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DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi på Aarhus Universitet har siden etableringen 

udfører.

Centret har i 2012 leveret 111 rådgivningsrapporter (heraf 30 videnskabelige DCE-

interesseorganisationer, private rådgivere, forskere og private borgere.

http://dce.au.dk.  

Hanne Bach 
Direktør

FORORD
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I april 2013 off entliggjorde Natur- og Landbrugskommissionen sin 
endelige rapport med 44 anbefalinger og 144 forslag til konkrete 
handlinger, der skal styrke natur, miljø og vækst i landbrugserhver-
vet. DCE og DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug 
(DCE’s ”søster-center” på Aarhus Universitet) har i vid udstræk-
ning bidraget til kommissionens arbejde både hver for sig og i 
samarbejde centrene imellem. Bidragene til kommissionen er 
leveret i form af forskningsbaserede udredninger, notater og 
indlæg samt gennem deltagelse i kommissionens kvælstofar-
bejdsgruppe. Centrene har desuden konsekvensvurderet kom-
missionens anbefalinger i forhold til eff ekter på klima, natur og 
vandmiljø. Generelt vurderes anbefalingerne positivt, men det 
blev dog understreget, at den samlede eff ekt af de handlinger, 
som følger med anbefalingerne, afhænger af den konkrete måde 
mål og indsatser udformes på.

Der forestår nu et arbejde for politikerne med at følge op på 
kommissionens anbefalinger.

 TVÆRGÅENDE AKTIVITETER
Bidrag til Natur- og Landbrugskommissionen

I starten af 2012 nedsatte regeringen Natur- og Landbrugskom-
missionen. Kommissionen skulle udarbejde ”forslag til løsning 
af landbrugets strukturelle og økonomiske og miljømæssige 
udfordringer, herunder hvordan landbrugserhvervet kan bidrage 
til klimaindsatsen og til miljø- og naturindsatsen” (Regeringsgrund-
laget, 2011). I lyset af erhvervets økonomiske situation, ønsket om 
en grøn omstilling og ønsket om efterlevelse af EU’s miljøkrav, blev 
der fra Regeringen lagt vægt på, at kommissionen i sine forslag 
skulle sikre balance mellem hensyn til erhverv, vækst, miljø, klima 
og natur. Kommissionen fi k et år til løsningen af denne opgave.

Selve kommissionen blev sammensat af 12 uafhængige medlem-
mer med fagligheder inden for økonomi, jordbrug, fi nansiering, 
fødevareproduktion, natur, vandmiljø og kvælstof, biomasse/
energi, teknologi/innovation, landbrugets klimaforhold, miljø- og 
landbrugslovgivning samt planlægning. Der blev desuden lagt 
vægt på en åben og inddragende proces omkring kommissionens 
arbejde og på inddragelse af relevante interessenter.

FOTO: KIRSTEN BANG.
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-

-
fer. Rapporten baseres på bidrag fra fagdatacentrene og deres 

-
-

-

-

-

og terrestrisk natur. De øvrige to fagdatacentre drives af hhv. De 

Overvågning af Danmarks vand og natur – igen i 2012
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I dag foretages de danske sporeregistreringer udelukkende fra 

vigtigste kilde til Alternaria -
den af sporer er højere i andre dele af landet og en udvidelse 

-

-
Alternaria. Sporerne 

Alternaria-sporer 
og hvor langt de kan spredes.

Alternaria-sporer under høst. Det er fortrinsvis 

-
Alternaria. 

LUFT
Svampesporer spredes fra land til by – også over lange distancer

FOTO: HANNE CHRISTIANSEN.

FOTO: CARSTEN AMBELAS SKJØTH.
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af udledningerne i København sted under klargøring af togene 

3

3. På nationalt plan er tog ansvarlige 
for ca. to procent af udledningen af NOX og for ca. 0,3 procent 
af udledningen af PM2.5.

Udledningerne fra togdrift blev gjort op på grundlag af oplysninger 

-

X 
og partikler betydeligt. Alt i alt vurderes det derfor, at en fornyet 

-
centrationsbidrag fra tog for både partikler og NOX i forhold til 

-

X

2.5

yderligere givet grundlag for beregning af koncentrationerne af 
NOX

-

2

-
erne for NO2

Opgørelserne viste, at udstødning fra tog ikke kan forventes at 

FOTO: RENÉ STRANDBYGAARD.

FOTO: RENÉ STRANDBYGAARD.
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ekstensiv landbrugsdrift.

beskytte og forvalte eksisterende natur, end det er at genskabe 

-

-
varingsstatus for arter og naturtyper.

-
teten og dels at opnå gunstig bevaringsstatus for udvalgte arter 
og naturtyper. Forvaltning af det åbne lands sårbare og truede 

-
siteten på natur- og landbrugsarealer.

-

-

NATUR
Redskab til prioritering af naturrettet landbrugsstøtte

FOTO: PETER WIND.
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blevet gjort forskellige steder i Jylland. Der er tilsyneladende tale 
-

-

-

af det tyske ulve-DNA-register.

bjørn. Den blev udryddet i stort set hele Vesteuropa i løbet af det 

I oktober 2012 blev et ulvelignende dyr set i Thy i Nordjylland. 
Dyret blev senere fundet død og efter genetiske analyser fore-
taget af DCE, kunne Naturstyrelsen bekendtgøre, at der var tale 

-

Ulve i Danmark

FOTO: MARK DESHOLM.
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-

-

-

kystvande. Men indsatsen har endnu ikke ført til den forventede 

respektive opland har DCE belyst, at der er store regionale forskelle 

VAND

FOTO: KIRSTEN BANG.

Windolf J., Blicher-Mathiesen G., Carstensen J., Kronvang B. 2012. Changes in 

-
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blevet overvåget for at følge udviklingen på stenrevet. I 2012 – 

den positive udvikling efter genopretningen.

-

stenrevet. Endelig er en forvaltningsplan for det genoprettede 
rev under udarbejdelse.

stenrevene, er derfor i fare for at forsvinde.

stabilisere ca. 6 ha af det eksisterende stenrev. Revet vil fungere 

danske farvande.

100.000 tons sten hentet fra et stenbrud i Norge. Både før og 

FOTO: KARSTEN DAHL. FOTO: KARSTEN DAHL.

FOTO: NATURSTYRELSEN.
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nedbrydningsprodukter før og efter installeringen af den første rør-
ledning. Undersøgelserne blev foretaget på baggrund af over 200 
prøver fra havbunden udtaget 28 steder langs rørledningsruten. 

Endelig viste undersøgelserne, at nedbrydningsprodukter i de 

efter installering af den anden rørledning. 

-

-

-

KEMI OG BIOTEKNOLOGI
Minimal risiko for spredning af dumpet kemisk ammunition i Østersøen

FOTO: NORD STREAM AG.
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brak i de efterfølgende år. I en periode fra 2001 til 2007 blev 

Bt

benyttes i dag, og understreger vigtigheden af den eksisterende 

uønskede egenskaber. Derudover kan undersøgelsen benyt-
Bt

Bacillus anthracis, bedre kendt 

Kendskabet til B. anthracis 

risikoen for infektioner. Ovenstående undersøgelse kan derfor 

baseret på B. anthracis.

Bacillus thuringiensis
-

Bt -

Bt
Bt anvendes 

Bt 

Bt i 1993 sprøjtet ud på en 

FOTO: COLOURBOX. FOTO: BJARNE MUNK HANSEN.
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-
støvning af afgrøder og vandkvalitet.

-

biodiversitet og naturbevarelse. Forskerne bag projektet opfordrer 

-

-
tjenester, og at der inden 2020 foretages en national evaluering 

-

SAMFUND
Beskyttelse af økosystemer har økonomisk betydning 

FOTO: GÖSTA KJELLSSON.
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-

-

udnyttelse af fosfor fra spildevand. I projektet indgår udarbejdel-

-

-

Vejledningen forventes publiceret i efteråret 2013.

-

FOTO: LYNETTEFÆLLESSKABET I/S.
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-

-

-

til grønne tage i et socialt boligbyggeri i Skt. Kjelds-kvarteret blev 

et første billede af potentiale, opfattelser, rolle og betydning for 
grønne tage i København.

Resultaterne fra projektet afrapporteres i efteråret 2013.

-

-
-

-

KLIMA
Klimatilpasning med grønne tage

FOTOMONTAGER: BRITTA MUNTER MED OPRINDELIGE FOTOS FRA VEG TECH OG MARIANNE ZANDERSEN.
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-

konsekvenserne for Østersøens biodiversitet og habitater blevet 

-

-

dens vedtagelse ved allerede fra projektets start at bygge bro 

-

-

-
pasningsstrategi.

7 lande i Østersøregionen i projektet Baltadapt (Baltic Sea Region 

Strategi for klimatilpasning i Østersøen

FOTO: KARSTEN DAHL.
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-

-

procent efter kollapset. 

-
streres af Miljøstyrelsen og Energistyrelsen. DCE har bidraget til 

-

GRØNLAND
Kollaps i bestanden af lemminger 

FOTO: LARS HOLST HANSEN.
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-

-

-

-

FOTO: LIS BACH.

FOTO: GERT ASMUND.

FOTO: LIS BACH.
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NØGLETAL

Forskning
34%

Overvågning
25%

Rådgivning af 

37%

Rådgivning, øvrige
3% 2%

40%

kontrakter
27%

18%

8%

Private fonde 

6%

Publikationer

2011 2012

Forskning

377 372

Ph.d.-afhandlinger 9 7

Rådgivning

Videnskabelige og tekniske rapporter 133 111

Faglige redegørelser 55 92

25 48
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KONTAKTOPLYSNINGER

FOTO: KIRSTEN BANG.

Centret har kontorer i Roskilde, 
Silkeborg og Kalø:

Roskilde: 
Frederiksborgvej 399 
Postboks 358 
4000 Roskilde

Silkeborg: 
Vejlsøvej 25
Postboks 314 
8600 Silkeborg

Kalø: 
Grenåvej 14 
8410 Rønde

Telefon: 8715 5000

http://dce.au.dk

DCE – NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI
Aarhus Universitet
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