) Det forventes ikke for nuværende, at der vil være behov for deltagelse i internationale 
forhandlinger mv i 2016 
 
ad EU ii) Mødedeltagelse sker efter aftale, WG-1 møderne ligger forår og efterår, og det forventes, at 
DCE deltager i begge. Omfanget er 3-4 mødedage pr gang. 
 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

Internationale 
konventioner 

o EU MMR: arbejdsgruppe 1 (WG-1) under 
Climate Change Comittee og CGREP contact 
gruppen 
o UNECE/CLRTAP TFEIP møder 
o UNFCCC FN i relation til forberedelse af 
klimatopmøder 
o UNFCCC – review 

  o 3-6 mødedage pr. år og afrapportering fra deltagelse 
o 2-3 mødedage pr. år og afrapportering fra deltagelse 
o ad hoc 
o 12-18 mødedage pr. år og afrapportering fra deltagelse 
 
Disse opgaver er også inkluderet i opgaverne beskrevet ovenover. 

    

Akkreditering     Ingen aktiviteter Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

Ad hoc rådgivning Der ydes rådgivning til EFKM vedr 
drivhusgasemissioner  

    Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

    Der ydes rådgivning til MFVM vedr. Grønland     Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
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Øvrige 
indtægter 
(Rådgivning 
uden for 
rammeaftalen) 

5.1 Arealanvendelse, 
landskab og natur 

    I forlængelse af tidligere opgaver vedrørende kortlægning og værdisætning af økosystemtjenester 
fortsættes rådgivningsaktiviteterne indenfor dette område.  Opgaverne afventer nærmere aftale med 
NST.  

Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

  5.2 Miljøeffekter af 
grøn omstilling og 
bæredygtighedsanalys
er 

    En evaluering af Madkultur-projektet ”Kloge fødevareindkøb” (offentlige indkøb) publiceres i 2016. 
Evalueringen har til formål at vurdere brugernes oplevelse af projektet ’Kloge Fødevareindkøb’ til 
rådgivning af kommunernes fødevareindkøbere og til at fremme kommunernes indkøb af lokale og/eller 
økologiske fødevarer ved bl.a. at påvirke indkøbernes rutiner 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

  5.3 Atmosfæriske 
kredsløb, emissioner 
og afsætning 

    Til understøttelse af opgørelserne af drivhusgasemissioner udføres en række andre projekter. Et projekt 
som beregner anlægsspecifik CH4 emission fra deponier under anvendelse af biocover fortsættes i 2016. 
Herudover udføres et større projekt som opgør emissionerne for LULUCF sektoren (SINKS2 projektet) i 
samarbejde med AGRO ved AU og IGN ved KU.   
Et større projekt er hjemtaget for den irske miljøstyrelse med henblik på rådgivning vedr. 
emissionsopgørelser og deres rumlige fordeling i EMEP-grid.  
Der forventes 2-3 rapporter 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

  5.4 Udnyttelse af 
biomasse (marine 
alger, organisk affald 
fra by og industri) 

    DCE deltager i 2016 i et projekt, som udvikler et effektivt spildevandsystem, som anvender 
algebiomasseproduktion under samtidig fjernelse af næringssalte. 
 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

  5.5 Forskning og 
rådgivning i relation til 
råstofforvaltningen i 
Grønland 

DCE rådgiver Grønlands Selvstyre vedrørende 
råstofrelaterede problemstillinger; samt MFVM 
og Selvstyret ifm. opfyldelse af rigsfællesskabets 
forpligtelser i forhold til arktiske miljø- og 
naturforhold. 

  DCE rådgiver i samarbejde med Grønlands Naturinstitut Miljøstyrelsen for råstoffer i Grønland om 
miljømæssige forhold i forbindelse med efterforskning og udnyttelse af hårde mineraler og kulbrinter. 
Rådgivningen omfatter bl.a. vurdering af efterforskninger, udarbejdelse af notater om miljøspørgsmål, 
overvågning af miljøet omkring tidligere miner, vurdering af VVM'er, deltagelse i borgermøder mm.  
Kompetenceopbygningen vedrørende miljøeffekter og miljøregulering af uranbrydning i Grønland  vil 
blive fortsat og der vil blive udgivet en rapport om de miljømæssige udfordringer ved brydning af 
radioaktive stoffer i Grønland. Vurdering af VVM’er for en zinkmine i Nordgrønland og for 
Kvanefjeldsprojektet ved Narsaq vil blive omfattende aktiviteter i 2016. DCE skal sammen med 
Grønlands Naturinstitut varetage miljømonitering for en rubinmine ved Fiskenæsset og for brydning af 
anorthosit nær Kangerlussuaq. Rapportering fra feltarbejde ved gamle miner i Qullissat og Mestersvig 
forventes afsluttet. Det regionale assessment (’Adaptation Actions for a Changing Arctic. Baffin Bay & 
Davis Strait Regional Assessment’, AACA) afsluttes planmæssigt. Der afholdes en workshop i Nuuk i 
februar 2016 hvor de foreløbige resultater præsenteres for aktører og interesserede. DCE vil desuden 
rådgive Selvstyret omkring implementering af den af DCE udarbejdede ”strategi for boremudder” der er 
blevet godkendt af Selvstyret. DCE vil afslutte en strategisk miljøvurdering for olieaktiviteter i Disko 
Nuusuaq området og yde faglig rådgivning ved Selvstyrets udarbejdelse af regler for olieefterforskning i 
landområder. Der er givet en licens i Jameson Land og der forventes yderligere licenser på land i Disko – 
Nuusuaq området. 
 
Deltagelse i arbejdsgrupper m.v. under PAME (Protection of the Arctic Marin Environmental Working 
Group) - Arktisk Råd. Der afholdes hvert år møder i disse arbejdsgrupper. DCE varetager mødedeltagelse 
efter aftale med NST (og MST) i visse af disse møder efter et mandat. DCE aftaler konkret med NST 
hvilke møder/aktiviteter DCE skal deltage i, i 2016. Opgaven finansieres af DANCEA i 2016. 
 
Rådgivningen forventes at blive rapporteret i 4 rapporter og cirka 10 notater og udredninger. 
 
Yderligere rådgivning i relation til Grønland/Arktis se deltema 7.3 og 8.4. 
 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
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Forskning 5.1 Arealanvendelse, 
landskab og natur 

Forskningsfokus 2014-17: 
• Udvikling og vedligehold af national kortlægning 
af arealanvendelse og arealdække baseret på 
kombination af eksisterende rumlig specifik 
information fra Geodatastyrelsen, 
landbrugsregistre og data fra den nationale 
naturovervågning 
• Med baggrund i den årlige kortlægning og 
estimering af ændringer i arealanvendelse og 
arealdække med henblik på opgørelse af 
ændringer i kulstofindhold, vil det søges at belyse 
tendenser i arealændringer, såsom spredning af 
byområder, skovrejsning og ændringer i 
naturarealer 
• Lokalisering og estimering af økosystemtjener 
knyttet til arealanvendelse. Herunder analyser af 
arealers rekreative værdi og estimering af 
bestøvning af landbrugsafgrøder 
• Rumlige modeller til prioritering af lokalisering 
af landbrugets arealanvendelse med henblik på at 
sikre biologisk mangfoldighed i 
landbrugslandskabet. Herunder sikring af 
spredningsmuligheder i forhold til effekter fra 
klimaændringer (havspejlsstigning, stigende 
grundvandsstand) 
• Analyser af landbrugets arealanvendelse på 
markniveau og effekter på natur og miljø. 
Herunder analyser af eksisterende og fremtidige 
politikker og disses effekt i forhold til bl.a. habitat- 
og vandrammedirektivet 
• Regulering og planlægning af arealanvendelse, 
implementering og institutionelle løsninger 

  Geografiske og rumlige analyser af miljømæssige påvirkninger og effekter af menneskelig aktivitet, samt 
relevante forvaltningsstrukturer og -mekanismer til regulering af arealanvendelse studeres med særligt 
henblik på: kortlægning, karakterisering, modellering og ændringer af arealanvendelse, samt 
implementering af politik i relation til arealanvendelse. Rumlige analyser af arealanvendelse anvendes i 
studier af grønne arealstrukturer i byer, og klimatilpasningstiltag, og der oparbejdes ny viden og 
kompetencer om nye datakilder, især LiDAR data, som kan anvendes til en række formål, bl.a. 
biomasseestimater, overfladekarakter, forsegling mv.  I 2016 fokuseres på at færdiggøre en metode til 
hegnskortlægning og biomassevolumen, samt analyser af grønne tage for ændringer i byernes albedo og 
drivhusgasbelastning. 
Analyser af transportmønstre og afstande anvendes i forskellige studier af rekreation som 
økosystemtjeneste, luftkvalitetskortlægning og eksponering, samt transportkonsekvenser af lokalisering 
af biogasanlæg. I 2016 deltager DCE i undersøgelser af helbredspåvirkninger af elektromagnetiske felter 
samt præferencer for rekreative kystarealer i de Baltiske lande. Landbrugsdata i høj opløsning anvendes 
til en række formål, der kræver geografisk lokalisering, herunder kortlægning af biomassepotentialer, 
modellering af pesticidanvendelse, ammoniakemission mv. Der vil blive planlagt et opfølgende projekt i 
samarbejde med NHI i US om eksponering for pesticider og helbredseffekter gennem rumlig analyse af 
pesticidudbringning og -typer.  
Implementering af politikker der påvirker arealer og arealanvendelse undersøges, herunder hvordan 
forskellige sektorpolitikker integreres i forskellige områder som vand, natur, landbrug og klima. I 2016 
undersøges hvordan udbygningen af biogas kan påvirke lokalmiljøet pga. øget transport af biomasser.   

Der forventes 5-6 artikler i 2016. 
 
For marin arealanvendelse se 3.2. 

Resultater: 
 
Afvigelser: 

Resultater: 
 
Afvigelser: 

5.2 Miljøeffekter af 
grøn omstilling og 
bæredygtighedsanalys
er 

Forskningsfokus 2014-17: 
• Optimering af nye recirkuleringsteknologier og 
implementering med henblik på at reducere 
emissioner af miljøfremmede stoffer og uden 
skadelige virkninger på jordens 
mikroorganismer/fauna og økosystemtjenester  
• Evaluering af miljøeffekter ved grøn omlægning, 
herunder øget udnyttelse af organiske 
affaldsstrømme og effekter på miljømæssig og 
human sundhed, især via skæbne af patogener og 
kemiske kontaminanter gennem recirkulering af 
biomasse (fx organisk affald fra industri og 
husholdninger) mellem land og by 
• Impact-pathway modellering, økonomisk 
værdisætning samt effekter af grøn omstilling på 
arealanvendelse og økosystemtjenester samt 
kemiske og biologiske undersøgelser 
• Mikrobiologisk diversitet og funktionalitet 
inklusiv samspil med planter og invertebrater er 
afgørende for jordkvalitet og vigtige jord- 
økosystemtjenester som C, N og P kredsløb og 
ressourcestrømme samt som genbank for 
fremtidig anvendelse 
• Livscyklusanalyser af ændringer i produktion, 
teknologi, forsyningssystemer og/eller lokalisering 
af virksomheder/energiforsyning, med henblik på 
yderligere forståelse af muligheder for at anvende 
affald til ressourcer, samt af forudsætningerne for 
at fremme de mest miljøvenlige teknologivalg - og 
udviklinger 
• Øget ressourceeffektivitet og recirkulering af 

  Forskningen i cirkulære ressourceflows og opgørelser af miljøpåvirkninger kobler energianalyser og 
analyser af miljøpåvirkninger og effekter ved anvendelse af udvidede livscyklusanalyse (LCA)-metoder. 
Dette muliggør identifikation af muligheder for at reducere risici for miljø og human sundhed, samt for 
at analysere potentialer for minimering af affaldsstrømme og forbedring af energiudnyttelse og 
energieffektivitet. Data fra emissionsopgørelserne nyttiggøres i disse analyser, og modsat bidrager 
forskningen til at forbedre opgørelserne gennem frembringelse af ny viden om miljøteknologiers 
effekter på emissioner.  
Ressourcestrømme undersøges i en række forskellige tematikker herunder især i relation til 
affaldssektoren og spildevandsrensning, med et fokus på hvordan cirkulariteten af ressourcestrømmene 
kan øges. Et samarbejde med Ry by arbejder med forbedringer af affaldssystemet. Et projekt 
vedrørende nyttiggørelse af makroalger afsluttes, og resultater herfra videreføres i et nyt projekt, som 
skal implementere bioraffinering af makroalger, og bæredygtighedseffekter af dette. Herudover er et EU 
projekt finansieret som skal studere nedbringelse af det organiske affald fra byer gennem teknologisk og 
ikke-teknologisk udvikling. 
Forskning i miljøgeografiske emner giver mulighed for at anvende data og metoder i en lang række 
andre studier, herunder værdisætning, eksponering og sundhed, mv. Se 5.1 for konkrete aktiviteter i 
2016. 
 
Se endvidere deltema 7.1 for effekter på biodiversitet af recirkulering af aske. 
Der forventes 4-6 artikler i 2016. 
 

Resultater: 
 
Afvigelser: 

Resultater: 
 
Afvigelser: 



Arbejdsprogram 2016 for DCE – Nationalt center for Miljø og Energi 

25 
 

næringsstoffer mellem land og by og effekter på 
jordfertilitet, samt undersøgelse af påvirkning på 
mikrobielt drevne jordparametre såsom 
kulstofbalance og emission af klimagasser 
• Udvikling og anvendelse af 
bæredygtighedsanalyser af aktiviteter på tværs af 
sektorer mhp. at forstå hvordan ændringer i 
ressourcestrømme mellem samfund og miljø, 
samt indenfor og mellem sektorer kan reducere 
eller øge påvirkninger på miljø og klima. Dette vil 
inkludere udvikling af interdisciplinære modeller 
• Analyser af velfærdseffekter ved udnyttelse af 
naturkapital, uønskede effekter og 
værdi/værdiforringelse ift. Økosystemer 

5.3 Atmosfæriske 
kredsløb, emissioner 
og afsætning 

Forskningsfokus 2014-17: 
• Videnopbygning i relation til udvikling i 
kvælstofafsætningen til naturområder 
• Videnopbygning i relation til udvikling i 
kvælstofafsætning til danske 
ferskvandsøkosystemer 
• Videnopbygning i relation til udvikling i 
kvælstofafsætningen til danske marine 
økosystemer. Fokus på bl.a. tørafsætning af 
specielt ammoniak, afsætning i kystnære 
områder, fremtidig udvikling af ammoniak 
emissionen 
• Videnopbygning i relation til udvikling i CO2 
kredsløbet, herunder hav-luft fluksen af CO2 i 
områder med hav-is samt betydningen for 
kulstofkredsløbet i Arktis 
• Udvikling af model for atm. CO2 over Danmark 
med højopløsning – med speciel fokus de kilder 
og dræn i de danske marine områder og deres 
betydning for Danmarks kulstofbudget. 
• Videnopbygning i relation til udvikling i 
kortlivede drivhuskomponenter (fx sod, ozon, 
lattergas, metan) 

  I 2016 fortsættes et større nordisk projekt om kortlivede drivhusgasser. Der vil også i flere nye projekter 
blive arbejdet videre med prognoser og scenarier for emissionsudviklingen fra skibstrafikken i det 
arktiske område og Baltikum, samt klima- og helbredseffekter heraf.   
I 2016 gennemføres modelberegning af udviklingstendensen af kvælstofafsætningen til danske 
landområder og vandmiljøet for en 36-årig periode. Modelberegningerne gennemføres med væsentligt 
forbedrede input-data og forventes at give en forbedret modelmæssig viden om udviklingstendenserne. 
 
Forventet antal videnskabelige artikler: 1-2. 

Resultater: 
 
Afvigelser: 

Resultater: 
 
Afvigelser: 

5.4 Udnyttelse af 
biomasse (marine 
alger, organisk affald 
fra by og industri) 

Forskningsfokus 2014-17: 
• Videnopbygning i forbindelse med produktion 
og udnyttelse af marine alger, herunder 
udnyttelse af marine alger til energi, foderprotein, 
fødevareproduktion og højværdistoffer, samt 
muligheden for at anvende den CO2-holdige 
røggas fra f.eks. kraftværker som kulstofkilde til 
algerne. 
 
• Videnopbygning vedr. recirkulering af organisk 
affalds-ressourcer mellem by og land, herunder 
konvertering til bioenergi og næringsholdige 
restfraktioner samt deres effekter på jordens 
kvalitet og kulstofbalance, hvori der ligger et 
potentiale for kulstofsekvestrering. 

  Projektet Macrofuels under H2020 (2016-2019), skal demonstrere både opskalering og udvikling af 
produktion af makroalger, og produktion af energi fra makroalgebiomassen (biogas, ethanol, butanol 
mm). BIOS’s rolle er testdyrkning af sukkertang i Kattegat med nye mekaniserede metoder udviklet I EU 
projektet AT~SEA. Herved deltages i absolut state-of-the art teknologiudvikling på europæisk niveau. 
Samtidig skal der bidrages til at udvikle retningslinjer for base-line undersøgelser og miljøovervågning i 
tangdyrkningsområder, samt vurder miljøeffekten af stor-skala tangdyrkning, herunder både 
kompenserende (fjernelse og genindvinding af næringsstoffer og CO2) og restaurerende (biodiversitet) 
virkemiddel effekter. Derudover skal projektet MAB4 (Innovationsfonden) videreudvikle både 
makroalgedyrkningsteknologi og bioraffineringsteknologi med fokus på ekstraktion af 
højværdiprodukter til fødevarer, foder og kosmetik. BIOS er leder for den arbejdspakke, der skal udvikle 
dyrkning af tang i Kattegat. Ny dyrkningsteknologi skal nedbringe produktionsomkostningerne og øge 
biomasse udbyttet. Der skal arbejdes med forædling af sukkertang imod større næringsoptag og højere 
proteinindhold, og mod retningslinjer for site-selektion. Endelig bidrages til forsøgsdyrkning af tang i 
Grønland. Dette arbejde publiceres i en rapport i 2016. 
 
Forventet antal publikationer i 2016 i alt: 3-4 
 
Se også under 5.2. 
 

Resultater: 
 
Afvigelser: 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
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5.5 Forskning og 
rådgivning i relation til 
råstofforvaltningen i 
Grønland 

Forskningsfokus 2014-17: 
• Videnopbygning og forskning vedrørende 
overvågning og vurdering af miljømæssige 
effekter råstofefterforskning og råstofudnyttelse 
på mine- og olieområdet. 
• Varetagelse af databank indeholdende 
betydelige mængder data vedrørende bl.a. vigtige 
biodiversitetsområder, kemiske analyseresultater 
fra overvågning og baggrundsundersøgelser mm. 
• Opretholdelse og udbygning af miljøprøvebank 
indeholdende bl.a. vævsprøver fra de seneste ca. 
40 års overvågning af råstofprojekter i Grønland. 

  På olieområdet vil DCE fortsat have fokus på at forbedre vidensgrunlaget for et effektivt 
oliespildsberedskab i Grønland. Der vil 2016 bl.a. blive gennemført undersøgelser af effekter af oliespild 
på kystgydende lodde, effekter af olie-afbrændingsrester på copepoder ved anvendelse af ”in situ 
burning” og effekter af indsøling med olie på makroalger i kystzonen. Desuden vil der i samarbejde med 
GN blive gennemført et flysurvey af overvintrende havfugle i åbentvandsområdet mhp. en opdateret 
kortlægning af oliespildsfølsomme områder.  

I 2015 gennemførte DCE og GN feltarbejde ved den gamle kulmine Qullissat på Disko, hvor der 
potentielt kan være forhøjede koncentrationer af PAHer mv.. Resultaterne vil blive publiceret i 2016. 
Analyser og bearbejdning af undersøgelser ved den gamle blymine Mestervig i Østgrønland forventes 
også afsluttet i 2016, her er den tidligere blyforurening udnyttet til en række metodestudier. Arbejdet 
på en række artikler om udvikling af bedre moniteringsmetoder ved anvendelse af ulke /øresten, 
blåmuslinger og tang fortsættes.  
 
Samlet for dette deltema forventes publiceret omkring 10 videnskabelige artikler i 2016. 
 
Yderligere forskning i relation til Grønland/Arktis se deltema 3.2, 5.3, 6.1, 7.3, 8.1, 8.3 og 8.4. 
 

 Resultater: 
 
Afvigelser: 
 
 

Resultater: 
 
Afvigelser: 

Formidling       Der arbejdes generelt med formidling af geografiske informationer i WebGIS. I øjeblikket pågår der 
undersøgelser af programunderstøttelsen af denne formidling.  
SINKS II-projektet formidles dels gennem emissionsopgørelserne, og dels præsenteres 
metodedokumenter og andre produkter på egen hjemmeside.   
 
Bios forventer i 2016 at udgive en miljøbiblioteksbog som vil fortælle om hvordan de grønlandske 
myndigheder rådgives – og er blevet rådgivet – i miljøspørgsmål i forbindelse med råstofaktiviteter. Den 
fortæller også om forskning i forbindelse med rådgivningen og de miljøproblemer, som 
råstofaktiviteterne kan give og har givet anledning til. 

Resultater: 
 
Afvigelser: 

Resultater: 
 
Afvigelser: 

Videregående 
uddannelse 

      ENVS har de forløbne år undervist i metoder til analyse af ressourceflows på to universiteter i Italien. 
Det forventes at disse aktiviteter fortsætter i 2016. Herudover deltages i undervisningen på kurset 
Agricultural Policy and Environmental Regulation ved Aarhus universitet. 
BIOS fortætter samarbejdet med DTU omkring udbydelse af online kurset: Mineral resources in the 
Arctic - Environmental impacts and technologies. BIOS underviser endvidere på bachelor- og 
kandidatniveau i biologisk bekæmpelse, arthropod-økologi og formkendskab i arthropoder.           

Resultater: 
 
Afvigelser: 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
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Område C: Beskytte borgerne mod miljørelaterede belastninger og risici for deres sundhed og trivsel 

Tema 6: Luft 
Temaområde Aktivitet 

(Niveau 1) 
Aktivitet (Niveau 2) Aktivitet (Niveau 3) Delaktivitet (Niveau 3) Arbejdsprogram. Beskrivelse, Ultra kort. Skriv hvilke leverancer der forventes for at opfylde aktivitet.  

Hvornår? Frist for leverance skrives! 
1/2 årsrapportering. 
Beskrivelse af status og 
særligt afvigelser 
(budgetmæssige og 
opgavemæssige 
afvigelser) 

Årsrapportering. 
Beskrivelse af 
resultater og evt. 
afvigelser (særlig 
budgetmæssige 
afvigelser). Herunder 
beskrives også evt. 
afvigelser på 
opgaveniveau 

LUFT NOVANA Fagdatacenter  Faglig rapportering, beregninger og modellering Bearbejde data og 
udarbejde rapport om 
udvikling og status 

1) Afrapportering af målinger af hensyn til human sundhed (LMP).(rapportudkast skal foreligge ultimo 
maj)  
2) Afrapportering af målinger af hensyn til natur (BOP).(Udarbejdelse af overvågningsrapport om 
udvikling og status sker efter særlig tidsplan som aftales med PSS) 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

Bidrage til EU 
rapportering 

1) Varsling ved høj ozon baseret på målinger og løbende modellering af luftkvaliteten 3 dage frem. 
(Pressemeddelelser i samarbejde med MST i tilfælde af overskridelser. Løbende rapportering time for 
time data til EU, samt månedlig og årlig rapportering til EU) 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

Udarbejde forslag til og 
afrapportere 
fokuspunkter til national 
rapportering 

1) Fokuspunkter aftales som udgangspunkt mellem fagdatacenter og FKG senest december året før. 
Afrapportering af fokuspunkter sker efter tidsplan for overvågningsrapport med mindre andet aftales. 
Der udarbejdes ikke fokuspunkter for 2016 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

Udarbejde paradigmer 
for faglig rapportering 

1) Udarbejdelse af udkast til paradigmer for data- og faglig rapportering af delområder (paradigmet skal 
behandles på PSG møde i december året før). 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

Kvalitetssikring Kvalitetssikring og 
indberetning af data 

1) Gennemføre en evaluering af placeringen af alle målestationerne set i lyset af kriterierne til placering 
af målestationerne i EU’s luftkvalitetsdirektiv. Denne opgave er tænkt som en udbygning af det arbejde, 
der blev gennemført i 2014. 
2) Levere opdaterede uddrag af måledata fra det igangværende kalenderår for stoffer, hvor 
koncentrationen ligger tæt på eller over grænseværdierne, efter ønske fra FKG'en. 
3) Samt levere korte notater, der beskriver resultaterne af kvalitetssikringen m. fokus på forbedringer 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

Dataanalyser Analyse af 
måleresultater og 
udførelse af 
modelberegninger 

1) En forøget indsats omkring forståelse af våddepositionen af pesticider (især prosulfocarb). 
Mulighederne for at anvende modelberegninger til estimering af den danske andel af våddepositionen 
undersøges. Relevant i forhold til at kunne dokumentere effekt af regulering. (September 2016) 
2) Modelberegning - NO2 i to byer (skal være gennemført og udkast til rapport juni 2016) 
3) Modelberegninger - N-deposition (skal være gennemført og afrapporteret september 2016) 
4) Diverse model beregninger for stoffer hvor modeller erstatter målinger jf. luftkvalitetsdirektivet (SO2, 
NOx, Benzen) (skal være gennemført og udkast til rapport juni 2016) 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

Databaser Indrapportere 
overvågningsdata til 
national og 
internationale databaser 

1) Afrapportering af data via internet herunder online data og data på Danmarks Miljøportal 
2) Indrapportering til nationale og internationale databaser i forhold til Miljø- og Fødevareministeriets 
overvågningsforpligtelser. (Data for luftkvalitet afrapporteres til EU senest 30. september. EMEP data 
afrapporteres 31. juli.)  jvf. bilaget "DCE's internationale rapportering i medfør af rammeaftalen 
november 2015"' 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

Sikre at landsdækkende 
datasamling er 
opdateret og 
kvalitetssikre data 

1) Varetage sikker drift, vedligeholdelse og videreudvikling af de nationale databaser. Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

Tekniske anvisninger o.l. Udarbejde og 
vedligeholde tekniske 
anvisninger 

Opdatering af tekniske anvisninger i forbindelse med nye filterpackopsamlere og nyt 
referenceinstrument til flowmålinger 

Resultater: 
 
Afvigelser: 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
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Metodeudvikling for 
prøvetagning 

1) Implementere ny metode til rapportering af måle- og modeldata til EU (e-reporting via XML). Arbejdet 
med automatisering af den nye metode til indrap-portering af overvågningsdata til EU (e-reporting) er 
endnu ikke afsluttet. I 2016 er der derfor behov for en særlig indsats på dette område. Omfanget af 
denne opgave afhænger af et udspil fra Holland omkring fortsættelse af det nu-værende 
indrapporteringssystem udenom Kommissionen (AQUI). Data skal være indrapporteret september 2016 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

Metodeudvikling, interkaliberinger Interkalibering af 
prøvetagning 

1) Tilrettelægge, gennemføre og rapportere interkalibreringer (løbende efter aftale med FKG) Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

Nationale og mødeaktiviteter Fagmøder, FKG og andre 
møder 

Afholdelse af fagmøder, FKG-møder mv.(Deltagelse i et fagmøde og efter behov i FKG-møder. 
Udgangspunktet er 2-3 FKG-møder. Derudover deltagelse i et årligt interessentmøde om årets 
overvågningsrapport) 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

Andet herunder FT spørgsmål Faglig sparring og ad hoc 
rådgivning ift. 
delprogrammet 

1) Akkreditering i henhold til bl.a. EU-direktiverne (Godkendt akkreditering). 
2) Faglig sparring og ad hoc rådgivning ift. delprogrammet (samarbejde med FKG) 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

Konkret overvågning  Det landsdækkende luftkvalitetsprogram   Se programbeskrivelse del 2 Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

Baggrundsovervågningsprogrammet for 
luftkvalitet og atmosfærisk afsætning 

  Se programbeskrivelse del 2 Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

Nationalt referancelab. For luftkvalitet   1) Nationalt referencelaboratorium for luftkvalitet. Løbende aktivitet herunder deltagelse i 
internationale intercomparisons, sporbarhedsmålinger for monitorer, vægte, flowmetre m.m. 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

Øvrig 
overvågning 
(uden for 
rammeaftalen) 

        Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

Øvrig 
rådgivning 
(inden for 
rammeaftalen) 

EIONET 
 
 

DCE repræsenterer Danmark ved møde i 
forbindelse med EIONET, 1-2 årlige møder 

  Deltagelse i de nævnte møder (1-2 møder årligt) Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

  Internationale 
konventioner 

DCE deltager i arbejdsgrupper under LRTRAP-
konventionen (EMEP). (EMEP er protokollen om 
“Financing of the Co-operative Programme for 
Monitoring and Evaluation of the Long-range 
Transmission of Air Pollutants in Europe” ) 

  Deltagelse i følgende, når begge styrelser (MST, NST) er orienteret og den relevante styrelse har givet 
DCE mandat hertil: 
1) Deltagelse i internationalt samarbejde i forbindelse med EU-direktiverne (EiONET) (1 årligt møde) 
2) Deltagelse i netværk for nordiske referencelaboratorier (1 årligt møde) 
3) Deltagelse i Aquilla-netværk for reference laboratorier (2 årlige møder) 
[4) Deltagelse i EMEP styregruppemøde (1 årligt møde)] 
5) Deltagelse i TF on Measurement and Modelling (1-2 årlige møder, for det meste kun 1) 
6) Deltagelse i TF on Hemispheric Air Pollution (Deltagelse i relevante møder ca. 1 pr. år) 
7) Deltagelse TF on Reactive Nitrogen (deltagelse i relevante møder (under 1 pr. år)  

Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
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  Task Forces  DCE repræsenterer Danmark i Task Force on 
Measurements and Modelling (TFMM),Task force 
on hemispheric transport of air pollution (HTAP) 

  Deltagelse i 1-2 årlige møder i Task Force on Measurements and Modelling og deltagelse i udvalgte 
møder i Task Force on Hemispheric Transport of air pollutant 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

  EU DCE deltager i Aquilla og Fairmode (så vidt muligt) 
i relation til EU 

  Deltagelse i 2 årlige møder i Aquilla og 1-3 møder under Fairmode. 
DCE er medlem af styregruppen for COST Action TD1105 EuNetAir vedrørende udvikling af nye 
målemetoder for luftkvalitet. 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

  Emissionsopgørelser – 
luft 

• UN-ECE protokollerne under CLRTAP 
(Convention on Long-range Transboundary Air 
Pollution):  
o DCE beregner den danske udledning af 
forurenende stoffer til atmosfæren 
(emissionsopgørelser) i henhold til danske 
forpligtelser i internationale konventioner, 
rådsbeslutninger og direktiver (SO2, NOX, VOC og 
NH3 ift. NEC-direktiv og partikler, tungmetaller og 
POP'er ift. LRTAP-konventionen). 

  • Emissionsopgørelser indenfor luftområdet udføres.  Afrapportering foregår i datark, hvor NRF til 
brug for NEC direktivet afleveres pr 1. december, og NFR til brug for UNECE rapportering afleveres 
pr 15. februar. Informative Inventory Report (IIR) til CLRTAP afleveres med deadline 15. marts 
 

• Denne opgave omfatter aflevering af excel ark med oversigt over landbrug som udleder NH3 
mængder der overskrider PRTRs registreringskrav. Dette foregår i første kvartal.  Herudover 
opdateres hjemmesiden i maj/juni. 
 

• Data til NEC direktivet afsendes pr 1. december 
 

• I dette regi afholdes det årlige møde sædvanligvis i maj måned med deltagelse fra DCE 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

    • PRTR Protokollen og PRTR forordningen: 
o DCE varetager beregningen af emissioner fra 
landbrug på baggrund af husdyrindberetningen i 
forbindelse med Danmarks PRTR rapportering til 
EU og implementering af UNECE- protokollen 
PRTR (Pollution Release and Transfer Register).  
o DCE varetager beregning af diffuse emissioner 
under PRTR 

  

     • NEC-direktivet og andre 
luftemissionsdirektiver: 
o DCE rapporterer årligt data til NEC-direktivet til 
MST. Data omfatter foreløbige 
emissionsopgørelse for det foregående år og 
endelige opgørelser for tidligere år, samt 
fremskrivninger i henhold til direktivets 
bestemmelser. 

  

     • DCE deltager i arbejdsgruppe under UN-ECE:   
o Task Force on Emissions inventory and 
projections (TFEIP) (2-3 mødedage pr. år) 

  

  Akkreditering Akkreditering af prøveindsamling og analyser i 
forbindelse med undersøgelse af luftkvalitet og 
atmosfærisk deposition. 

  Løbende arbejde med opretholdelse og vedligeholdelse af DCEs akkreditering, herunder opdatering af 
metoder i forbindelse med introduktion af nye europæiske eller danske standarder på området. 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

  Ad hoc rådgivning       Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
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Øvrige 
indtægter 
(Rådgivning 
uden for 
rammeaftalen) 

6.1 Luftkvalitet og 
atmosfærisk transport 
af sundhedsskadelig 
luftforurening 

    I 2016 gennemføres en række projekter med rådgivning af MFVM, andre offentlige institutioner og 
private firmaer/organisationer. Herunder et projekt om undersøgelse af effekten af montering af SCR-
katalysatorer på busser i København og et projekt om emissioner fra brændeovne, helbredseffekter og 
relaterede eksterne omkostninger. Endvidere forventes rådgivningsopgaver i forbindelse med de 
rammeaftaler, som DCE har med EU-kommissionen, med EU parlamentet og med det Europæiske 
Miljøagentur. 
 
Styrkelse af arbejdet med emissionsopgørelser omfatter i 2016 udarbejdelse af ny fremskrivning for 
luftforurenende stoffer, emissionsopgørelse for Black Carbon, deltagelse af nationale eksperter i 
internationale audit, medvirke til nyt setup omkring landbrugsfremskrivninger, arbejde med QA/QC i 
forhold til nye retningslinjer fra LRTAP konventionen, nedbringelse af antallet af ’Not Estimated’ 
kategorier i emissionsopgørelsen, implementering af miljøteknologi i ammoniak opgørelsen, ad hoc 
bistand til arbejdet med nyt NEC direktiv, implementering af anbefalinger fra den tværministerielle 
arbejdsgruppe om emissioner og analyse af 2020 og 2030 mål for emissioner (NEC og RTAP).  
 
 Der forventes en særskilt rapport for fremskrivningen, mens de øvrige opgaver implementeres i relation 
til emissionsopgørelserne generelt. Derudover forventes 2-3 rapporter. 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

Forskning  6.1 Luftkvalitet og 
atmosfærisk transport 
af sundhedsskadelig 
luftforurening 

Forskningsfokus 2014-17: 
• Videnopbygning i relation til de processer og 
komponenter (partikler, organiske stoffer, 
tungmetaller) som styrer luftforureningsniveauet i 
Danmark  
• Videnopbygning relateret til forståelse af 
sammenhængen mellem luftforurening (navnlig 
partikulær) og negative sundhedsmæssige 
effekter, kildeallokering samt økonomisk 
værdisætning. 
• Videnopbygning i relation til 
udviklingstendenser og scenarier for udviklingen 
af luftforureningen 
• Viden om hvad der påvirker borgeres trivsel 
(herunder betydningen af beskyttelse mod risici), 
udvikling af sunde og attraktive byer, 
borgerinddragelse, reguleringsmekanismer, værdi 
af at begrænse forurening (reduktion i tabte 
leveår). 
• Videnopbygningen inkluderer kilder til og 
spredning af pollen, svampesporer og 
mikroorganismer, der forårsager allergi eller 
sygdom hos mennesker. 
• Videnopbygning i relation til 
udviklingstendenser og styrende faktorer for 
luftkvaliteten i Danmark. Fokus på en forbedret 
offentlig information samt adgang til resultater 
fra overvågningen 
• Videnopbygning i forhold til processer der 
påvirker transport af miljøfremmede stoffer til 
Arktis, specielt med fokus på kviksølv, POP’er og 
kortlivede drivhuskomponenter.  
• Fokus bl.a. på processtudier til at forbedre 
forståelsen af POPer’s skæbne i miljøet. 
• Brug af modeller til at identificere nye 
kontaminanter. 
• Videnopbygning i relation til spredning af 
luftforurening og regulering af udslip i lokalmiljøet 

  I 2016 fortsætter forskning i betydning af partiklernes størrelsesfordeling og kemisk sammensætning for 
helbredseffekterne, også ved moderate og lave koncentrationer, samt økonomisk værdisætning af 
effekterne i samarbejde med sundheds- og registerforskning. Forskning og udvikling af 
luftforureningsmodeller mhp. at forstå styrende faktorer i DK vil beskrive trends over de seneste 25 år. 
Indenfor luftforurening på by- og gadeniveau udvikles modeller for de specielle forhold på H.C. 
Andersens Boulevard. Aktiviteter inden for Arktisk forskning er beskrevet under 8.1. 
Partikelforskningsprojektet har i 2016 fokus på at kortlægge kilderne til og omfanget af sod i det urbane 
miljø. I samarbejde med sundheds- og registerforskere publiceres i 2016 studier af sundhedseffekter 
relateret til luftforurening fra landbrugssektoren. Internationalt samarbejde udbygges løbende, bl.a. 
indenfor AQMEII, om sammenligning og udvikling af langtransportmodeller og CAMS (Copernicus 
Atmosfæric Monitoring Service) indenfor europæiske prognoser & Arktis. ( Transport af miljøfremmede 
stoffer til Arktis, se også 7.3 Miljøfarlige stoffer). 
Luftbårne svampesporer og pollens effekter på sundhed undersøges i samarbejde med AU-SUND og AU 
CIRRAU. Dette arbejde omfatter også sundhedseffekter af ozon og landbrugsemissioner. 
 
Der forventes 20 artikler i 2016. 
 
 

Resultater: 
 
Afvigelser: 

Resultater: 
 
Afvigelser: 

Formidling       DCE fortsætter den netbaseret formidling af overvågningsdata via DMP. Luftforureningsprognoser vil 
blive formidlet via en ny hjemmeside. Resultater fra forskning og rådgivning vil blive formidlet igennem 
pressemeddelelser, populærvidenskabelige og videnskabelige artikler, rapporter og notater, ved 
forskningsfaglige konferencer i ind- og udland og gå-hjem-møder. DCE fortsætter med at bidrage til den 
offentlige debat gennem interview om faglige spørgsmål inden for påvirkning af sundhed, natur og klima 
som følge af luftforurening samt klimagasser og partikler.  
Der publiceres en Miljøbiblioteksbog vedr. den historiske udvikling i Luftforureningen i Danmark og de 
sundhedsmæssige effekter heraf. 

Resultater: 
 
Afvigelser: 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
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  Videregående 
uddannels 

      I samarbejde med et europæisk COST netværk vil DCE i 2016 afholde et ph.d.-kursus inden for 
anvendelsen af low-cost instrumenter i forskning og overvågning af luftforurening. Endvidere afsluttes 
et specialeprojekt inden for udvikling af low-cost sensorer til måling af luftforurening; det er målsætning 
at dette skal lede frem til en afklaring af mulighederne for at bruge low-cost sensorer. 

Resultater: 
 
Afvigelser: 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
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Tema 7: Risikovurdering af Miljørelaterede belastninger og nye teknologier 
Temaområde Aktivitet 

(Niveau 1) 
Aktivitet (Niveau 2) Aktivitet (Niveau 3) Delaktivitet (Niveau 3) Arbejdsprogram. Beskrivelse, Ultra kort. Skriv hvilke leverancer der forventes for at opfylde aktivitet.  

Hvornår? Frist for leverance skrives! 
1/2 årsrapportering. 
Beskrivelse af status og 
særligt afvigelser 
(budgetmæssige og 
opgavemæssige 
afvigelser) 

Årsrapportering. 
Beskrivelse af 
resultater og evt. 
afvigelser (særlig 
budgetmæssige 
afvigelser). Herunder 
beskrives også evt. 
afvigelser på 
opgaveniveau 

RISIKO Øvrig 
rådgivning 
(inden for 
rammeaftalen) 

Fingeraftryksanalyser DCE gennemfører ”Fingeraftryksanalyser” fra 
olieforureninger på havområdet, som led i 
forureningsbekæmpelsen på havområdet iht. 
aftale mellem Forsvarsministeriet og 
Miljøministeriet 

  Der foretages løbende fingeraftryksanalyser af prøver fra olieforureninger i danske farvande som led i 
forureningsbekæmpelsen på havområdet. I 2016 forventet 5-7 rapporter. I tillæg vil DCE i 2016 teste om 
det er muligt at identificere andre forureninger udledt af skibe, da dette er blevet et stigende problem  

Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

Økologisk 
risikovurdering af 
GMO 

Miljø risikovurdering af GMO i tilknytning til 
forsøgsudsætninger, import, markedsføring samt 
indesluttet anvendelse 

  DCE risikovurderer løbende markedsføringssager af genetisk modificerede organismer (planter og 
mikroorganismer) for Miljøstyrelsen og NatuErhvervstyrelsen. Derudover rådgives om håndtering af nye 
teknikker, klimaændringer og GMO. Der forventes udarbejdet en række notater og udredninger der 
adresserer fremtidens GMO, fordele og ulemper ved at bruge dem under danske forhold. Der forventes 
også leveret rådgivning om nye teknikker som konstant udfordrer definitionen af hvad der er transgent 
og vurdering af om disse teknikker kan medføre nye typer af miljømæssige effekter. Der forventes 
udgivet 1 rapport i 2016. Der forventes nogle aktiviteter i 2016 ift Ad hoc rådgivning i forbindelse med 
konkrete ansøgninger eller andre specifikke spørgsmål i relation til indesluttet industriel anvendelse af 
genetisk modificerede mikroorganismer.                                                                                                                                           

Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

Mikroorganismer Rådgivning i forbindelse med Miljøstyrelsen 
tilsyns og håndhævelsesforpligtelse vedr. 
mikroorganismer 

  Der forventes i 2016 Ad hoc opgaver i forhold til vurdering af detektionsmetoder af specifikke 
mikroorganismer og eventuelle uheld og udslip i forbindelse med indesluttet anvendelse af genetisk 
modificerede mikroorganismer og celle-kulturer.  

Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

OECD Skriftlig kommentering af 5-10 OECD-
risikovurderingsrapporter eller andre relevante 
dokumenter såsom technical 
guidancedokumenter eller andre bidrag til 
opgaver der relaterer sig til myndighedernes 
kemikalievurderingsarbejde.                                                     

  Der ydes rådgivning ifm. internationale aktiviteter for Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen, herunder 
kommentering på OECD-metodeudviklinger, bl.a. omhandlende fiske-embryo-tests og chemical mixture 
toxicity. Ativiteten afhænger af efterspørgsel. 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

  Medlem af arbejdsgrupper under OECD-working 
party of manufactured nanomaterials, herunder 
tilbagerapportering til MST. 

  DCE forventer ingen aktiviteter på dette område i 2016. Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

Medlem af 
ekspertkomitéer i EU 
og Miljøstyrelsen  

EFSA Scientific network on RA and GMO’s   DCE deltager som national ekspert i EFSA GMO NETWORK. Der deltages i et årligt møde i Parma, typisk i 
første halvdel af maj.                                                   

Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

  EFSA’s arbejdsgrupper ”GMO Environmental 
Issues” 

  Fra 2016 er ENVS ikke længere medlem  Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

  EFSA's arbejdsgruppe ”Risks for public health 
related to the presence of Bacillus cereus and 
other Bacillus spp including B. thuringiensis in 
foodstuffs” 

  DCE er repræsenteret i arbejdsgruppen, og i 2016 udkommer en Opinion publikation og der vil blive 
udarbejdet et videnskabeligt review 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

  EFSA Working Group on Non-Target Terrestrial 
Plants 

  DCE deltager som videnskabelig ekspert i EFSA Working Group on Non-Target Terrestrial Plants, hvor 
arbejdet med revision af EU Guidance Documents på området fortsættes.  

Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
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  Kosmetikrådet    DCE er medlem af Kosmetikrådet, hvor der afholdes 4 møder årligt.  Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

Miljøkvalitetskrav til 
vand 

   På baggrund af rapport i 2015 til MST om miljøkvalitetskriterier i EU vil der i 2016 være opfølgende 
arbejde som bl.a. deltagelse i internationale møder. DCE rapporten vil udkomme primo 2016. 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

Akkreditering DCE er akkrediteret til analyse af PCB og BDE i 
biota, PAH i biota og sediment, dioxin i slam og 
pesticider i vand. 

   I 2016 vedligeholdes de eksisterende akkrediterede analyser. Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

Ad hoc rådgivning En delmængde af ad hoc-midlerne er disponeret 
til opgaven "Miljøkvalitetskrav til vand" samt til 
diverse EU- og OECD-arbejdsgrupper (se ovenfor) 

    Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

Øvrige 
indtægter 
(Rådgivning 
uden for 
rammeaftalen) 

7.1 Effekter og 
risikovurdering af 
miljøfarlige stoffer, 
bioteknologi og grøn 
teknologi 

    Ifølge aftale med NST udarbejdes giftighedsanalyse af kemiske kampstoffer, som en del af NATO SPS 
MODUM projekt. NST modtager en kort rapport hvert år. Der forventes at blive afholdt 
præstationsprøvninger for pesticider i drikkevand i 2016, hvilket vil blive afrapporteret i to DCE-
rapporter. DCE kortlægger om der er forhøjet kræftforekomst på øen Vieques, Puerto Rico, USA, som i 
60 år er blevet brugt som testområde for konventionel ammunition. Desuden vurderes og kvantificeres 
eksponeringsveje som følge af aktiviteterne. Projektet anvender og demonstrerer DCEs beredskab i 
forhold til at kortlægge sammenhæng mellem humane eksponeringsveje og effekter. 
Patogene bakterier spredt med spildevandsudledning, havpattedyr, afløb fra marker etc til 
skaldyrsvande og betydningen for anvendelse af muslinger til human konsum undersøges. I 2016 vil der 
blive udarbejdet prøvetagningsplaner og vurderinger af potentielle kilder og mikrobiologisk tilstand af 
muslingebestandene i Danmark. 
Der forventes 2 rapporter i 2016.  

Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

  7.2 Biologiske effekter 
af GMP, kemikalier, 
pesticider og 
nanopartikler 

    EU FP7-projektet GRACE (2012 - 2016) systematiserer eksisterende viden om GMO-effekter på miljøet. I 
2016 forventes 2 systematiske reviews indsendt, vedrørende GMPS effekter på mikroorganismer og 
jordbundslevende dyr. De vil sammen med den øvrige viden frembragt i projektet bidrage til 
rådgivningen 
Medlemskabet af EMEA, "Committee for Veterinary Medicinal Products, Environmental Risk Assessment 
Working Party", fortsætter, men financieres i 2016 og fremadrettet af Lægemiddelstyrelsen. 
 
Der forventes 6 videnskabelige rapporter  

    

  7.3 Miljøfarlige stoffer 
i akvatiske miljøer, 
herunder effekter af 
langtransporteret 
forurening (Arktis) 

    Mængder og sammensætning af marint affald på 4 referencestrande i Danmark undersøges i 
samarbejde med KIMO Danmark. Strandene undersøges 3 gange om året, foreløbigt i perioden 2015-
2017. Strandene dækker både strækninger ved Østersøen og Nordsøen/Skagerrak og de indsamlede 
data rapporteres med en videnskabelig rapport og data til internationale databaser hos EEA og OSPAR.  
Mængder og størrelser af mikroplast undersøges i sediment fra danske havområder og sammenfattes i 
en videnskabelig rapport.         
I forbindelse med etablering af gasledning mellem Tyskland og Rusland vil DCE vurdere miljørisikoen ved 
forstyrrelse af sedimenter indeholdende kemiske kampstoffer ud for Bornholm.   
Som spin-off fra specialeprojekt vil DCE vil rådgive og vejlede forsvaret vedr. olieforurening på Station 
Nord, Nordgrønland.  
Der forventes endvidere en rapport til Nordisk Ministerråd omkring bioassays til vurdering af toksicitet 
af forurenede sedimenter i Østersøområdet. 
 
Der forventes således min. 3 videnskabelige rapporter i 2016. 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
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Forskning 7.1 Effekter og 
risikovurdering af 
miljøfarlige stoffer, 
bioteknologi og grøn 
teknologi 

Forskningsfokus 2014-17: 
• Effekter af bl.a. GMO, mikrobiologiske 
bekæmpelsesmidler, probiotika, 
antibiotikaresistens, bioremediering, 
mikroorganismer generelt på biogeokemi og 
biodiversitet og andre Jordkvalitetsparametre. 
• Videnopbygning inden for miljøfremmede 
stoffers eksponering i miljøet, herunder transport, 
fordeling, bioakkumulering, effekter og 
omdannelse i miljøet, baseret på målinger og 
processtudier. 
• Vidensopbygning om menneskers eksponering 
til miljøfremmede stoffer.  
• Vidensopbygning om nye kontaminanter og 
miljøfremmede stoffer af ”emerging concern”. 
• Optimering af tekniske og biologiske processer 
med henblik på at reducere emissioner. 
• Videnopbygning til understøttelse af regulering, 
grænseværdier, miljøkvalitetskriterier og REACH. 
• Miljøfremmede stoffers omdannelsesprocesser i 
miljø, biota og i tekniske processer herunder 
nedbrydningsprodukter, samt deres skæbne og 
effekter.  
• Videnopbygning om hvordan fremtidens 
energisystemer og energiforbrug vil påvirke miljø, 
klima og sundhed, samt de tilhørende 
velfærdsøkonomiske omkostninger, og hvordan 
negative påvirkninger kan minimeres gennem valg 
af teknologi, regulering og viden om adfærd. 
• Videnopbygning vedrørende spredning af 
patogener og kontaminanter samt utilsigtede 
effekter af anvendte mikroorganismer (fx til 
mineralisering af P). 
• Videnopbygning omkring eksterne 
omkostninger ved energiproduktion og  –forbrug. 

  Mikroorganismers evne til at nedbryde pesticider undersøges i spildevandssystemer og jord med 
molekylære metoder og kemiske analyser. I 2016 påbegyndes undersøgelser af biologisk rensning af 
drikkevand i supplement til membranfiltrering. Nedbrydning af miljøfremmede stoffer i forbindelse med 
vandrensning, herunder udvikling af teknikker med biofilmreaktorer til forbedret fjernelse af miljøfarlige 
stoffer bla. i hospitalsspildevand, undersøges i flere projekter. Det indbefatter identifikation af 
nedbrydningsprodukter som kan være mere giftige end moderstofferne. 
 
Anvendelse af biochar og aske på hhv. landbrugsjord og skovjord undersøges mht. effekt på diversitet af 
bakterier, protister og regnorme samt økoksystemtjenesten vandindfiltrering. Dette opbygger viden om 
effekter af tilbageførsel af affald fra energiproduktion til jorden og vil belyse hvorvidt askemængder ud 
over det, der er tilladt i dag, kan tilføres nogle jordtyper uden toksiske effekter. 
 
EU’s biociddirektiv understøttes i projekter, der fokuserer dels på mekanismerne bag biocidfrigivelse fra 
byggematerialer samt hvorledes biocidbelastning fra regnafløbsvand påvirker miljøet. Denne viden kan 
bidrage til udvikling af risikovurderingsværktøjer til myndigheder for håndteringen af regnvand i 
byområder. 
 
Menneskers eksponering (inkl. eksponering af gravide og fostre) til miljøfremmede stoffer, bla. nye 
bromerede flammehæmmere og andre kemikalier af ”emerging concern” samt deres sundhedsmæssige 
betydning i samarbejde med sundhedssektoren undersøges. Det omfatter eksponeringsvejene til 
mennesker i indeluft og optagelse gennem huden og akkumuleringen i kroppen.  
 
Til automatiseret detektion af kontaminanter i miljøet udvikles biosensorer vha elektrokemiske 
nanoteknologier til opsamling af bioaerosoler, hovedsagligt luftbårne bakterier, som er det første trin i 
automatiserbar detektion af infektionssygdomme.  
 
Forventede publikationer: 1 MST rapport; 1 DCE rapport, 27 artikler. 

Resultater: 
 
Afvigelser: 

Resultater: 
 
Afvigelser: 

7.2 Biologiske effekter 
af GMP, kemikalier, 
pesticider og 
nanopartikler 

Forskningsfokus 2014-17: 
• Videnopbygning om pesticiders forekomst og 
effekt, herunder opbygning af viden til at etablere 
teknologi og grundlaget for valg af biologiske 
indikatorer som kan kontrollere at miljøindsatsen 
virker (her eksempelvis reduceret pesticidforbrug) 
• Videnopbygning vedrørende effekter, 
risikovurdering og overvågning af genetisk 
modificerede organismer i relation til EU 
forordning 1829/2003 og EU direktiv 2001/18. 
• Videnopbygning om integrerede effekter fra 
kemikalier og andre påvirkninger. 
• Videnopbygning vedrørende risikovurdering og 
effekter af pesticider. 
• Miljøeffekter af nanoteknologiske produkter. 
• Udbygge videngrundlaget vedr. miljøfarlige 
stoffer og fauna i vandløb samt betydningen af 
interaktion mellem miljøfarlige stoffer og andre 
stressorer i vandløbsøkosystemer. 
• Udbygge videngrundlaget vedr. samspillet 
mellem miljøfarlige stoffer og marine habitater og 
økosystemer 

  Der foretages metaanalyser af effekter af GMP på miljø og natur, og effekter af afdrift fra dyrkning af 
glyfosat-tolerante afgrøder på vegetationssammensætningen i omgivelserne.  
I 2016 vil der blive forsket i optimering af masseopdræt af rovlevende insekter, med henblik på at 
forbedre mulighederne for biologisk bekæmpelse på friland og dermed reduktion af pesticidforbruget i 
gartneri og planteavl. I to projekter undersøges desuden effekten og mulighederne for biologisk 
bekæmpelse af plantesygdomme på baggrund af en kortlægning af mikrobielle samfunds rolle i 
plantebeskyttelse og bakterieviras mulige anvendelse som bekæmpelsesmidler og til forbedret 
planteproduktion.   
 
Påvirkningen og minimumseffekt-koncentrationen af glyphosat samt de hjælpestoffer, der er til stede i 
Roundup®, på tarmmikrobiotaens sammensætning og funktion undersøges som følsom indikator for 
biologisk relevante restkoncentrationer af kemiske pesticider i fødevarer. Der bidrages endvidere med 
ny viden om pesticideffekter på humlebier på forskellige niveauer, herunder skal det belyses, om der 
kan forventes interaktive effekter mellem pesticider og hhv. sult og svampeinfektioner hos humlebierne. 
Dermed bidrages til EFSAs anbefaling vedrørende test for effekter på bestøvere. 
 
I samarbejde med en række institutter på AU undersøges mulighederne og miljørisikoen ved 
produktionen af motorbrændstof ud fra biomasse ved hydrotermisk forvæskning. BIOS undersøger den 
økotoksikologiske profil af restprodukterne ved denne proces.  
Effekter af aske i skove og på marker se 7.2. 
 
I 2016 gennemføres en række forskningsprojekter/aktiviteter inden for økotoksikologisk karakterisering 
af nanomaterialer. Herunder udvikling af testmetoder til vurdering af nanomaterialer i produkter. 
Arbejdet inkluderer in vitro og in vivo testsystemer, med henblik på mulige langtidseffekter.  
 
Der forventes 8-11 videnskabelige artikler i dette deltema                                                                                                        
 

Resultater: 
 
Afvigelser: 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
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7.3 Miljøfarlige stoffer 
i akvatiske miljøer, 
herunder effekter af 
langtransporteret 
forurening (Arktis) 

Forskningsfokus 2014-17: 
• Videnopbygning om forekomst og skæbne af 
miljøfarlige stoffer i de akvatiske miljø. 
• Videnopbygning om biologisk effekter 
forårsaget af miljøfarlige stoffer. 
• Videnopbygning om ”marint affald ” 
• Videnopbygning i forhold langtransporteret 
forurening og dens effekter på dyr på højere 
trofiske niveauer i Arktis. 
• Videnopbygning i relation til transport af 
miljøfarlige stoffer til Arktis (kviksølv og andre 
tungmetaller, POP’er) 

  Passive samplere til måling af miljøfremmede stoffer i det akvatiske miljø testes i et strategisk DCE-
projekt, for at øge viden om, hvorvidt passive samplere kan erstatte andre og dyrere moniteringsformer 
med mulighed for langt lavere detektionsgrænser; dette har betydning for stoffer med lave EQS-værdier 
i henhold til Vandrammedirektivet.  
 
Forskningen i effekter af langtransporteret forurening i Arktis er centreret omkring indsamling og 
analyse af unikke tidsserier for bl.a. isbjørn og sæler, hvor dyrenes sundhedsstatus kan kobles direkte til 
variationen i bl.a. kviksølv og PCB. Dette er understøttet af bl.a. AMAP CORE projektet. I 2016 arbejdes 
på at koble niveauerne af forurening i fangstdyrene til de fangere i Scoresbysund som spiser dem, samt 
undersøge hvordan klimaændringerne har påvirket isbjørnenes byttedyr. Koncentrationer af miljøgifte 
vil løbende blive koblet til effekter hos dyr og mennesker. I mange tilfælde kan sygdomme overføres 
direkte fra fangstdyrene til mennesker, hvilket kan have stor betydning for fangernes helbred. 
Forurening og klimaændringer kan desuden påvirke udbredelsen af vira, hvilket vil blive belyst for både 
havfugle og -pattedyr i Grønland. Langtransport af kontaminanter, herunder "nye" eller kontaminanter 
af ”emerging concern”, undersøges indenfor en screeningsdel i AMAP Core af luft og biologiske prøver, 
primært retrospetivt. Der opbygges viden om dechloran plus og nye flammehæmmere i et andet projekt 
med fokus på langtransport/persistens, bioakkumulering og toksicitet i det arktiske. Dette bidrager 
således med viden ang. langtransport af POP’er og regulering af POP’er og dermed Stockholm 
Konventionen.  
 
Mængder og sammensætning af mikroplast undersøges i miljøprøver som vand, sediment, biota i mere 
og mindre kildebelastede vandområder. Karakterisering af mikroplast vil også blive foretaget ved kemisk 
idenfikation af specifikke polymerer med nyanskaffet FT-IR mikroskop, hvorved kilder, skæbne og 
sammensætnng af mikroplast i miljøet bedre kan vurderes. Koblinger til miljøfarlige stoffer indebærer 
undersøgelser af specifikke typer af plast for dels additiver og udfra kommende miljøfarlige stoffer og i 
relation til forskellige miljøfaktorers betydning.                                                                                  
 
Bioremediseringspotentialet for olienedbrydning i Diskobugten i Grønland undersøges.   
 
Der forventes publiceret mellem 27 og 32 artikler på disse områder i 2016.                                  

Resultater: 
 
Afvigelser: 

Resultater: 
 
Afvigelser: 

Formidling       Anthrax-lignende bakterier i miljøet vil blive beskrevet i en populærvidenskabelig artikel.  
En opdateret AMAP assessment rapport for POP’er og deres effekter på dyr forventes afsluttet i 2016. 
DCEs bidrag til rapporten er omkring nye bromerede og chlorerede flammehæmmere samt chlorerede 
naphthalener.  
Derudover formidles resultater i videnskabelige publikationer, rapporter og notater, ved 
forskningsfaglige konferencer i ind- og udland og gå-hjem-møder. 

Resultater: 
 
Afvigelser: 

Resultater: 
 
Afvigelser: 

Videregående 
uddannelse 

      I 2016 udbyder BIOS to efteruddannelseskurser med relevans for dette temaområde: Det omfatter 
således "Risikovurdering af miljøfremmede stoffer" og "Biologiske effekter af miljøfarlige stoffer i 
havmiljøet" Desuden underviser BIOS i faget "Risikovurdering af miljøfarlige stoffer" på kandidatdelen af 
biologuddannelsen.                       
 
ENVS samarbejder med University of Saskatechewan, Canada, omkring kursus i miljø- og 
sundhedsrisikovurdering af kemikalier. Kurset er åbent for studerende fra hele Canada og består af lige 
dele kandidat- og ph.d.-studerende. 
ENVS bidrager til undervisning på et kursus om plante-mikrobiologi ved AU-AGRO, hvor der undervises i 
vækstfremmende bakterielle alternativer til kunstgødning for nedsætning af miljøbelastninger. 

Resultater: 
 
Afvigelser: 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
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Tema 8: Klimaændringer, effekter og tilpasning 
Temaområde Aktivitet 

(Niveau 1) 
Aktivitet (Niveau 2) Aktivitet (Niveau 3) Delaktivitet (Niveau 3) Arbejdsprogram. Beskrivelse, Ultra kort. Skriv hvilke leverancer der forventes for at opfylde aktivitet.  

Hvornår? Frist for leverance skrives! 
1/2 årsrapportering. 
Beskrivelse af status og 
særligt afvigelser 
(budgetmæssige og 
opgavemæssige 
afvigelser) 

Årsrapportering. 
Beskrivelse af 
resultater og evt. 
afvigelser (særlig 
budgetmæssige 
afvigelser). Herunder 
beskrives også evt. 
afvigelser på 
opgaveniveau 

KLIMA inkl. 
GRØNLAND 

Øvrig 
rådgivning 
(inden for 
rammeaftalen) 

Ad hoc rådgivning       Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

  Øvrige 
indtægter 
(Rådgivning 
uden for 
rammeaftalen) 

8.1 Klimaændringers 
effekter på samfundet, 
herunder 
klimatilpasning 

    EEA ETC-CCA støtter op om EU’s Strategy on Climate Change Adaptation og EU’s portal Climate-ADAPT, 
som er et stort softwarenetværk, hvori al information om klimatilpasning i EU. DCE står bla for 
kvalitetssikringen af hjemmesideportalen. 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

  8.2 Klimaændringers 
effekter på sundhed 

    Ingen kendte aktiviteter på dette område i 2016. Resultater: 
 
Afvigelser: 

Resultater: 
 
Afvigelser: 

  8.3 Klimaændringers 
effekter på vand og 
natur 

    Der rådgives om produktion af ”blå biomasse” her makroalger og denne aktivitets påvirkningen af det 
omgivende havmiljø i danske farvande samt potentiale som virkemiddel til N-genindvindelse og klima-
mitigation.   
(Én rapport i 2016, samme rapport som nævnt under 3.1, 3.2 og 3.3) 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

  8.4 Klimaeffekter i 
arktiske økosystemer 

    Overvågningen i GEM understøtter og bidrager til udviklingen indenfor især de grønlandske 
internationale forpligtelser indenfor biodiversitet, og kobler sig derfor også tæt til arbejdet med at 
udvikle et cirkumpolart overvågningsprogram for biodiversitet, i.e. CBMP og det nyligt afsluttede 
arbejde med Arctic Biodiversity Assessment, begge under Arktisk Råd/CAFF. I 2016 videreudvikles CBMP 
moniteringsplaner og egentlige assessments påbegyndes for de arktiske økosystemer. GEM fungerer 
som dataleverandør til disse og flere andre initiativer. Overvågningen af havmiljøet i NØ og SW Grønland 
fortsætter gennem moniteringsprogrammerne Marin Basis og Nuuk Basis under GEM, hvor bl.a. 
vegetationens respons på klimatiske ændringer overvåges i tidevandszonen omkring Nuuk. I 2016 bliver 
der udarbejdet en syntese af data fra klimamoniteringsprogrammerne i Grønland, som publiceres i 
2017. Der rådgives også om muligheder for kommerciel udnyttelse af tang i Grønland inden for denne 
aktivitet (se 5.4). 
To overvågningsrapporter (eller én hvis de sammenskrives) udarbejdes i 2016 – der beskriver Marin 
Basis og Nuuk Basis overvågningen 2015. Synteserapporten forventes publiceret som et særnummer af 
det videnskabelige tidskrift AMBIO I 2017. 

Der forventes således 1-2 rapporter på dette område i 2016.  

Resultater: 
 
Afvigelser: 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
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Forskning 8.1 Klimaændringers 
effekter på samfundet, 
herunder 
klimatilpasning 

Forskningsfokus 2014-17: 
• Regulering af klimatilpasning med 
omkostningseffektive virkemidler, 
borgerinddragelse, udnyttelse af økosystemer til 
klimatilpasning.  
• Rekreationsmuligheder og 
klimatilpasningstiltag, sunde og attraktive byer 
/boligområder. 
• Videnopbygning i relation til klimaændringers 
indflydelse på fremtidige 
luftforureningskoncentrationer og påvirkning af 
miljøet. 
• Videnopbygning i relation til modeller i forhold 
til vekselvirkning mellem luftforurening og 
klimaændringer 
• Videreudvikling af den rumlige planlægning af 
naturarealer og økosystemtjenester mhp 
klimatilpasningen samt klimaeffekter på 
arealanvendelse og funktioner. 
• Videnopbygning inden for mekanismerne for 
klimatilpasning, herunder sammenhæng mellem 
forbrugeres adfærd, regionale aktiviteter og 
lovgivning. 

  Inden for den samfundsvidenskabelige forskning i klimatilpasning undersøges landmænds opfattelse af 
klimaforandringerne og generelle risikoopfattelse, og landmænds klimatilpasning modelleres for 
klimascenarier frem til 2100.  Der udføres cost-benefit analyser af klimatilpasning, analyser af 
integration af klimapolitik på tværs af sektorer og casestudier af klimatilpasningsaktiviteter i byer og 
landområder, herunder i Holstebroområdet.  
EU-projektet BASE (Bottom-up Climate Adaptation Strategies towards a Sustainable Europe) afsluttes i 
2016. I forbindelse med afslutningen vil der være 1) En policy work-shop i Bruxelles i juni; 2) En bog der 
samler hele projektets primære resultater og giver policy vejledning; 3) et afsluttende møde i Danmark.   
Inden for atmosfærisk Arktisk forskning er fokus på sammenhængen ml. luftforurening, klimagasser og 
partikler; bl.a. vha. målinger fra kraftige droner. Desuden er der fortsat fokus på udviklingen af modeller 
for transport af miljøfremmede stoffer til Arktis; specielt kviksølv, POP'er og kortlivede 
drivhuskomponenter (bl.a. partikler fra menneskeskabte kilder og skovbrande). Indenfor POP'er er fokus 
på at forbedre emissionsestimater for nye kontaminanter samt identifikation af kildeområder.  
 
Der forventes 10 videnskabelige artikler.    

Resultater: 
 
Afvigelser: 

Resultater: 
 
Afvigelser: 

8.2 Klimaændringers 
effekter på sundhed 

Forskningsfokus 2014-17: 
• Videnopbygning i relation til klimaændringers 
indflydelse på fremtidige 
luftforureningskoncentrationer og påvirkning af 
sundhed. 
• Videnopbygning i relation til klimaændringers 
indflydelse på dannelse, overlevelse og geografisk 
spredning af patogene mikroorganismer samt 
allergi-udløsende svampesporer og pollen. 

  Der er ikke planlagt aktiviteter på dette område i 2016. Resultater: 
 
Afvigelser: 

Resultater: 
 
Afvigelser: 

8.3 Klimaændringers 
effekter på vand og 
natur 

Forskningsfokus 2014-17: 
• Videnopbygning i effekt af klimaforandringer på 
ferskvandssystemer, inkl. vurdering af sårbarhed 
over for klimaændringer og modellering af 
økologiske processer. 
• Videnopbygning om terrestriske organismers 
tilpasningsevne til ændrede klimavilkår. 
• Videnopbygning i effekter af klimaforandringer 
på marine processer, arter, habitater og 
økosystemer, herunder vurdering af sårbarhed 
overfor klimaændringer og udvikling af økologiske 
modeller 

  Der arbejdes på eksisterende data for en vurdering af klimaeffekter på ferskvandssøer. Desuden 
forventes deltagelse i et projekt vedrørende vurdering af ekspanderende og tilbagetrækkende 
gletscheres effekt på ferskvandssøer. BIOS er endvidere ansvarlig for sømoniteringen i Kobbefjord-
området ved Nuuk hvortil der skrives et kapitel til den årlige NERO rapport. På baggrund af udbredelsen 
af makroalger i danske farvende undersøges, hvorledes menneskeskabte ændringer (dvs. klima og 
eutrofiering) påvirker marine økosystemers struktur. Der vil i 2016 blive søgt midler til at undersøge hhv. 
makroalgers rolle som kulstoflager i marine sedimenter og dermed dræn af atmosfærisk CO2 og 
tangplanters evne til at tilpasse sig klimaforandringer.  
I Vestgrønland undersøges det, hvorledes smeltevand fra indlandsisen påvirker de fysiske forhold i en 
række grønlandske fjorde og effekterne fra disse på økosystemet. Af særlig interesse er gletsjernes 
påvirkning af sedimenters stofomsætning, idet det forventes, at denne stimuleres af en øget 
sedimentation i nærheden af gletsjerne. 
 
Der forventes 4 videnskabelige artikler på dette delområde. 
 
Se i øvrigt deltema 1.1. 

Resultater: 
 
Afvigelser: 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
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8.4 Klimaeffekter i 
arktiske økosystemer 

Forskningsfokus 2014-17: 
• Videnopbygning om arktiske økosystemers 
tilpasning til ændrede klimavilkår 
• Videnopbygning om arktiske marine habitater 
og økosystemer 
• Videnopbygning i forhold til monitering i Arktis, 
herunder beskyttelse af biodiversitet 
• Videnopbygning i relation til nye målemetoder 
til studier i det Arktiske miljø 
• Videnopbygning i relation til transport af 
luftforureningskomponenter til Arktis 
 

  Med baggrund af BIOS’s involvering i kortlægning af klimaeffekterne i arktiske økosystemer under 
overvågningsprogrammet Greenland Ecosystem Monitoring (GEM) forventes min. 10 videnskabelige 
artikler indenfor området. Endvidere undersøges tangskoves betydning for Grønlands kystzone på basis 
af data fra de tre moniteringsstationer i GEM programmet (Disko, Nuuk og Young Sound). Af særlig 
interesse er en analyse af tangskovenes udbredelse og økosystemtjenester samt deres bidrag til 
økosystemets evne til at modstå klimaforandringer ikke mindst set i lyset af klimatiske stressfaktorer 
som fx afsmeltning af havis og gletsjere. Ligeledes vil en række mindre projekter øge datagrundlaget og 
derved vidensopbygningen primært indenfor biodiversiteten i Grønland, herunder flere botaniske 
projekter. Et omfattende interdisciplinært feltarbejde i Nordvandet 2014 og 2015 vil bl.a. belyse 
søkongernes fødesøgning, fødesøgningsområder og afhængighed af særlige fødeemner i Nordvandet. 
BIOS er desuden ansvarlig for driften af forskningsstation Zackenberg, og i 2016 forventes EU-
infrastrukturprojektet Interact2 at blive startet op. 
 
Der forventes omkring 12 artikler samlet set for dette deltema.  
 
For luftforureningskomponenter til Arktis se 8.1. 

Resultater: 
 
Afvigelser: 

Resultater: 
 
Afvigelser: 

Formidling       Rådgivnings- og forskningsindsatsen under dette tema formidles til bl.a. ungdomsuddannelser gennem 
events som Forskningens Døgn, ved undervisningsforløb/oplæg på skoler og ungdomsuddannelser samt 
til erhvervsvirksomheder gennem eksisterende erhvervsnetværk. 

Resultater: 
 
Afvigelser: 

Resultater: 
 
Afvigelser: 

Videregående 
uddannelse 

      Videregående uddannelse sker primært gennem efteruddannelse af gymnasielærer på kurset” Havets 
Planter”. Desuden arbejdes på, at projekternes resultater fra 2017 skal anvendes i forbindelse med et 
arktisk ferskvandskursus.  

Resultater: 
 
Afvigelser: 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
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Tema 9 og 10: Tværgående 
Temaområde Aktivitet 

(Niveau 1) 
Aktivitet (Niveau 2) Aktivitet (Niveau 3) Delaktivitet (Niveau 3) Arbejdsprogram. Beskrivelse, Ultra kort. Skriv hvilke leverancer der forventes for at opfylde aktivitet.  

Hvornår? Frist for leverance skrives! 
1/2 årsrapportering. 
Beskrivelse af status og 
særligt afvigelser 
(budgetmæssige og 
opgavemæssige 
afvigelser) 

Årsrapportering. 
Beskrivelse af 
resultater og evt. 
afvigelser (særlig 
budgetmæssige 
afvigelser). Herunder 
beskrives også evt. 
afvigelser på 
opgaveniveau 

Tværgående Koordinering af 
NOVANA 

    Faglig rådgivning ved 
justering af 
overvågningsprogram-
met og koordinering 
heraf 

1) I 2016: Bistand ved programopdatering 2017-21. Den tværfaglige opgave omfatter overordnet 
koordinering, herunder deltagelse i den organisering omkring opgaven, som forventes etableret inden 
udgangen af 2015. De enkelte fagdatacentres konkrete bidrag indgår under ’Fagdatacentrenes opgaver’.  
2) Overordnet koordinering ifm. løbende mindre ad hoc-justeringer af overvågningsprogrammet.  
3) Udarbejdelse af rettelsesblade om vedtagne justeringer til det gældende overvågningsprogram. 
4) Ansvarlig for revision af programbeskrivelsens del 2 for NOVANA som resultat af 
programopdateringen for 2017-21 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

  Deltagelse i faglige 
mødefora vedr. 
overvågning 

1) Bidrage med faglige input til og deltage i 1-2 årlige møder med PSG og 1-2 årlige møder i FDC-
strategigruppen samt deltage i evt. fagmøder, interessentmøder m.v. 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

  Koordinere input fra 
DCE's FDC vedr. drift af 
overvågningsprogram-
met  

1) Fastlæggelse af tidsplan for rapportering,  
2) Koordinering af høring af rapporter 
3) Udarbejdelse af årligt FDC-arbejdsprogram samt midtvejsstatus for samme 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

  Årligt udarbejde "faglig 
sammenfatning" af over-
vågningsprogrammets 
resultater  

1) Udarbejde rapport, der sammenfatter årets overvågningsresultater til Folketingets Miljø- og 
Fødevareudvalg. Det skal ske i et aftalt rapportparadigme. Et nyt paradigma er vedtaget primo 2016, 
som medfører at udformningen af den faglige sammenfatning væsentligt ændres fra 2016. 
Sammenfatningen skal være færdig til oversendelse til MFVM efteråret 2016, til den frist, der fastsættes 
i den årlige tidsplan for rapportering.  
2) Bearbejdning af høringssvar  
3) Præsentation af årets overvågningsresultater på et interessentmøde ultimo 2016.   

Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

  Rapportering 1) Afklaring af muligheden for prøvetagning i vandfasen af visse miljøfremmede stoffer: For ca. 50 
stoffer som er programsat i NOVANA søges en faglig afklaring af, om nogle stoffer kunne overvåges i 
vand fremfor i sediment eller biota. Produktet laves som et fagligt notat eller en rapport med konkrete 
anbefalinger for den fremadrettede mulighed for anvendelse af målinger i vand og/eller beregninger.                                                                                                                                                                          
2) Udarbejde rapport om udvikling og status på overvågningen af miljøfremmede stoffer og 
tungmetaller indenfor delprogrammerne. På basis af DCE's vurdering vil NST vurdere om det 
fremadrettet er hensigtsmæssigt med et afsnit om tungmetaller og miljøfremmede stoffer i NOVANA 
rapporteringen.                                                     
3) På baggrund af det operationelle programs kampagnemålinger af miljøfremmede stoffer og 
tungmetaller udarbejder DCE i 2016 et notat, der sammenstiller og vurderer overvågningsresultaterne 
for stoffer/stofgrupper, for at vurdere om stoffernes forekomst kan knyttes til bestemte oplandstyper. 
Notatet skal fokusere på om formålet med kampagnemålingerne er opnået og samtidig komme med en 
anbefaling til, hvorvidt sådanne målinger bør fortsætte. NST og DCE er enige om, at når alle data 
forligger i 2016, afrapporteres der fra perioden 2011-15.  
 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

  Ad hoc opgaver 1) Faglige bidrag i forbindelse med ministerbetjening herunder ved besvarelse af Folketingsspørgsmål  
2) DCEs bidrag til den 4-årlige nitratdirektivrapportering og finansiering af denne aktivitet under tema 2 
”Ferskvandsøkologi” (opgaven indgår i tema 2 både som øvrig rådgivning inden for rammeaftalen og 
øvrig rådgivning uden for Rammeaftalen) 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

  Opgaver i forbindelse 
med klimadata hos DMI 

DCE bistår ved indkøb af klimadata og står for leveringsaftale med DMI herunder løbende kontakt med 
DMI, og bidrager ved ny aftale om klimadataleverance med DMI. DCE bidrager og koordinerer ved køb af 
andre tværgående data 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
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  Databaseopgaver under 
FDC og 
Standatsekretariat 

1) Status for datasamling og dataindlæggelse i fælles databaser af overvågningsdata. 
2) Koordinere og bidrage i forbindelse med pligtaflevering til Statens Arkiver, hvor der årligt afleveres 
kopi af datasamlinger (se under ”Fælles databaser” – Standardisering). 
3) Varetagelse af STANDAT-sekretariatsfunktionen. DCE er STANDAT-sekretariat og er formand og 
sekretær for Standat-styringsgruppen. Opgaven inkluderer: Vedligeholde koder og kodelister i Standat 
og Stancode, løbende servicering af brugerne og Standat-styringsgruppen. Forsat udvikling af Stancode, 
herunder af hjemmeside og udstilling af web-services, opdatering/udvikling af funktionaliteter, der 
vedligeholder og opdaterer Standat og Stancode samt opdatering af dokumentation. 
4) Opdatering af notat om databaser af fælles interesse med MFVM. 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

  Fælles databaser:  
Varetage drift, vedligeholdelse, videreudvikling af 
de fælles databaser vedrørende overfladevand, 
(herunder drift og vedligeholde af fagsystemet 
HYMER), luft og landovervågning samt 
vedligeholde og videreudvikle visse 
delkomponenter af Danmarks Naturdata, 
kvalitetssikre data i databaserne. 
 
 
 
 

Standardisering  Opgaver vedrørende standardisering, datamodeller, dataudvekslingsformater, fælles offentlige 
brugerstyring, arkitektur og IT-infrastruktur: 
1) Vedligeholde og dokumentere datamodeller 
2) Implementere ændringer i datamodeller, -struktur, tabeller og indlæggelsesformularer m.m. grundet 
justeringer i overvågningsprogrammet                                                                                                                                                                           
3) Justeringer/ændringer i adgangskontrol som konsekvens af ændringer i den fællesoffentlige 
brugerstyring 
4) Håndtering af arkiveringsforpligtelser ift. Arkivloven (i 2016-17 hovedparten af data vedr. vandløb, 
søer, hydrometri, del af landovervågningen, luftemissioner samt Vadehavsdata) 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

Kvalitetssikring  Drifte, vedligeholde, og i et mindre omfang videreudvikle system/fagsystemer til kvalitetssikring og 
mærkning af data og kvalitetsværktøjer for NST's og FDC's brugere: 
1) Løbende tilbagemelding til MFVM's lokale enheder vedr. kvalitetskontrol samt vejlede og assistere 
MFVM's lokale enheder i forbindelse med indlæggelse og kvalitetskontrol af ældre data (ODA) 
2) Administration af kvalitetsmærker i dialog med brugerne samt vedligeholde oversigter over 
kvalitetsstatus for data (ODA) 
3) Drifte, vedligeholde og i mindre omfang videreudvikle brugergrænsefladen ift. de fælles databaser 
inkl. diverse funktionaliteter, herunder ift. nye dataemner ODA, udvidelse af grafik og kortfunktion, 
skifte nogle komponenter til nyere teknologi og open sources (ODA)  
4) Løbende dataflow fra fagsystemer, måleudstyr, instrumenter, og anden indlæggelse af data 
fagdatacentrene indsamler under NOVANA m.v., herunder tilretninger og justeringer af applikationer og 
systemer                                                                                                                                         
5) Vedligeholde og justere stationsnummersystemet jf. konkrete tilbagemeldinger (ODA) 
 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

AKVAL-arbejdsgruppen 1) Udarbejdelse af nyt kommissorium 
2) Engangsoverførsler af data: jf. aftale og prioriteringer i AKVAL-gruppen kvalitetssikres og overføres 
data til ODA fra DMP fagsystemer 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

  

  Drift af It-systemer  Drift af data og webservere, PC'er og diske i udvilings-, test- DEMO- og produktionsmiljøer, herunder: 
1) Løbende optimere performance, opdatere dokumentation og  hjælpefunktioner 
2) Daglig back-up af DCE's databaser, vedligeholde og opdatere nødvendige licenser, software, hardware 
o.l. (ODA, Hymer, Agri, MarkOnline, luft databaserne, DCE's kopi af naturdatabasen) 
3) Koordinering og aftaler med underleverandør til AGRI og ODA 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

  Webside-drift  1) www.oda.dk & www.dce.au.dk 
 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

  Administration af 
brugere  

1) Tildeling af rolle og rettigheder til DCE-fagsystemer samt fælles DCE/NST fagsystemer (HYMER, AGRI) 
2) Understøtte og justerer adgangssystemer på databaserne i overensstemmelse ift. DMP's offentlige 
brugerstyring og ændringer heri (ODA, HYMER; AGRI) 
3) 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

  VanDa Rådgivning i 
forbindelsen med 
opbygning af ny 
overfladevandsdatabase 
i regi af DMP 

Understøtte NST i arbejdet med opbygning af en ny overfladevandsdatabase i regi af Danmarks 
Miljøportal (jf. fællesoffentlig digitaliseringsstrategi initiativ 8.3).  
DCE bistår med nedenstående opgaver, der skal prioriteres sammen med øvrige ODA opgaver indenfor 
den afsatte ramme: 
1) Rådgivning herunder udarbejdelse af notater og levering af dokumentation omkring datamodeller, 
kvalitetssikringskoncept mv. 
2) Leverancer af databasekopier (ODA) samt dokumentation af ændringer.  
3) Rådgivning og evt. assistance i forbindelse med mapning mellem ODA og datamodellen i VanDa. 
4) Rådgivning ved migrering af data fra ODA til VanDA 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
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   Øvrige opgaver 1) Understøtter levering af udvalgte dataemner til Danmark ArealInfo (DAI) hos Danmarks Miljøportal 
(Vand på DAI og Luft på DAI) 
2) I samarbejde med NST lave en konsekvensanalyse for DCE’s opløsning ved en opsigelse af 
samarbejdet omkring ODA og NST’s overgang til at bruge VanDa som datahost for overfladevandsdata 
3) 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

Øvrig 
rådgivning 
(inden for 
rammeaftalen) 
  

 INSPIRE og GMES   a) Rådgivning NST og 
MST om metadata og 
dataharmonisering i 
relation til implemente-
ring af INSPIRE-direktivet 
ift. fagspecifikke emner, 
der vedrører DCE’s 
fagdataområder  
 

1) Levere korrekte udfyldte metadata for de data som DCE producerer for MFVM. 
2) Sikre dokumentation af data via datamodeller samt sikre mulighed for mapning til relevant INSPIRE 
specifikationer 

Resultater: 
 
Afvigelser: 

Resultater: 
 
Afvigelser: 

b) Geografisk reference 
data 

1) Ad hoc rådgivning til MFVM (Geodatastyrelsen) på basis af konkrete henvendelser og deltagelse i 
møder efter aftale 

Resultater: 
 
Afvigelser: 

Resultater: 
 
Afvigelser: 

Vedligeholde den 
nationale database over 
vandløbsoplande og 
afklaring af muligheder 
for at anvende 
databasen som det 
fælles offentlige 
datagrundlag for 
vandløbsoplande. 

1) Løbende vedligeholdelse af den nationale database over vandløbsoplande 
2) I forbindelse med specifikation og modellering af grunddata for overfladevand kan DCE efter aftale 
bistå og rådgive vedr. valg og anvendelse af referencer nøgler) til vandløbsoplande samt opdatering på 
grundlag af Danmarks Højdemodel 
3) Efter aftale afklare muligheder for at anvende databasen som det fælles offentlige datagrundlag for 
vandløbsoplande 
4) Bistand til Geodatastyrelsen vedr. anbefalinger om behov for GIS data om dræn, vandløb, søer, 
oplande og om højdemodel i relation til GST’s GD3 projekt. 
5) Afklaring om muligheder for udvikling metode til automatisk oplandsgenerering, der anvender 
seneste højdemodel og FOT’s vandløbstema. 

Resultater: 
 
Afvigelser: 

Resultater: 
 
Afvigelser: 

Ad hoc rådgivning Koordinering rådgivning, øvrig ad hoc rådgivning    1) DCEs koordinering af ad hoc rådgivning herunder kvalitetssikring 
2) DCEs ad hoc rådgivning og bidrag til ad hoc rådgivning under øvrige temaområder 
3) Delfinansiering af LOOP interview-opgaver under tema 2 ”Ferskvandsøkosystemer” 
 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
 

Internationale 
aftaler/konventioner 

Kommentering af dokumenter og notater, bidrag 
til mandatpapirer, projektforslag m.v.  
(bl.a. ift. HELCOM HOD) 
 
 
 
 

  1) Kommentering af og input til dokumenter og notater MFVM fremsender ift. møder i HOD og andre 
HELCOM grupper.  
2) Bidrage til/kommentering af projektforslag til HOD 
3) Afklaring af mandat til rapportering/afmeldinger fra de grupper DCE deltager i, og hvor der er aftalt 
behov for specifikt mandat for hvert møde 

Resultater: 
 
Afvigelser: 

Resultater: 
 
Afvigelser: 

  Forberedelsesmøder til HELCOM og OSPAR møder   1) I forbindelse med afklaring af mandat eller opfølgning på møder i HELCOM grupper kan der være 
behov for deltagelse i møde til forberedelse og opfølgning på møder i HELCOM og OSPAR regi 

Resultater: 
 
Afvigelser: 

Resultater: 
 
Afvigelser: 

  Rapportering af OSPAR RID og HELCOM PLC data 
inkl. faglige notater. Genrapportering af ældre 
OSPAR RID og HELCOM PLC data.  
 

  1) Opfølgning på årlig rapportering af PLC 2014 og RID 2014 data 
2) Afslutning og opfølgning på rapportering af periodic assessment 2014, herunder rapportering af 
kildeopsplitning på 2 måder og af tungmetaltilførsler. Herunder anvendelse og test af nye PLC 
rapporteringsformater, nyt rapporteringssystem, hvor landene selv skal uploade og indsætte data i ny 
PLUS HELCOM-database og anvende nyudviklede kvalitetssikringssystemer 
3) Deltage i 2-4 Skype møde i forbindelse med test og anvendelse og opfølgning på PLC rapportering 
med nye system 
4) Genindberetning af OSPAR RID data 1990-2013 grundet anvendelse af nye model for umålte oplande 
5) Genindberetning af HELCOM PLC data 1994-2013 grundet anvendelse af nye model for umålte 
oplande og opdaterede spildevandsdata. Herunder indberetning af nye kildeopsplitningsdata (periodic 

Resultater: 
 
Afvigelser: 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
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assessment) for 1995, 2000 og 2006 

  Bidrage (faglige input, data, mødeaktivitet, 
kommentering) til HOLASII (HELCOM) og OSPAR 
Assessment 2017  
 

  1) Bidrage til levering af belastningsdata (PLC) i efteråret 2016 til HOLASII assessment, herunder 
mødedetagelse (1-2 møder) og kort skriftligt input samt kommentering eg evt. bidrag til afsnit vedr. 
tilfrøsler af nærijngsstoffer og miljøfremmede stoffer til havet. 
 
Vedrørende øvrige bidrag (mødedeltagelse, faglige bidrag, kommentering til HOLASII og OSPAR 
Assessment 2017 - se under Tema ”Marint” og ”Samfund”) 

Resultater: 
 
Afvigelser: 

Resultater: 
 
Afvigelser: 

  Lede arbejdet med udarbejdelse af PLC-6 rapport,    1) Projektleder for PLC6 projektet herunder mødeforberedelse, udarbejdelse af dokumenter, 
spørgeskemaer og opfølgning samt deltagelse i mindst 4 PLC6 møder i 2016, herunder være vært for et 
af dem 
2) Opfølgning på og koordinering af at data and baggrundsoplysninger bliver leveret til PLC6 assessment. 
3) Sammen med BNI Stockholm kvalitetssikre PLC6-datasættet herunder fagligt udfylde datahuller 
4) Forestå normalisering, trendanalyser, beregning af belastning, kildeopsplitning og vurdere effekten af 
de tiltag landene har foretaget for at reducere næringsstoftilførsler til Østersøen 
5) Lave udkast til nogle kapitler i PLC6 rapporten og redigere andre bidrag, samt følge op på manglende 
input sammen med HELCOM sekretariatet 
6) Give input til kvalitetssikrings-funktionaliteter i og forbedringer af den nye HELCOM PLUS database og 
dens dataindberetningssystem og til den WEB-brugerflade som udvikles ovenpå databasen. 
7) Færdiggørelse og publicering af PLC6 guidelines som DCE er førsteforfatter på 

Resultater: 
 
Afvigelser: 

Resultater: 
 
Afvigelser: 

  HELCOM ”Core Pressure Indicator for Nutrients”, 
“CART follow-up assessment” og “Baltic Sea facts 
Sheets on waterborne nutrient Inputs” 
 

 Sammen med BNI Stockholm: 
1) opdatere/videreudvikle HELCOM’s Core Pressure Indicator on Nutrient Inputs” så den omfatter 
perioden 1995-2014 (to år mere ift. forrige version) 
2) Videreudvikle CART follow-up assessment, så den består af en videnskabelig faglig rapport og en 
populær faglig rapport som grundlag for der kan laves administrativt/politisk version af satus for 
overholdelse af reduktionsmålene til Østersøen delområder. Forestå udarbejdelse af udkast til faglige 
rapport og populær faglige rapport, herunder det datagrundlaget, beregninger og statistiske analyser 
der inkluderer data til og med 2014 
3) Bidrage til udarbejdelse af “Baltic Sea facts Sheets on waterborne nutrient Inputs” 1995-2014 
 
I 2016 udgives første ”CART follow-up assessment” som DCE og BNI Stockholm har været 
hovedforfattere for baseret på 1995-2012 data 

Resultater: 
 
Afvigelser: 

Resultater: 
 
Afvigelser: 

  Lede og deltage i HELCOM MAI CART OPER 
projektet.  
 

   Sammen med BNI Stockholm: 
1) Lede HELCOM’s MAI CART OPER projekt og rapporterer til RedCore DG, PRESSURE m.fl. (udvikling af 
værktøjer, som skal semi-automatisere normalisering, en række beregninger, statistiske analyser, 
generering af tabeller og figurer som anvendes til at vurdere om HELCOM reduktionsmål for 
næringsstoffer opfylde (MAI og CART) og til PLC assessments  
2) Deltage i 2 workshops og projektmøde (fysisk og via Skype) 
3) Udvikle de statistiske moduler, medvirke ved udvikling af en række beregnings-funktionaliteter, 
udfyldelse af datahuller og Web-brugerflade samt dokumentation 
4) Aftestning af systemet og mødes med nogle HELCOM brugere omkring deres prioriterede ønsker 

Resultater: 
 
Afvigelser: 

Resultater: 
 
Afvigelser: 

  HELCOM PRESSURE og HELCOM RedCore DG, m.fl.  
 

  1) Deltagelse i og faglige bidrag til HELCOM PRESSURE herunder mandatpapirer og rapportering til NST 
2) Chairman for HELCOM RedCore DG. Forberedelse, udarbejdelse af dokumenter til og deltage i mindst 
5-6 RedCore DG møder (flest fysiske møder, enkelte via Skype), herunder følge HELCOM PLC6, HELCOM 
PLUS og HELCOM MAUI CART OPER projekterne og forberede evt. workshop samt lave faglige bidrag til 
andre HELCOM grupper 
3) Inviteret til at deltage i Baltic Sea Days vedr. temaet belastningsopgørelse til Østersøen (inkl. 
præsentation) 

Resultater: 
 
Afvigelser: 

Resultater: 
 
Afvigelser: 

  OSPAR INPUT gruppen og undergrupper herunder  
 

  1) Deltage i og faglige bidrag til OSPAR INPUT 2016 møde 
2) Bidrage til arbejdet med udvikling af indikatorer for land og luftbaserede tilførsler af kvælstof og 
fosfor og tungmetaller til havet 
3) Bidrage til arbejdet med revision af udvalgte HARP-NUT guidelines 
4) Genindberetning af danske vand- og stoftilførsler 1990-2013  

Resultater: 
 
Afvigelser: 

Resultater: 
 
Afvigelser: 

  Screeningsgruppe om nye miljøfarlige stoffer  
 

  Deltage i og bidrag til 1-2 møder og koordinere indsendelse af prøver til analyse for nye miljøfremmede 
stoffer 

Resultater: 
 
Afvigelser: 

Resultater: 
 
Afvigelser: 

 Netværk for institutioner som arbejder med nye 
miljøfarlige stoffer i miljøet (NORMAN)  
 

 Medlemskab af, deltage i og bidrage til 1-2 møder i NORMAN i regi af Nordisk Ministerråd 
(internationalt netværk for institutioner som arbejder med nye miljøfarlige stoffer i miljø) 

Resultater: 
 
Afvigelser: 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
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 Øvrige opgaver i relation til internationalt arbejde   Bidrag til og koordinering af øvrig rapportering og faglige input i relation til internationalt arbejde Resultater: 
 
Afvigelser: 

Resultater: 
 
Afvigelser: 

Andre tværgående 
aktiviteter/funktioner 

    Kvalitetsstyring: Udføres i overensstemmelse med kravene i ”Kvalitetsstyring af faglig rådgivning vedr. 
miljø og energi og akkrediteret prøvning, Administrativ del (del 1)” og ”Kvalitetsstyring af faglig 
rådgivning vedr. miljø og energi. Teknisk del (del 2)” (opbygget med udgangspunkt i kravene i ISO 9001). 
Kvalitetsstyringen forbedres løbende, når der er identificeret mulighed og behov herfor, bl.a. justeres 
standard-kontrakter/skabeloner til kontrakter i takt med, at der identificeres behov for nye eller der 
identificeres behov for revision. Desuden er der i kvalitetsstyringen fokus på at sikre høj kvalitet af 
produkterne af DCE’s faglige rådgivning, dvs. rapporter og faglige notater. Alle faglige notater og 
rapporter, som publiceres på DCE’s hjemmeside, kvalitetssikres af både det fagligt ansvarlige institut og 
af DCE. 

Resultater: 
 
Afvigelser: 

Resultater: 
 
Afvigelser: 

Øvrige 
indtægter 
(Rådgivning 
uden for 
rammeaftalen) 

      DCE deltager i to faglige projekter, hvor der udkommer faglige rapporter i 2016: 
• ”Dambrug IT-projektet”, hvor DCE vurdere forskellige kontrolmetoder af udledninger fra dambrug 

og foreslår en revideret metoder ift. til de aktuelt anvendte kontrolmetoder for udledning af total 
kvælstof og total fosfor. Endvidere har DCE bidraget med faglige input og kravspecifikation af et IYT 
system dambrugerne kan anvende til indlæggelse af deres kontrolprøve for automatiks beregning 
og kontrol af dambrugsudledninger  

• ”Klassiske dambrug”, hvor DCE dels har vurderet om det vil være dagligt hensigtsmæssigt at 
tilsætte fældningsmiddel for ekstra tilbageholdelse af fosfor i dambrug samt p basis af data fra en 
række dambrug vurdere betydning af vandløbsbidraget for udledninger fra især klassiske dambrug 

Resultater: 
 
Afvigelser: 

Resultater: 
 
Afvigelser: 

Forskning       DCE er fortsat tovholder for ”Netværk for forskning i klimatilpasning” og aktiv i Joint Programming 
Initiative (JPI) Climate, med repræsentation i Governing Board (pt. Vice Chair). I 2016 er der især fokus 
på den opdaterede forskningsdagsorden for JPI der er i offentlig høring med henblik på vedtagelse i maj. 
I den forbindelse vil forskernetværket identificere danske forskningsbehov og styrkepositioner inden for 
klima og klimatilpasning. 
I regi af Partnership for European Environmental Research (PEER) er der især fokus på igangværende 
strategiske satsninger: Bæredygtige byer og Økosystemtjenester og sundhed. Samtidig er der planlagt 
en ny proces for at identificere kommende fælles indsatsområder og påvirke EUs forskningsdagsorden, 
foreløbig ved et seminar i april.  
De 14 igangværende strategiske DCE-projekter afsluttes i 2016. De har haft et fælles fokus på at styrke 
forskningsbasen for DCE’s rådgivning og opdyrke nye forskningsbaserede rådgivningsaktiviteter. 
Projekterne spænder vidt inden for DCE’s fagområder.  
 
Endvidere understøtter DCE i 2016 kompetenceopbygning indenfor vandløbsbiologi, 
landovervågning/belastningsopgørelser samt samfundsøkonomi, anden vidensopbygning indenfor 
fagområder som forventes at få større fokus i Miljø- og Fødevareministeriet indenfor de nærmeste år. 
DCE understøtter endvidere den internationale kompetencenetværksopbygning og udarbejdelse af 
videnskabelige artikler baseret på resultater fra opgaver inden for Rammeaftalens kerneområder. 
 

Resultater: 
 
Afvigelser: 

Resultater: 
 
Afvigelser: 

Formidling       Formidling via DCE's hjemmeside, nyhedsbreve og rapporter/notater udredninger.  
Koordinering/håndtering af pressehenvendelser. 
 
DCE udgiver i samarbejde med Aarhus Universitetsforlag 2-4 Miljøbiblioteksbøger årligt. Miljøbiblioteket 
er en populærfaglig serie om natur og miljø i Danmark og Grønland. I 2016 udgives 3 bøger vedr. hhv. 
Råstofefterforskning og -udvinding i Grønland, Ulv, Luftforurening og sundhed og Havets ressourcer. 
 
Planlægningen af miljøkonferencen ‘Science for the Environment Conference 2017’ påbegyndes i 
efteråret 2016.  

Resultater: 
 
Afvigelser: 

Resultater: 
 
Afvigelser: 

Videregående 
uddannelse 

        Resultater: 
 
Afvigelser: 

Resultater: 
 
Afvigelser: 
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Bilag 1 til DCE’s arbejdsprogram: 
”Beskrivelse af de generelle opgaver i forbindelse med 
det nationale overvågningsprogram (NOVANA), herun-
der rollen som fagdatacenter” 
 

 

 

Dette notat har til formål at give en samlet overordnet beskrivelse af, hvilken forsk-
ningsbaseret myndighedsbetjening i relation til det nationale overvågningsprogram 
(NOVANA) DCE løser for Miljø- og Fødevareministeriet. De detaljerede opgaver 
fremgår af arbejdsprogrammet.  
 
Overordnet opgavebeskrivelse 
Beskrivelsen af DCE’s forskningsbaserede myndighedsbetjening i relation til det nati-
onale overvågningsprogram er inddelt under følgende hovedoverskrifter:  
 

1. Tværfaglig rådgivning og koordinering 
2. Fagdatacenter (FDC) opgaver for delprogrammerne i overvågningspro-

grammet 
3. Konkrete overvågningsopgaver 
4. Fælles databaser 

 
Ad 1) Tværfaglig rådgivning og koordinering  
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi varetager en række mere tværfaglige råd-
givnings- og koordineringsopgaver ift. overvågningen. Der er tale om: 
 

• Officiel ind- og udgang for MFVM i forhold til forskningsbaseret myndig-
hedsbetjening omkring overvågning 

• Årligt at udarbejde den ”faglige sammenfatning” af overvågningsprogram-
mets resultater vedr. naturens og vandmiljøets tilstand og udvikling til Folke-
tingets Miljø- og Planlægningsudvalg og koordinere faglige temarapporter 

• At bidrage til revision og justeringer af overvågningsprogrammet med faglig 
rådgivning 

• At udarbejde faglige input til og deltage i udvalg m.v. nedsat i forbindelse 
med overvågningen 

• At sikre tværgående koordinering med andre delprogrammer, især indenfor 
arter og naturtyper (TA’er) 

• At udarbejde og følge op på aftaler vedr. fugledata fra DOF-basen o.l. aftalt i 
forbindelse med overvågningen 

• Løbende at samarbejde og koordinere med Naturstyrelsen, herunder Plan-
lægnings- og styringssekretariatet i Naturstyrelsen Nykøbing samt faglig råd-
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givning bl.a. med bidrag i forbindelse med ministerbetjening og besvarelse af 
spørgsmål fra Folketinget.  

 
Endelig er DCE STANDAT-sekretariat og forestår løbende servicering af brugerne, 
vedligeholder koder og kodelister, herunder Stancode, og er formand og sekretær for 
Standatstyringsgruppen. 
 
Ad 2) Fagdatacenter opgaver 
DCE er fagdatacenter for følgende 6 delprogrammer i overvågningsprogrammet: 
 

• Delprogram for Landovervågning (inkl. stoftransport og hydrometri) 
• Delprogram for Søer  
• Delprogram for Vandløb  
• Delprogram for Hav og fjorde 
• Delprogram for Luft (baggrundsovervågningen og det landsdækkende luft-

kvalitetsprogram) 

• Delprogram for Arter og terrestrisk natur 
 
Fagdatacentrene har følgende opgaver i overvågningsprogrammet: 
 
Programovervågning 
Yde overvågningsfaglig programrådgivning, herunder at bidrage til revision og juste-
ringer af overvågningsprogrammet samt levere løbende faglig sparring. 
 
Metodeudvikling og kvalitetssikring  

• Forestå forskningsbaseret og operationel metodeudvikling for prøvetagning 
mv. Udvikling af kvalitetsindeks er en potentiel FDC-opgave. Evt. udvikling 
og finansiering af kvalitetsindeks under rammeaftalen skal drøftes i forbin-
delse med de årlige prioriteringer af nye opgaver under rammeaftalen.       

• Kvalitetssikring af analyser på luftområdet. 
• Udarbejde og vedligeholde tekniske anvisninger for prøvetagning og dataana-

lyse til sikring af koordineret og systematisk dataindsamling, herunder at der 
anvendes fælles målemetoder og standarder og af tilfredsstillende kvalitet 

• Tilrettelægge og gennemføre interkalibreringer af prøvetagning (ikke luft),  
• Kvalitetssikring og dataindberetning af data indsamlet af DCE i forbindelse 

med overvågningsprogrammet. 
 
Rapportering 

• Udarbejde udkast til paradigmer for faglig rapportering af delprogrammer 
• Bearbejde overvågningsdata og udarbejde rapport om udvikling og status på 

overvågningen indenfor delprogrammerne 
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• Udarbejde forslag til og afrapportere fokuspunkter til den nationale rapporte-
ring iht. Aftale i forbindelse med den årlige prioritering af opgaver under 
rammeaftalen 

• Indrapportere overvågningsdata til nationale og internationale databaser i 
forhold til Miljø- og Fødevareministeriets overvågningsforpligtelser og DCE’s 
forpligtigelser i hovedkontrakten. 

• Bidrage til EU-rapportering på Habitatdirektivet, herunder sammenstilling 
og tolkning af data 

• Rapportering i henhold til luftdirektiverne  
 
 
Data 
Under Miljø- og Fødevareministeriets dataansvar, jfr. rammeaftalens afsnit 12, vare-
tager fagdatacentrene følgende data-opgaver:  

• Sikre tilstedeværelsen af en opdateret og kvalitetssikret, landsdækkende data-
samling, der er let tilgængelig  

• Varetage drift, vedligehold og videreudvikling af de nationale databaser  
 
Videndeling 

• Udarbejde faglige oplæg og deltage i møder i fagkoordinationsgrupperne, på 
de årlige fagmøder samt et årligt interessentmøde mhp. præsentation af årets 
overvågningsrapport.  

 
Ad 3) Konkrete overvågningsopgaver 
DCE varetager en række egentlige overvågningsopgaver under NOVANA. Opgaverne 
er nærmere beskrevet i programbeskrivelsen og i arbejdsprogrammet for delpro-
grammerne. Der er tale om følgende delprogrammer: 
 

• Delprogrammet for Luft  
• Delprogrammet for Hav og fjorde  
• Delprogram for Arter og terrestrisk natur   

 
For disse områder forestår DCE enten hele eller dele af dataindsamlingen, databear-
bejdning og den primære kvalitetssikring foruden de opgaver, der er beskrevet under 
fagdatacenteropgaver.  
 
Ad 4) Fælles databaser 
DCE yder Miljø- og Fødevareministeriet forskningsfaglig rådgivning om data, databa-
ser og datamodeller, varetager kvalitetssikring og opdatering af de nationale data-
samlinger samt vedligeholder og udvikler databaser og datamodeller mv. I forhold til 
overvågning sker dette indenfor følgende områder:  
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• Vandløb 
• Sø 
• Hydrometri 
• Marine områder (hav) 
• Landovervågning 
• Arter og terrestriske naturtyper 
• Luftkvalitet og luftdeposition (baggrundsovervågning og LMPIV) 

 
I forbindelse med Miljø- og Fødevareministeriets implementering af kommunalre-
formen er følgende databaser udviklet som fælles databaser mellem Miljø- og Føde-
vareministeriet og DCE: 

• Luftkvalitet (både baggrundsovervågningen og LMPIV) 
• Stofudvaskning fra dyrkede arealer (AGRI), der samtidigt er et fagsystem 
• Overfladevand (overfladevandsdatabasen – ODA omfatter vandløb, søer og 

marine områ-der) 
              
Der er aftalt processer m.v. for udfasning af ODA som fælles database efter ibrugtag-
ning af ny fællesoffentlig database (SURF) 
 
Følgende database er fællesoffentlig (kommuner, regioner, Miljø- og Fødevaremini-
steriet og DCE). Databasen driftes af Danmarks Miljøportal, men vedligeholdes og 
videreudvikles indenfor Rammeaftalen: 
 

• Danmarks Naturdatabase (arter og terrestriske naturtyper). 
 
Endvidere drifter DCE et fagsystem HYMER (til hydrometriske data), som også inde-
holder en data-base, der er fælles med Miljø- og Fødevareministeriet, men hvor en 
række data dagligt overføres til overfladevandsdatabasen – ODA. 
 
Drift, vedligeholdelse og videreudvikling af de fælles og fællesoffentlige databaser 
omfatter følgende hovedpunkter indenfor de afsatte rammer (jvfr. dog særlige forhold 
vedr. ODA og Naturdatabasen): 
 

• Standardiseringsopgaver (herunder udvikling af StanCode og XStandat og 
vedligeholdelse af Standat og StanCode) 

• Fælles databaser (løbende opdatering med nye data og videreudvikling af da-
tabasen indenfor aftalte rammer, jvfr. dog bemærkning ovenfor vedr. ODA) 

• Grænseflade til Naturstyrelsens enheder (vedligeholde og udvikle (jvfr. dog 
bemærkning ovenfor vedr. ODA) funktionaliteter indenfor aftalte rammer ift. 
databaserne, herunder tilgængeliggørelse af data i fællesoffentligt regi)  

• Grænseflade til andre FDC enheder (bestilling af formdefinitioner, når TA’ er 
godkendt) 

• Kvalitetssikring (vedligeholde og videreudvikle system til kvalitetsmærkning 
af data og af konkrete kvalitetssikringsværktøjer, ekstra kvalitetssikringsop-
gaver pga. bortfald af regional rapportering og grundet flere dataemner her-
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under bistå med datavask, daglige kon-takt/tilbagemelding til brugerne (Na-
turstyrelsen) og det fællesoffentlige samarbejde mv. 

• Andre opgaver (drift og licenser ift. hard- og software, backup, brugeradmini-
stration/-rettigheder, deltagelse i brugerfora-/følgegrupper, koordinering 
med Naturstyrelsen/Miljø- og Fødevareministeriet, løbende dialog med DMP 
m.v.) 



DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi
Aarhus Universitet
Frederiksborgvej 399
Postboks 358
4000 Roskilde 
Tlf: 8715 5000
http://dce.au.dk 
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