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5ÅRSBERETNING 2016FORORD

DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet varetager universitetets forsk-
ningsbaserede rådgivning af myndigheder og andre interessenter på områderne natur, miljø, 
klima og energi. 

Centret leverer viden og rådgivning til især Miljø- og Fødevareministeriet og Energi-, Forsynings- og 
Klimaministeriet, regioner og kommuner, Grønlands Selvstyres miljø- og råstofmyndighed og til EU. 
Centrets leverancer sker i form af notater og videnskabelige og tekniske rapporter og er baseret på 
primært den forskning og forskningsbaserede overvågning, som medarbejderne ved institutterne 
Miljøvidenskab og Bioscience udfører. 

Centret har i 2016 leveret i alt 73 rådgivningsrapporter (heraf 38 videnskabelige DCE-rapporter og 
20 tekniske DCE-rapporter) og 96 notater og høringssvar. 

Forskningen, der ligger til grund for myndighedsrådgivningen, udføres i nationalt og internationalt 
samarbejde og i stigende grad i samarbejde med virksomheder og interesseorganisationer. Forsk-
ningen vurderes internationalt ved peer review og publiceres internationalt. I 2016 publiceredes i 
alt 455 videnskabelige artikler.

DCE’s videnopbygning på natur- og miljøområdet udbredes gennem information rettet mod 
interessenter og off entlighed. Bl.a. orienterer DCE’s Nyhedsbrev ”Nyt fra DCE” om ny forskning og 
viden om naturen og miljøet i dansk, grønlandsk og europæisk sammenhæng og om nye rapporter 
og andre publikationer fra DCE. Nyhedsbrevet har fortsat god tilgang i antallet af abonnenter og 
havde ved udgangen af 2016 godt 1800 abonnenter.

I 2016 har DCE oplevet stor opmærksomhed omkring centrets arbejde, ikke mindst i for-
bindelse med Landbrugspakken. Det øgede, offentlige fokus på DCE’s områder har gi-
vet anledning til en styrkelse af indsatsen for vide nkommunikation gennem medierne.

Mange af centrets øvrige aktiviteter og resultater har givet anledning til medieomtale: Over 1600 
artikler i trykte/elektroniske medier i 2016 (mod knap 1000 i 2015).

I denne årsberetning 2016 kan du læse om udvalgte aktiviteter og resultater af DCE’s myndig-
hedsrådgivning og forskning og få et indblik i, hvilken betydning disse aktiviteter - på hver deres 
måde - har for vores miljø og samfund. 

Du kan læse endnu mere på centrets hjemmeside http://dce.au.dk. 

God læselyst!

Hanne Bach 
Direktør

FORORD
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TVÆRGÅENDE AKTIVITETER
Nye PEER-aktiviteter på dataområdet

I foråret 2016 afholdt PEER-institutionerne (Partnership for Euro-
pean Environmental Research) en fælles videnskabeligt foresight 
seminar med henblik på at identifi cere kommende væsentlige 
emner af relevans for PEER. Som en opfølgning, blev der i efter-
året 2016 afholdt et seminar om Big Data på miljøområdet og en 
workshop om åbenhed “Open Science” i forskning. 

Seminaret om Big Data på miljøområdet blev afholdt i München 
med deltagelse af forskere, myndigheder og virksomheder. En 
del af virksomhederne fortalte om de muligheder nogle af de 
nye datakilder og muligheder for databehandling giver for nye 
forretningsområder. Et eksempel er de nye, intelligente apparater 
i folks hjem, der i stigende grad er online og kan kommunikere 
med omverdenen og med hinanden og skaber et netværk, der 
kaldes “Internet of Things”. De nye muligheder for dataindsamling 
og kommunikation kan også bidrage til mere miljøvenlige løsnin-
ger og miljøvenlige forbrugsmønstre. Forskere inden for området 
Big Data beskæftiger sig især med de udfordringer, der er for at 
følge med de stadig stigende datamængder, som ofte indsamles i 
realtid, og dermed vokser hurtigere end der kan skabes traditionel 
lagerplads. Der forskes derfor også i nye og mere miljømæssigt 
bæredygtige løsninger for datahåndtering og lagring. Forskere 
fra PEER-institutionerne arbejder inden for mange forskningsfelter 
med meget store og komplekse datasæt, og kan blive inspireret 
af den hurtige udvikling i industrien og computervidenskaben til at 
identifi cere nye metoder til dataanalyse. Nogle forskere er begyndt 
at inddrage de nye datakilder fra fx sociale medier i deres forsk-

ning. Et eksempel blev 
præsenteret på 

workshoppen 
af Profes-

sor Clive 

Sabel fra DCE/
Institut for Mil-
jøvidenskab. 
Clive bruger 
“data mining” 
af fx twitter-
opslag for at 
analysere rum-
lige og tidslige 
trends og sætter 
dem i relation til 
miljøparametre i sin 
forskning i miljøgeografi . 
Forskerne fra PEER-instituti-
onerne vil fortsat arbejde sam-
men for at udvikle forskningsområdet 
i de kommende år. 

Workshoppen om “Open Science” i forskning blev afholdt i Bru-
xelles i oktober 2017. Workshoppen blev organiseret for at følge 
op på EU-kommissionens politik om åbenhed om forskningsdata 
og en generel trend mod at øge adgangen til forskningsdata. 
Formålet var at arbejde mod en fælles PEER strategi og fælles 
retningslinjer for arbejdet med åbenhed. Som en del af opfølgnin-
gen på workshoppen arbejder PEER på at blive integreret i den 
fælleseuropæiske standard for lagring, deling og kvalitetssikring 
af data kaldet “Open Science Cloud”, der skal nyttiggøre de store 
datamængder, der indsamles i forskning til yderligere forskning 
samt off entlige og private services. Mottoet er: “Unlocking the 
power of big data for open science”. 

https://ec.europa.eu/research/openscience/index.cfm?pg=open-
science-cloud 

ning. Et eksem
præsente

worksh
af

so

Foto: colourbox.
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DCE leverer videnbaseret rådgivning. Rådgivningen danner ofte 
grundlag for politiske valg, og derfor tiltrækker meget af DCE-
forskernes arbejde sig off entlighedens interesse.

I forbindelse med udarbejdelsen af det videnskabelige grundlag 
for politiske og erhvervsmæssige beslutninger, bliver forskerne 
ofte kontaktet af pressen. Her bliver forskerne bedt om at forklare 
den videnskabelige sammenhæng bag en konkret rådgivnings-
opgave. Nogle gange bliver forskerne også bedt om at vurdere 
konsekvenserne af en efterfølgende politisk beslutning. Forskeres 
udtalelser til pressen på universitetets vegne hviler på et rent 
fagligt grundlag. 

Processen omkring Landbrugspakken var et eksempel på de 
udfordringer, som rådgiverne fra DCE står over for, når det faglige 
grundlag bliver centralt i en beslutningsproces. 

DCE har derfor afviklet en række seminarer i løbet af 2016 for 
forskningsfaglige medarbejdere, som optræder i medierne i 
forbindelse med deres rådgivningsarbejde. Indholdet har blandt 

DCE og medierne

andet omfattet oplæg om pressens arbejdsvilkår, tv-træning og 
debat om forskerens rolle som både rådgiver og uafhængig 
ekspertkilde i medierne.

Over 100 forskere har deltaget i seminarrækken, og DCE arbejder 
fremadrettet med at støtte forskerne på områder, der særligt har 
off entlighedens interesse.

Hvordan forskere ved Aarhus Universitet optræder i off entlighe-
den er reguleret ved lov, gennem f.eks. universitetsloven, forvalt-
ningsloven, off entlighedsloven, miljøoplysningsloven og lov om 
ytringsfrihed. Ud over områder, hvor de videnskabelige medar-
bejdere er omfattet af tavshedspligt, har medarbejderne ved 
DCE de samme rettigheder og regler om ytringsfrihed som andre 
off entligt ansatte. Da forskerne ofte bliver kontaktet af medierne, 
er det derfor også vigtigt, at de kender og er fortrolige med deres 
rolle som ekspertkilder inden for de områder, de yder rådgivning 
indenfor. Kun på den måde kan DCE levere et konsistent grundlag 
for politisk debat på det højest opnåelige videnskabelige grundlag 
og samtidig bidrage til den off entlige debat.

Foto: colourbox.
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Naturkapital omfatter de naturlige økosystemer i jord- ferskvands 
og havområder. En væsentlig del af EU-lovgivningen har til formål 
at beskytte, bevare og forbedre naturkapitalen, herunder vand-
rammedirektivet, havstrategidirektivet, direktivet om luftkvalitet, 
habitatdirektivet og fuglebeskyttelsesdirektivet. 

Forskning, rådgivning og overvågning skal derfor medvirke til at 
sikre et videngrundlag for at opnå målsætningerne på området, 
herunder nationale målsætninger og målsætninger i direktiver 
og konventioner. Der skal opbygges et videngrundlag, der giver 
baggrund for at følge udviklingen i Danmark og sikre fortsat ud-
vikling i kommende målsætninger og forvaltningsbehov.

BESKYTTE, BEVARE 
OG FORBEDRE
NATURKAPITAL
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Langt de fl este målsætninger og motivationer i krondyrforvaltnin-
gen i Danmark relateres til jagtinteresser og skader på afgrøder 
og beplantninger. Men krondyr skaber også mangfoldighed i 
vores natur. Deres bid og tramp øger variationen i vegetationen 
og skaber spirebede, de hjælper med frøspredning og deres 
ekskrementer og ådsler er vigtige levesteder for specialiserede 
dyr og svampe. 

Det viser forskning fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 
hvor krondyrenes føde i hhv. Klelund Dyrehave, et indhegnet 
naturområde, og i kulturlandskabet udenfor hegnet, er blevet 
undersøgt. Undersøgelsen demonstrerer samtidig, hvordan man 
kan bruge DNA-analyser af krondyrekskrementer til undersøgelse 
af krondyrenes føde. Krondyrenes færden er fulgt ved GPS-sporing 
af udvalgte individer.

Klelund Dyrehave har som formål at skabe et dynamisk og mang-
foldigt naturområde, hvor naturlige processer, som bl.a. krondyre-
nes græsning, bidrager til at øge biodiversiteten på de ca. 1.400 
hektar, som udgør dyrehaven. Man forsøger bevidst at udnytte 
krondyrenes økosystemeff ekter til at skabe øget biodiversitet i 
dyrehaven. Dyrehaven er indhegnet for at fokusere dyrenes ef-
fekt på naturarealerne indenfor dyrehaven. 

Gennem undersøgelserne belyses den årlige variation i krondy-
renes føde samt, at føden i det indhegnede naturområde afviger 
fra føden i kulturlandskabet. 

Når krondyr frit kan bevæge sig i landskabet, går de efter det 
mest næringsrige foder, typisk i form af landmændenes afgrøder. 
Udenfor hegnet æder dyrene mindre gran, lyng, siv og halvgræs, 
men æder til gengæld planter fra bl.a. amarantfamilien, som 
inkluderer almindelige afgrøder som roer, rødbeder osv. Der er 
også stor forskel i kvælstofi ndholdet. Ekskrementer udenfor heg-
net indeholder signifi kant større mængder kvælstof end indenfor 
hegnet, hvilket tyder på en mere næringsrig føde udenfor hegnet. 

Ved en høj tæthed af krondyr i landskabet opstår der ofte ud-
prægede konfl ikter med andre arealanvendelser, f.eks. landbrug, 
skovbrug og trafi k. Ved at tvinge krondyrene til et mere naturligt 
fødevalg indenfor et hegnet område, vil krondyrenes naturef-
fekter, som f.eks. at bidrage til at holde de lysåbne naturtyper fri 
for tilgroning og foryngelse af lyngen, være mere udprægede 
indenfor hegnet end udenfor. Hegnet kan således bidrage til 
øgede økosystemeff ekter af krondyr i et kulturlandskab med 
mange forskellige arealanvendelser.

NATUR OG 
TERRESTRISKE ØKOSYSTEMER
Krondyr som værktøj i naturforvaltningen

Krondyr. Foto: colourbox.
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da registreringsprojektet blot har sikret, at den beskyttede natur, 
der allerede fi ndes, er mere fuldstændigt registreret end tidligere. 
De største ændringer i den vejledende registrering af §3-beskyttet 
natur er sket for naturtyperne overdrev (+ 9,3%) og ferske enge (+ 
7,7%). Arealændringerne omfatter både § 3-registrerede arealer, 
der potentielt er gået tabt, nyudviklet natur, overset natur, der har 
været til stede siden lovens ikrafttræden, samt tekniske justeringer 
af arealernes afgrænsning, der ikke er udtryk for en reel udvikling 
i det beskyttede naturareal. 

Som nævnt ovenfor påviser projektet, at den vejledende regi-
strering af §3-beskyttet natur er forøget med 4,7%. Dette dæk-
ker over en tilvækst på 8,3% (4,5% overset natur, 1,8% ny natur 
og 2% tekniske ændringer) og en reduktion på 3,6% (2,2% tabt 
natur, 0,16% tilgroet natur og 1,2% fejlregistreringer) i forhold til 
den vejledende registrering på landsbasis sammenlignet med 
opdateringsprojektets begyndelse.

Ser man bort fra den natur, der hele tiden har været her, men 
ikke har været registreret samt de tekniske ændringer, så er der 
i perioden 1995-2014 altså været en reel fremgang på 1,8% ny 
natur og en reel tilbagegang på 2,4% natur, der er gået tabt eller 
groet ud af beskyttelsen, og dermed en overordnet tilbagegang 
på 0,6% i perioden. Den største arealudvikling er registreret for 
naturtyperne fersk eng (en arealtilbagegang på 2,9%), søer og 
vandhuller (en arealfremgang på 2,3%).

Naturstyrelsen er ansvarlig for gennemførsel og opdatering af 
den vejledende §3-registrering af beskyttet natur i Danmarks 
Miljøportals Arealinformation. 

DCE har beskrevet resultaterne af den landsdækkende opdatering 
af den vejledende §3-registrering, der er foretaget i Naturstyrel-
sens opdateringsprojekt i perioden 2011-2013. I projektet er der 
foretaget en systematisk gennemgang af luftfotos fra 1995 til 2012 
og feltbesigtigelser i perioden 2011-2013 samt kommunernes 
kvalitetssikring og opdatering på Danmarks Miljøportal frem til 
udgangen af 2014. DCE har bistået med udviklingen af tekniske 
anvisninger og undervisning i metoderne og været ansvarlig for 
beregninger af de arealmæssige ændringer og beskrivelserne af 
naturtilstanden på de besigtigede arealer, der er dokumenteret 
i rapporten.

Der er foretaget en sammenstilling af arealudviklingen af de 
beskyttede heder, overdrev, moser, enge, strandenge og søer/
vandhuller i perioden 1995-2014. Undersøgelsen bygger primært 
på de §3-beskyttede naturtypers arealmæssige udbredelse i de 
83 kommuner, der helt eller delvist har indgået i opdateringspro-
jektet. Der er eftersøgt ny og overset natur på godt 90% og tabt 
natur på godt 80% af Danmarks landareal.

Naturstyrelsens opdatering har ført til, at den vejledende registre-
ring af §3-beskyttet natur er forøget med 4,7%. Det er dog ikke 
ensbetydende med, at der reelt er kommet mere natur i Danmark, 

Ændringer i de §3-beskyttede naturarealer

Foto: colourbox.
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Nettoudledningerne kontrolleres med tilstandskontrol på kon-
centrationen af ammonium-kvælstof og organisk stof, og med 
transportkontrol på netto udledte stofmængder af total kvælstof 
og total fosfor. DCE har udviklet den ny metode for transportkontrol. 

Der er endvidere udviklet en særskilt metode for henholdsvis 
tilstands- og transportkontrol for dambrug, der producerer fi sk til 
udsætning i havbrug, hvor en stor del af den samlede fi sketilvækst 
sker over en kort periode. Rapporten indeholder en systematisk 
gennemgang af, hvordan de forskellige tilstands- og transport-
kontroller udføres ud fra konkrete eksempler. 

Forskerne beskriver også hvordan prøvetagningen kan optimeres 
på det enkelte dambrug, og rapporten giver en række faglige 
anbefalinger til, hvad man skal gøre i forhold til at beregne net-
toudledninger fra et dambrug, hvis der for eksempel mangler 
en eller fl ere målinger, eller der er netto ind- eller udsivning af 
“fremmed” vand over et dambrug.

En ny bekendtgørelse om udledninger af kvælstof og organisk 
stof fra dambrug trådte i kraft den 1. januar 2017. DCE står bag 
de faglige beregninger og modeller, som ligger til grund for dele 
af bekendtgørelsen. 

Forskerne fra DCE har også udviklet en ny metode til kontrol af 
udledninger fra ferskvandsdambrug, som indgår i bekendtgø-
relsen, og som er beskrevet i en rapport fra DCE. 

En række dambrug vil fremover blive reguleret på baggrund af 
nettomængden af ammonium-kvælstof, samlet kvælstof, fosfor 
og organisk stof, som dambruget udleder ved produktion af fi sk 
– det kaldes emissionsbaseret regulering. 

Mange dambrug henter deres vand fra åer og søer. Der kan være 
store variationer i koncentrationen i det vand, dambrugerne henter 
ind. Den nye metode måler derfor både stofkoncentrationerne i 
indløbs- og afl øbsvandet, og på den måde kan man mere præcist 
vide, hvor meget et dambrug netto udleder. 

FERSKVANDSØKOSYSTEMER
Bedre kontrol af udledninger fra ferskvandsdambrug

Dambrug. Foto: Martin Søndergaard.
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hensyn til naturen. Der bør således anvendes en behovsbestemt 
grødeskæring til fordel for en på forhånd fastlagt beskæring som 
nu. Det betyder, at man må vurdere den bedste praksis for grø-
deskæring det pågældende sted, da fx sammensætningen af 
planter, vandløbets strømningsforhold og jordbundsforholdene 
varierer meget. Et lokalt kendskab til vandløbene er dermed 
centralt. 

Udredningen indeholder en gennemgang af forskellige metoder 
til grødeskæring, herunder beskrivelser af de eff ekter, de enkelte 
metoder kan have på afvanding, miljøtilstand og andre hensyn. 
Endelig indeholder rapporten konkrete anbefalinger til grøde-
skæringsprincipper- og metoder, der kan indgå i den vejledning 
om grødeskæring, som Naturstyrelsen efterfølgende udarbejder 
på baggrund af dette projekt. 

Som en del af projektet har DCE udgivet et notat med kom-
mentering på de indkomne bemærkninger fra interessenterne 
til rapporten.

Grødeskæring, hvor ophobet grøde bliver slået i vandløb, prak-
tiseres i Danmark for at dræne landbrugsarealer for vand og 
bliver gennemført systematisk i sommerhalvåret, hvor grøden 
vokser mest. 

En faglig udredning fra DCE om brugen af grødeskæring i vandløb, 
som er gennemført i samarbejde med forskere fra Københavns 
Universitet og Aalborg Universitet viser imidlertid, at eff ekten af 
grødeskæring på afvanding af marker kan være kortsigtet. 

Grødeskæring har meget varierende eff ekt på vandstanden i 
vandløbene og i nogle tilfælde en ringe eller slet ingen eff ekt. 
Derimod kan hyppige grødeskæringer medføre store negative 
konsekvenser for plante- og dyrelivet i de grødeskårne vandløb, 
hvor levevilkårene for fi sk og andre smådyr bliver påvirket. 

Udredningen anbefaler derfor at grødeskæring kun bør fi nde 
sted, når der er risiko for større ophobninger af vand på landbrugs-
arealer, samtidig med at antallet af skæringer bør begrænses af 

Grødeskæring kan ikke alene forhindre våde marker

Mejekurv ved Romdrup Å i Nordjylland. Foto: Peter Munk.
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Siden begyndelsen af fi rserne er der observeret over 60 nye dyre- og 
plantearter i de danske farvande, som via menneskelige aktiviteter er 
tilført fra fjerne farvande. De ikke-hjemmehørende eksotiske arter er 
gradvist blevet en mere fast bestanddel af vores marine fl ora og fauna, 
men denne udvikling lader ikke til at skyldes ændringer i havmiljøet.

Forskere ved DCE har i en opgørelse vurderet ændringer i udbredelse 
og forekomst af ikke-hjemmehørende marine arter og deres eff ekter 
på økosystemerne i de danske farvande. Analysen omfatter en historisk 
opgørelse af ikke-hjemmehørende marine arter fra ca. 1900 til i dag. Hertil 
kommer en grundig kvantitativ analyse for perioden 1989 til 2014 baseret 
på overvågningsdata, hvor de danske farvande er opdelt i 5 områder: 
1) Nordsøen inkl. Skagerrak, 2) Kattegat, 3) Limfjorden, 4) Bælthavet og 
5) den vestlige Østersø. Her har forskerne undersøgt udbredelsen af nye 
arter inden for de fem kategorier: fytoplankton, zooplankton, makroal-
ger, blødbundsfauna og fi sk. Samtidig har forskerne undersøgt om der 
er en sammenhæng mellem forekomsten af nye arter og miljøforhold. 

Når man sammenligner med historiske kilder kan man se, at der i perioden 
fra ca. 1900 frem til 1980 er introduceret ca. 2 arter per årti, mens der 
siden opstarten af de marine overvågningsprogrammer i 1980’erne er 
fundet ca. 16 ikke-hjemmehørende arter per årti i de danske farvande 
frem til 2014. 
 
Den samlede forøgelse siden 1989 er hovedsageligt sket inden for fyto-
plankton (45%), fulgt af blødbundsfaunaen (26%), makroalger (14 %), fi sk 
(5%), parasitter (5%), zooplankton (4%) og blomsterplanter (1%). De fl este 
ikke-hjemmehørende arter har etableret sig i Limfjorden (30 arter), mens 
der er fundet færre arter i den mere artsfattige brakke Østersø (11 arter). 
For nogle grupper er der sket en signifi kant og nærmest eksponentiel 
stigning i den relative andel af ikke-hjemmehørende arter igennem pe-
rioden 1989 til 2014. Dette gælder fytoplanktonet og blødbundsfaunaen 
i alle 5 regioner, men ikke makroalger, zooplankton og fi sk. 

Forskerne kan ud fra statistiske analyser blandt andet påvise, at det 
især er forskellene i saltholdighed fra Østersøen ud mod Nordsøen, der 
kan forklare regionale forskelle i ikke-hjemmehørende arter inden for 
plante- og dyregrupperne. Analysen peger desuden på, at en væsentlig 
del af de ikke-hjemmehørende arter i danske farvande er kommet til 
fra tilstødende farvande, og i mindre grad er kommet til via ballastvand 
langt borte fra. 

Analysen af sammenhæng mellem forekomst af de ikke-hjemmehø-
rende arter og ændringer i miljøforhold som temperatur, saltholdighed, 
sigtdybde, primærproduktion, koncentration af klorofyl a og total kvæl-
stof over tid, viser kun en lille sammenhæng. Det tyder på, at det ikke er 
miljøændringer der har givet den store stigning i indvandringen af arter.

MARINE ØKOSYSTEMER
Ny opgørelse af ikke-hjemmehørende arter i danske farvande

Butblæret sargassotang/Sargassum muticum. Foto: Karsten 
Dahl©
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marsvins liv under vandet. Man kan endda høre ekkoer fra de 
fi sk, der rammes af marsvinenes lyde, så på en måde kan man 
sætte sig i marsvinets sted, når det fanger en fi sk.  

Ekkoerne svinger i frekvens i takt med at fi sken slår med halen, 
da der er en direkte sammenhæng mellem hvor hurtigt en fi sk 
kan slå med halen og dens størrelse, ved man også hvilken stør-
relse fi sk marsvinet jager i det enkelte tilfælde. Man kan også se 
om marsvinet faktisk fanger fi sken, eller om den undslipper, da 
accelerometrene (hastighedsmålerne) er så fi ntfølende, at man 
kan se, når marsvinet fanger og sluger sit bytte. 

Resultaterne af målingerne viser, at med en fangst på op til 550 
fi sk i timen og en succesrate på 90% af de byttefi sk, som marsvi-
net udser sig, er der tale om en overordentlig eff ektiv og dygtig 
jæger. Alligevel er marsvinet nødt til at jage nærmest konstant 
for at få opfyldt sit fødebehov. 

Den konstante jagt efter føde gør marsvinet sårbart over for æn-
dringer i fødetilgængelighed og menneskelige forstyrrelser.

Marsvinet hører til blandt havets mest eff ektive rovdyr, viser et 
studie gennemført af DCE. Med en fangst på op til 550 fi sk i timen 
og en succesrate på 90% af de byttefi sk, som marsvinet udser 
sig, er der tale om en overordentlig dygtig jæger. 

Sammen med forskere fra Skotland og Tyskland har forskerne fra 
DCE/Aarhus Universitet og Syddansk Universitet sat sofi stikeret 
måleudstyr på marsvin og på den måde overvåget marsvinenes 
jagtvaner og fangstlykke. 

Marsvin producerer ekkolokaliseringslyde, som det kendes fra 
fl agermus for at kunne orientere sig og fi nde de fi sk, de lever af. 
Med en frekvens på 130 kilohertz (mennesker kan kun høre op 
til 20 kilohertz) bruger marsvin lyde, som næsten ingen andre i 
havet kan høre.

Forskerne har udviklet en ny, avanceret minicomputer, påsat med 
sugekopper, som har givet et hidtil ukendt indblik i marsvinets jagt-
vaner. Ved at optage lyde fra marsvin 500.000 gange i sekundet, 
samtidig med målinger af dyrets bevægelser med hastigheds- og 
dybdesensorer, kan forskerne få et ekstremt detaljeret billede af 

Marsvin er konstant på jagt

Marsvin med akustisk computer sat på med sugekopper. Foto: Lis Bach.
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Både i Danmark og Europa er sigtet at støtte overgang til en 
økonomi, som udnytter alle ressourcer eff ektivt, afkobler den 
økonomiske vækst fra ressource- og energiforbruget og dets 
miljøpåvirkning, mindsker drivhusgasudledningerne, øger 
konkurrenceevnen gennem eff ektivitet og innovation og frem-
mer større energisikkerhed. 

Forskning, rådgivning og overvågning skal medvirke til at 
sikre et videngrundlag for at opnå nationale og internationale 
målsætninger.

OMSTILLING TIL 
BÆREDYGTIG
SAMFUNDSUDVIKLING
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net, lige som kompensationen til lodsejerne er medregnet, da 
etablering af vådområder og udtagning af lavbundsområder er 
frivillige virkemidler. 

Der er dog også usikkerheder ved beregningerne – hvordan kan 
man for eksempel prisfastsætte rekreative oplevelser for vådområ-
der og udtagne områder, når disse er relativt små og ligger langt 
væk fra hvor folk bor? Kan resultater fra andre rekreative områder 
anvendes og overføres i disse tilfælde? Og hvad er egentlig en 
realistisk pris for et kilo sparet kvælstof i regnestykket? Forskerne 
opererer med værdispænd for mange af de usikre faktorer, mens 
andre muligheder kun kan beskrives med ord eller mængder på 
grund af usikkerheder eller manglende vidensgrundlag. 

For eksempel giver vandløbsindsatserne forventninger om store 
forbedringer af potentialet for at fange vild ørred i de danske 
vandløb, men værdien af at fange fl ere ørreder kan ikke opgøres 
med det nuværende vidensgrundlag. Værdien omfatter både 
værdien af fi sk og oplevelsesværdien af at fi ske og opnå en øget 
fangst. Forskerne viser dog, at tilstrækkeligt vidensgrundlag er 
tilstede for en række parametre, hvor vandområdeplanerne vil 
have positiv samfundsøkonomisk eff ekt..

I sommeren 2016 blev Vandområdeplanerne, der skal sikre, at 
Danmark lever op til målene i EU’s Vandrammedirektiv, opdateret. 

Mulighederne for at få tilskud til miljøvenlige foranstaltninger gen-
nem Landdistriktsprogrammet og Fiskeriprogrammet medvirker til 
de indsatser, der er nødvendige som led i Vandområdeplanerne. 
Nogle af disse tilskudsmuligheder er etablering af vådområder, 
udtagning af lavbundsområder og vandløbsindsatser. De sam-
fundsøkonomiske gevinster ved virkemidlerne medfører et sam-
fundsøkonomisk overskud, også selv om der er en række eff ekter, 
som ikke kan værdisættes med det nuværende vidensgrundlag, 
og der anvendes forsigtige og konservative skøn for værdierne. 
Det viser beregninger udført af DCE. 

Især etablering af nye vådområder og udtagning af lavbundsjor-
der fra produktionen vil have en positiv økonomisk eff ekt. Ifølge 
beregningerne vil gevinsterne, især gevinsterne ved klimaeff ekter 
og reduktionen af kvælstofudledninger til vandmiljøet, selv med 
det mest konservative skøn, overstige udgifterne. 

Omkostningerne, der er forbundet med virkemidlerne, er også 
beregnet. For samfundet er eksempelvis tabet ved mindre land-
brugsproduktion ved udtagning af lavbundsområder udreg-

MILJØØKONOMI, -POLITIK 
OG -REGULERING
Vandområdeindsats giver gevinst

Foto: colourbox.
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Finnish Environment Institute (SYKE) har stået for ledelsen af pro-
jektet og direktør Lea Kauppi udtaler: “Rapporten viser, at kom-
pleksiteten i den grønne omstilling kræver et bredt samarbejde 
på tværs af sektorer som miljø, innovation, transport, bygninger, 
energi, landbrug og arealplanlægning. Eksemplerne i rapporten 
viser, at der især er et stort behov for at analysere eff ekterne af 
lovgivning og regulering. Mange af studierne viser vigtigheden 
af en bred inddragelse af interessenter samt stærk lederskab og 
koordinering”. 

Grøn omstilling kræver innovation i form af tilgængelig teknologi, 
organisatorisk opbakning, samt markedsmæssig og samfunds-
mæssig opbakning og styring. Mest af alt kræver det dog vedhol-
dende politisk vilje på tværs af sektorer. Den praktiske udførelse 
af grøn omstilling afhænger af mange forskellige faktorer. Nogle 
løsninger er i bedre overensstemmelse med mainstream økonomi 
og kræver kun få ændringer (f.eks. teknologi til renere produktion), 
mens andre løsninger er mere system-orienterede og kræver en 
mere gennemgribende forandring af produktions- og forbrugs-
mønstre (f.eks. at ændre samfundet og økonomien i retning af 
mere cirkulære ressourcestrømme).

Mennesker har ændret økosystemerne hurtigere og mere intenst 
over de seneste 100 år end i nogen anden periode af menneske-
hedens historie. Denne udvikling har været drevet af et stigende 
behov for fødevarer, drikkevand, tømmer, brændstof og minera-
ler. Udviklingen er et resultat af en traditionel lineær økonomisk 
“brug-og-smid-væk”-tankegang som kan medføre udtømning 
af de biologiske ressourcer og uoprettelige ændringer i økosy-
stemerne. Denne tilgang betragtes i dag som ikke-bæredygtig, 
og samfundet, industri og politikere er begyndt at anerkende et 
behov for at tage det op til revision. 

Grøn Økonomi er en tilgang til at udvikle mere bæredygtige øko-
nomier og samfund. At skabe en mere grøn økonomi ses i stigende 
grad som en ny strategi til at øge menneskers trivsel samtidig med 
at presset på natur og miljø mindskes, ved at økonomien bliver 
klimavenlig, ressourceeff ektiv og socialt inkluderende. 

En rapport fra Partnership for European Environmental Research 
(PEER), som DCE har bidraget til, indeholder teoretiske analyser 
og case-studier, der peger på et behov for mere langsigtet og 
bredt funderet planlægning og fi nansiering af initiativer til at 
fremme grøn omstilling. Resultaterne understreger, at de suc-
cesfulde eksempler inddrager mange forskellige interessenter, 
har en stærk og vedholdende politisk opbakning og inkorporerer 
forskning fra projekternes start.
 

MILJØ OG RESSOURCESTRØMME
Grøn omstilling kræver politisk vilje

Foto: colourbox.
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I 2014 begyndte forskerne at overvåge området som led i planen 
for lukningen af minen. Mineselskabet Angel Mining Gold A/S 
lukkede i november 2013 for minedriften, og en lokal entreprenør 
overtog oprydning og naturgenopretning af området. Oprydning 
og genopretning blev afsluttet sommeren 2014. 

Under minedriften blev guldet ekstraheret ved kemisk ekstrak-
tion med cyanid (carbon-i-pulp). På grund af anvendelsen af 
cyanid blev det udledte spildevand fra minen til Kirkespirdalen 
nøje overvåget i produktionsperioden både som led i egen-
kontrol, men også af myndighederne. Desuden gennemførtes 
en omfattende overvågning for at spore en eventuel spredning 
af metaller i Kirkespirdalen og Kirkespirbugten. Overvågning af 
både cyanid og metaller skal ifølge planen fortsætte i fem år 
frem efter lukning af minen. 

Undersøgelser af miljøtilstanden i Nalunaq-området i Grønland, 
hvor en guldmine var aktiv i perioden fra 2004 til 2013, viser, at 
mængden af forurening fra minedriften generelt er faldende. 
Undersøgelserne har til formål at spore og undgå uønskede 
miljøpåvirkninger fra den tidligere mineindustri, og omfatter un-
dersøgelser af vand, jord, dyr og planter. 

Miljøpåvirkningerne og tilstedeværelsen af stoff er i miljøet fra den 
tidligere mineindustri i Nalunaq bliver overvåget i et samarbejde 
mellem DCE og Grønlands Naturinstitut. 

Ved blandt andet at fi ske ørreder i området og udtage leveren, 
har forskerne målt koncentrationer af tungmetaller i fi skene, lige 
som prøver af lav, tang og muslinger har indgået i undersøgel-
serne. Her viste analyserne, at der er et stadigt faldende niveau 
af metaller fra mineproduktionen i området. 

Miljøpåvirkningen fra nedlukket guldmine i Grønland er faldende
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Miljøpåvirkningen fra minen har på intet tidspunkt givet anledning til be-
kymring. Og i den nu tolvte miljøovervågning rapporteres blandt andet at 
“Indholdet af metaller i det terrestriske, ferskvands- og havmiljøet i Kirkespir-
dalen og bugten er faldende og anses for at være ubetydelig”. DCE og GN 
vurderer derfor, at der ikke er grundlag for tiltag for at reducere miljøbelast-
ningen. Miljøovervågningen vil dag som nævnt fortsætte frem til 2019 med 
planlagte analyser af området i hhv. 2017 og 2019.

Kirkespirdalen, hvor Den tidligere Nalunaq-guldmine lå (vejen til minen ses i venstre 
side). Foto: Morten Birch Larsen
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Vand, luftforurening og kemikalier er fortsat nogle af de vig-
tigste miljøproblemstillinger for borgerne i EU. Verdenssund-
hedsorganisationen (WHO) anslår, at miljøfaktorer forårsager 
15-20 % af alle dødsfald i de europæiske lande. Ifølge OECD 
vil luftforureningen i byer være den primære miljøårsag til 
dødsfald på verdensplan i 2050.

Forskning, rådgivning og overvågning skal medvirke til at sikre 
et videngrundlag for at opnå, evaluere og justere nationale 
og internationale målsætninger.

BESKYTTE BORGERNE 
MOD MILJØRELATEREDE 
BELASTNINGER OG
RISICI FOR DERES 
SUNDHED OG TRIVSEL
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Den offi  cielle udmelding om overskridelser af grænseværdier 
foretages i forbindelse med den årlige rapportering under det 
nationale overvågningsprogram for luftkvalitet, som er baseret 
på målinger fra de danske målestationer.

Luften på din vej vil blive en del af det nationale overvågnings-
program for luftkvalitet 2017-2021, og i den forbindelse vil bereg-
ningerne blive opdateret med års mellemrum. 

Med et Danmarkskort over nogle af de mest skadelige stoff er i 
luften kan alle nu se, hvordan luftkvaliteten er, der hvor de bor – 
eller hvor de arbejder. Ved at zoome ind på kortet kan man nu 
helt ned på adresseniveau se, hvordan den beregnede, gen-
nemsnitlige luftforurening af de mest sundhedsskadelige stoff er 
ser ud på arbejdspladsen, ved bopælen eller ved sommerhuset. 

Det er forskere fra DCE, der har lavet beregningerne over fore-
komsten af de mest skadelige stoff er i luften med såkaldte luft-
kvalitetsmodeller. Modellerne beskriver emissionen af luftforure-
ning fra forskellige kilder, spredningen heraf, stoff ernes kemiske 
omdannelse og afsætning, indfl ydelse fra bygninger mv., samt 
de meteorologiske forhold. 

Kortet kan ses her: luftenpaadinvej.au.dk  

Kortet viser beregnede årsmiddelkoncentrationer i 2012 af NO2 

(kvælstofdioxid) og luftbårne partikler angivet ved PM10 og PM2.5, 
som er henholdsvis den samlede masse af partikler pr. kubikmeter 
med en diameter under 10 og 2,5 mikrometer. 

Baggrundskoncentrationer vises som felter med en geografi sk 
opløsning på 1 km × 1 km, og repræsenterer den generelle 
luftforurening i området. Når man zoomer tilstrækkeligt ind på 
kortet, kan man se gadekoncentrationen ved alle bygninger i 
Danmark. Gadekoncentrationer vises som prikker på adresser, og 
repræsenterer koncentrationsniveauer ved facaden af bygninger 
ved adresser i gadeniveau – i 2 meters højde. 

Da der er en vis usikkerhed på modelberegningerne, kan det 
interaktive luftkort kun give et fi ngerpeg om, hvorvidt grænse-
værdierne er overskredet. De beregnede overskridelser kaldes 
derfor indikative. Analyser viser, at der kun beregnes indikative 
overskridelser af grænseværdien for NO2. For NO2 er grænsevær-
dien på 40 μg/m3 som årsmiddelværdi. Næsten alle beregnede 
indikative overskridelser forekommer i København. Antallet af 
indikative overskridelser er beregnet til 1.123 for år 2012, hvilket 
udgør 0,05% af alle 2.371.624 adresser i Danmark. Det svarer til 
5 indikative overskridelser for hver 10.000 adresser. Da luften er 
blevet renere siden 2012 som følge af primært en renere bilpark 
med lavere emissioner, men også lavere danske og udenland-
ske emissioner, vil der være færre indikative overskridelser, hvis 
beregningen blev gennemført for 2016. 

LUFT
Digitalt Danmarkskort over luftforureningen – luften på din vej

Trafi k i København. Foto: Thomas Ellermann.
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Økonomiske Råd har haft fokus på helbredsrelaterede sam-
fundsomkostninger opdelt på regioner og befolkningstæthed 
fra træfyring. I beregningerne er det forudsat at alle typer af 
atmosfæriske partikler er lige skadelige. Desuden er eff ekten 
af sekundære organiske aerosoler (SOA) ikke medtaget ved 
beregning af bidraget.

Nye modelberegninger giver et mere nøjagtigt 
billede af helbredseff ekterne af partikler fra 
brændeovnsrøg og anden træfyring. 

Forskere fra DCE har demonstreret, hvordan 
man med en mere nøjagtig metode kan 
beregne helbredseff ekterne af røg fra bræn-
deovne og træfyring i Danmark. Den nye 
metode beregner helbredseff ekterne med 
langt mere detaljeret geografi sk opløsning 
end tidligere (1 km × 1 km mod tidligere 
16,7 km × 16,7 km opløsning – dvs. en faktor 
278 bedre opløsning). De mere detaljerede 
beregninger giver dermed en langt bedre 
beskrivelse af kildernes placering i forhold til 
hvor folk bor.
 
Tallene viser, at ca. halvdelen af de for tidlige døds-
fald i Danmark som følge af partikelforurening, som 
er udledt i Danmark, kan henføres til forurening fra 
brændeovnsrøg. 

Samlet set viser tal for 2013, at cirka 3.750 mennesker i Danmark 
dør for tidligt hvert år som følge af luftforurening, og at cirka 1.000 
af disse dødsfald skyldes forurening fra danske kilder. Resten af 
de for tidlige dødsfald skyldes luftforurening fra udlandet. 

Af de ca. 1.000 for tidlige dødsfald, som forureningen fra danske 
kilder står for, udgør partiklerne fra brændeovne langt den største 
bidragyder: Omkring 550 mennesker dør for tidligt hvert år i Dan-
mark af partikelforurening fra brændeovne og anden træfyring.
 
Forskerne har også beregnet de samlede samfundsudgifter, som 
partikelforureningen medfører. Samfundsudgifterne i Danmark 
fra den samlede luftforurening (fra alle kilder i Danmark såvel 
som i udlandet) er beregnet til ca. 29 mia. kr. for 2013. Alene 
brændeovnenes udledninger i Danmark medfører øgede sam-
fundsomkostninger på 4,2 mia. kr om året og udgør således ca. 
14% af de samlede samfundsomkostninger fra luftforurening.
 
De nye tal, hvor forskerne har beregnet på mere lokalt niveau, 
indgår som baggrundsmateriale i vismandsrapporten “Økonomi 
og Miljø 2016” fra De Økonomiske Råd. Beregningerne for De 

Så meget koster forureningen fra brændeovne

Brændeovn. Foto: 
Colourbox.
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til forsøg med måling af PCB’er i bygninger. Silikone optager PCB’er 
fra luften og man kan derefter ekstrahere PCB’erne i acetone og 
måle koncentrationen. Parallelt med målingerne med de passive 
opsamlingsmetoder blev konventionelle aktive målinger foretaget 
af Rambøll og Grontmij A/S. Ved de aktive målinger, som er mere 
arbejdskrævende, pumpes en defi neret mængde luft igennem 
et absorberende materiale, som efterfølgende analyseres. Nogle 
af de aktive målinger blev brugt til kalibreringen af de passive 
opsamlere, de øvrige til en sammenligning af PCB-koncentrationer 
bestemt med hhv. aktiv og passiv opsamling.

Denne sammenligning viste, at begge passive opsamlingsmetoder 
havde en høj præcision (dvs. god overensstemmelsen mellem 
gentagne målinger) og at metoderne havde en tilstrækkelig 
følsomhed til at kunne måle selv lave koncentrationer i luften. 
Særligt det silikone-dækkede papir, som havde en større silikone-
overfl ade og dermed en større og hurtigere absorption, viste sig 
at være en eff ektiv metode. Begge passive opsamlingsmetoder 
er desuden robuste og nemme at håndtere. Nøjagtigheden (dvs. 
hvor tæt man kommer den ”sande” værdi) ved passiv opsamling 
vil fortsat være den største udfordring, men metoden kan muligvis 
anses for tilstrækkelig nøjagtig til en indledende screening.

Polychlorerede biphenyler (PCB’er) er ikke-brændbare og kemisk 
stabile stoff er med en tidligere bred industriel og kommerciel an-
vendelse. Selvom de sidste PCB-anvendelser blev forbudt i 1986, 
udgør PCB’er i byggematerialer i dag stadig en emissionskilde 
og kan føre til eksponering af de mennesker, der opholder sig i 
bygningerne. Langtidsophobning af PCB’er er sat i forbindelse med 
skader på lever, skjoldbruskkirtel, immunapparat og hormonsy-
stem. Endvidere er PCB’er vurderet til at være kræftfremkaldende.

Formålet med en undersøgelse fi nansieret af den daværende 
Erhvervs- og Byggestyrelse og udført af DCE var at udvikle et robust 
og billigt screeningsværktøj baseret på passiv opsamling. Scree-
ningsværktøjet skal anvendes til at foretage en første vurdering af 
koncentrationen af PCB’er i indeluft i forhold til Sundhedsstyrel-
sens aktionsværdier, hvor det for koncentrationer i indeluften på 
300-3.000 ng PCB/m3 “må antages, at ophold i længere tid kan 
medvirke til sundhedsskader”. Ved koncentrationer over 3.000 
ng/m3 “vurderes, at ophold i længere tid kan være forbundet 
med en betydende helbredsrisiko”.

Efter afprøvning af forskellige metoder blev to opsamlingsmetoder, 
henholdsvis silikone i petriskåle og silikone-dækket papir, udvalgt 

RISIKOVURDERING AF 
MILJØRELATEREDE BELASTNINGER 
OG NYE TEKNOLOGIER
Simpel metode til prøvetagning af PCB i indeluften
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Der var således ingen skadelig virkning på regnorme efter en 
3-årig periode. Laboratorietests med regnormen Eisenia fetida 
viste heller ingen eff ekt på vækst, reproduktion eller overlevelse. 
Regnorme havde en stimulerende eff ekt på protister og på basal 
jordrespiration. Dyrkbare bakterier og ekstracellulære enzymatiske 
aktiviteter blev ikke signifi kant påvirket af regnorme. 

Den totale mikrobielle biomasse var upåvirket af bioaske. Ligeledes 
indikerede resultaterne, at bioaske ikke havde nogen eff ekt på 
den mikrobielle samfundsstruktur. 

Samlet set kunne en øget biodiversitet som følge af jordforbed-
ring med bioaske ikke påvises – behandlingen havde dog ingen 
negativ eff ekt på jordens mikroorganismer og regnorme i den 
testede landbrugsjord. Bioaske kan således udgøre et bæredygtigt 
og – for de undersøgte mikroorganismer og regnorme – uskadeligt 
P- og K-gødningsmiddel.

Projektet vil udover ny forskning, bidrage med et videnskabeligt 
grundlag for fremtidig regulering og opfyldelse af de danske 
målsætninger om bæredygtig recirkulering af organisk aff ald.

Ved termisk forgasning omdannes biomasse til en brændbar 
gas ved iltfattige forhold. Biproduktet er bioaske, som indeholder 
næringsstoff erne fosfor og kalium, og som derfor kan erstatte 
handelsgødning.

Udover at understøtte plantevækst og dermed produktion af 
fødevarer, kan tilførsel af bioaske også potentielt understøtte to 
andre økosystemtjenester: kulstofbinding og øget biodiversitet. 

DCE har undersøgt eff ekten af bioaske fra halm på biodiversitet 
i et markforsøg med reduceret jordbearbejdning. Sædskiftet var 
raps og vinterhvede, og bioaske blev udbragt årligt gennem 3 år. 
Regnorme og jord blev udtaget fra fi re behandlinger: ubehand-
lede plots, plots med halm, en gennemsnitlig årlig spredning af 
5 t bioaske ha-1 og ca. 1 t ha-1 bioaske. Eff ekter på mikroorganis-
mer og fauna (protister dvs. encellede dyr samt regnorme) blev 
vurderet på basis af traditionelle metoder til kvantifi cering samt 
diverse molekylære metoder. 

Resultatet af undersøgelserne viste bl.a., at antallet af en enkel 
regnormeart var forøget ved høj sammenlignet med lav tilførsel 
af bioaske, mens antallet ikke afveg fra kontroller uden bioaske. 

Bæredygtig recirkulering af bioaske

Spredning af bioaske. Foto: Jon Norddal.
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kan være dyr og give konfl ikter med andre hensyn til bl.a. area-
lanvendelse. Det er altså en væsentlig faktor, at både det politiske 
og administrative niveau har haft fokus på de mulige synergier, 
der kan være af investeringerne. Det kan f.eks. være løsninger 
der, ud over vandafl edning, har givet andre værdier i form af 
rekreative områder, nye byrum eller erhvervsudvikling. Samtidig 
viste undersøgelsen, at konfl ikter mellem forskellige sektorer om, 
hvordan man mest hensigtsmæssigt udnytter et bestemt areal, 
ofte kan være en barriere for klimatilpasningsløsninger. 

Kommunens størrelse viste sig også at være en væsentlig faktor 
for den lokale indsats. Større kommuner kan i højere grad lave 
lokal videnopbygning og har også ofte fl ere ressourcer til at 
udvikle og iværksætte planer og tiltag, og dermed mindske de 
omkostninger, der er relateret til klimaet på længere sigt, mens 
dette for mindre kommuner krævede en ekstra indsats. Større 
kommuner har også alt andet lige bedre mulighed for at bidrage 
til og udnytte netværk med andre kommuner, private aktører og 
organisationer. 

Studiet viste også tydeligt, at det især er lokal erfaring med kli-
mahændelser, som f.eks. oversvømmelser, der er med til at sætte 
klimatilpasning højt på den lokale politiske dagsorden.

Danske kommuner har en helt central rolle i den danske indsats 
for tilpasning til de kommende forandringer i klimaet. Det har i 
høj grad været op til kommunerne at håndtere lokale problemer, 
især med fokus på at reducere risiko for oversvømmelser.

Forskere ved Aarhus Universitet har undersøgt, hvordan klimatil-
pasning i praksis er blevet håndteret i de kommunale forvaltninger, 
med fokus på hvordan kommunerne tænker klimatilpasning ind 
i andre kommunale politikområder. Undersøgelsen er baseret 
på tre case-studier og en spørgeskemaundersøgelse blandt alle 
danske kommuner. På baggrund af studiet identifi cerer forskerne 
centrale faktorer i kommunerne, der henholdsvis fremmer eller 
hæmmer en god lokal proces. 

Ledelse var en af de faktorer, der viste sig at være en væsentlig 
forudsætning for en vellykket klimatilpasning. I de kommuner hvor 
klimatilpasning har fået en fremtrædende plads på den politiske 
dagsorden, har indsatsen især fået gennemslagskraft også på de 
traditionelle politikområder som byudvikling, fysisk planlægning 
og erhvervsudvikling. Især når ledelsen forstod at kæde indsat-
sen for klimatilpasning sammen med positive eff ekter for byen, 
banede det vejen for, at indsatsen blev prioriteret, selv om den 

KLIMA – EFFEKTER OG TILPASNING
Barrierer for klimatilpasning i kommunerne

Oversvømmelse i Jyllinge havn. 
Foto: Colourbox.
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I december 2016 underskrev Region Midtjylland en stor aftale om 
klimaprojekter til en værdi af knap 100 millioner kroner. Aftalen har 
betydet, at over 50 millioner EU-støttekroner er gået til et projekt, 
hvor DCE bidrager med viden og kompetencer. 

“Coast 2 Coast Climate Change” er et 6-årigt klimatilpasnings-
projekt, der handler om vand – åer, søer, marker, byer og kyster 
bliver pressede af øgede nedbørsmængder og ekstremt vejr. 
Udfordringen er at beskytte naturlige og menneskeskabte værdier. 

Region Midtjylland, næsten alle de midtjyske kommuner og en 
række forsyningsvirksomheder er partnere i projektet, der består 
af en lang række lokale projekter. 

I et af projekterne ønsker Samsø Kommune at skabe mere bio-
diversitet og rekreative muligheder for borgere og besøgende 
ved at fi nde alternative placeringer af anlæg til håndtering af 
voldsomme regnskyl og stormfl od. Østkysten ligger meget lavt, 
hvilket ofte resulterer i oversvømmelser inde i landet ved kombi-
nation af for eksempel stærk storm og meget nedbør – det man 
kalder koblede hændelser. 

Flere af de midtjyske byer får også nye tiltag mod de større vand-
mængder. Horsens er udfordret af vandløbene, der løber gen-
nem byen fordi en stor del af bycentret ligger lavere end 1½ 
meter over normalvandstanden i Horsens Fjord. Her vil man se 
på muligheder for at sikre de lavest beliggende dele af byen 
mod oversvømmelser. 

En del af projekterne vil blive udført i landområder, hvor oversvøm-
melser af marker og risiko for oversvømmelser i beboede områder 
nedstrøms kommer i fokus. Et eksempel herpå er Storåen. Storåen 
har et opland på 830 km2 fordelt mellem tre kommuner; Ikast-
Brande, Herning og Holstebro kommuner. Delprojektet “Storåen” 
bliver et samarbejde mellem de tre kommuner, der skal udvikle 
nye måder at tilbageholde vand på og dermed undgå over-
svømmelser i Holstebro. Holstebro er udpeget som risikoområde 
i vandrammedirektivet. 

Delprojeket er udviklet i samarbejde med landmænd og den lo-
kale vandforsyning, og afprøver kombination af forskellige tilgange 
til klimatilpasning, som sammen med en række andre midler vil 
øge biodiversiteten og i sidste ende forbedre havvandsmiljøet 
ved at begrænse udledningen af gødningsstoff er.

Udover at skabe fælles løsninger på klimatilpasningsområdet 
vil projektet samtidig give regionen mulighed for at promovere 
sig på innovative løsninger og dermed styrke virksomheders 
konkurrenceevne.

Miljømillioner til Midtjylland
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Indtægter fordelt på indtægtskilde

Bevillingen fra Miljø- og Fødevareministeriet var i 2016 på 121,2 
mio. kr. DCE har i 2016 haft en samlet portefølje på 341 mio. kr.

Omkostninger fordelt på opgavetype  

NØGLETAL

Publikationer (udvalgte)

 2015 2016

Forskning

Videnskabelige artikler 393 455

Ph.d.-afhandlinger 20 7

Rådgivning

Videnskabelige og tekniske rapporter 119 73

Faglige redegørelser 72 74

Besvarelse af spørgsmål/høringer 32 22

Rammeaftale med
Miljøministeriet
36%

Øvrige offentlige kontrakter 24%

Offentlige
forskningsmidler

33%

EU-midler
(inkl. programmidler)

3%

Private fonde og
virksomheder
5%

Forskning 50%

Overvågning 21%

Rådgivning af
myndigheder 20%

Formidling 1% Undervisning
(Ph.d.-projekter + øvrig underv.) 5%

Rådgivning øvrige 3%
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KONTAKTOPLYSNINGER
DCE – NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI
AARHUS UNIVERSITET

Roskilde: 
Frederiksborgvej 399 
Postboks 358 
4000 Roskilde

Kalø: 
Grenåvej 14 
8410 Rønde

Telefon: 8715 5000
Fax: 8715 5010
E-mail: dce@au.dk
Hjemmeside: http://dce.au.dk 

Centret har kontorer i Roskilde, Silkeborg og Kalø:

Silkeborg: 
Vejlsøvej 25
Postboks 314 
8600 Silkeborg







DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi
Aarhus Universitet
Frederiksborgvej 399
Postboks 358
4000 Roskilde 
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