
Der har i den senere tid været fremført en række påstande om det faglige grundlag 

for vandplanerne, som DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus 

Universitet har udarbejdet i samarbejde med blandt andre DHI. 

I forbindelse med den netop gennemførte internationale evaluering af det faglige 

grundlag for vandplanerne, har universitetet valgt at kommentere de 

misforståelser, der har været omkring tilblivelsen af vandplanerne i det omfang, 

DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi har bidraget. 

Påstand: Usikkerheder i de modellerede indsatsbehov. 

I en kronik i Landbrugsavisen adresserer usikkerhederne på de modellerede 

indsatsbehov i vandplanerne. Det fremstår i artiklen som om usikkerhederne er så 

store, at man ikke kan bruge modellerne til noget, samt som om AU har 

hemmeligholdt de store usikkerheder overfor ministeriet.  

• AU’s kommentarer:

Problematikken omkring usikkerhedsberegninger er ikke ny, og AU har for år 
tilbage informeret ministeriet og været i dialog med DTU-Compute. DTU 
Computes betragtninger er indarbejdet i rapporten fra AU og DHI.

• DTU-Compute mener ikke usikkerhedsestimater nævnt i Landbrugsavisen er 
de mest korrekte.

• DTU-Compute har ved en bedre metode beregnet en usikkerhed på godt 13 
procentpoint under antagelse af, at vandområderne er uafhængige.

• Der vil altid være usikkerhed på de estimerede indsatsbehov, hvilket betyder 
at ”det sande” indsatsbehov både kan være større eller mindre end det 
estimerede. Indsatsbehov og målbelastninger bestemt med to forskellige 
modeller (DHIs og AUs) viser imidlertid samstemmende resultater, hvilket 
indikerer at de estimerede indsatsbehov er velbestemte. 

Påstand: Kreativ bogføring i de statistiske modeller. 

I en kronik i Landbrugsavisen anklager kronikørerne DCE/AU for at anvende ”kreativ 



 

 

bogføring” i de statistiske modeller, der anvendes til beregning af indsatsbehov i de 

enkelte vandområder. Kronikken kritiserer følgende: 

1) At kvælstoftilførslen i nogle områder (eksemplificeret ved Horsens og Skive 

Fjorde) skal reduceres mere end 100 % for at give klart vand. 

2) At der, i de tilfælde hvor fokus på alene vandets klarhed (Kd) giver 

reduktionsbehov på > 100 %, i stedet angives et reduktionsbehov på enten 75 

% eller 50 %. 

3) At – med reference til anvendelsen af indikatoren klorofyl a - ”man lader 

umulige reduktionsbehov opveje af nogle til lejligheden udviklede 

støtteparametre, så det samlede reduktionsbehov for fjorden fremstår mere 

plausibelt”.  

4) Anvendelsen af meta-modeller, hvor det ikke har været muligt at opstille 

statistiske modeller, der beskriver sammenhængen mellem 

næringsstoftilførslerne og miljøindikatorerne. 

AU’s kommentarer: 

Vi kan naturligvis stå inde for det arbejde, der er lavet og har også dokumenteret 

alle fremgangsmåderne grundigt i rapporten, der er sendt til den internationale 

evaluering . 

Ad 1+2): Det klare vand, der hentydes til, er beskrevet ved vandets lyssvækkelse 

(Kd). Denne parameter anvendes, da den måles i overvågningsprogrammet og 

beskriver, hvor langt lyset fra overfladen trænger ned i vandet. Lyset ved bunden er 

afgørende for, hvor dybt ålegræs kan vokse, og dybdegrænsen for udbredelsen af 

ålegræs er et af de (få) i Vandrammedirektivimplementeringen interkalibrerede 

kvalitetselementer. Den faglige substans i kronikørernes kritik er spørgsmålet om 

’man skal vente på den forbedring, man kan forventet fra tidligere reduktioner’ eller 

man er nødt til at foretage yderligere reduktioner i tilførslerne for at opnå målene i 

EU’s Vandrammedirektiv (direktivet foreskriver opnåelse af målene i 

2015/2021/2027 og vurderingen er, at tidforsinkelsen er på 20-30 år fra reduktion til 

fuld effekt). AU/DCE’s rådgivning er et bud på sådan en balance og alle 

forudsætninger er beskrevet i kommunikation til styrelser. Valget af tilgang (at 

afvente effekten af tidligere tiltag eller foretage yderligere tiltag for at fremskynde 

processen) er en politisk/forvaltningsmæssig beslutning.   



 

 

Ad 2): Forståelsen af de biologiske sammenhænge i de marine systemer og 

anvendelse af generel sund fornuft forhindrer os i at foreslå reduktionskrav på mere 

end 100 %. Derfor er der i rapporten beskrevet, hvorledes vi vælger at omsætte 

disse tekniske beregnede reduktionskrav til ”kategorier af reduktionskrav”, der skal 

opfattes som fingerpeg om, hvorvidt der er store eller noget mindre 

reduktionsbehov, snarere end som konkrete værdier for reduktionerne. 

Anvendelsen af flere indikatorer og den i rapporten beskrevne vægtning sikrer 

netop, at ’rå’ beregnede reduktionskrav for en enkelt indikator ikke ukritisk er omsat 

til rådgivning, men indgår i et robust estimat af de nødvendige reduktioner for 

overholdelse af direktivet. 

Ad 3): Der opfindes eller udvikles ikke undervejs støtteparametre til at få 

modellerne til at virke mere plausible. Der indgår seks parametre/indikatorer i 

beregningen af reduktionsbehovene. Kun to af disse indikatorer er i forbindelse med 

implementeringen af Vandrammedirektivet blevet interkalibreret (klorofyl a og 

Kd/ålegræssets dybdegrænse), og de vægtes derfor dobbelt i beregningen af 

reduktionsbehov. Vægtningen fremgår tydeligt af rapportens tabel 8.7 og afspejler, 

at AU/DCE forholder sig til den forvaltningsmæssige kontekst – her hvilke parametre 

som på EU-plan er interkalibreret mellem medlemslandene. Proceduren har i øvrigt 

været diskuteret på en række møder med styrelser og ministerier, som har 

godkendt anvendelsen af både interkalibrerede og ikke interkalibrerede indikatorer.  

Ad 4): Meta-modeller er statistiske sammenhænge mellem næringsstoftilførsler og 

miljøindikatorer i en række områder med samme ”typologi” anvendt på andre 

områder af samme typologi, men hvor der ikke findes tilstrækkeligt med 

overvågningsdata til at opstille separate modeller. Årsagen til anvendelsen af meta-

modellerne er altså ikke, som indikeret i kronikken, at der ikke er sammenhæng 

mellem næringsstoftilførslerne og miljøtilstanden, men derimod, at der ikke findes 

data til at opstille en model i det givne område. Fremgangsmåden har været drøftet 

på flere møder med ministeriet, og ministeriet har ønsket at AU/DCE anvender 

metoden og godkendt den som den pt. bedste fremgangsmåde.   

Påstand: Typeinddeling af vandområderne giver for høje reduktionskrav. 

I en kronik i Landbrugsavisen anfægter forfatterne den inddeling af fjorde og 

kystnære områder i typer, som er anvendt i vandplanerne. I forskellige fjorde, der 



 

 

placeres i samme type, anvender man samme miljømål, og indenfor de enkelte 

typer kan der være stor forskel på fjordene. Det betyder iflg. kronikken, at den 

anvendte typeinddeling ”fører til alt for ambitiøse miljømålsætninger, med 

reduktionskrav, som skyder langt over målet”. 

AU’s kommentarer: 

Kronikørernes påstand om, at ”den forfejlede typeinddeling samlet fører til alt for 

ambitiøse miljømålsætninger, med reduktionskrav, som skyder langt over målet” 

bygger ikke på nogen form for evidens, for typeinddelingen kan lige så godt betyde, 

at reduktionskravene i en række områder er blevet for lempelige.  

AU har bistået det daværende miljøministerium med udarbejdelsen af den anvendte 

typologi (definitionen af de forskellige typer).  Vejledningen til Vandrammedirektivet 

foreskriver anvendelse af én af to tilgange til definitionen af typer: 1) Typer baseret 

på geografisk tilhørsforhold (fx Østersøen eller Nordsøen), vandets saltholdighed og 

middeldybde, eller 2) typer baseret på geografisk tilhørsforhold samt fysiske og 

kemiske faktorer, der bestemmer overgangsvandets karakteristika og dermed den 

biologiske populations struktur og sammensætning. 

AU har anvendt tilgang 2) til typologien, da den rummer mulighed for en større 

nuancering af typerne ud fra de faktorer, vi ved, er styrende for biologien i området 

(og det er som tidligere anført de biologiske kvalitetselementer, der iflg. 

Vandrammedirektivet beskriver miljøtilstanden). De danske vandområder er blevet 

inddelt i seks åbent vands-typer defineret ud fra bundvandets saltholdighed, 

eksponering og tidevandsamplitude samt i 12 fjordtyper defineret ud fra deres 

lagdeling af vandsøjlen, saltholdighed og ferskvandspåvirkning/vandets opholdstid i 

fjorden.  

Den anvendte typologi kan sikkert forfines yderligere, men der er en begrænsning i 

den mulige detaljeringsgrad, i det der for hver type stadig vil skulle kunne defineres 

referenceforhold samt skulle findes data til opstilling af modeller. 

Påstand: Forsimpling af ”god økologisk tilstand” 

Forfatternes kritikpunkter i en kronik i Landbrugsavisen retter sig primært mod 

ministeriet og de beslutninger, ministeriet har truffet omkring anvendelse af 

indikatorer i forhold til Vandrammedirektivet, om end der flere steder refereres til 

”forskerne”. Kronikken tager udgangspunkt i Ringkøbing Fjord (hvis tilstand er 

vurderet til ”ringe”) som eksempel på, at ”forskerne” forsimpler vurderingen af god 



 

 

økologisk tilstand ved kun at inddrage grænsen for, hvor dybt ålegræs kan vokse, 

som indikator. Der argumenteres med, at  

1) Vandrammedirektivet rummer mulighed for at beskrive den økologiske tilstand 

ved at anvende ”anden akvatisk flora”, og at  

2) flere andre vandplanter som fx ”langstilket havgræs og børstebladet vandaks 

har så stor udbredelse, at status ville være ”god tilstand” for parameteren 

vandplanter, hvis alle arter fik lov at tælle”, at 

3) ”forskerne nøjes med at bestemme, hvilken klarhed vandet må have, for at 

gøre plantevækst på den ønskede dybde mulig”, og vandets klarhed afhænger af 

mange andre ting – fx ophvirvlet mudder fra stenfiskeri, muslingeskrab eller slam 

fra urenset spildevand, og at 

4): ”….den økologiske tilstand for ålegræs i Øresund bedømmes som ”høj”, den 

bedste tilstandsklasse, i Sverige, mens tilstanden i den danske del af Sundet 

bedømmes som ”ringe”.    

AU’s kommentarer: 

Ad 1) I henhold til Vandrammedirektivet vurderes et vandområdes økologiske 

tilstand ud fra biologiske kvalitetselementer indenfor tre kategorier: Fytoplankton, 

bundvegetation (tang og blomsterplanter, der lever i vand) og bundfauna. Det er 

derfor korrekt, at direktivet giver mulighed for at anvende andre vandplanter end 

ålegræs som indikator(er) for den økologiske tilstand, såfremt man kender en 

referencetilstand for indikatoren – det gør man kun for ålegræs i Danmark. For 

bundvegetation er det kun indikatoren ”ålegræssets dybdegrænse”, der er blevet 

interkalibreret imellem EU-landene.  

Ad 2) Denne påstand i kronikken er der ikke noget fagligt belæg for, da der som 

ovenfor nævnt ikke er udviklet indikatorer for hverken langstilket havgræs, 

børstebladet vandaks eller anden akvatisk vegetation.  

Ad 3) Vandets klarhed er afgørende for, hvor dybt ålegræs kan vokse og dermed en 

forudsætning for, at målet om god økologisk tilstand kan opnås. Ophvirvling af 

sediment vil naturligvis påvirke vandets klarhed, men de angivne eksempler har en 

episodisk karakter. En mere permanent påvirkning af klarheden kommer fra 



 

 

biomassen af fytoplankton i vandet, udtrykt ved klorofyl-koncentrationen – en 

anden af de interkalibrerede indikatorer, samt fra mængden af opløst organisk stof, 

der stammer fra mangeårig høj produktion af organisk stof forårsaget af høje 

næringsstofkoncentrationer. 

Ad 4) Den økologiske tilstand i de kystnære vandområder i den svenske del af 

Øresund er klassificeret som ”moderat” – ganske som på den danske side af Sundet 

(de svenske klassifikationer kan findes på: http://viss.lansstyrelsen.se).  I Sverige 

anvender man en indikator, der er kombineret af ålegræs og makroalger, og denne 

indikator er ikke internationalt interkalibreret. Det er korrekt, at den svenske 

bundvegetationsindikator i nogle områder af den svenske Øresundskyst 

kategoriserer vandområdet i ”god” og et enkelt tilfælde ”høj” status, men det er kun 

hvis denne indikator betragtes alene. Vandrammedirektivet foreskriver en 

tilstandsvurdering efter ”one out – all out”-princippet, og i alle de omtalte svenske 

områder er der andre indikatorer, der viser, at områderne er i moderat tilstand, 

hvilket er den overordnede tilstandsvurdering for det pågældende område i begge 

lande. 

Påstand: Vandplanerne bygger på en falsk historie om dansk landbrug anno 1900 

I en kronik i Landbrugsavisen anfægtes den koncentration af kvælstof i vandløb 

omkring år 1900, som ligger til grund for vandplanerne. Værdien hævdes at være sat 

til 1 mg N pr. liter i vandløb, men debattørerne mener ikke denne værdi er realistisk, 

da den bygger på nutidige værdier målt i vandløb i naturoplande, mens Danmark 

allerede i år 1900 var et landbrugsland med en landbrugspraksis, der resulterede i 

væsentlige kvælstoftab til vandmiljøet.  

AU’s kommentarer: 

Der er i vandplansarbejdet anvendt forskellige N-koncentrationer for forskellige 

vandløb, og det har været en ministeriel beslutning, hvilke værdier, der er benyttet.  

AU (DCE) anbefalede i efteråret 2014 at anvende differentieret geografisk inddeling 

baseret på målinger fra det statslige overvågningsprogram (NOVANA) til at fastsætte 

kvælstofkoncentrationer i en referencesituation omkring år 1900. Beregningerne 

viste, at koncentrationen af total kvælstof variererede fra ca. 0,6 mg N pr. liter i 

vandløb på de næringsfattige, sandede jorder i Vestjylland til ca. 1,5 mg N pr. liter på 

de mere næringsrige morænelersjorder i Østjylland og på Øerne. AU (DCE og DCA i 

http://viss.lansstyrelsen.se/


 

 

fællesskab) har gennem det sidste år forsket videre i problemstillingen, og der er 

netop udgivet en videnskabelig rapport, som viser et interval på nationalt niveau på 

1-2 mg N pr. liter omkring år 1900.    

Påstand: Dårlig timing – det er ikke ligegyldigt hvornår på året kvælstof udledes 

I en kronik i Landbrugsavisen benytter forfatterne en rapport udarbejdet af DHI om 

specifikt Karrebæk Fjord til at argumentere for, at man ikke kan lave vandplaner 

med reduktionskrav til landbruget baseret på årsgennemsnit af tilførsler af kvælstof, 

da effekten af kvælstof tilført vandområder er meget forskellig afhængig af, hvilken 

årstid næringsstofferne kommer til fjorden/vandområdet. Kronikken hævder:  

1) at ”algerne vokser kun om sommeren, når der er varme og lys. Det er derfor 

kun det kvælstof, der er tilgængeligt om sommeren, der øger algevæksten”.  

2) Endvidere anføres det, at DHI’s analyse viser ”at det stort set kun er 

reduktioner i kvælstofudledningen til fjorden om sommeren, der kan bidrage 

til vandplanernes mål om at reducere algevæksten i fjorden. Det skyldes, at 

vand og kvælstof, der løber til fjorden, i løbet af et par uger skylles videre ud i 

det åbne hav. Kvælstof, som udledes til fjorden i vinterhalvåret, er for længst 

skyllet videre ud af fjorden og ud i det åbne hav, inden det bliver sæson for 

alger, der har brug for kvælstof for at vokse”.  

3) Og det hævdes, at ” Det er imidlertid første gang, at en analyse undersøger 

årstidernes betydning for kvælstofpåvirkningen af en fjord som Karrebæk. Det 

er aldrig sket før. Hverken i udarbejdelsen af de gældende vandplaner eller i 

tidligere vandmiljøplaner”. 

 

AU’s kommentarer: 

AU er fuldstændig enig i udsagnet om at timing af udledninger er vigtig for effekten. 

Det har været i fokus i forskning ved AU de sidste 15 år, og derfor har netop timing 

af tilførsler været en central del af AU’s empiriske modeller, helt siden vi startede 

det arbejde i 1997. 

I forbindelse med arbejdet med de marine modeller til vandplanerne har hverken 

AU eller DHI opstillet modeller for Karrebæk Fjord, da der ikke findes tilstrækkelige 

tidsserier af overvågningsdata. DHI har opstillet en mekanistisk model baseret på ét 



 

 

års data, hvilket ikke er tilstrækkeligt til at blive opkvalificeret til ”vandplansmodel”.  

Vi har således ikke data til at belyse den specifikke problemstilling i Karrebæk Fjord. 

I Vandrammedirektivet foretages tilstandsvurdering af vandområder bl.a. med 

indikatoren ”klorofyl a”, der er defineret som middelkoncentrationen af klorofyl a i 

perioden maj-september. Tilførsel af næringsstoffer vil øge algevæksten i de 

perioder, hvor der er alger til stede og, hvor de mangler næringsstoffer for at vokse. 

Væksten hæmmes typisk af mangel på kvælstof i sommermånederne, og den 

direkte effekt af tilførsel af yderligere kvælstof vil derfor være størst i 

sommermånederne. Denne problemstilling er ikke ny og har været drøftet med 

ministeriet igennem længere tid, uden at det er lykkedes at igangsætte et arbejde 

med at forfine modeller for reduktionsbehov med sæsonvariation. AU har dog kendt 

til problemstillingen i mange år, og den var derfor central i projektet ’Integreret 

forvaltning af landbrug, fiskeri og økonomi’, finansieret af det daværende Strategisk 

Forskningsråd, hvor emnet blev behandlet i et Ph.D.-projekt. Resultaterne fra dette 

projekt er netop publiceret internationalt og viser, at den helt dominerende kilde til 

kvælstof, 70-90 procent, om sommeren i danske farvande er ’gammelt’ kvælstof, 

som igen bliver tilgængeligt efter nedbrydning af organisk stof. I relation til 

ovenstående betyder det, at kvælstof som udledes ’fanges’ og genbruges mange 

gange, og at den umiddelbare negative effekt af en udledning nok er størst om 

sommeren, men at den vil vare ved over mange år. 

Ifølge AU’s kendskab til DHI’s modeller er disse effekter ikke valideret i modellerne, 

af den gode grund, at det er ny viden, som først nu er belyst af forskning fra bl.a. AU. 

På den baggrund mener AU, at de konklusioner som drages af debattørerne er langt 

mere vidtgående end det som kan dokumenteres og valideres med data, men AU er 

helt enig i, at emnet er vigtigt. AU har i øvrigt drøftet emnet med L&F på en række 

møder i 00’erne, og AU har påpeget, at en optimal forvaltning af næringsstoffer 

netop inkluderer studier af timingen. Derfor har vi også haft fokus på det i vores 

modelarbejde (se ad. 3). 

Ad 1): Algerne kræver lys og næringsstoffer for at vokse. Temperaturen er ikke 

afgørende, og der er masser af eksempler på, at årets højeste biomasser af alger 

findes i marts måned – nogle gange allerede i februar.  



 

 

Ad 2): En del af de næringsstoffer, der ledes til fjorden i vinterhalvåret, vil derfor 

blive indbygget i algebiomasse i forårsopblomstringen. Disse alger vil i stort omfang 

synke til bunds og gradvist igen frigive næringsstofferne i forbindelse med, at 

algerne nedbrydes. Nedbrydningen accelereres af øget temperatur, så en del af 

næringsstofferne vil frigives i sommerperioden, hvor tilførslerne fra land er lave. 

Dette er muligvis inkluderet i modellen, men netop remineralisering er svært at få 

korrekt gengivet i modellerne, og den fulde effekt af remineralisering kan ikke være 

med, idet modellen kun er kørt for et enkelt år. 

Det er uden tvivl korrekt, at en væsentlig del af de næringsstoffer, der tilføres 

Karrebæk Fjord i vinterhalvåret, skylles videre ud af fjorden. Disse næringsstoffer 

forringer miljøtilstanden i det vandområde, de løber ud i. I dette tilfælde drejer det 

sig om Smålandsfarvandet/Karrebæksminde Bugt, hvor der med jævne mellemrum 

konstateres iltsvind - også forholdsvis tæt på land. 

Ad 3): Timingen af tilførslerne af kvælstof/næringsstoffer til vandområderne er for 

alle de områder, vi har opstillet modeller for, adresseret ved at undersøge hvilken 

forudgående periodes tilførsler, der giver den MEST signifikante sammenhæng 

mellem næringsstoftilførslerne og indikatoren. Fremtidige analyser må afgøre, om vi 

har datagrundlag til at lave mere præcise udtalelser vedr. de tidsperioder, hvor 

kvælstofudledningerne har størst betydning.  

 

 

Påstand: Årsager ignoreres – kvælstof er langt fra det eneste, der påvirker 

vandmiljøet. 

I en kronik i Landbrugsavisen benytter forfatterne en rapport fra NIVA-Danmark som 

afsæt for at argumentere for, at ”70%...af presset på fjorde og kyster i vandplanerne 

udgøres af andre faktorer end kvælstof”.  Det er derfor en grundlæggende mangel i 

vandplanerne, at de fokuserer på reduktioner af kvælstof for at nå målsætningerne 

for de enkelte vandområder. Debattørerne har plukket tal fra rapporten, der viser, 

at næringsstofferne N og P udgør godt 30% af det samlede ”pres” på de danske 

farvande, efterfulgt af ”klima” og ”ikke-hjemmehørende arter”, der hver udgør> 

15% af det samlede pres. Under andre presfaktorer nævnes også – med faldende 



 

 

betydning - ”forurenende stoffer”, ”fiskeri”, ”mikroplastik”, ”støj”, ”shipping” og 

”fysiske modifikationer”. 

Debattørerne hævder, at ”Det giver ikke mening at forfølge en urealistisk 

målsætning om at reducere kvælstofudledningen til et modelberegnet miljø næsten 

uberørt af menneskelig aktivitet, når alle de andre presfaktorer er på et langt højere 

niveau. ” 

AU’s kommentarer: 

 Den omtalte NIVA-rapport, der er fundamentet for kronikken , baserer sig i høj 

grad på subjektive udsagn. Metodikken bygger på udbredelseskort over en række 

(ca. 50) ”økosystemkomponenter” (fx en given fiskeart) sammenholdt med 

udbredelseskort over faktorer, der kan påvirke økosystemkomponenter 

(”presfaktorer”). Effekten af en given presfaktor på en økosystemkomponent 

vægtes ud fra eksperters vurdering af, om presfaktoren fx påvirker 

økosystemkomponenten mere end 1, 5, 10 osv. km væk fra kilden. Disse 

overvejende subjektive skøn puljes til en samlet vægtning af den pågældende 

presfaktor. Såfremt der er tale om et meget stort antal eksperter, der kun 

forholder sig til deres eget forskningsfelt, kan dette måske give nogen mening, 

men i denne rapport er vægtningen af 35 presfaktorer foretaget af kun 12 

eksperter.. Vi mener, at vores direkte kvantitative tilgang er bedre end 

ekspertvurderinger, og det grundlæggende koncept for AU’s arbejde er at bruge 

kvantitative analyser af data så langt som muligt og først anvende vurderinger, 

når data ikke er til rådighed. 

 NIVA’s rapport giver et bud på, at en given presfaktor påvirker en 

økosystemkomponent i et givent område, men det siger intet om, hvorledes 

påvirkningen foregår, om den er dokumenteret eller, om der er en kvantitativ 

sammenhæng mellem presfaktoren og økosystemkomponenten. Det sidste – den 

kvantificerbare sammenhæng mellem presfaktoren og økosystemkomponenten 

– er en nødvendighed for at kunne etablere indsatsplaner, der sikrer 

målopfyldelse for den pågældende økosystemkomponent. Foreløbig er der i 

Danmark politisk kun defineret mål for de interkalibrerede indikatorer 

”biodiversiteten af bunddyr”, ”ålegræssets dybdegrænse” og ”klorofyl a”, og 



 

 

derfor er det kun presfaktorer, som påvirker disse økosystemkomponenter, der 

er relevante i vandplansammenhæng. 

 NIVA’s rapport peger på en række presfaktorer, som påvirker ”vandmiljøet”. De 

fleste vil uden tvivl mene, at fx store forekomster af plastik i vandet og på 

strande vil blive opfattet som noget negativt for vandmiljøet. Det er dog 

væsentligt at skelne dette fra forpligtelserne i Vandrammedirektivet, som 

Vandplanerne skal imødekomme. Vandrammedirektivet foreskriver, at alle 

overfladevande skal være i mindst god økologisk tilstand i 2015, dog med 

muligheder for udsættelse til år 2027, og den økologiske tilstand vurderes ud fra 

en række biologiske kvalitetselementer (fytoplankton, bundvegetation (ålegræs) 

og bundfauna). Hvis ikke presfaktorerne har en direkte effekt på disse 

kvalitetselementer, ligger det ikke indenfor Vandplanerne at regulere på 

presfaktorerne.  

 Det er korrekt, at klimaet vil påvirke de biologiske kvalitetselementer og, at de 

forandringer, vi allerede kan observere (fx varmere vand), vil påvirke 

kvalitetselementerne og dermed klassificeringen af økologisk status i negativ 

retning. For at belyse mulige konsekvenser af fremtidige klimaforandringer har 

AU (på begæring fra MST) udarbejdet en rapport om klimaeffekter på de 

kvalitetselementer, som er relevante i vandrammedirektivsammenhæng, ligesom 

MST på baggrund af DMI’s klimaprognoser har vurderet, at klimaforandringer i 

danske farvande ikke har signifikant betydning på den tidsskala, som 

vandplanerne opererer på. Konsekvensen af fremtidige klimaforandringer er, at 

det bliver sværere eller kræver større indsatser at opnå den gode økologiske 

status foreskrevet i Vandrammedirektivet. Det er en rent politisk beslutning, om 

man vil ændre på definitionen af referenceforhold og dermed justere på 

indsatsbehov. Det er foreløbig ikke sket, så AU’s arbejde i forbindelse med 

Vandplanerne er baseret på de internationalt aftalte tilgange og adresserer 

næringsstofferne, hvor der er dekaders videnskabelig evidens for koblingen til de 

biologiske kvalitetselementer og mulighed for at foretage reguleringer.  

 

AU er helt enig i, at fosfor er en væsentlig presfaktor, selvom vi ikke anerkender 

den metode som NIVA-Danmark har brugt. AU har tidligere publiceret analyser, 

som viser og dokumenterer betydningen af fosfor i den internationale litteratur. 

Når fosfor ikke er medtaget i AU’s bidrag til vandplaner skyldes det følgende: 



 

 

1. Analyser af data viser klart, at kvælstof har større betydning end fosfor. 

2. Som indikatorerne er defineret i dag (maj til september), forskyder man 

vægten over mod kvælstof. Et forhold vi klart har gjort opmærksom på er 

uheldigt, men ikke et forhold AU kan ændre på i forbindelse med 

vandplanarbejdet. Her må vi arbejde med de indikatorer, som er officielt 

interkalibrerede. 

3. Ud fra et forvaltningsmæssigt og økonomisk synspunkt er det svært 

generelt at reducere fosfortilførslerne, da de allerede er reduceret med 

omkring 90%. Det betyder ikke, at AU råder til at man ser bort fra 

mulighederne for yderligere fosforreduktioner, men de realistiske 

muligheder er nok små. I øvrigt kommer fosfor i dag hovedsagelig fra 

landbruget, og en del af de virkemidler, som virker mod kvælstof, har også 

en effekt på fosforudledninger. På længere sigt bør effekten af fosfor 

inddrages mere kvantitativt. 

 

 

Udviklingen af modeller og metoder bag det faglige grundlag for vandplanerne er 

udgivet i en rapport, der kan læses her: 

http://dce.au.dk/fileadmin/dce.au.dk/Udgivelser/Oevrige_udgivelser/RBMP_models

_sd_2017__002_.pdf 

 

For yderligere oplysninger, kontakt venligst Institutleder Peter Henriksen, BIOS 

Aarhus Universitet, pet@bios.au.dk , tlf: +4587158557 
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