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1 Indledning
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet er den centrale indgang
for myndigheder, erhverv, interesseorganisationer og offentligheden til Aarhus Universitets
forskningsbaserede rådgivning og overvågning inden for miljø og energi. DCE skal sikre
den tværgående koordinering af den samfundsrettede forskning og formidling og medvirke til at tilvejebringe et videnskabeligt grundlag for de beslutninger på miljø- og energiområdet, der træffes af regering og Folketing, ministerier (især Miljøministeriet og KlimaEnergi- og Bygningsministeriet), regioner og kommuner, Grønlands Selvstyre (herunder
Råstofmyndigheden i Grønland) samt i EU-regi.
DCE varetager implementering af AU’s rammeaftale om forskningsbaseret myndighedsbetjening med Miljøministeriet og har til opgave at sikre videnopbygning og videnoverførsel af høj kvalitet om de strukturer, processer og sammenhænge, der er af betydning for
anvendelsen og beskyttelsen af Danmarks miljø- og naturværdier. DCE er således også
forpligtet til på eget initiativ løbende at vurdere hvilke emner, der kan blive aktuelle for
myndighederne i fremtiden og formidle dette til de relevante institutioner,
Den forskningsbaserede rådgivning og overvågning inden for DCE’s fagområder udføres
først og fremmest af medarbejderne ved institutterne, Institut for Miljøvidenskab (ENVS) og
Institut for Bioscience (BIOS). Den forskning, som rådgivningen baseres på, publiceres i anerkendte videnskabelige tidsskrifter, mens rådgivningen og overvågningen leveres i form af
videnskabelige og tekniske DCE-rapporter og notater, som efter en kvalitetssikring i hht.
DCE’s kvalitetssikringssystem leveres til rekvirenterne. DCE er desuden forpligtet til at formidle
relevant information til samfundet. DCE varetager således en særskilt opgave i forhold til
formidling via centrets hjemmeside http://dce.au.dk, nyhedsbrevet ”Nyt fra DCE” samt udgivelsen af en populærfaglig serie i bogform ”Miljøbiblioteket” inden for fagområderne.
Nærværende arbejdsprogram 2015 for DCE afspejler ønsker fra DCE’s kunder og brugere,
herunder især Miljøministeriet, Klima-, Energi- og Bygningsministeriet og Grønlands Selvstyres Råstofmyndighed. Derudover afspejles signalerne om videnbehov i de forskningsprogramudbud i ind- og udland, som BIOS og ENVS responderer på.
Arbejdsprogrammet er et vigtigt styringsinstrument for DCE, institutlederne for hhv. BIOS og
ENVS samt for medarbejderne. Arbejdsprogrammet danner også grundlaget for information til både AU’s ledelse og Miljøministeriet om den faglige udmøntning af AU’s strategi og
rammeaftalen med Miljøministeriet i det pågældende år.
Arbejdsprogrammet indeholder først en beskrivelse af DCE’s større, tværgående koordineringsopgaver og derefter en beskrivelse af de specifikke faglige kompetencer, aktiviteter
og mål for 2015, inden for 3 overordnede faglige indsatsområder inspireret af EU’s 7. miljøhandlingsprogram:
•
•
•

Beskytte, bevare og forbedre naturkapital
Omstilling til en bæredygtig samfundsudvikling
Beskytte borgerne mod miljørelaterede belastninger og risici for deres sundhed
og trivsel
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De faglige kompetencer og aktiviteter indikerer således hvordan videnopbygningen vil understøtte de samfundsmæssige behov både nationalt og internationalt de kommende år.
Inden for hvert indsatsområde varetages forskning, overvågning og datahåndtering, faglig
rådgivning, videnformidling og uddannelse (sidstnævnte beskrives samlet i kapitel 6). En
del af bevillingen fra rammeaftalen med Miljøministeriet anvendes som grundlag for opretholdelse og udvikling af de forskningsmiljøer, der er forudsætningen for at kunne varetage forskningsbaseret overvågning og rådgivning i relation til myndighedsbetjeningen.
Midlerne indgår som medfinansiering i eksternt rekvirerede forskningsprojekter på naturog miljøområdet, idet forudsætningen for varetagelsen af de i rammeaftalen angivne
forskningsområder er, at DCE tiltrækker yderligere ressourcer i betydeligt omfang. Forskningsprojekterne opnås gennem bevillinger fra forskningsråd, nationale og internationale
forskningsprogrammer (eksempelvis EU’s rammeprogram for forskning og innovation Horizon 2020) samt kontrakter/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 rådgivningsprojekter. Den tætte sammenhæng i løsning af opgaverne giver synergi mellem forskning,
den forskningsbaserede myndighedsunderstøttelse (overvågning og rådgivning), uddannelse samt videnformidling (Fig. 1.1). Endelig er den tværfaglige tilgang til løsningen af
samfundsrelaterede problemstillinger, som de faglige miljøer på ENVS og BIOS benytter –
også gennem samspil med det øvrige AU og eksterne partnere – fundamental for at bidrage til den nationale og internationale samfundsudvikling på natur- og miljøområdet.

Figur 1.1. Synergien mellem forskning, forskningsbaseret myndighedsunderstøttelse, uddannelse og videnformidling.

I arbejdsprogrammets kapitel 7 skitseres udvalgte nøgletal, herunder det samlede økonomiske volumen af forskning, rådgivning og myndighedsbetjening på natur- og miljøområdet samt publikationsprognose.
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2 DCE’s tværgående koordinering
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi koordinerer, udfører og medvirker til at kvalitetssikre universitetets forskningsbaserede rådgivning til ministerier og andre rekvirenter af
universitetets rådgivning på miljø- og energiområdet. Centret skal sikre, at rådgivningen af
myndighederne er helhedsorienteret, tværfaglig og konsistent over tid. Rådgivningen skal
være langtidsholdbar og baseret på den bedst mulige vurdering fra universitetets samlede
forskningsområde.
Rammeaftale med Miljøministeriet
Rammeaftalen med Miljøministeriet vedr. udførelse af forskningsbaseret myndighedsunderstøttelse på natur- og miljøområdet er 4-årig, dog med en årlig genforhandling for en
ny 4-årig periode. Den årlige forhandling (rulning) er primært en justering iht. udviklingen i
den økonomiske ramme og opgaveporteføljen, hvorimod der hvert 4. år (senest i 2014)
gennemføres en mere grundlæggende genforhandling af rammeaftalens samlede udformning og indhold.
Parallelt med forhandlingen af rammeaftalen udarbejdes nærværende arbejdsprogram,
der således danner grundlaget for information til både AU’s ledelse og Miljøministeriet om
dels den faglige udmøntning af rammeaftalen med Miljøministeriet for det pågældende
år, og dels den forskning og uddannelse som understøtter den forskningsbaserede rådgivning.
Opfølgningen på rammeaftalen sker gennem udarbejdelse af en faglig og økonomisk
halvårsstatus og årsrapportering, samt via de samarbejdsfora og faglige områdemøder,
der løbende sikrer en gensidig orientering om forhold, der har betydning for Miljøministeriets opgavevaretagelse og DCE’s forskningsbaserede myndighedsbetjening.
Kvalitetsstyring
For at sikre og vedvarende forbedre kvaliteten af den forskningsbaserede myndighedsbetjening og anden faglig rådgivning, udføres arbejdet 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)”.
Kvalitetsstyringen er opbygget med udgangspunkt i kravene i ISO 9001, hvilket bl.a. betyder, at kvalitetsstyringen - i overensstemmelse med tænkningen i ISO 9001 – løbende vil
blive forbedret, når der er identificeret mulighed og behov herfor.
Som en del af kvalitetsstyringen udarbejdes standard-kontrakter/skabeloner til kontrakter
med henblik på at sikre, at de nødvendige formelle krav er indeholdt i kontrakterne. Udarbejdelsen af skabeloner sker løbende 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.
Strategiske DCE-projekter
Til og med 2016 fordeler DCE midler (5 mio. kr. årligt) til såkaldte ”strategiske DCEprojekter”, som skal bidrage til en udvikling, hvor universitetets forskningsområder også i
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fremtiden kan understøtte samfundets videnbehov både i Danmark og internationalt, og
dermed også stå stærkere i konkurrencen om danske og europæiske forsknings- og rådgivningsmidler. Der lægges særligt vægt på, at projekterne er anvendelsesrettede, dvs.
fokuserer på bidrag til løsninger af konkrete problemstillinger i samfundet, samt at de er
helhedsorienterede og tværgående, da miljøproblemer – og deres løsninger - i stigende
grad er en del af større komplekse problemstillinger. Endelig skal projekterne bidrage til
’Grøn samfundsudvikling’, da der både i Danmark og EU er et stigende behov for, at miljøviden og miljøteknologi kan bidrage til samfundets udvikling, herunder jobskabelse, vækst
og eksport. I efteråret 2012 blev de første 10 ”strategiske DCE-projekter” igangsat for perioden 2012-2013 inden for emneområderne:
•
•
•
•

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

Projekterne afrapporteredes i 2014. Desuden færdiggøres to Miljøbiblioteksbøger vedrørende hhv. byens grønne struktur og råstofaktiviteterne i Grønland ligeledes i foråret 2015.
Ultimo 2013 indkaldte DCE projektideer til fordeling af de resterende strategiske midler i
perioden 2014-16. Der blev denne gang tildelt midler til projekter inden for de tre strategiske temaer, som er blandt temaerne i Horizon 2020:
•
•
•

Beskytte, bevare og forbedre naturkapital (5 projekter)
Omstilling til bæredygtig samfundsudvikling (5 projekter)
Beskyttelse af borgere mod miljøpåvirkning (4 projekter)

Der er i alt afsat 14 mio. kr. til de tre temaer. En bred inddragelse af relevante forskningsmiljøer fra AU er sikret gennem projekterne. Med BIOS eller ENVS som projektleder er således Agroøkologi, Geoscience, Ingeniørvidenskab (Science and Technology), Folkesundhed (Health), Statskundskab (School of Business and Social Science) og Æstetik og Kommunikation (Arts) samarbejdspartnere i et eller flere af projekterne.
Udover ovennævnte projekter er der afsat i alt 1 mio. kr. til en miljøkonference i 2015 (se
afsnittet ”Miljøkonference”) samt miljøfaglig formidling bl.a. i form af bidrag til minimum 2
Miljøbiblioteksbøger.
Netværk for forskning i klimatilpasning
Forskernetværk for Klimatilpasning er et forum for samarbejde og videndeling mellem de
danske forskningsinstitutioner, der arbejder med forskning i klimatilpasning. Netværket
arrangerer møder og deler information om forskning og arrangementer. Netværket skal
identificere behov, muligheder og udfordringer for dansk forskning inden for klimatilpasning, også i en international sammenhæng, og bidrage til at styrke klimatilpasningens
plads på den nationale dagsorden. Netværket består af repræsentanter fra hhv. GEUS,
DMI, RUC, DTU, KU, DHI og koordineres af DCE. I 2015 vil DCE således videreføre de internationale aktiviteter på klimatilpasningsområdet, der allerede er indgået aftale om, herunder koordinering af den danske indsats i Joint Programming Initiative "Climate" (JPI Climate), som er et europæisk initiativ vedrørende gensidig information om og koordinering
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af forskningsbevillinger inden for klimaforskning. I 2015 vil en del af indsatsen være koncentreret om at bidrage til at opbygge et ERA-net for Climate Services under Horizon
2020, hvor der er ansøgningsfrist i april 2015, hvorefter der skal planlægges fælles forskningsopslag til udbud i 2016. DCE samarbejder desuden med ENVS om afholdelse af den
2. europæiske konference for klimatilpasning (ECCA) i 2015 i København.
DCE er redaktør på en kommende bog om klimatilpasning i serien ’Miljøbiblioteket’. Bogen
har bidrag fra de tidligere medlemmer af KFT, og vil give et indblik i hvad klimatilpasning
er, hvordan det foregår, og hvilke overvejelser man bør gøre sig i forbindelse med klimatilpasning.
Aktiviteter i PEER-regi
DCE er medlem af den europæiske sammenslutning af miljøforskningsinstitutioner PEER
(Partnership for European Environmental Research). De øvrige deltagende institutioner er
Alterra (Holland), Irstea - National Research Institute of Science and Technology for Environment and Agriculture (Frankrig), CEH - Centre for Ecology & Hydrology (England), SYKE
- Finnish Environment Institute (Findland), UFZ - Helmholtz Centre for Environmental Research (Tyskland), CIENS – Oslo Centre for Interdisciplinary Environmental and Social Research (Norge) og JRC IES - European Commission/Joint Research Centre/Institute for
Environment and Sustainability (Italien). DCE vil gennem dette netværk fortsat forsøge at
fremme innovativ tværfaglig forskning inden for natur og miljø til støtte for nationale og
europæiske beslutningstagere, industrien og samfundet. I 2015 fokuseres der især på fælles strategiske initiativer inden for emnerne: Sustainable Urbanisation, Green Engineering
og Health and Environment. I 2015 fortsætter arbejdet på tværs af de 8 PEER-institutioner
med at udvikle en fælles faglighed via workshops, seminarer og ansøgningsaktiviteter.
Miljøkonference
Miljøkonferencen ’Science for the Environment 2015’ afholdes 1.-2. oktober 2015 i Aarhus.
PEER, det europæiske miljøagentur EEA samt Miljøministeriet er medarrangører. Emnet for
konferencen er overvågning. Det er hensigten at præsentere og diskutere hvordan miljøog naturovervågningen kan udvikles og fremtidssikres, bl.a. med brug af nye teknologier,
og samtidig diskutere hvordan man kan afveje hensyn mellem anvendelse til forskning og
forvaltning, så man fortsat kan bruge de indsamlede data til både videnopbygning og
politikudvikling.
Særlige initiativer for fremme af erhvervssamarbejdsrelationer
Der er en stigende forståelse både inden for og uden for universitetet for, at det er nødvendigt at fremme universitetets samarbejde med erhvervslivet. Dels for at fremme videnoverførsel på det grønne område og dermed fremme grøn omstilling og skabe grønne
arbejdspladser og vækst, men også for at få bedre adgang til de mange strategiske forskningsprogrammer, der har krav om erhvervspartnere. I 2015 vil DCE fortsætte arbejdet
med at facilitere samarbejde med erhvervslivet, dels gennem netværksskabende aktiviteter f.eks. i regi af Aarhus Kommune Klimapartnerskab og Nationalt Vandtestcenter, men
også ved konkrete initiativer målrettet enkelte forskergrupper. I 2015 vil DCE’s nye tilbud til
forskerne ’DCE Innovationspilot’ blive gennemført, bl.a. med et modul om hvordan man
identificerer og beskriver forskningens impact og innovationspotentiale.
DCE deltager derudover i AU’s tværgående netværk for at fremme erhvervssamarbejde,
både på fakultetsniveau og på tværs af universitetet.
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Koordinering af natur- og miljøovervågning
DCE driver for Miljøministeriet fem af de i alt syv fagdatacentre under NOVANA. Fagdatacentrene varetager metodeudvikling for prøvetagning og den landsdækkende lagring,
kvalitetssikring og databehandling. Endvidere driver og vedligeholder DCE de nationale
databaser for luftkvalitet, ferskvand, marine områder, landovervågning og bistår med vedligeholdelse af naturdatabasen. DCE’s fagdatacentre dækker NOVANAdelprogrammerne: Landovervågning, Luft, Ferskvand (vandløb, søer og hydrometri), Marine områder samt Arter og terrestrisk natur. ENVS er fagdatacenter for luftkvalitet og BIOS er
fagdatacenter for de øvrige.
DCE udfører hele luftovervågningen, dele af den marine overvågning (f.eks. af stenrev,
sæler og marsvin) samt fugleovervågningen under NOVANA-artsovervågningenr. NOVANA skal understøtte Danmarks EU-forpligtelser til overvågning af miljøet og naturen og
egne nationale behov for viden om miljø- og naturtilstanden, for eksempel til brug i udarbejdelsen af vand- og naturplaner og opfølgning på af effekterne heraf. Desuden skal
overvågningen i videst muligt omfang understøtte de aftaler om overvågning, som Danmark har indgået under internationale konventioner, heriblandt HELCOM-konventionen for
landene omkring Østersøen og OSPAR-konventionen for landene omkring Nordsøen (se
afsnit om internationale aftaler/konventioner herunder). Fra 2015 har Naturstyrelsen ønsket omprioritering af nogle fagdatacenteropgaver således, at der frigøres midler til overvågning af vådområder (databehandling og rapportering) under Ferskvand og til behandling af interviewdata under Landovervågningen. Som i de foregående år i NOVANA 20112015 programperioden gennemføres metode-interkalibreringer (fytoplankton og fytobentos (sø), fysisk indeks (vandløb), 1 marint dataemne, hydrometri og belastning samt parametre i skovovervågningen) og der arbejdes med metodeudvikling på en række delområder. Desuden arrangerer DCE en temadag for brugere af remote sensing i overvågningen af kystnaturtyper. Endelig er en generel opgave i 2015 planlægning af NOVANAprogrammet for 2016 og start på programjustering 2017-21.
Fagdatacentrene har en central rolle i den forskningsbaserede natur- og miljøovervågning, hvor man på det nationale niveau bl.a. sikrer indsamling efter standardiserede metoder. I DCE-regi varetages overordnet projektledelse og koordinering vedrørende strategi,
det overordnede indhold og udvikling af databaserne samt af standardiseringsopgaver.
Naturstyrelsen har meddelt, at der i de kommende år skal udvikles en ny fællesoffentlig
overfladevandsdatabase (”SURF”), og i den forbindelse skal DCE sammen med Naturstyrelsen gennemføre en teknisk og økonomisk konsekvensanalyse, herunder skal DCE’s muligheder for at kunne løse sine opgaver inden for Rammeaftalen samt den nuværende
overfladevandsdatabase ODA’s fremtid vurderes.
Hovedparten af de tekniske anvisninger er blevet revideret/udarbejdet i 2013 og 2014.
Der udestår en del i relation til Arter og terrestrisk natur, som skal udarbejdes i 2015. Parallelt med de tekniske anvisninger er der i 2014 udarbejdet en række data-tekniske anvisninger, og de sidste udarbejdes i 2015. De datatekniske anvisninger beskriver håndteringen af data med hensyn til dataflow, lagring og den samlede kvalitetssikring. På tværs af
fagdatacentrene vil drøftelse af, hvordan opgaven med faglig kvalitetssikring af data
håndteres og gennemføres på den bedste måde fortsat være central.
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De fælles overvågningsdatabaser udvikles fortsat. Danmarks Naturdatabase får dataflow
fra myndighedernes indtastninger i NaturAppl og DCE supplerer med NOVANA-fugledata,
I 2015 forventes desuden, at hovedparten af de resterende dataemner, som mangler fra
WinBio, overføres til ODA med tilhørende kvalitetssikrings-funktionaliteter og dataflow m.v.
Endvidere færdiggøres dataflow fra MFSBase (miljøfrememede stoffer og biotaeffekter)
og Fiskbase (fiskedata fra søer og marine områder herunder data fra DTU) til ODA. Der
arbejdes videre med dataflow fra AquaBase (marine vegetationsdata). Der udbygges
med flere kvalitetssikringskomponenter, herunder mulighed for at indskrive kvalitetsnoter
ved kvalitetssikring af data og der justeres for de ændringer, som nye tekniske anvisninger
kræver. I ODA udvides nogle grafkomponenter og datahentninger og nogle ældre komponentteknologier udskiftes til nogle nyere. Også i 2015 ydes en ekstra indsats for at fagdatacentrene får kvalitetsmærket en række overfladevandsdata, der mangler kvalitetsmærkning.
Det er af afgørende betydning for overvågningen, at indsamlede og bearbejdede data
kan udveksles sikkert og hurtigt mellem deltagende myndigheder og institutioner. For at
sikre at samtlige systemer kan udveksle data indbyrdes anvendes det fælles dataudvekslingsformat, Standat eller Stancode, som er den xml-baserede afløser for Standat. DCE
varetager sekretariatsfunktionen for Standat/Stancode, herunder sekretariat for Standatstyringsgruppen. Sekretariatet har ansvar for opdatering af kodelister samt at indholdet i
kodelisterne er konsistent. De halvårlige opdateringer annonceres i nyhedsbrev for Standat/Stancode, som brugerne frit kan abonnere på, og opdateringerne er tilgængelige fra
Standat's hjemmeside. DCE varetager desuden den fortsatte udvikling af Stancode. Dette
arbejde vil fortsætte i 2015. Der var ved udgangen af 2014 oprettet 56 kodelister i Stancode, heraf var 11 oprettet i 2014. Nyhedsbrevet har p.t. 73 abonnenter (pr. februar 2015).
DCE leverer løbende data vedrørende overfladevand til DAI (Danmarks Areal Informationssystem) på Danmarks Miljøportal og som i 2014 vil der i 2015 skulle overføres en række yderligere emner, når det aftales med Danmarks Miljøportalsekretariat. Primo 2014 blev
en række luftdata fra DCE’s luftdatabaser gjort tilgængelige. Naturdata er allerede tilgængelige på DAI og data er således frit tilgængelige for myndigheder, virksomheder og
private og understøtter dermed Regeringens Fælles Offentlige Digitaliseringsstrategi
(FODS).
Den store mængde af kvalitetssikrede og opdaterede data danner grundlag for årlige
nationale og internationale rapporteringer, herunder den samlede landsdækkende NOVANA-rapport over miljøets og naturens tilstand og udvikling samt tilførslen af forurenende
stoffer, som rapporteres til Folketinget. DCE står for den faglige sammenfatning, som baseres på bidrag fra fagdatacentrene og deres årlige rapporter for de enkelte delprogrammer
samt bidrag fra GEUS vedr. grundvand og Naturstyrelsen vedr. punktkilder. Derudover
indberetter DCE efter aftale med Naturstyrelsen og Miljøstyrelsen data fra overvågningen
til internationale organisationer og konventioner, herunder Det Europæiske Miljøagentur.
Rådgivning ifm. vandplaner (NOVANA Modeludviklingsprojektet)
Miljøministeriet sendte d. 22. december 2014 anden generation vandområdeplaner i høring til medio 2015. DCE har leveret en lang række udredninger, værktøjer som modeller
m.m. som danner grundlag for udarbejdesen af Vandplanerne og der er desuden enkelte
opgaver med relation til vandområdeplanerne, der først bliver afsluttet i løbet af 2015.
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Det er usikkert, hvorvidt der vil komme yderligere udredningsopgaver m.m. som følge af de
høringssvar m.m., som kommer ind til Miljøministeriet i sommeren 2015.
Internationale aftaler/konventioner
Overvågningsdata og viden anvendes proaktivt i samarbejde med andre institutioner
nationalt og internationalt. DCE deltager således aktivt f.eks. i internationale konventioner
som OSPAR og HELCOM. I 2015 skal DCE bidrage med udvikling af værktøjer (herunder
statistiske modeller) for opfølgning på kvælstof- og fosfor-reduktionskravene til de enkelte
lande omkring Østersøen som følge af HELCOM’s København-Deklaration 2013. DCE leder
udvikling af påvirkningsindikatorer, der skal anvendes ved rapportering af Havstrategidirektivet i HELCOM- og OSPAR-regi. DCE leder arbejdet med at udarbejde vurdering og
rapportering af tilførsler af næringsstoffer til Østersøen og kilderne hertil og af nye guidelines for belastningsopgørelse og kildeopsplitning for HELCOM. Desuden bidrages ift. både
HELCOM og OSPAR til modernisering af belastningsdatabaser og indrapportering af belastningsdata. DCE leder HELCOM’s nye REDCORE DG gruppe og deltager i andre grupper.
DCE er medlem af NORMAN (Network of reference laboratories for monitoring of emerging environmental pollutants). Formålet med netværket er at øge udvekslingen af oplysninger om nye miljøfremmede stoffer og tilskynde validering og harmonisering af fælles
målemetoder og overvågningsværktøjer.
Øvrig rådgivning om og vedligeholdelse af Data
DCE bistår Naturstyrelsen og Miljøstyrelsen med rådgivning og arbejdet med metadata og
dataharmonisering i relation til implementering af EU’s INSPIRE-direktiv, der skal sikre etableringen af en fælles digital infrastruktur for geodata (geografisk information) i Europa.
Rådgivningen gives i relation til de fagspecifikke emner, der vedrører DCE’s fagdataområder.
Desuden yder DCE faglig rådgivning til Geodatastyrelsen ift. udvikling af geografiske referencedata i relation til vandløbsnetværk og oplande samt i relation til Danmarks højdemodel (den danske standard for højdedata for det fælles offentlige forvaltningsgrundlag).
DCE vedligeholder den nationale database over vandløbsoplande, hvor vandløbstemaet,
som er udarbejdet i overensstemmelse med FOT (Fællesoffentligt Geografisk Administrationsgrundlag), er indarbejdet. Det skal i 2015 med et pilotprojekt afklares, om oplandsdatabasen skal anvendes som det officielle datagrundlag for INSPIRE-temaer, herunder hvad
det vil kræve at ændre platform og brugerflade til databasen samt at anvende den nyeste
højdemodel. I forbindelse med specifikation og modellering af grunddata for overfladevand kan DCE bistå og rådgive vedr. valg og anvendelse af referencer (nøgler) til vandløbsoplande samt opdatering på grundlag af Danmarks Højdemodel.
Opfølgning på Natur- og landbrugskommissionens anbefalinger
Natur- og Landbrugskommissionen udgav i april 2013 sin rapport med en lang række
anbefalinger. De centrale styrelser i såvel Miljøministeriet som i Fødevareministeriet har
siden arbejdet med at udmønte kommissionens anbefalinger. DCE forventer, at der i løbet
af 2015 bliver en række opgaver for AU (både DCE og DCA) med at udmønte dele af
kommissionens anbefalinger, herunder specielt omkring den differentierede miljøregule-
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ring af landbruget. En række opgaver er allerede igangsat og kører videre i 2015. En væsentlig opgave i den sammenhæng bliver sammen med DCA at udvikle en ny model til
beregning af kvælstofudvaskningen (NLES 5).
Faglig rådgivning vedrørende dambrug
DCE yder faglig rådgivning for Miljøstyrelsen om udledninger fra og miljøeffekter af dambrug. I 2015 ydes faglig bistand til den nye Dambrugsbekendtgørelsen, som blev sendt i
høring ultimo 2014, herunder udarbejdelse af FAQ, bl.a. i relation til at måle og statistisk
fastlægge udledninger fra forskellige dambrugstyper, BAT- og udlederkrav, rensepotentiale m.v. Endvidere opbygges og formidles viden gennem konkrete projekter, som i 2015
omfatter fastlæggelse af udledninger fra små dambrug, udvikling af IT-værktøjer til beregning af udledninger, vurdering af metode til beregning af dambrugsudledninger, vurdering
af betydning af vandløbsbidrag for dambrugsudledninger, udarbejdelse af undervisningsmateriale til en dambrugsuddannelse under erhvervsskolerne, samt vurdering af
lokalisering og effekt af etablering af havbrug i relation til HELCOM.
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3 Beskytte, bevare og forbedre naturkapital
Naturkapital omfatter de naturlige økosystemer i jord-, ferskvands- og havområder. En
væsentlig del af EU-lovgivningen har til formål at beskytte, bevare og forbedre naturkapitalen, herunder vandrammedirektivet, 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 udvikling i kommende målsætninger og forvaltningsbehov.

3.1

Natur og terrestriske økosystemer

Aktiviteterne under dette område omfatter forskning i natur og biodiversitet spændende
fra arealer, der dyrkes til den egentlige natur. Forskningen omfatter dels effekter på biodiversitet, herunder samspillet mellem nyttedyr og dyrkning, dels effekter på naturlige økosystemers struktur og funktion og samspil med den påvirkning, der sker fra omgivelserne
f.eks. i form af landbrug, pleje og luftforurening.
Forskningen vedr. arter og naturtyper er relateret til og giver grundlag for forskningsbaseret
rådgivning og overvågning i relation til EU’s Vandrammedirektiv, Habitatdirektiv, Fuglebeskyttelsesdirektiv, samt internationale konventioner som Biodiversitetskonventionen, Ramsar-konventionen, Bonn-konventionen (Ascobans), Vandfugleaftalen (AEWA) og Vadehavssamarbejdet. Overordnet arbejdes der på at udvikle metoder for evidensbaseret naturplanlægning, der skal præcisere målsætninger, virkemidler og foretage en videnskabelig evaluering af de forskellige virkemidlers effektivitet i forhold til at standse tilbagegangen i biodiversiteten. Desuden udvikles adaptive forvaltningsplaner for enkeltarter, der
inddrager og involverer interessenter og forvaltere og som gør brug af monitering, modellering og dynamisk, adaptiv planlægning. Endelig videreudvikles metoder til: (1) kosteffektiv arts- og naturtypeovervågning, (2) mønstergenkendelse og digital kortlægning af natur
og biodiversitetsmønstre baseret på satellit- og flybårne sensorer, (3) netbaseret formidling
af overvågningsdata, analyser og biologisk viden og (4) tilstandsvurdering og udarbejdelse af bevaringsstatus for danske arter og naturtyper.
BIOS er fagdatacenter for terrestrisk natur og biodiversitet.

3.1.1

Tilstand og påvirkninger af terrestriske økosystemer

Forskning
EU-projektet STEP (2010-2015) afsluttes i 2015. Som et led i at bremse tilbagegangen i
biodiversiteten (jf. habitatdirektivet) fokuserer projektet på årsagerne til tilbagegangen for
pollinatorer. Bestøvning udgør en vigtig økosystemtjeneste, som er essentiel for både den
vilde flora og landbrugets planteproduktion. I 2015 bliver de opnåede resultater vedr.
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emissionskortlægning, indirekte effekter, og økotoksikologiske effekter på vilde bestøvere
integreret i en samlet model. Projektet afsluttes med en samlet evaluering af projekt-mål i
forhold til projektresultater. STEP koordineres af University of Reading og har 21 partnere
fra 16 europæiske lande. Der er en erhvervspartner i projektet (PENSOFT fra Bulgarien)
ellers repræsenterer partnerne vidensinstitutioner primært i form af universiteter. Vedr.
pollinatorer se desuden pesticidforskningsprojektet ”Pesticider og humlebier”, som er beskrevet under afsnit 5.2.2.
Bestøvningsnetværk er som nævnt ovenfor vigtige både ift. bevaring af biodiversitet, samt
opretholdelse af landbrugsproduktion, idet mange planter er afhængige af bestøvning for
frø- og frugtsætning. Der mangler i høj grad empiriske data, fordi feltstudier er meget arbejdskrævende, så der er et stort forskningsmæssigt potentiale ved at bryde denne begrænsning. Samtidig er der de senere år sket en udvikling inden for computerbaseret
mønstergenkendelse både vedr. lyd og billeder, der gør det realistisk at undersøge mulighederne for at automatisere dele af dataindsamlingen. Der arbejdes derfor på at finde
finansiering til at udvikle denne dataindsamlingsmetode. Metoden kan have bred forskningsmæssig anvendelse også ud over bestøvningsområdet, det vil sige inden for overvågning og ”early warning” ved skadedyrskontrol. I den forbindelse er der i 2013 indkøbt
en ”simpel” drone. Denne vil i pesticidforskningsprojektet PENTA blive anvendt til indsamling af blomstringsdata. På længere sigt er det målet at indskrive metoder baseret på dronebaseret dataindsamling i ansøgninger og derved yderligere opbygge denne ekspertise
til undersøgelse af plante-insekt interaktioner. PENTA er et 3-årigt forskningsprojekt under
Bekæmpelsesmiddelforskningen (2014- 2017). Projektet udføres i samarbejde mellem
BIOS (projektledelse), ENVS, AGRO og Environment Canada/Carleton University. I projektet fortsætters og udbygges forskningen inden for effekter af pesticider på non-target planter. Projektets formål er at forbedre risikovurderingen af pesticider og målrette miljøforvaltningen af småbiotoper. Projektet bidrager med værktøjer som f.eks. testprotokoller, indikatorer og metoder til vurdering af sammenhængen mellem effekter på enkeltarter i korttidstest og den resulterende påvirkning i komplekse naturlige habitater, hvor mange arter
vokser sammen. Sådan viden og værktøjer er stærkt efterspurgt hos regulerende myndigheder og rådgivende institutioner nationalt såvel som internationalt og vil direkte kunne
bruges i forbindelse med den pågående revision af regulering på pesticidområdet blandt
andet i EFSA-regi.
I projektet BeeFarm (2014-2017) vil BIOS undersøge, hvordan økologiske landmænd kan
optimere kvaliteten af deres bedrift som levested for vilde bier (humlebier og enlige bier).
Projektets overordnede formål er at give økologiske og konventionelle landmænd mulighed for at handle proaktivt for at forbedre biernes vilkår. I 2015 bidrager BIOS til forsøg i
rødkløvermarker med henblik på udvikling af 1. version af et beslutningsstøttesystem til
scoring af markers kvalitet som biotop for vilde bestøvere. Projektet ledes af Institut for
Plante- og Miljøvidenskab, KU, og er finansieret af forskningsprogrammet ORGANIC RDD2,
som er et Økologisk Forsknings-, Udviklings- og Demonstrationsprogram målrettet økologiske fødevaresystemer (koordineret af ICROFS). Ud over KU og AU deltager SEGES og DLFTrifolium i projektet.
Projektet MultiPlant (2014-2017), der er finansieret af forskningsprogrammet ORGANIC
RDD2, har som overordnet formål at forbedre produktivitet og økonomi i økologisk planteavl ved at udvikle systemer, som producerer store mængder biomasse til energi, protein til
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enmavede dyr og/eller grovfoder til flermavede dyr og er robuste i forhold til frugtbarhed
og rodukrudt. I projektet starter BIOS i 2015 forsøg, der undersøger, hvordan flerårige højværdiafgrøder kan forbedre bier og andre bestøveres vilkår vha. marker med øget blomstring. Projektet ledes af Institut for Agroøkologi, AU og har deltagelse af DLF-Trifolium, Plan
Energi, Vestjyllands Andel, Agro Business Park, Videnscentret for landbrug, Økologisk
Landsforening, Institut for ingeniørvidenskab AU, og KU.
I GUDP-projektet ANTAID (2013-2018) skal forskere og de to danske virksomheder Borregaard BioPlant ApS og MuscaTec Biosystems ApS i samarbejde udvikle og demonstrere en
ny metode, som kan bekæmpe de vigtigste skadelige insekter i æble- og juletræsplantager. Metoden muliggør dyrkning stort set uden brug af insekticider. Projektet udvikler et
system til masseproduktion af myrekolonier, som manipuleres til at bekæmpe de skadelige insekter, de møder på deres patruljer i plantagen, inklusiv bladlusene. Dette har ikke
tidligere været muligt, idet myrerne uden den specielle sukkerfodring, som udvikles i projektet, har beskyttet bladlus mod deres fjender. De har til gengæld fået del i deres sukkerholdige ekskrementer (honningdug). I 2015 testes effekten af myrerne på æble- og juletræer i felt og laboratorie, og der arbejdes videre på en model, der kan forudsige myredronningers sværmning og på metoder til myreopdræt.
I 2015 afsluttes to projekter i BIOS, der udføres inden for Miljøstyrelsens Pesticidforskningsprogram:
I projektet ”Udvikling og evaluering af biologisk-klimatisk funderede beslutningsstøttesystemer med Septoria i vinterhvede som modelpatogen” (2013-2015) undersøges muligheder for opbygning af et varslingssystem for den skadevoldende svamp Septoria. I 2015
afprøves det system, der blev opbygget i 2013 og 14 og projektet afsluttes. Projektet er
finansieret af Miljøstyrelsen og ledes af BIOS og har deltagelse af SEGES og Institut for
Agroøkologi, AU.
I projektet ”Udvikling og afprøvning af koncept for beslutningsstøttesystem for bekæmpelse af skadevoldere i landbruget” (2013-2015) er formålet at udvikle et generelt, statistisk
baseret beslutningsstøttesystem for angreb af svampe, insekter og ukrudt på landbrugsafgrøder. Resultater fra stokastiske modeller, biologisk-klimatisk baserede modeller og viden
om miljøeffekter kædes sammen i et ”beslutnings-modul”, der sætter afvejningen af økonomisk gevinst mod miljømæssige effekter i system. Det er nyskabende og afgørende for
beslutningsstøttesystemets robusthed og troværdighed, at usikkerheden i sammenhængene mellem afgrøde, skadevolder og klima beskrives. I 2015 færdigudvikles modellen for
varsling og evalueringsmodellen for landbrugsøkonomiske og miljømæssige effekter. Projektet er finansieret af Miljøstyrelsen og ledes af BIOS og gennemføres i samarbejde med
forskere fra ENVS, KU og SEGES.
Formålet med FTP-projektet ANTMANURE (2011-2015) er at kortlægge og kvantificere
næringsstofindhold i myrefækalier og kvantificere afsætningsraten og dennes effekt på
myrers værtsplanter. I 2015 afsluttes projektet inklusiv de to ph.d.-projekter, der er en del af
projektet. Fækalierne er blevet påvist at indeholde urea, der kan optages som kvælstofgødning direkte gennem planternes blade, og planter med fækalier viser øget fysiologisk
performance. Projektet ledes udføres i samarbejde med Agroøkologi, AU og Charles Darwin University. Det afsluttede Vævermyreprojekt og ANTMANURE bidrager væsentligt til
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den viden, der har muliggjort det danske projekt ANTAID (beskrevet ovenfor), og dermed
bidrager de også til at muliggøre biologisk skadedyrskontrol vha. myrer i Danmark.
I Det Strategiske Forskningsråds projekt ’BufferTech’ (se afsnit 3.2.1) gennemføres kontrollerede eksperimenter af randzoners biodiversitet over tid ved forskellige plejetiltag som afgravning af topjord, hyppighed af slåning af randzonen med og uden fjernelse af biomasse og overlevelse af naturligt forekommende planter.

Forskningsbaseret myndighedsunderstøttelse
Opgaverne med det terrestriske delprogram af NOVANA fortsættes. En nærmer beskrivelse findes i afsnit 3.1.2.
Arbejdet som National Focal Point for Effekter af Grænseoverskridende luftforurening under UNECE LRTAP-Konventionens Arbejdsgruppe for Effekter (WGE) fortsættes, dvs. rapportering af opdaterede tålegrænser og belastningsmålsætninger samt udvikling af og
forbedring af metoder, matematiske modeller og statistiske værktøjer til fastsættelse af
tålegrænser og deres overskridelse. Opgaven har i Danmark primært Miljøstyrelsen og
Naturstyrelsen som interessenter. DCE har næstformandsposten i WGE og deltager i øjeblikket aktivt i arbejdet i 2 ud af 8 delprogrammer (ICP Modelling and Mapping og Task
Force on Integrated Assessment Modelling), hvor arbejdsplanen omfatter deltagelse i det
årlige møde i ICP M&M samt et til to møder i TFIAM. I Working group on Effects, er der planlagt to møder i 2015 med det formål at bygge op til den næste revision af protokol om
grænseoverskridende luftforurening. I TF Mapping and modelling er der et møde og call
for data i 2015, og her forventer DCE at levere data vedrørende biodiversitetsbaserede
tålegrænser. I TF Integrated Assessment and Modelling vil der være 1 - 2 møder i 2015,
hovedaktiviteten bliver opdatering af NEC-direktiv protokol. Her forventer DCE udelukkende at levere rådgivning i forbindelse med møderne. I JEG er der planlagt et møde i 2015,
her bliver hovedaktiviteten metodeudvikling omkring effekt af luftforurening på biodiversitet.
DCE vil fortsat have sæde i Naturstyrelsens udvalg for invasive arter og i Internationalt
Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer, (ICROFS) programkomite.

Videnformidling
Der udkommer en NOVANA-overvågningsrapport for terrestrisk natur.
Der vil blive givet en række præsentationer ved nationale og internationale workshops
ligesom et antal populærvidenskabelige artikler vil blive udarbejdet. De sidste forventes
bl.a. at handle om, hvordan fremme af biodiversitet kan gå hånd i hånd med produktion
og mindsket naturbelastning. I denne sammenhæng spænder biodiversitet fra blomstrende planter og bestøvere til anvendelse af myrer til skadedyrsbekæmpelse i produktionen.

3.1.2 Natur- og artsforvaltning, naturovervågning, tilstandsvurdering og planlægningsværktøjer

Forskning
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Projektet BIOWIDE (Biodiversity in Width and Depth), støttet af Villumfonden, forløber fra
2014 til 2017. Projektet udføres i samarbejde med KU og de naturhistoriske museer. Formålet med projektet er at skabe ny viden om - og engagement i - Danmarks biodiversitet.
Eksperter fra de forskellige faglige foreninger, naturvejledere og interesserede frivillige
inddrages i bestemmelser, registreringer og kortlægning af svampe, planter, mosser, laver
og smådyr på 130 lokaliteter fordelt over Danmarks terrestriske naturtyper. Artskortlægningen vil blive suppleret med genetiske metoder til at identificere den del af biodiversiteten,
som ikke kan registreres med traditionelle metoder. I 2015 ligger hovedvægten fortsat på
monitering og dataindsamling, men med et større fokus på inddragelse af frivillige og
citizen science. Sekventering af indsamlede prøver med henblik på analyse af genetiske
data vil også blive påbegyndt i 2015.
Projektet Biodiversiteten Nu, der er støttet af Aage V. Jensens Fonde, forløber fra 2014 til
2020. Projektet er ledet af Danmarks Naturfredningsforening med BIOS og KU som samarbejdspartnere. Biodiversitet Nu har til formål at inddrage naturinteresserede danskere i en
storstilet indsamling af viden om naturens tilstand. BIOS har i samarbejde med KU ansvaret
for at udvikle og teste en række enkle indikatorer, der frem mod projektets afslutning i
2020 kan evaluere tilstand og udvikling i den biologiske mangfoldighed i Danmarks 98
kommuner. I 2015 skal der udvikles et naturkapitalindeks for hver kommune og indsamles
nøgletal for kommunernes naturværdier, indsatser og strategier.
I et postdoc projekt finansieret af en privat donation undersøges, hvordan store dyr, bl.a.
hjortevildt, kan forvaltes med henblik på at opnå ønskede økosystempåvirkninger i form af
græsning i skove og åbne naturtyper uden konflikter i form af markskader og kollisioner i
trafikken. Der er i 2013 og -14 indsamlet prøver fra kronvildt, der lever i forskellige typer af
vegetation og i 2015 skal fødesammensætningen analyseres vha. genetiske metoder og
dataanalysen skal påbegyndes.
Adaptiv forvaltning af hedepletvinge er et treårigt projekt (2014-2016), finasieret af 15. juni
Fonden. I projektet gennemføres en systematisk dataindsamling i 10 værkstedsområder i
Nordjylland, hvor der foretages en eksperimentel afprøvning af naturplejetiltag. Formålet
med projektet er at identificere den optimale naturpleje for sommerfuglen hedepletvinge
og vurdere plejetiltagenes effekter på artens levesteder, værtsplanten Djævelsbid og larvernes vinteroverlevelse. Undersøgelserne foretages i samarbejde med Naturstyrelsen
samt Jammerbugt, Aalborg og Vesthimmerland Kommuner. I 2015 fortsættes dataindsamlingen.
I 2014 gennemføres et remote sensing projekt, der har til formål at undersøge, hvordan
lidar-data kan bruges til at skabe en 3D model af vegetation og dermed skelne mellem
skove med forskellig struktur. Det formodes, at der er en sammenhæng mellem skovenes
strukturelle diversitet og biodiversiteten og dette projekt vil bidrage til dels at teste denne
sammenhæng og dels at afklare mulighederne for at benytte disse data til en landsdækkende kortlægning af skovstruktur. Et sådant kort vil være af stor betydning for overvågning af biodiversitet og levesteder i danske skove. Projektet afsluttes i 2015 med en rapport.
Projektet ”Natur-og vildtvenlige tiltag i landbruget” afsluttes i 2015 med en evaluering af
de natur- og vildtvenlige tiltag, der siden 2012 har været udført på en række forsøgsmar-
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ker. Dokumentation af tiltagenes effekter på planter, fugle og smådyr vil blive indbygget i
en agent-baseret modellering med henblik på at anvise optimal placering, varighed og
omfang af de natur- og vildtvenlige tiltag. Projektet har til formål at skabe større forståelse
og interesse blandt landmænd for planlægning og driftsstyring af naturfremmende tiltag
på den enkelte bedrift. Projektet er finansieret af 15. juni Fonden og gennemføres i samarbejde med SEGES.
I 2015 fortsætter BIOS vidensopbygning inden for biodiversitetsværdier i det åbne land. I
projektet ”Økologiske rum og biodiversitet i det åbne land” skal BIOS i 2015-2016 evaluere
om den målrettede forvaltningsindsats for hare og agerhøne, der udføres af Jægerforbundets markvildtslav også har en positiv effekt på agerlandets øvrige biodiversitet. Projektet
bygger på konceptet om økologisk rum som et udtryk for variationen i livsvilkår (næringsstoftilgængelighed, fugtighed, surhedsgrad, forstyrrelsesgrad, mikroklima og organisk stof)
og en målestok for landskabets biodiversitetspotentiale. Projektet gennemføres i samarbejde med Danmarks Jægerforbund og BIOS’ del af projektet er finansieret af 15. juni
Fonden.
Forskningen vedrørende landpattedyr omfatter bestandsdynamik og habitatudnyttelse af
klovbærende vildt, med speciel reference til vildtskader, optimering af jagtudbytte, rekreative interesser, trafikdrab, forstyrrelser og naturpleje gennem græsning. Der vil være særlig
fokus på krondyr og rådyr med anvendelse af bl.a. GPS-mærkning, idet der er et stort behov for viden, der kan understøtte de beslutninger, som skal tages i Vildtforvaltningsrådet.
Der er taget initiativ til at indgå i EURODEER, som er et europæisk netværk af forskere, som
arbejder med hjortedyr og specielt rådyr og samarbejder omkring brug og publicering af
fælles data. Dette samarbejde vil blive igangsat i 2015.
Udarbejdelsen af et generelt koncept for bestandsdynamik, habitatkrav og levedygtighedsanalyser for små og truede bestande af landpattedyr (Population Viability Analysis)
blev startet i 2013, og resultaterne i forhold til hasselmus som modelart afsluttes i 2015 og
følges op med videnskabelige artikler i år. Dette arbejde indgår som en forskningsdel af
kontrakten med Naturstyrelsen om fugle og pattedyr og fortsættes i kontraktperioden frem
til 2017, hvor området udvides til arter på Habitatdirektivets Bilag II & IV. Dette gælder
specifikt 17 flagermusarter, ulv, birkemus og odder.
Et større forskningsprojekt med titlen ’Agerlandets almindelige og sjældne fuglearter’ blev
iværksat i 2013 i forbindelse med opfølgning på forvaltningsplaner for hare og agerhøne i
samarbejde med Naturstyrelsen. Projektet, som fortsætter til og med 2016, er i november
2014 fulgt op af et erhvervs-ph.d.-studie i samarbejde med Dansk Ornitologisk Forening og
Innovationsfonden. I 2015 skal der indsamles yderligere data og analyserne påbegyndes.
Et projekt støttet af 15. juni Fonden skal rette op på den manglende viden om ’Nye dyrearter i Danmark’. Hidtil har ingen indsamlet alle informationerne om de ændringer, der er
sket i vores fauna: Hvor mange nye arter er kommet hertil? Hvor hurtigt spreder de sig og,
hvad betyder de for den øvrige fauna? Bevillingen er givet til Naturhistorisk Museum, Aarhus og BIOS. Hermed er vejen banet for begyndelsen til etablering af et videncenter for
nye arter i Danmark. Videncentret skal i første omgang indsamle informationer primært om
ulve og andre nytilkomne dyrearter. Det er et grundforskningsprojekt, der i første omgang
har til formål at skaffe mere basal viden om, hvordan nye arter etablerer sig i Danmark.
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Projektet afsluttes i 2015 med en konference i marts måned med titlen ’Nye arter i Danmark’. Naturstyrelsen har bedt om en projektbeskrivelse på en fortsættelse af projektet.
Videreudvikling af metoder inden for avanceret brug af radar til dokumentation af fugletræk fortsætter bl.a. i Sejerøbugten i et projekt, som blev iværksat i 2014 i samarbejde med
Naturstyrelsen. Metoderne bliver brugt både i forbindelse med grundvidenskabelige studier af fugletræk og i konkrete overvågningsopgaver som f.eks. anlæggelse af det nationale
testcenter i Østerild, som afsluttes i 2016. Radarbaserede studier har vist sig meget velegnede til at få et overblik over fugletræk i dårligt vejr og om natten, hvor der hidtil ikke har
eksisteret data.
Et større projekt finansieret af Naturstyrelsen og 15. Juni Fonden med fokus på gæs, jagt og
arealanvendelse er igangsat i 2013 og har dannet baggrunden for begrebet ’adaptiv
forvaltning’. Projektet afsluttes i 2016. Dette vil udvikles i fremtiden, og her udvikles integrerede populationsmodeller for udvalgte arter til forklaring af observerede bestandsændringer og effekter af klimaændringer, sygdomsudbrud og forvaltningstiltag som f.eks. jagttidsændringer, jagtudbytte, m.v. Analyserne omfatter arter, for hvilke der ligger store datasæt (edderfugle, skarv og gæs). Disse vil blive udnyttet til analyser på et højere niveau,
som bl.a. omfatter arternes flyway-bestande. Der vil blive foretaget en samlet vurdering af
menneskeskabte aktiviteters forstyrrende effekter (kumulative effekter) på rastende og
ynglende fugle, herunder analyseres ændringer af arternes levesteder som følge af forurening, arealforvaltning som reservatoprettelse m.v. Fremtidige aktiviteter forventes finansieret gennem fælles ansøgninger med større rådgivningsfirmaer. I 2015 planlægges det
at starte adaptive forvaltningstiltag på 2-3 udvalgte arter som delvist finansieres af DCE’s
strategiske midler, delvist af lokale aktører. Endvidere vil der blive afholdt kursus for ph.d.studerende og efteruddannelseskursus for sagsbehandlere/forvaltere i anvendelse af
adaptiv forvaltning. Endelig planlægges en international workshop om forvaltning af gæs
på internationalt niveau.
Der er gennem de sidste år opbygget en ekspertise i brug af højopløselige luftfotos til brug
for automatisk registrering af fugle på det åbne hav. Disse informationer bruges især i forbindelse med projektering og konsekvensanalyser af havvindmølleparker. I 2015 fortsætter samarbejdet med IfAÖ (Institut für Angewandte Ökosystemforschung GmbH) om overvågning af den tyske del af Østersøen og Nordsøen. Samarbejdet fortsætter ligeledes i
2015 med Alexandrainstituttet om at optimere metoder og algoritmer for at effektivisere
arbejdsgangen. Der er taget initiativ til at få iværksat en erhvervs-ph.d. inden for området.
Projektet ”Bearbejdning af 40 års vadefugletællinger på Tipperne” er finansieret af Naturstyrelsen. Projektets formål er at analysere forekomstændringer de sidste 40 år i relation til
lokale miljøforhold og totale flyway-bestande mhp. at kunne udrede effekterne af forskellige former for naturforvaltning samt klimaændringerne. Projektet rummer således både
forskning og bidrager desuden til den forskningsbaserede myndighedsunderstøttelse. I
2014 blev analysearbejdet færdiggjort, og i 2015 afsluttes projektet med sammenskrivning
af resultaterne til en videnskabelig publikation med forventet udgivelse i 2016.
Naturstyrelsen støtter i årene 2014-2017 projektet ”Analyse og modellering af Østersøens
ederfuglebestand” som et treårigt ph.d.-forløb. Formålet med projektet er at identificere
årsagerne til den kraftige bestandsnedgang og skæve kønsfordeling, som er konstateret i

BESKYTTE, BEVARE OG FORBEDRE NATURKAPITAL

21

Østersøens ederfuglebestand, der overvejende overvintrer i Danmark. Mulige årsager omfatter blandt andet jagt, ændringer i næringsstofbelastning, klimaændringer og prædation. Endvidere vil projektet levere en modelbaseret vurdering af effekterne af forskellige
forvaltningstiltag rettet mod bestanden, som input til en eventuel international forvaltningsplan. Projektet består i analyse og modellering af eksisterende data. Udover en statusrapport til Naturstyrelsen forventes ingen konkrete produkter i 2015.
Projektet ”Datagrundlag for modellering af den danske ederfuglebestand” er støttet af 15.
Juni Fonden og understøtter projektet ’Analyse og modellering af Østersøens ederfuglebestand’ med indsamling af nye data samt indtastning af historiske data. I 2015 vil der blive
indsamlet data om kønsfordelingen blandt ederfugle under forårstrækket.
Ph.d.-projektet ”Effects of variations in the landscape on population dynamics of caribou
(Rangifer tarandus) in West Greenland - possible consequences of mega-industry” finansieret af Grønlands Selvstyre m.fl. har til formål at belyse effekterne af menneskeskabte
forstyrrelser på dynamikken hos rensdyrpopulationen i Vestgrønland ved hjælp af en individ-baseret populationsmodel. Projektet understøtter myndighedsrådgivning ved at bidrage til forståelsen af hvordan menneskeskabte forstyrrelser påvirker vildtbestande. Desuden
indgår projektet i det strategiske samarbejde mellem AU og Grønlands Naturinstitut. I 2015
vil der blive gennemført en række analyser af bevægelsesmønstre fra satellitmærkede
dyr. Resultaterne af disse analyser skal bruges til parameterisering af populationsmodellen.
Der forventes en peer-reviewed artikel i 2015. Projektet afsluttes i 2017.

Forskningsbaseret myndighedsunderstøttelse
Den nationale myndighedsunderstøttelse i relation til arts- og vildtforvaltning varetages via
en særskilt kontrakt med Miljøministeriet. Den er nu forlænget til og med udgangen af
2017. Kontrakten vedrører både en række faste opgaver som den nationale vildtudbyttestatistik og vingeanalyser, jagttidsrevisionsopgaver og en række ad-hoc opgaver inden for
bl.a. følgende emner: direktiver, konventioner, vildtskader, klimaændringer, invasive arter,
forstyrrelser, naturgenopretning, jagt og jagttider.
DCE har indgået en rammeaftale med Forsvarets Ejendomsstyrelse (FES) om udarbejdelse
af screening og konsekvensvurderinger for natur og miljø på Forsvarets arealer herunder
havområder til og med 31. marts 2015. Der er aftalt iværksættelse af udarbejdelse af et
Maritimt Aktivitetskort i 2015. Projektet ’Etablering af habitattrægrupper’ vedrørende biodiversitetseffekter i grupper af sprængte, ringede eller væltede levende træer på forsvarets
arealer afsluttes i 2015.
Der sker forskning og rådgivning vedr. danske havpattedyr – se afsnit 3.3.2.
Finansieringen til implementering af en international adaptiv flyway forvaltningsplan for
bestanden af kortnæbbet gås, herunder konkrete projekter vedrørende genopretning af
habitater, forbedret jagt og reduktion af anskydninger, kommer fra forskellige interessenter
- herunder private fonde og Miljøministeriet. Projektperioden er 2012-2016. Forberedelsen
af dette arbejde har været finansieret af AU, og projektet vil være det første eksempel i
Europa på en adaptiv forvaltningsplan, som gerne skulle bane vejen for tilsvarende forvaltningsplaner for andre arter. I 2015 videreføres bestandsopgørelse og modelevaluering
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samt afholdelse af statusmøder i den internationale arbejdsgruppe samt den danske følgegruppe.
Ultimo 2013 har BIOS indgået et samarbejde med Fødevareministeriet og Miljøministeriet
om et nyt projekt omkring ’Bifangst af fugle i fiskeredskaber’. Projektet videreføres til og
med 2016 og skulle gerne resultere i en vurdering af omfanget og ikke mindst forslag til,
hvordan bifangst af fugle kan undgås. I 2015 indsamles data.
Et stort EU-finansieret projekt om forvaltning og videnindsamling vedr. skarv, der blev koordineret fra DCE, blev igangsat i 2012 og afsluttet i 2014. Projektet videreføres imidlertid i
2015 gennem et nyt EU-projekt med titlen ’CORMODIST’. Projektet har til formål at skabe
overblik over antal og fordeling af skarv i Europa samt formidle viden om skarv. Fokus i
2015 er dataindsamling og afsluttende formidling af projektet.
Arbejdet i Fagdatacenter for terrestrisk natur og biodiversitet indebærer udvikling af tekniske anvisninger for overvågning og analyse af data samt afrapportering i henhold til Habitatdirektivet. I 2015 vil der blive foretaget en afrapportering af data og arbejdet med at
udlægge nye stationer til overvågning af de 44 terrestriske habitattyper afsluttes.
Rådgivning af Naturstyrelsen om opdatering af de § 3-beskyttede naturarealer har stået
på siden 2012. Dette arbejde afsluttes i starten af 2015 med en analyse af det nye, opdaterede datasæt og dets betydning for naturbeskyttelsen i Danmark. Analyserne vil kvantificere, hvor mange beskyttede naturarealer, der er gået tabt siden 1995 og hvor mange
arealer, der enten har været overset i den vejledende registrering på Miljøportalen eller
har udviklet sig til en beskyttet tilstand siden naturbeskyttelsesloven trådte i kraft i 1992.
DCE har siden 2013 arbejdet med at udvikle og opdatere et High Nature Value (HNV) kort
for det åbne land for NaturErhvervstyrelsen. HNV-kortet udpeger de arealer, der rummer
de største biodiversitetsværdier i det åbne land med henblik på at fokusere den naturrettede landbrugsstøtte. HNV-kortet vil blive anvendt til prioritering af tilskud til græsning og
høslæt på beskyttede naturarealer fra begyndelsen af 2015. BIOS medvirker til den årlige
opdatering af kortet.
DCE har i samarbejde med KU udviklet Biodiversitetskort for Danmark, der indgår i det
grønne Danmarkskort i Naturplan Danmark. Kortet blev i slutningen af 2014 offentliggjort i
forbindelse med lanceringen af Naturplan Danmark. Kortet rummer en national prioritering
i form af en analytisk udpegning af de vigtigste 10 x 10 km kvadrater samt en lokal prioritering på 10 x 10 m i form af en vægtet bioscore, der indikerer arealernes betydning som
levesteder for rødlistede arter. Biodiversitetskortet vil gøre det lettere for naturforvaltere og
naturplanlæggere i stat og kommuner at få overblik over de vigtigste levesteder for truede
og sårbare arter og øger mulighederne for en omkostningseffektiv prioritering af naturindsatser. I 2015 skal BIOS i samarbejde med KU, opdatere kortet og udarbejde et High Nature Value kort for skov for Naturstyrelsen. Kortet skal bruges i forvaltningen af de danske
skove.
DCE er ansvarlig for udarbejdelse af den danske rødliste, der er en fortegnelse over truede
og sårbare arter i Danmark. I perioden 2012-2019 skal eksperter vurdere rødlistestatus for
sammenlagt 12.000 arter. I 2015 gennemføres rødlistevurderinger af mere end 4.000 arter
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af svampe, karplanter, natsommerfugle, bier og vandløbsinsekter. Rødlisten er et af de
vigtigste redskaber til at tilvejebringe en status for den danske biodiversitet og observationer af rødlistede arter indgår i både HNV-kortet (High Nature Value) og biodiversitetskortet
for Danmark. Rødlisten gennemføres i samarbejde med selvstændige eksperter og de
naturhistoriske foreninger.

Videnformidling
I januar 2015 arrangerer BIOS det tredje biodiversitetssymposium. Formålet med symposiet
er at skabe et nationalt forum, hvor forskere, forvaltere, konsulenter og beslutningstagere
mødes og diskuterer ny viden og aktuelle problemstillinger relateret til den danske biodiversitet og naturforvaltning. Biodiversitetssymposiet har i 2015 særligt fokus på planlægning, forvaltning, forståelse, inddragelse og forandring. Symposiet arrangeres i samarbejde
med KU.
Den årlige temadag om forskningsbaseret forvaltning af fugle og pattedyr afholdes i forbindelse med og som en del af ovennævnte biodiversitetssymposium. Derudover afholdes
en temadag med titlen ’Nye arter i Danmark’ på Naturhistorisk Museum som bl.a. en afslutning på projektet med samme titel mellem BIOS og Naturhistorisk Museum.

3.2

Ferskvandsøkosystemer

Forskningen på dette område søger at klarlægge, hvorledes økosystemerne i både søer
og vandløb fungerer under naturlige forhold. Denne forskning danner endvidere 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. Det gælder både ift. vådområder, vandløb og søer, hvor genopretningsprojekter kan bidrage til opnåelse af god kvalitet i våd-/vandområder. Viden samt
opbygningen af diverse økologiske modeller på dette område understøtter rådgivningen i
relation til eksempelvis EU’s Vandrammedirektiv samt vandplanerne. DCE er desuden
nationalt fagdatacenter for landovervågning (stofudvaskning fra dyrkede arealer) og
ferskvand inklusiv hydrometri.

3.2.1

Næringsstoftab og – transport i overflade- og grundvand.

Forskning
I tilknytning til reduktion af næringsstofbelastningen til marine områder startede i 2012
projektet ”Kontrolleret dræning som virkemiddel til reduktion af kvælstofudledning til
vandmiljøet”, som er et samarbejdsprojekt med SEGES, Institut for Agroøkologi, Orbicon
A/S og Wavin A/S. Projektet er finansieret af GUDP-midlerne under Fødevareministeriet og
løber over perioden 2012-2015. Projektets mål er at tilvejebringe en viden og et datagrundlag, som gør det muligt at kvantificere effekten af kontrolleret dræning på udledningen af kvælstof fra dyrkede arealer i Danmark til vandmiljøet. Det er endvidere projektets
mål at belyse, hvilke andre påvirkninger kontrolleret dræning kan have på miljøet og konsekvenserne for planteproduktionen. Endelig skal der udarbejdes et vejledningsmateriale,
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der beskriver, hvordan kontrolleret dræning projekteres, anlægges, drives og anvendes
som et miljømæssigt virkemiddel i samspil med myndighederne med henblik på at reducere udledningen af kvælstof til det marine vandmiljø. Dette skal sikre en mere omkostningseffektiv implementering af Grøn Vækst og vandplanerne. I 2015 gennemføres kontinuerte målinger af vandafstrømning og næringsstofkoncentrationer i 10 eksperimentelt
opsatte drænsystemer i Jylland og på Fyn for at analysere effekterne – både for næringsstoffer, udbytte og drivhusgasemissioner. Projektet vil deltage med indlæg ved Planteavlskonferencen, et indlæg ved 3rd international Conference ’Science for the Environment’,
AU, og der publiceres en rapport og en populærvidenskabelig og en international artikel.
BIOS deltager i forskningsalliancen DNMARK – (”Danish Nitrogen Mitigation Assessment:
Research and Know-how for a sustainable, low-Nitrogen food production”) finansieret af
Det Strategiske Forskningsråd (2013-2017). Projektet har 11 forskningsinstitutioner som
forskningspartnere, 15 innovationspartnere og 22 interessenter tilknyttet. DNMARKs formål
er at identificere barrierer og udvikle innovative, forskningsbaserede løsninger for en bæredygtig forvaltning af kvælstof i jordbruget. BIOS arbejder i projektet med intensive målinger af kvælstoftransport i et værkstedsområde ved Limfjorden og modellering af den
resulterende kvælstofbelastning ved nye produktionskæder. Ændringerne i produktionskæderne vedrører således: i) stof-udnyttelse og recirkulering, ii) Geografisk målrettede
tiltag baseret på intelligent management og planlægning og iii) Nye forbrugsmønstre
medførende ændret arealanvendelse og kvælstof-kredsløb. Inden for vandområdet undersøges effekterne af ændringer i landbrugets anvendelse af kvælstofgødning og nye
virkemidler for den resulterende N-belastning i udvalgte projektområder (eksempelvis
Limfjorden). I 2015 fortsættes arbejdet med at analysere kvælstofkredsløbet i 3-4 pilotområder i Danmark. Der forventes en international publikation og deltagelse med et indlæg
ved 3rd international Conference ’Science for the Environment’ på Aarhus Universitet i
2015. Se desuden beskrivelse af DNMARK i afsnit 4.1.1, 4.2.3 og 5.1.1.
Et 5-årigt (2014-2018) tværdisciplinært forskningsprojekt under Det Strategiske Forskningsråd, ’BUFFERTECH - Optimization of Ecosystem Services Provided by Buffer Strips Using
Novel Technological Methods’, har fokus på at inddrage nye teknologier til maksimering af
randzoners økosystemtjenester. I projektet undersøges hvordan randzoner langs vandløb
og søer skal designes og vedligeholdes i tid og rum for, at deres økosystemtjenester udnyttes optimalt i forhold til blandt andet næringsstoftilbageholdelse. Projektkonsortiet består
af partnere fra universiteter (3 danske, 2 udenlandske), SEGES, Landboforeninger og private virksomheder og er ledet af BIOS. Projektet har i 2014 etableret 3 randzoneobservatorier, hvor der skal udføres eksperimentelle forsøg med udnyttelse af randzonen til
reduktion af næringsstoftab. Der forventes en international publikation og deltagelse med
et indlæg ved 3rd international Conference ’Science for the Environment’, AU, i 2015. Se
desuden beskrivelse af BUFFERTECH i afsnit 3.2.2 og 4.2.4.
I projektet ’Kilder, kvalitet, omsætning, transport og effekter af opløst organisk stof og opløste organiske næringsstoffer fra jord til fjord’ finansieret af de strategiske midler fra DCE, AU
(2014-2016) undersøges kilderne, sammensætningen og omsætningen af opløst organisk
stof (DOM, herunder organisk kvælstof og fosfor) fra jord til fjord. Kilderne til DOM og DOM’s
sammensætning undersøges i to af landovervågningsoplandene (LOOP) ved synkrone
målinger i jordvand, drænvand, grundvand, riparisk zone og vandløb gennem et år.
Transporten og omsætningen af DOM undersøges i et vandløbssystem fra kilde til fjord og
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ud gennem fjorden ved at gennemføre synkronmålinger ved flere på hinanden følgende
stationer, med anvendelse af sporstoffer og synkrone målinger af vandføring. Projektets
resultater skal understøtte vores forståelse af næringsstof og kulstof kilderne og dynamikken i akvatiske systemer og anvendes i modellering, samt i opsættelse af mål i Vandrammedirektivet og det Marine Direktiv. I løbet af 2015 gennemføres alle målinger og eksperimenter. Der forventes deltagelse i en international workshop og 1-2 internationaler publikationer i 2015.
I et andet projekt finansieret af de strategiske midler fra DCE, AU (2014-2016) ”Kulstofbinding i retablerede vådområder” sammenlignes fire uafhængige metoder til bestemmelse
af kulstofakkumulering i retablerede vådområder: (1) Etablering af ’Rod Surface Elevation
Table’ (RSET) er en innovativ teknik (de første i Danmark), og vil fremadrettet kunne anvendes til monitering af balancen mellem C-akkumulering og omsætning i vådområder.
(2) Bestemmelse af CO2 balancer ved brug af transparente kamre, som giver mulighed for
at kvantificere fluxen af C i afgrænsede økosystemer. (3) Bestemmelse af kulstofindhold i
nydannet jord/sediment ved hjælp af accelerator mass spectrometry (AMS) af 14C og 13C.
og (4) Aldersdatering af jordkerner med stabile isotoper (137Cs og 210Pb), som også anvendes til bestemmelse af kulstofakkumuleringsrater. I 2015 vil der blive installeret RSET-udstyr
og målt netto udveksling af CO2 med kammerteknik. Der vil blive udtaget jordprøver til
analyse og aldersbestemmelse både til AMS-metoden og ved stabile isotoper.
Projektet ”Development and test of new cost-effective monitoring technologies and planning design for restoration of wetlands” (MONITECH) er finansieret af Det Strategiske
Forskningsråd (2009-2014) og der samarbejdes med tre stærke internationale forskningsgrupper. Fra AU er både BIOS, Agroøkologi og ENVS involveret. Resultaterne fra MONITECH er stærkt efterspurgt af miljøplanlæggere på nationalt og internationalt plan med
henblik på omkostningseffektivitet for anvendelse af forskellige moniteringssystemer til
måling af næringsstoffer, beregning af næringsstofomsætning (kvælstof og fosfor) i vådområder og gasemissioner fra restaurerede vådområder i fremtidige klimascenarier. I
2015 afsluttes projektet med en slutrapport, samt flere internationale publikationer omkring
kontrollerende faktorer for biodiversitet målt i plantesamfundet i vådområder, analyse af
prøvetagningsmetoder i vandløb og omsætningen, samt tilbageholdelse af fosfor i vådområder.
I forbindelse med det forberedende arbejde med den næste generation af vandplaner
blev der i 2013 igangsat et større modelleringsprojekt, som skal bidrage med en ny generation af kvælstofreduktionskort og en ny vand- og kvælstofbelastningsmodel. Modelleringen sker sammen med DCA -Nationalt Center for Fødevarer og Landbrug (AU), GEUS og
DHI og finansieres af Naturstyrelsen, Miljøstyrelsen og Fødevareministeriet. Der arbejdes
med en videreudvikling af de eksisterende vand- og næringsstofbelastningsmodeller (DKQNP) til beregning af vand- og næringsstofudledninger til kystvande og søer. Desuden skal
der arbejdes med udvikling af et modelværktøj til oplandsanalyse, hvor effekter af dosering af virkemidler kan beregnes efter princippet fra jord til fjord. Endelig skal modellerne
medvirke til at udvikle et nyt 3.-generations-kvælstofreduktionskort. Oplandsmodelprojektet indgår som en del af et større modelprojekt, som også omfatter marine modeller og sømodeller. Arbejdet skal afsluttes i 2015 med en rapport, indlæg ved Plantekonferencen og
3rd international Conference ’Science for the Environment’, AU, og med en populærvidenskabelige og international publikation.
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I GUDP-projektet ’ Emissionsbaseret kvælstof- og arealregulering’ (2014-2017) undersøges,
hvordan målinger kan være med til at sikre en billigere og mere effektiv kvælstofregulering. Projektet ledes af SEGES og udover BIOS er der deltagelse af Agroøkologi, AU, GEUS
og Sorbisense A/S. I projektet skal der udvikles koncepter for kvælstofregulering baseret
på målinger og emissioner af kvælstof fra marker. Der er tale om anvendelse af tre typer
målinger: N-min i jorden om efteråret, drænvandsmålinger og målinger i vandløb. Målinger skal sikre, at kvælstofreguleringen baseres på tal, der angiver den faktiske udledning
af kvælstof fra en bedrift eller et større område (opland). Et korrekt kendskab til kvælstofretentionen kan nemlig sikre en mere optimal placering af virkemidler. I projektet gennemføres omfattende målinger og indsamling af bedriftsoplysninger i tre pilotområder: Et opland
syd for Slagelse, et opland ved Odder og et opland ved Viborg. En foreløbig version af
målekoncepterne skal være klar allerede i 2015 i form af en rapport.
I GUDP- og EU’s Landdistriktprogramprojekt ”Landbruget i Landskabet” (2013-2015) skal
kommuner, landmænd og andre med interesser i det åbne land blive bedre til at spille
konstruktivt sammen, når de lægger planer for udviklingen i de danske landskaber. ”Landbruget i Landskabet” har som målsætning at udvikle forslag til en ny sammenfattende
metode og et koncept for planlægning i det åbne land og dermed bidrage til et nyt, fælles
forvaltningsredskab for myndigheder og landbrug. Fokusområder for BIOS’ arbejde er ud
fra to pilotbedrifter at gennemføre feltkortlægning og indsamling af data til forbedring af
fosforindex-beregningen (lokale markdata) og teste kvælstofopgørelse på bedriften ud fra
bedriftsdata. Projektets mål er at bidrage til at udvikle ny forskningsbaseret viden om metoder og teknologier i planlægningen i det åbne land, for at implementere det i en planlægning, der tilgodeser både natur, miljø, landskab og landbrugsudvikling. Projektet afsluttes i 2015 med en konference og en populærvidenskabelig publikation.
I projektet 'Integrated Management of Agriculture, Fishery, Environment and Economy –
IMAGE’ (2010-2015) finansieret af Det Strategiske Forskningsråd undersøges samspillet
mellem landbrug, fiskeri, akvatisk miljøkvalitet og økonomi i forhold til at opbygge et vidensgrundlag for integreret forvaltning af de indre danske farvande. Projektet har udover
BIOS 12 partnere fra Danmark, Sverige, Finland og USA. Hovedarbejdsopgaverne for afstrømningsdelen bliver i 2015, sammen med samarbejdspartnerne, at afslutte scenarieberegninger og færdiggøre publicering af resultater. Sammen med Baltic Nest Institute (BNI)
har IMAGE stor national, regional og international bevågenhed, da der for første gang
etableres forvaltningsmæssig sammenhæng mellem erhverv, vandmiljø og økonomi. I
2015 afsluttes projektet med publicering af internationale artikler samt danske og internationale konferencebidrag. Se desuden afsnit 3.3.2 og 4.1.1.
I EU FP7-projektet ’Managing Aquatic Ecosystems and Water Resources under Multiple
Stress- MARS’ (2013-2017) er der 23 internationale partnere, som samarbejder om at levere forskningsbaseret viden, der kan forbedre implementering af Vandrammedirektivet.
Europas vandområder er påvirket af multiple stressorer, f.eks. eutrofiering, sedimenter,
pesticider og hydromorfologiske forringelser. Vandplanerne har til formål at reducere den
negative påvirkning og forbedre den økologiske tilstand i vandområderne. På grund af
manglende viden tager vandplanerne imidlertid kun i begrænset omfang hensyn til de
komplicerede interaktioner mellem multiple stressorer. BIOS indgår i forskning på oplandsniveau, der har til formål at karakterisere sammenhængen mellem multiple stressorer og
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økosystem-respons, -funktion og -service samt vandmængder og vurdere effekter af scenarier for arealanvendelse og virkemidler. På grundlag af eksisterende data og nye eksperimenter (bl.a. i strømrender) udvikles empiriske og dynamiske modeller, der kan beskrive
sammenhænge mellem stressorer og økosystemer, og som kan integreres i eksisterende
oplandsmodeller. I 2015 forventes publiceret en international artikel. Se også beskrivelse i
afsnit 3.2.2 og 5.3.2.
I projektet 'Effects of climate change on Lake Volta resources – VOLTRES’ (2014-2017)
finansieret af DANIDA samarbejder BIOS med CSIR Water Research Institute, Ghana om at
øge forståelsen af den fysiske og biogeokemiske funktion af Volta søen og hvordan klimaforandringer vil påvirke søen og dens ressourcer (fisk) både direkte og via forandringer i
søens opland. VOLTRES vil styrke den lokale forskningskapacitet gennem introduktion af
nye metoder som økosystem- og biofysisk modellering og bidrage til en effektiv forvaltning
af hele søsystemet. I 2015 vil der blive indsamlet biologiske, klimatiske og hydrologiske
data i søen og oplandet og der vil blive gennemført den første modelopsætning.
I projektet ’Coherent policies and governance of the Baltic Sea Ecosystems - Go4Baltic’
(2015-2017) finansieret af BONUS-programmet undersøges i et samarbejde mellem 6
partnere fra Danmark (ENVS og BIOS), Finland, Sverige og Polen overensstemmelse, synergier og konflikter mellem nationale og internationale miljø- og landbrugspolitikker i
landene omkring Østersøen. Formålet er at kunne levere policy-relevant rådgivning vedrørende reduktion af næringsstoftilledningen til Østersøen i samspil med klima- og landbrugspolitik. Go4Baltic har fokus på national implementering og politikudvikling i forhold til
Østersøhandlingsplanen (BSAP), Vandrammedirektivet, Havstrategidirektivet og EU’s landbrugspolitik (CAP) samt bekæmpelse af klimaforandringer. Go4Baltic integrerer metoder
og modeller indenfor samfundsvidenskab, økonomi og oplandsprocesser og vurderer
omkostningseffektivitet og effekter af lovgivning på næringsstof tilledningen til Østersøen
og udledningen af drivhusgasser. I projektet arbejder BIOS med modellering af emissioner
af næringsstoffer ved forskellige scenarier (se afsnit 4.1.1). BIOS indgår i forskning på oplandsniveau og skal tilvejebringe sammenhængende, detaljerede datasæt på arealanvendelse og landbrugsdrift i hele oplandet til Østersøen samt estimere effekter af virkemidler på næringsstoftab, drivhusgas emissioner og kulstoflagring i jorden.
I et ansøgt GUDP-projekt ’Gips og kalk for mindre fosfortab og bedre jordstruktur – PLETRENS’ (2015-2019) skal BIOS sammen med 5 danske partnere (Agroøkologi, AU, VFL og 3
private virksomheder) undersøge om tilførsel af gips eller ”strukturkalk” til landbrugsjord
kan reducere fosfortabet og forbedre jordstrukturen på kulstoffattige lerjorder og på de
lerede pletter i marker, hvor jordbearbejdning og planteetablering er problematisk. Målet
er at: (1) gennemføre fastliggende markforsøg med tilførsel af gips og ”strukturkalk”, (2)
undersøge hvordan disse tilførsler påvirker risikoen for fosfortab via erosion og udvaskning
fra pløjelaget, (3) demonstrere effekten af gips og ”strukturkalk” på oplandsskala samt (4)
beskrive virkemidlet og udvikle et beslutningsstøttesystem til landbruget. BIOS vil deltage i
projektet med effektmålinger på forskellige skala af at anvende gips til reduktion af fosfortabet fra marken ved at gennemføre målinger af overfladeafstrømningen, drænvandet og
i vandløb. Projektet forventes opstartet i 2015 med udvælgelse af forsøgsområder og opstart af eksperimenter og målinger.
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Et nyt projekt skal i 2015 opdatere det nuværende belastningsværktøj (DK-QNP) som anvendes i NOVANA-opgørelserne af vand- og næringsstofbelastningen af fjorde og kystvande. Projektet vil udvikle et værktøj som er linket til GIS. Det nye belastningsværktøj skal
anvendes til belastningsopgørelser under NOVANA, som også afrapporteres til internationale kommissioner som HELCOM og OSPARCOM. Projektet afsluttes med et notat i 2015
og et indlæg ved 3rd international Conference ’Science for the Environment’, AU.

Forskningsbaseret myndighedsunderstøttelse
Igennem Fagdatacenter for såvel ferskvand som for landovervågningsoplande gennemføres analyser og udarbejdes rapporter om vandløbs, søers og landovervågningsoplandenes tilstand og udvikling, hvor også om særlige faglige problemstillinger behandles. I
2015 forventes de datatekniske anvisninger at blive afsluttet som en supplerende del til de
tekniske anvisninger. Der udarbejdes en teknisk anvisning for hhv. Naturtypebestemmelse
af søer større end 5 ha og Prøvetagning af bentiske kiselalger til brug ved udvikling af indeks.
Der foretages løbende revisioner af de tekniske anvisninger, ligesom der afholdes interkalibreringer for udvalgte anvisninger, herunder Oparbejdning af fytoplankton og fytobenthos søer, Fysisk indeks – vandløb og Hydrometri og belastning
Inden for rammekontrakten gennemføres i 2015 og 2016 ”Overvågning af GrønVækst
vådområder (GV Vådområder)”. Formålet med dette projekt er 1) at levere data til evaluering af effekten af GV-virkemidlet ”vådområder”, 2) at levere data til effektopgørelser for
indsatser med LDP-medfinansiering til EU-Kommissionen og 3) at levere videngrundlag for
videreudvikling af vådområder som virkemiddel til reduktion af kvælstof- og fosforudledning fra de dyrkede arealer til vandmiljøet.
I projektet ”Udvikling af empirisk kvælstof udvaskningsmodel, NLES5” (2015), finansieret af
Miljøstyrelsen, analyseres vandbalance og perkolationens betydning for størrelsen af Nudvaskning. De anvendte data er 25 års målinger af N-udvaskning på jordvandsstationer i
Landovervågningen og i projektet etableres et samarbejde med Københavns Universitet
om evaluering af perkolationsberegningen i DAISY-modellen. Resultatet af arbejdet har
betydning for udviklingen af en ny empirisk udvaskningsmodel, der skal anvendes i en ny
arealregulering af landbrugets kvælstoftab til vandmiljøet. I projektet udarbejdes et notat
om resultatet af analyserne.
I projektet ”NY arealregulering” som afsluttes i 2015 og er finansieret af Miljøstyrelsen, vurderes hvilken effekt en ny regulering har for landbrugets N-tab til vandmiljøet. Beregningerne gennemføres på baggrund af registerdata for landbrugsbedrifters afgrøde, som
indberettes til Enkeltbetalingsordningen, samt på forbrug af gødning (gødningsregnskaber). Natur- og Landbrugskommissionen (NLK) har udtrykt et ønske om, at se på en fremadrettet mere fleksibel og målrettet regulering af landbrugets næringsstofpåvirkning af
vandmiljøet. Her er der blandt andet behov for viden om muligheden for at målrette reguleringen efter de forskellige områders retentions-kapacitet og vandområdernes sårbarhed.
Ny arealregulering omfatter en regulering af bedrifters N-kvoter. I projektet vurderes hvordan denne regulering påvirker de enkelte typer af landbrugsbedrifter og hvordan en generel regulering af husdyrbrug vil kunne implementeres inden for konceptet af Ny arealregulering. Resultaterne af projektet har betydning for Danmarks implementering af NLK’s
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anbefalinger til målrettet regulering af landbrugets næringsstofpåvirkning af vandmiljøet.
Projektet afsluttes i 2015 med et notat, der beskriver analyser og beregninger.
I projektet ”Nitratdirektivet” (ND) som af sluttes i 2015 og er finansieret af Miljøstyrelsen,
udregnes markbalancer og udvaskning af kvælstof for hele landet. Datagrundlaget er
baseret på registerdata for landbrugsbedrifters afgrøder, som indberettes til Enkeltbetalingsordningen, samt på forbrug af gødning (gødningsregnskaber). Registerdata behandles og de endelige data anvendes til at evaluere udvaskning fra kvægbrug, der har opnået en undtagelse fra Nitratdirektivets grænse for husdyr, således at disse brug må anvende
husdyrgødning, der svarer til produktionen fra 2,3 DE/ha, mens øvrige brug kun må anvende en produktion fra 1,7 DE/ha. Arbejdet har relevans for at Danmark kan opretholde
undtagelsen fra Nitratdirektivet. I projektet udarbejdes i 2015 et notat, der beskriver udvikling i afgrødefordeling og kvælstofudvaskning for kvægbrug med og uden undtagelse.
I projektet ”Drænmålinger som regulering af N-tab”, som forventes finansieret af Miljøstyrelsen, udvikles og testes målemetoder til at bestemme kvælstoftabet fra dræn. Desuden
testes om NLES3-modelen (model til beregning af kvælstofudvaskning) kan prædiktere
målte nitratkoncentrationer i drænvand, herunder beskrive i hvilket omfang nitratkoncentrationer i drænvand kan repræsentere jordvandets nitratkoncentrationer målt ved bunden af rodzonen. I projektet er der fokus på at styrke en fælles forståelse for de udfordringer, muligheder og begrænsninger, der er knyttet til drænmålinger, herunder betydning af
variation i jordfysiske parametre, afgrænsning af drænopland, målemetoder mv. Projektet
er relevant til at vurdere om emissionsbaserede målinger kan anvendes til regulering af
landbrugets kvælstof emission, som ligeledes er en del af Natur- og Landbrugskommissionens anbefalinger til målrettet regulering af landbrugets næringsstofudledninger til vandmiljøet. Projektet forventes afsluttet med en rapport i 2015.
Der er fra Miljøstyrelsen, Naturstyrelsen og Fødevareministeriet udtrykt et behov for opdatering vedrørende P-indeks for alle fire transportveje og delindeks. En operationel brug af Prisikoværktøjet som miljøplanlægningsredskab, f.eks. i forbindelse med miljøgodkendelser
ved udvidelse af husdyrbrug og frivillige ordninger under Landdistriktsprogrammet, kræver:
1) en opdatering af værktøjet, 2) en evaluering af værktøjet og usikkerhedsanalyse efter
specificerede krav afstemt med myndighederne, samt 3) etablering af en organisation til
drift og vedligeholdelse af værktøjet. Ved opdatering forstås en aktualisering af redskabets
prototype mht. datagrundlaget og implementering af den software, der driver forskellige
komponenter af værktøjet. Der findes herudover flere konkrete muligheder for at implementere nye eller videreudviklede komponenter i redskabet. Det drejer sig om risikokortlægning på lavbundsjord og estimering af P-udvaskning på sandede jorde, som vil kunne
implementeres efter en ekstra forskningsindsats af begrænset omfang. Disse komponenter
vil kunne forbedre redskabet væsentligt. Finansiering søges hos Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen, men skal også tænkes ind i forbindelse med fremtidige EU-ansøgninger.
Der er behov for udvikling af en fosformodel til brug i den integrerede vandforvaltning i
forhold til beregning af belastningen af vandløb, søer og fjorde med både opløste og partikelbundne fosforforbindelser. Udviklingen skal baseres på en eksisterende DK-SWAT
opsætning, hvor der allerede er indbygget processer som brinkerosion og makroporetransport af fosfor. Der er behov for yderligere forbedringer af DK-SWAT i forhold til modellering af fosforudvaskningen. Her skal en hollandsk fosforudvaskningsmodel ’PLEASE’, som
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er testet på udvaskningsdata fra to Landovervågningsoplande, inddrages ved gennemførelse af yderligere valideringer på LOOP-data og endelig test af hele modelsystemet i en
række pilotoplande. Modellens evne til at simulere fosfortab og fosforbelastninger skal
sammenlignes med simuleringen gennemført med den eksisterende model (DK-QNP) i de
valgte pilotoplande. Perspektivet er at etablere et nyt modelsystem, som fremadrettet kan
anvendes på landsplan til opgørelse af fosforbelastningen af vandområder til brug i NOVANA og Vandrammedirektivet. Finansiering søges opnået i Naturstyrelsen.
Natur- og Landbrugskommissionen (NLK) har udtrykt et ønske om, at se på en fremadrettet
mere fleksibel og målrettet regulering af landbrugets næringsstofpåvirkning af vandmiljøet. Her er der blandt andet behov for viden om muligheden for at målrette reguleringen
efter de forskellige områders retentions-kapacitet og vandområdernes sårbarhed. I 2015
bliver metoden færdigudvidet til et detailniveau på ca. 3.500 deloplande under oplandsmodelprojektet, hvor den samlede N-retention søges beregnet fordelt på såvel grundvand
som retentionen i fersk overfladevand (vandløb, søer og vådområder). I 2015 publiceres
den endelige faglige rapport om modelprojektet i et samarbejde mellem GEUS og AU, og
de endelige reduktionskort for grundvand og overfladevand færdiggøres og publiceres.
På den længere bane skal der arbejdes hen imod en finere skala (mark), hvorfor ny viden
om emner som N-omsætning i lavbundsjorde, N-omsætning i ådale med fremtrængning
af iltet grundvand med nitrat, N-omsætning i forskellige typer af vandløb, vådområder og
søer skal indhentes. Desuden er der behov for en kortlægning af dræns placering og funktion i landskabet, samt deres afvandingsevne. Finansiering søges hos Naturstyrelsen og i
NaturErhvervstyrelsen.
Et eksempel på et projekt tæt knyttet til den nationale overvågning er projektet ”Varslingssystem for pesticidudvaskning”, finansieret af Miljøstyrelsen og oprindelig iværksat i 1998.
Den nuværende projektperiode løber fra 2011 til 2015. De øvrige partnere i projektet er
GEUS og Institut for Agroøkologi, AU. I projektet undersøges udvaskning af pesticider anvendt i landbrug under reelle markforhold. Formålet er at undersøge om godkendte pesticider eller deres nedbrydningsprodukter – ved regelret brug – udvaskes til grundvandet i
koncentrationer over grænseværdien, for herigennem at udvide det videnskabelige
grundlag for danske myndigheders procedurer for regulering af sprøjtemidler. Dvs. projektet danner, inden for specifikke oplande, basis for en løbende kontrol af anvendte pesticider. DCE’s opgave i projektet er at drifte tre drænstationer samt beregne og afrapportere
afstrømnings data. Der udkommer en årlig rapport, som redigeres af GEUS.
Videnformidling
Der vil blive holdt oplæg ved møder for landbruget (eksempelvis Plantekongres januar
2015) og holdt oplæg i interesseorganisationer, faglige fora (eksempelvis IDA-miljø) ligesom viden stilles til rådighed for Miljøministeriet, Fødevareministeriet og beslutningstagere.
Derudover vil der udkomme 12 internationale og 5 populærfaglige artikler, samt 4 faglige
rapporter.

3.2.2

Søer og vandløb – struktur og funktion

Forskning
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CIRCE (Center for Informatics Research on Complexity in Ecology) er et projekt bevilget af
AU Ideas-midlerne og løber til udgangen af 2015. Projektets formål er, at undersøge betydningen af kompleksitet omkring hvorledes økosystemer fungerer og responderer på
miljømæssige ændringer, med fokus på tre primære kompleksitetsfaktorer: artssamspil,
spredning og miljøvariabilitet. Faktorernes generelle betydning, deres interaktion og tilhørende mekanismer undersøges. Projektet er rent teoretisk og der er tilknyttet to postdoc’s. I
2014 har fokus ligget på at teste betydningen af temperatur og trofisk status for fødekædestruktur og energiflow i lavvandede søer. I 2015, hvor projektet afsluttes, sammenskrives
projektets resultater med henblik på at komme med en vurdering af fremtidig tilstand og
energiflowbeskrivelse i typiske danske søer.
Som beskrevet i afsnit 3.2.1 og 5.3.2 indgår BIOS i EU FP7-forskningsprojektet MARS – Managing Aquatic Ecosystems and Water Resources under Multiple Stress, hvor det overordnede formål er at levere forskningsbaseret viden, der kan forbedre implementering af
Vandrammedirektivet. På søområdet er der i 2014 gennemført et feltforsøg i forsøgsanlægget ved Lemming vedrørende interaktioner mellem multiple stressorer: ekstrem temperaturstigning (hedebølge) kombineret med eutrofiering. I 2015 analyseres data fra den
simulerede hedebølge, med henblik på at vurdere sø-systemernes respons før, under og
efter (systemets recovery-evne) en sådan påvirkning. Desuden gennemføres analyse af
eksisterende data i relation til kombinerede temperatur og eutrofieringseffekter. I 2014 er
der ligeledes gennemført forsøg i 12 strømrender, hvor effekterne af forskellige kombinationer af forhøjede næringsstofkoncentrationer, fint sediment og lav vandføring er undersøgt for primærproduktion og næringsstofoptag samt sammensætningen af alger og
smådyr. I 2015 vil data fra disse forsøg blive analyseret.
Implementeringen af EU's Vandrammedirektiv i Danmark - via Vandplanerne - medfører,
at der skal ske en stor indsats for at nedbringe næringsstoftabet fra landbruget, for at tilstanden i overfladevand og grundvand i 2015 kan leve op til en række miljømål. Projektet
SUPREME-TECH (2010-15), finansieret af Det Strategiske Forskningsråd, er et samarbejdsprojekt med Institut for Agoøkologi, AU, som har til formål at skabe det videnskabelige
grundlag for udvikling af en kost-effektiv filterteknologi rettet direkte mod fosfortilbageholdelse og kvælstoffjernelse i landbrugsoplande. Det er i projektet målet at udvikle filtre, der
kan placeres strategisk vigtigt i landskabet i forhold til de primære N- og P-transportveje. I
2015 fortsættes testningen af det færdigbyggede anlæg, mhp. at evaluere den opnåede
hydrauliske formåen og evne til at omsætte kvælstof samt tilbageholdelse af fosfor under
forskellige naturligt forekommende temperaturregimer.
Projektet ”Sørestaureringscentret – CLEAR 2” er finansieret af Villum Kann Rasmussen Fonden og fortsætter frem til 2016. Det er et samarbejdsprojekt mellem KU, SDU, GEUS og AU,
og har til formål at give et samlet overblik over anvendte teknikker og disses muligheder
og begrænsninger i forhold til restaurering af søer i Danmark. I CLEAR 2 har fokus i 2014
ligget på analyse af data fra kvælstofforsøget gennemført i 2013. Et af resultaterne er bl.a.,
at en overraskende stor del af kvælstof optages af undervandsplanter eller trådalger (afhængig af hvilke der dominerer i de klarvandede systemer), frem for at blive inkorporeret i
sekundære producenter (planteædende dyr). Endvidere blev der fulgt op på de tidligere
gennemførte restaureringstiltag i Vedsted Sø og Væng Sø, ligesom sømodeller for bl.a. den
restaurerede Furesø er under udvikling. Endelig har BIOS deltaget i arrangering og afholdelse af et ph.d.-kursus vedrørende sørestaurering. I 2015 vil fokus i projektet ligge på vide-
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reudvikling og anvendelse af sømodellen for Furesø samt sammenskrivning af, de i projektet, oparbejdede data. Endvidere oparbejdes en sedimentsøjle (paleolimnologisk studie)
fra Fårup Sø med henblik på at vurdere vandremuslingers rolle som restaureringsværkstøj.
Centrets arbejde har stor interesse for såvel styrelser som kommuner, da de udviklede
metodikker kan anvendes som redskaber i forbindelse med etablering af god vandkvalitet
i forhold til Vandrammedirektivet og tilhørende vandplaner.
Projektet AMOS (Administrationsværktøj til Monitering af Søer) vedrørende udnyttelse af
satellitfotos i overvågningen blev igangsat i 2013 under det Miljøteknologiske Udviklingsog Demonstrationsprogram (MUDP) og afsluttes i 2015. Projektet er et samarbejdsprojekt
med DHI og GRAS ved KU. Projektet er et udslag af stigende behov for anvendelse af ny
teknologi og ressourceeffektive metoder til overvågning i forbindelse med Vandrammedirektivets implementering. I Danmark stiller implementeringen af Vandrammedirektivet nye
krav til det nationale overvågningsprogram, NOVANA. Et af områderne er behovet for
viden om alle søer større end 5 ha, hvor det skal vurderes om søerne opfylder kravet om
mindst god økologisk kvalitet i 2015. I AMOS-projektet er det målet at udvikle et kvalitetssikret administrationsværktøj, hvormed det vil være muligt at anvende satellitdata i sammenhæng med traditionelle klorofylmålinger i den nationale vandforvaltning. BIOS’ rolle i
2015 er at kvalitetssikre og evaluere de udviklede værktøjer i relation til traditionelle klorofyl-målinger samt vurdere værktøjet som et administrationsværktøj.
Forundersøgelse af Ormstrup Sø startede op i november 2014 og afsluttes i 2016. Det er et
samarbejdsprojekt mellem Viborg Kommune, Syddansk Universitet og BIOS og formålet
med projektet er gennemførelse af en forundersøgelse, der skal belyse forskellige muligheder for søens restaurering. På baggrund af resultaterne ønskes efterfølgende et forslag til
overvågning af søens tilstand. BIOS’ del i projektet er at udføre en karakterisering af sedimentet, samt gennemføre et tilsyn til vurdering af søens tilstand forud for en restaurering.
Det er målet, at projektet kan resultere i et egentligt restaureringsprojekt, hvor der anvendes en kombination af metoder, som f.eks. opfiskning og aluminium- eller phoslockbehandling. Restaureringen kan efterfølgende danne grundlag for rådgivning i forhold til
restaurering af tilsvarende søtyper.
REFORM (Restoring rivers for effective catchment management) er et EU FP7rammeprogram-projekt, der fortsætter frem til 2016. Formålet med projektet er at udvikle
indikatorer for påvirkning af de fysiske forhold i vandløb (hydromorphologi) - både abiotiske og biotiske - samt udarbejde strategier for vandløbsrestaurering, der kan bringe vandløb til at opnå god økologisk tilstand i henhold til Vandrammedirektivet. BIOS har ansvaret
for udviklingen af biologiske indikatorer, der er følsomme for forstyrrelser i hydromorfologi.
En række gennemgribende analyser har vist at artskarakteristika hos makrofyter kan bruges som indikatorer for menneskeskabte forstyrrelser i vandløbene både i form af eutrofiering og hydromorfologiske forstyrrelser. I REFORM deltages ligeledes i en WP om restaurering, hvor Skjern Å indgår som case. I 2013 blev der gennemført feltindsamlinger og registreringer i de 2 udvalgte åsystemer, samt analyser af hydromorfologiske forhold med
henblik på udarbejdelse og test af et fælles hydromorfologisk klassificeringssystem. Fokus
for de analyser, der blev gennemført i 2014, var at undersøge betydningen af storskalarestaureringer i forhold til restaureringer i mindre skala med fokus på biodiversitet på vandløbsnære arealer og den økologiske tilstand i vandløbene. Resultaterne er delvist blevet
afrapporteret i 2014 i form af en deliverable og bliver i 2015 afrapporteret i videnskabeli-
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ge publikationer med fokus på økologisk tilstand i vandløb vurderet ud fra relevante Vandrammedirektiv-indikatorer samt biodiversitet på vandløbsnære arealer.
Det strategiske DCE-projekt ”Konsekvenser af ændret vandløbsvedligeholdelse” fortsætter
i 2015. Projektet fokuserer på de akvatiske og terrestriske naturtyper, der er omfattet af
Habitatdirektivet, samt på arter og samfund, der har betydning for den økologiske tilstand
jf. Vandrammedirektivet. Der er kun ringe viden om, hvilke effekter ændringer i vedligeholdelsespraksis har for vegetationens sammensætning i vand og på land. Det forventes i
projektet at skabe ny viden, der kan kvalificere beslutninger omkring virkemidlers anvendelse i vandøkosystemer. Dermed forventes også, at projektets resultater kan bidrage til
en mere holistisk tilgang til anvendelse af virkemidler, således at disse omfatter alle aspekter af økologisk tilstand, herunder også tilstanden af de grundvandsafhængige naturtyper
på land. Projektet er yderst relevant for Miljøministeriet og andre myndigheder, da resultater fra projektet vil være centrale i forhold til vandplanarbejdet, hvor også vandløbenes
plantesamfund Indgår som kvalitetselement. Første del af projektet blev med udgangen af
2014 afrapporteret i en specialerapport: ’Grødeskæring i Danmark – hydrologiske og planteøkologiske effekter i mellemstore og store vandløb’. De øvrige dele af projektet vil blive
afrapporteret i 2015.
Forskning i hvordan randzoner langs vandløb skal designes og vedligeholdes i tid og rum
for, at deres økosystemtjenester udnyttes optimalt, er mangelfuld. Projektet BUFFERTECH
(se også beskrivelse under afsnit 3.2.1 og 4.2.4) startede i april 2014 med etablering af 2-3
randzoneobservatorier, hvor der skal laves eksperimentelle forsøg med udnyttelse af randzonen til reduktion af næringsstoffer herunder med anvendelse af ’engineered’ randzoner
til drænvand, biodiversitet-indhold over tid, høst af biomasse til miljøhø/foderpilleproduktion og til biogasproduktion, samt analyser af optimalt design (bredder mv. for tilbageholdelse af fosfor). De eksperimentelle forsøg fortsætter i 2015.
Projektet ”Udvikling af en biologisk pesticidskadesindikator til danske vandløb” under Pesticidforskningsprogrammet sigter dels mod at udvikle en skadesindikator til at påvise og
kvantificere pesticiders indflydelse på den økologiske tilstand i danske vandløb, dels mod
at foreslå grænser for, hvornår denne indflydelse har betydning for opfyldelse af nationale
miljømål. Indikatoren vil bygge på en enkelt organismegruppe, makroinvertebrater, som i
forvejen anvendes som miljøindikatorer i vandrammedirektivet. Projektet er et samarbejde
mellem BIOS, KU og det norske NIVA. I 2014 gennemførtes kontrollerede forsøg i eksperimentelle mesokosmos. Pga. tekniske vanskeligheder med forsøg i strømrender, er der i
stedet gennemført forsøg i gennemluftede akvarier. Resultaterne fra disse forsøg vil indgå i
afrapporteringen, som færdiggøres i 2015.
Projektet ”NATURA 2000-netværkets betydning for sikring af den danske biodiversitet” er
finansieret af DCE’s strategiske midler, og det igangsættes i 2015 og afsluttes i 2016. Formålet med projektet er at evaluere NATURA 2000-netværkets effektivitet mht. repræsentation og beskyttelse af truede og naturtype-repræsentative arter i Danmark, med fokus på
de arter og naturtyper som optræder i Habitatdirektivet og Vandrammedirektivet. I projektet indhentes data om fordelingen af truede og repræsentative arter fra alle større tilgængelige datakilder for væsentlige akvatiske og terrestriske naturtyper inden for og uden for
NATURA2000-områderne. Data samkøres med tilgængelige oplysninger om eksisterende
og planlagte forvaltningstiltag. Projektets datasæt og analyseprocedurer kan efter projek-
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tets afslutning danne grundlag for bl.a. rådgivning omkring forvaltningen af de givne områder.
Projektet COCLAKE (Carbon cycling in lakes) er finansieret af det Brasilianske forskningsråd (CAPES) og er en del af deres ”Science Without Borders”-program. BIOS er gennem en
gæsteforsker (rådgiver) tilknyttet det føderale universitet i delstaten Minas Gerais i tre år
(2014-2017). I den periode vil vedkommende både skulle rejse til Brasilien samt være
vært for specialestuderende og postdoc’s tilknyttet projektet i Danmark. Projektet omhandler forskning i tropiske søers økologi med særlig fokus på at forstå, hvordan klimaforandringer og ændringer i søers opland påvirker stofomsætningen herunder optag og frigivelse af
drivhusgasser. I løbet af 2015 forventes publiceret 3 peer-reviewed artikler. Projektet afsluttes i februar 2017.

Forskningsbaseret myndighedsunderstøttelse
Overvågning af ferskvandssystemerne under NOVANA gennemføres i henhold til programbeskrivelserne. I den forbindelse er DCE fagdatacenter for vandløb og søer. Arbejdet
udmøntes i rapporter om vandløbs og søers tilstand. Der bidrages til revision af de gældende overvågningsprogrammer bl.a. med forskningsbaseret rådgivning af de faglige
koordineringsgrupper. I 2015 færdiggøres de sidste datatekniske anvisninger, og det forventes, at revisionen af NOVANA-programmerne iværksættes med henblik på at et revideret program er klar i 2017.
Der blev i 2014 udarbejdet en række notater og rapporter for Naturstyrelsen til understøttelse af de kommende 2. generations vandplaner. Disse dækker bl.a. anvendelse af Dansk
Vandløbs Plante Indeks (DVPI) i type 1 vandløb, effekten af vandindvinding på de tre biologiske kvalitetselementer i vandløb, klimaændringernes betydning for de biologiske kvalitetselementer i vandløb, søer og marine områder, og anvendelse af makroinvertebrater
som biologisk kvalitetselement i søer. Sidst i 2014 igangsattes endvidere to projekter vedrørende DVPI, dels et fagligt projekt, der skal beskrive plantesamfundene i vandløb med
forskellige tilstandsvurderinger, dels et projekt, der dokumenterer den statistiske metode,
der ligger til grund for DVPI. Desuden gennemføres et mindre projekt om verifikation af ikke
at anvende makroinvertebrater som kvalitetselement i søer (redegørelse til ECOSTAT). Der
forventes flere lignende opgaver i 2015, ikke bare for Naturstyrelsen men også for NaturErhvervstyrelsen. Disse projekter vil i betydelig grad kunne bidrage med viden i relation til
næste basisanalyse og 2. geneations vandplaner.
Den opbyggede viden under f.eks. CLEAR 2 vil fortsat i vid udstrækning blive anvendt i
relation til den myndighedsunderstøttende rådgivning, herunder viden i forhold til rådgivning omkring restaureringsopgaver, tiltag i relation til vandplaner og tilhørende tiltag i
oplande. Viden danner endvidere baggrund for rådgivning omkring kombinerede indgreb, hvor dette er muligt.
Et sø-modelprojekt finansieret af Naturstyrelsen, er delvist afsluttet i 2014, mens den endelige afslutning er rykket til 2015. I projektet er vurderet år-til-år-variationer i de biologiske
kvalitetselementer med henblik på at vurdere, hvordan disse variationer påvirker sikkerheden, hvormed den økologiske kvalitet kan fastsættes på baggrund af et eller få års målinger. Dette er gjort i forskellige søtyper, som er eller har været intensivt overvåget i en årrække. Desuden er der opdateret en model for sammenhæng mellem sommermiddel-
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koncentration af hhv. fosfor (og evt. kvælstof), klorofyl a, planteplankton og bundvegetation, samt etableret modeller for sammenhæng mellem fosfortilførsel og fosforkoncentration
i søer. Modellerne vil være centrale i forhold til at kunne beregne indsatsbehovet, og formålet er at øge sikkerheden på det beregnede indsatsbehov ved at opstille en model,
som tager højde for sammenhængene for forskellige søtyper, f.eks. lavvandede og dybe
søer eller langsomt og hurtigt gennemstrømmede søer. Projektet afsluttes med godkendelse af den endelige rapport. Ovennævnte projekter vil i betydelig grad kunne bidrage til
udvikling og fastsættelse af krav i relation til næste basisanalyse og 2. generations vandplaner. Herunder hvorvidt kvælstoftilførsel og kvælstofkoncentration kan anvendes til beregning af et evt. indsatsbehov overfor kvælstof i det omfang et sådant anvendes i 2.
planperiode.

Videnformidling
Der vil blive holdt oplæg ved symposier, temadage og andre faglige fora (eksempelvis
IDA-miljø) ligesom viden stilles til rådighed for beslutningstagere, landbrug og interesseorganisationer, eksempelvis på plantekongressen i januar 2015. Resultaterne formidles desuden gennem populærfaglige artikler samt internationale videnskabelige artikler.

3.3

Marine økosystemer

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

3.3.1

Stofomsætning og effekter af eutrofiering i marine områder

Forskning
Udvikling og anvendelse af økologiske modeller gennemføres i EU FP7-projektet VECTORS
(2011-2015). Projektet er et samarbejde mellem 37 institutioner fordelt på 16 europæiske
lande. Fordelingen og produktiviteten af fytoplankton og zooplankton bliver modelleret for
de åbne danske farvande af en 3D-numerisk koblet hydrodynamisk-biogeokemisk model
kaldet HBM-ERGOM. Fokus er især på primærproduktionen og dens rolle som miljøindikator for eutrofiering. Desuden undersøges effekten af fiskepredation på zooplankton ved at
bruge estimerede fiskekonsumptioner fra data i stedet for en teoretisk dødelighed. Betydningen af top-down-kontrol for zooplankton belyses i tid og rum. Dynamisk Energi Budget
(DEB) model for muslinger udvikles til at bestemme bioakkumuleringen af metaller (Cd,
Cu, Ni, Pb and Zn) i blåmuslinger. Projektet afsluttedes i januar 2015 og der publiceres tre
videnskabelige artikler i foråret 2015.
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I projektet ”COCOA” fortsætter den intensive målekampagne for Roskilde Fjord i 2015,
hvor der måles rater for en række biogeokemiske processer som vil give vigtig viden om
omsætningen af næringssalte i kystnære farvande. Udover fluxe for kvælstof og fosfor er
der fokus på omsætningen og transformationen af organisk materiale i vandsøjlen og
havbunden. I 2015 videreudvikles på FlexSim-modellen til beskrivelse af stofomsætningen
i Roskilde Fjord og andre fjorde. Endelig forventes en box-model, som beskriver transport
og omsætning af N og P i Roskilde Fjord, at blive færdig og publiceret. Projektet er et samarbejde mellem østersølandene og er finansieret af Bonusprogrammet samt EU’s rammeprogram. Projektet afsluttes i 2017.
EU-projektet EU MyOcean FO (Follow-On) stiler mod at integrere dataprodukter fra forskellige europæiske marine data- og havmodelcentre. MyOcean FO forløber over 8 måneder,
og følger op på de tidligere EU-MyOcean/MyOcean2-projekter. Hovedformålet er at opnå
en bedre overvågning af havene samt mere stringente og robuste varslingssystemer på
flere marine områder bl.a. sikkerhed til søs, havets og kysternes miljø og klima samt marine
ressourcer. I 2015 fortsættes undersøgelser af strømforhold og blandingsprocesser i og i
nærheden af forskellige danske stenrev baseret på forskellige MyOcean/MyOcean2dataprodukter. Formålet er at beskrive vigtige revmiljøparametre (temperatur, salinitet,
strømforhold) og derigennem forbedre vores videngrundlag omkring den rumlige og tidslige variabilitet af det fysiske revmiljø. I 2015 vil undersøgelserne desuden danne grundlag
for udarbejdelsen af videnskabelige artikler. Projektet løber til maj 2015, udføres i samarbejde med DMI og finansieres af EU’s Horizon 2020.
DEEMON-projektet (Dynamic ecological and economic modelling of Nutrients) finansieres
af DCE’s strategiske midler (2014-2016) og formålet er at udvikle et samlet modelkompleks, som beskriver stofomsætning og miljøkvalitet i opland, atmosfære, ferskvand og
marine områder, samt foretage analyser til omkostningsminimering og værdisætning af
økosystemtjenester. Modelkomplekset vil muliggøre en videnbaseret og omkostningseffektiv forvaltning af naturkapitalen, samt understøtte implementeringen af Vandramme-,
Havstrategi- og Habitatdirektivet. I 2015 vil eksisterende dynamiske state-of-the-art modeller for opland, atmosfære, sø og fjord blive forbedret med nye emissionsmålinger og
ved at indbygge den nyeste forskningsviden om processer og kvalitetselementer således,
at modellerne kan beskrive næringsstoftilførsler fra opland og atmosfære samt tilstand og
indsatsbehov i sø og fjord. Se også afsnit 4.1.1 og 4.2.3.
Projektet Building stronger universities (BSU) er et projekt finansieret af Danida (Danish
fellowship centre) under Udenrigsministeriet. Projektets formål er at bidrage til videnopbygning blandt forskere, undervisere, studerende og myndigheder på Zanzibar. BIOS bidrager til videnopbygning ift. problemer med eutrofiering og forurening med miljøfremmede stoffer i det kystnære marine miljø ud for Zanzibar city. I løbet af 2015 starter BIOS et
lokalt overvågningsprogram af vandkvaliteten langs kystlinjen, og herigennem indsamles
data til opbygning af en lokal vandmiljødatabase. Gennem projektet udvikles således
anvendelige fremgangsmåder og redskaber, der understøtter planlægningsprocesser i
udviklingslande. Projektet afsluttes i 2016. Se i øvrigt kapitel 6 ”Videregående uddannelse”.
Projektet ”Eukaryoters Anaerobe Respiration” (2012-2015) er finansieret af Aarhus Universitets Forskningsfond. Projektet undersøger hvordan nitrat, der er lagret inde i havbundens
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encellede eukaryote organismer, omsættes. Resultaterne viser, at nitraten respireres og
omsættes til frit kvælstof hos gruppen af encellede protister kaldet gromiider. Den oplagrede nitrat recirkuleres dermed ikke i havbunden. Resultater fra et andet nyt studie i det
tyske vadehav viser, at intracellulært oplagret nitrat øger kvælstoffjernelse med omkring
20% i forhold til den kvælstoffjernelse, der måles med konventionelle metoder. Intracellulært nitrat bliver lige nu ikke taget i betragtning når kvælstofomsætningen i marine miljøer
modelleres, og der kræves mere viden om processens årstidsvariation og udbredelse, før
den kan indgå i modeller for kvælstofkredsløbet. I 2015 forventes det, at resultaterne publiceres i en videnskabelig artikel, der samler den nuværende viden om omsætningen af
intracellulært nitrat og betydningen for marine kvælstofbudgetter.

Forskningsbaseret myndighedsunderstøttelse
DCE huser det marine fagdatacenter. Opgaverne inden for fagdatacenteret er at yde
faglig rådgivning om overvågning, metodeudvikling og kvalitetssikring samt at udarbejde
og vedligeholde tekniske anvisninger for prøvetagning og dataanalyse. Desuden varetager fagdatacenteret, rapportering, indrapportering af overvågningsdata til nationale og
internationale databaser og varetagelse af drift, vedligehold og videreudvikling af de
nationale databaser. Det marine fagdatacenter udfører konkrete overvågningsopgaver
om makroalgers og hårdbundsfaunas biologiske diversitet og arternes udbredelse på
danske stenrev i Natura 2000-områder, om miljøfarlige stoffer og deres effekter i de åbne
farvande og om marsvin og sæler i danske farvande samt vurdering af ændringer i bestandenes udbredelsesforhold og dynamik samt årsager til disse.
I Naturstyrelsens projekt ”Implementering af modelværktøjer til brug for vandplanlægningen” udvikles sammen med DHI modeller og metoder til bestemmelse af indsatsbehov og
målbelastning for danske marine vandområder. Modeludviklingen baseres på den nyeste
viden og med inddragelse af centrale indikatorer og støtteparametre til beskrivelse af
miljøtilstand og værktøjerne skal bruges i forbindelse med 2.generations vandplaner. I
2015 færdiggøres dokumentationen for arbejdet og projektet afsluttes.
DCE udarbejder som del af videndelingen faglige oplæg og deltager i møder i fagkoordinationsgrupperne samt på de årlige fagmøder og danske havforskermøder.
Miljøministeriet rådgives i forbindelse med internationale konventioner (HELCOM og
OSPAR), herunder gennem deltagelse i internationale arbejdsgrupper/ekspertkomiteer/projekter, bl.a. HELCOM CORESET, HELCOM MORE, OSPAR SIME/MON. I 2015 bidrager DCE til arbejdet med ”Second Holistic Assessment (HOLASII)” og
”OSPAR Assessment 2017”.
Projektet ”Beregning af Primærproduktion” omfatter analyse og beregning af fytoplanktons primærproduktion under det marine overvågningsprogram. Projektet er finansieret af
Naturstyrelsen. Resultater i 2015 vil inkludere dataleverance og notat om primærproduktion samt en workshop om primærproduktion.

Videnformidling
Der udarbejdes årligt en havrapport, som opsummerer udviklingen i de danske havområder, samt fire iltsvindsrapporter. Det marine fagdatacenter deltager med repræsentanter
ved de årlige fagmøder i Naturstyrelsen.
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Vandplansarbejdet er blevet beskrevet i en artikel i ”Vand og Jord ”. Desuden er det formidlet på en speciel session på havforskermødet i 2015. Resultater af forskningsprojekter
er anvendt i undervisningsforløbet om modeller og data i miljøforvaltning på Aarhus Universitet.

3.3.2

Marin struktur, funktion og populationer

Forskning
Ålegræs har en nøglefunktion i de kystnære økosystemer. Ålegræsskove er levested og
opvækstområde for en lang række organismer, og ålegræsengene har således stor biodiversitet. De fungerer samtidig som et naturligt kystværn, fordi bladene dæmper bølgerne,
og nettet af stængler og rødder stabiliserer havbunden. Desuden virker planterne som
partikelfilter og bidrager dermed til at holde vandet klart samtidig med, at de lagrer kulstof
og tilbageholder næringssalte. Men ålegræsskove er også sårbare overfor forstyrrelser, og
kombinationen af vigtige økosystemfunktioner og følsomhed overfor forstyrrelser er baggrunden for, at havgræsser bliver anvendt som indikatorer for god økologisk tilstand i kystområderne. Projektet ”NOVAGRASS” er et 5-årigt projekt (2012-2017) finansieret af Det
Strategiske Forskningsråd. Konsortiet består af partnere fra universiteter (3 danske, 3 udenlandske), miljøcentre, landbrug og private virksomheder og er ledet af Syddansk Universitet. Fra AU bidrager både BIOS og ENVS. Projektet udvikler nye teknikker til at genetablere
ålegræs i stor skala i kystnære områder og undersøger omkostninger og gevinster ved at
beskytte og genskabe habitater for ålegræs. Den miljøøkonomiske del af projektet modtager inputdata fra de øvrige dele af projektet, som udfører forsøg vedr. både beskyttelsestiltag og genetableringer. BIOS bidrager specielt med viden omkring ålegræsfrø og deres
miljøkrav. Gennem 2014 er der gennemført test af spiringsevne hos ålegræsfrø og foretaget en syntese af feltdata omkring frøspiring hos ålegræs. Arbejdet fortsætter i 2015. For
beskrivelse af den miljøøkonomiske del af projektet se afsnit 4.1.2.
Tangskove er hjemsted for vigtige kommercielle arter som kammuslinger, rejer og blåmuslinger og de er alle afhængige af at opbygge en kalkskal rundt om deres bløde krop. Klimaforandringerne gør det sværere for dyrene at danne deres kalkskaller, da den øgede
mængde CO2 i atmosfæren øger CO2-optaget i havet og gør havet mere surt. Det skubber
til de kemiske balancer i oceanerne og giver et lavere indhold af carbonatmineraler, der
er vigtige byggematerialer, når dyrene skal opbygge deres skaller. Men en tæt tangskov
kan måske komme bunddyrene til undsætning, når havene forsures. Projektet ”pH og den
ekspanderende marine vegetations mulige rolle som buffer mod forsuring i kystnære områder af Grønland” er finansieret af DANCEA (Danish Cooperation for Environment in the
Arctic), der administreres af Miljøstyrelsen i Danmark i tæt samarbejde med hjemmestyret i
Grønland. Projektet er et samarbejde mellem AU, IMEDEA i Spanien og Grønlands Klimaforskningscenter og er ledet af AU. Projektets baggrund er, at opvarmning og reduceret
havisdække i Arktis giver grundlag for at tangskove og ålegræsenge kan øge deres lokale
udbredelse og produktion og sprede sig længere mod nord. Sammen med vegetationen
forventes de tilknyttede økosystemfunktioner også at brede sig, så hele økosystemer rykker
nordpå og bidrager med produktive habitater på havbunden, en rig tilknyttet fauna, beskyttelse af kystlinien, øget kulstoftilbageholdelse og – hvilket er projektets fokus - fungerer
som buffer for effekter af forsuring gennem den arktiske sommer, hvor vegetationen kan
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være produktiv og holde pH konstant høj døgnet rundt. Formålet er at beskrive variationen
af pH i kystzonen i Arktis og teste hypotesen, om tangskove kan være en sådan ”basisk
oase”, hvor smådyr nemmere kan opbygge deres skaller i et surt hav og at oparbejde
basisviden om pH og indholdet af calciumcarbonater i havene rundt om Grønland. Projektet løber over to år (2013-2015). På baggrund af meget succesfulde feltkampanger, laboratorieforsøg og workshops i 2013-2014, er der nu taget hul på projektets analyse- og
syntese-fase, der fortsætter i 2015 og munder ud i en række internationale artikler, anbefalinger for implementering af pH-målinger i marine overvågningsprogrammer i Grønland,
samt en ny ansøgning (FNU): New ecosystems in a future warmer Arcitc.
Den strategiske alliance omkring projektet IMAGE (2012-2015) fokuserer på at integrere
samspillet mellem arealanvendelse i oplande, ferske- og marine økosystemer, fiskeri samt
integration af disse aktiviteter med økonomi. Resultaterne omfatter analyser og kvantificering af nye processer, integration af nye koncepter og processer i modeller, operationelle
løsninger, integrerede prognoser og scenarier for sammenhænge mellem produktionsmæssige tiltag i oplandet og de miljømæssige og økonomiske konsekvenser samt forskningsbaserede forvaltningsværktøjer. Resultaterne vil kunne anvendes globalt og IMAGE
vil understøtte initiativer til at integrere de udviklede koncepter i internationale sammenhænge. Der uddannes desuden nye forskere til at kunne udvikle og arbejde med empiriske og dynamiske modeller og forvaltningsmodeller på tværs af medier samt vidensbaserede beslutningsværktøjer til at understøtte den nationale og internationale miljøforvaltning. Projektet er finansieret af det Strategiske Forskningsråd (nu Innovationsfonden) og
ledes af BIOS. Fra AU deltager endvidere ENVS med analyser af økonomiske aspekter,
DTU og SDU (fiskeri) og en række institutioner og universiteter i Sverige, Finland og USA.
Projektet understøtter direkte arbejdet med Vandplaner under EU’s Vandrammedirektiv og
implementeringen af EU’s Havstrategidirektiv. Specifikt er der i forbindelse med projektet
udarbejdet dynamiske og empiriske modeller for sammenhænge mellem næringsstoftilførsler og miljøtilstand, samt en detaljeret oplandsmodel som dækker Danmarks indre
farvande og de dele af Sverige og Tyskland som grænser op dertil. I 2015 er fokus på
sammenskrivning af resultaterne fra projektet. Der forventes omkring 15 videnskabelige
artikler med peer-review samt to ph.d.-afhandlinger. Private og offentlige slutbrugere vil
løbende blive inddraget i den faglige udvikling i IMAGE.
BONUS projektet “Towards Sustainable Governance of Baltic Marine Space (BaltSpace)” er
et 3-årigt projekt med start i april 2015 og med deltagelse fra 5 Østersølande. Det overordnede formål er at understøtte ministeriers fremtidige behov for viden og værktøjer til
maritim arealforvaltning i henhold til det nye EU Direktiv om ”Maritime special planning”
med fokus også på trans- og multinationale samarbejdsflader og behov. BIOS’ indsats vil i
særlig grad være videnskabeligt testede anvendelige fremgangsmåder og redskaber der
understøtter planlægningsprocesser baseret på videnskabeligt dokumenterede indsatser
og virkemidler. Projektet løber til og med 2018 og er finansieret af BONUS-programmet
samt Innovationsfonden.
Forskningen vedrørende havpattedyr omfatter en forbedret forståelse af bestandsafgrænsninger, bestandsstørrelser og mulige årsager til bestandsændringer, herunder effekter af forvaltningstiltag, bifangst og ændringer i havmiljøet. Desuden vurderes effekter af
rekreative forstyrrelser, undervandsstøj, ændringer af havmiljø, eutrofiering og forurening.
Forskning vedrørende undervandsstøj omfatter studier vedr. bestemmelse af påvirkningen
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fra undervandstøj på havpattedyr på alle niveauer fra fysiske skader, maskering af undervandskommunikation, adfærdsændringer og disse påvirkningers langtidseffekter på bestandsstørrelser og udbredelse. Arbejdet understøtter rådgivningen omkring artsforvaltning af sæler og marsvin, bl.a. i forhold til forvaltningsplaner og regulering af aktiviteter i
habitatområder og rådgivningen i forhold til Havstrategidirektivets deskriptor 11, herunder
fastlæggelse af kriterier for god miljøtilstand med hensyn til undervandsstøj. Rådgivningen
omfatter foruden Miljøministeriet også Klima-, Energi- og Bygningsministeriet (Energistyrelsen), Fødevareministeriet (NaturErhvervstyrelsen), Søværnet samt private og offentlige
selskaber. Desuden udføres forsknings- og rådgivningsprojekter for tyske, hollandske og
britiske myndigheder.
Under koordinering af HELCOM gennemføres det 1½-årigt projekt ”BALSAM” (finansieret af
EU), der skal forbedre integrationen, effektiviteten og den internationale koordinering af
marine overvågningsprogrammer i Østersøen. Projekt-konsortiet omfatter 19 samarbejdspartnere fra Østersølandene. Fra BIOS bidrages til overvågningen af havpattedyr og havfugle ved, at der udarbejdes internationalt integrerede databaser for antal og udbredelse
af arter, mangler i den nuværende overvågning identificeres og overvågningen koordineres og integreres med relevante programmer i de øvrige lande omkring Østersøen. Resultaterne vil i 2015 blive afrapporteret i form af færdige databaser og en endelig rapport.
I et samarbejde med Center for Geogenetik og Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi på KU gennemføres et 3-årigt projekt (2013-15), ”Forvaltning af skadevoldende sæler”,
omkring konflikten mellem sæler og fiskeriet. Problemet består i, at sælerne spiser dele af
fiskene, når de er fanget i garn, så fangsten bliver ubrugelig. For at kunne håndtere problemet, er det nødvendigt at kende det tidsmæssige, geografiske og økonomiske omfang
af skaderne på fangsten. Projektet er bevilget af Naturstyrelsen og skal 1) undersøge hvilken sælart og om muligt hvilke individer, der er tale om i de enkelte områder og for de
enkelte redskabstyper, 2) udvide kendskabet til sælarternes fødevalg, 3) gennemgå erfaringer med regulering af sæler for at undgå konflikter med fiskeriet i andre lande samt, 4)
foretage en socioøkonomisk analyse af sælernes skader i forhold til den samfundsrelevante gavn de måtte have. I 2014 lå hovedvægten på vurdering af muligheden for at regulere sæler (jagt) for at mindske problemet, samt på at færdiggøre fødevalgsundersøgelserne. Resultaterne af dette vil blive afrapporteret i to videnskabelige artikler og et endeligt
notat ved projektets afslutning i 2015.
I projektet ” Disturbance Effects on the Harbour Porpoise Population in the North Sea (DEPONS)”, finansieret af bl.a. Vattenfall Vindkraft A/S, undersøges effekter af piloteringsstøj i
forbindelse med konstruktion af havvindmøller mv. på marsvinepopulationen i Nordsøen.
Projektet udføres i samarbejde med bl.a University of Veterinary Medicine, Hannover og
BioConsult og består af en række delprojekter af forskellig varighed (det sidste slutter i
2017). Delprojekterne leverer input, der benyttes i marsvinepopulationsmodellen, og her
belyses 1) hvordan marsvin reagerer på simuleret piloteringsstøj, 2) hvordan de er fordelt i
tid og rum i Nordsøen, 3) fin-skala bevægelsesmønstre i relation til miljømæssig variation,
4) tæthed i relation til støj i et område, hvor der foretages pilotering i forbindelse med
etablering af en vindmøllepark og 5) spredningsmønstre på stor skala. I 2015 fortsætter
både feltarbejde, modellering af populationseffekterne af pilotering samt sammenfatning
af eksisterende data. Der forventes publiceret 2 videnskabelige artikler. I forbindelse med
DEPONS afholdes desuden årlige møder i Skotland med deltagelse af myndigheder,
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energiselskaber og forskere. Projektet udgør et vigtigt strategisk samspil med private virksomheder, som ønsker at sikre en bæredygtig naturforvaltning i forbindelse med omstilling
til grøn energi. Projektet vil samtidig understøtte myndighedsrådgivning ifm. Havstrategidirektivet.
Projektet ’Behavioral response of harbor porpoise to sound generated from routine operations in the oil and gas offshore industry’ finansieres af Maersk Oil and Gas og forventes
afsluttet i 2016. I samarbejde med Maersk Oil and Gas belyses effekten af støj fra olieplatforme på marsvins adfærd i Nordsøen. Til projektet er tilknyttet en ph.d.-studerende (20132016). 1 peer reviewed artikel vil blive indsendt i 2015.
Pilotprojektet ’Marine mammal pilot project in Al Shaheen oil field – Qatar’ (2014-2015)
finansieres af Maersk Oil and Gas Research & Technology Centre i Qatar. To akustiske
optagere er udlagt i ét år, for at undersøge forekomsten af delfiner i nærheden af Al Shaheen oliefeltet i Qatar. For videreførelse af projektet er der sendt en ansøgning til Qatar
Research Foundation. Der forventes svar på denne i juni 2015 1 peer review artikel vil blive
udarbejdet i 2015.
Projektet ’Acquisition of oceanographic measurements from baleen whales’ udføres i
samarbejde med Grønlands Naturinstitut. Med en bevilling fra Office of Naval Research
(ONR) i USA, udvikles en ny type satellitsender, der kan måle salt, temperatur og dybde
(CTD). Når den nye sender er færdigudviklet skal den sættes på store bardehvaler i Grønland og Island både for at undersøge hvalernes fødesøgning i relation til oceanografien
og for at undersøge muligheden for at benytte CTD-data fra hvalerne i DMI’s operative
vejrmodeller, som bl.a. vil bruges i forbindelse med forudsigelser af klimaændringer. Projektet løber fra 2013-2016. Der udarbejdes en årlig statusrapport og en afsluttende videnskabelig artikel.
Projektet ’Marsvin i Grønland’ (2014-2016) er finansieret af DANCEA og udføres i samarbejde med Grønlands Naturinstitut. Projektet har til formål at undersøge de Vestgrønlandske marsvins adfærd mht. migrationsruter, opholdssteder og dykketider til korrektion af
eksisterende og fremtidige bestandsestimater fra flytællinger. Der udarbejdes en videnskabelig artikel og en rapport i 2015.
SAMBAH (Static Acoustic Monitoring of the BAltic Sea Harbour porpoise) er et internationalt
EU LIFE+ projekt, som involverer alle lande omkring Østersøen. Projektet er finansieret af
Naturstyrelsen og EU Life+. Formålet er at udvikle en ny metode til at kortlægge marsvinenes udbredelse, tætheder og antal vha. akustiske data loggere for derved at få et bedre
grundlag for at kunne forvalte marsvin i Østersøen. Projektet har haft 300 dataloggere ude
i to år i Østersøen. I den danske del blev 21 dataloggere udlagt. Projektet løber fra 20102015. I december 2014 blev der afholdt en offentlig konference i Sverige. Der er desuden
planlagt 2 offentlige møder i samarbejde med Naturstyrelsen på hhv. Bornholm og Sydsjælland, med henblik på at formidle resultaterne. Der udarbejdes tre videnskabelige artikler i 2015.
Projekt: “Effects of Underwater Sound on Marine Vertebrates (Cluster 7)” foregår i et samarbejde med University of Veterinary Medicine Hanover og Univeristy of St. Andrews og
betales af den tyske styrelse for naturbeskyttelse Bundesamt für Naturschutz (BfN). Projek-
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tet har til formål at udvikle akustiske tags til marsvin og sæler (DTAG) for at kunne undersøge de enkelte individers detaljerede fødesøgningsadfærd og hvordan de påvirkes af
menneskeskabte lyde så som skibe, vindmølleparker, broer, mm. Projektet løber fra 20112015. Der udarbejdes tre videnskabelige artikler i 2015. Status for projektet samt resultater
opnået frem til dags dato, vil blive præsenteret ved oplæg hos Dansk Selvskab for Marin
Biologi i marts 2015. Projektet har også været omtalt i FiskeriTidende i 2015. Der vil med
stor sandsynlighed komme yderligere formidling af projektet i løbet af 2015, men dette er
endnu ikke planlagt.
Projektet SealSafe gennemføres i samarbejde med DTU Aqua og et bornholmsk vodbinderfirma og er finansieret af GUDP, Fødevareerhvervsministeriet. Projektets formål er udvikling af effektive sælsikre fiskeredskaber, til brug i områder og fiskerier, hvor der er konflikter
mellem fiskere og sæler. Projektet sigter på at udvikle fisketejner, der f.eks. kan anvendes i
torskefiskeriet omkring Bornholm. Projektet afsluttes i 2015 med en projektrapport.
Revfiskprojektet er finansieret af NaturErhvervsstyrelsen med formålet at beskrive stenrevshabitaters betydning som leve- og opvækstområde for fisk. Der er tale om et samarbejdsprojekt med DTU Aqua og DHI. Projektet blev påbegyndt primo 2014 og BIOS bidrager
bl.a. med biomasse- og artsantalopgørelser samt rumlig modellering af hydrografi og habitater. Projektet afsluttes i 2015 med en arbejdsrapport og 3 artikler. Arbejdet understøtter
Miljøministeriet’s behov for videnopbygning om marine habitater i relation til beskyttelse,
naturgenopretning og forvaltning.
BENTHIS er et EU-projekt, der udføres i samarbejde med en lang række internationale og
nationale partnere og omhandler bæredygtigt fiskeri. Konkret deltager BIOS i arbejdet
med at analysere effekter af trawl på de bentiske økosystemer og vil i 2015 gennemføre
testforsøg i samarbejde med DTU-AQUA. Produkter i 2015 vil inkludere en peer-reviewed
artikel og en videnskabelig rapport. Projektet finansieres af det 7. rammeprogram i EU og
samarbejdspartnerne er DTU-AQUA (hovedsamarbejdspartner) samt 31 andre partnere i
Europa herunder SMV’er. Projektet understøtter forvaltning af biodiversitet i de beskyttede
områder i de indre danske farvande. Projektet forventes afsluttet i 2017.

Forskningsbaseret myndighedsunderstøttelse
EMODnet – Biology er et EU-projekt finansieret under FP7. Formålet er at fremme den biologiske dataportal EMODnet med offentlig adgang til data, metadata og dataprodukter
vedr. marine arters udbredelse i Europas marine områder. Projektet har deltagelse af 23
europæiske universiteter og institutioner. I slutningen af 2014 blev danske data på benthiske invertebrater tilgængelige via EMODnet dataportalen og udbredelse af produkter er
fremtaget for flere taxa. I 2015 er målet at danske data, også på phytoplankton og
zooplanktion, vil blive tilgængelige via portalen, databaser blive evalueret og resultatet
publiceres i en rapport og en videnskabelig artikel. Projektet afsluttes i 2016.
Inden for de marine NOVANA-overvågningsopgaver, som kører i 2015 hører:
• Overvågning, analyse og rapportering af makroalgers og hårdbundsfaunas biologiske
diversitet og arternes udbredelse på danske stenrev i Natura 2000-områder.
• Overvågning, analyse og rapportering af blødbundfauna i de åbne farvande, som
omfatter kvantitativ prøvetagning på 22 stationer. Prøverne analyseres for artsspecifik
tæthed og biomasse.
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Overvågningsprogrammet for sæler inkluderer flytællinger af spættet sæl i vadehavet
samt af gråsæl og spættet sæl i de indre danske farvande. Sælerne tælles på samtlige yngle/rastepladser hvert år i sælernes ynglesæson samt i fældeperioden. Overvågningsprogrammet er af et omfang, der sikrer at Danmark kan leve op til EU’s Habitatdirektiv og Havstrategidirektivet samt de konventionsmæssige forpligtelser, der ligger under det trilaterale vadehavssamarbejde og HELCOM/OSPAR. Projektet er finasieret af Naturstyrelsen og udføres i samarbejde med Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg samt University of Veterinary Medicine (TiHo), Hannover.
Overvågningsprogrammet for marsvin består af passiv akustisk monitering i seks Natura 2000 områder i de indre danske farvande. To områder overvåges ad gangen hvert
tredje år, med 5 passive akustiske marsvin-optagere (C-pods) per område. For at
kompensere for en ret lav rumlig opløsning i disse data foretages der desuden akustiske skibssurveys gennem alle Natura 2000-områderne hvert 3. år, samt optælling af
populationen i de indre danske farvande hvert 6. år. Da akustiske stationer er for dyre
at servicere i Nordsøen, tælles marsvin i de fem Natura 2000-områder i Skagerrak og
Nordsøen fra fly hvert år. Det giver yderligere den fordel, at den danske overvågning
kan sammenkobles med den tyske, da de anvender samme metode. Det er nødvendigt at tælle en gang om året for at kompensere for den store usikkerhed, der er behæftet med de enkelte tællinger, hvis man skal kunne sige noget om udviklingen i
Natura 2000 områderne. Der afrapporteres både gennem den årlige marine NOVANA-rapport og i artsrapporten, der udfærdiges hvert andet år. Projektet afsluttes
ved udgangen af 2015.
Overvågning af gråsæler i Vadehavet: I forbindelse med Havstrategidirektivet udføres
i tillæg til NOVANA-programmet overvågning af gråsælerne i Vadehavet fra 2014.
Dette program består af 6 overflyvninger af ynglende og fældende gråsæler. Projektet er finansieret af Naturstyrelsen og udføres i samarbejde med Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg.
Overvågning af biologiske effekter i havsnegle, muslinger og fisk (se desuden afsnit
5.2.2). Blandt opgaver i 2015 kan nævnes: Overvågning, analyse og rapportering af
bl.a. imposex i havsnegle, PAH-effekter i ålekvabbe og reproduktive effekter i ålekvabbe i de danske farvande.

Projektet CONTEST (2014-2015) omhandler evaluering af biologiske testmetoder til at
vurdere toksicitet af forurenede sedimenter i Østersøen. Projektet er et forsknings- og udviklingsprojekt, der samtidig rummer myndighedsunderstøttelse. Centrale opgaver i 2015
inkluderer sammenligning af forskellige testmetoder og afholdelse af nordisk workshop.
Bevillingen kommer fra Nordisk Ministerråd. Projektet er et samarbejde mellem Stockholms
Universitet, SYKE i Finland, Zoological Museum of the Academy of Sciences (Zin RAS i Sct.
Petersborg) og Aarhus Universitet. Projektet afsluttes i 2015 med en videnskabelig rapport
om vurdering af nye metoder til at teste toksicitet af forurenet sediment fra f.eks. havne.
Projektet ’Ethanolkonservering af bundfauna’ omhandler problemstillingen omkring biomasse tab/opløsning i forbindelse med konservering af bunddyrsprøver i ethanol med
henblik på at vurdere effekten på datakvalitet hvis opbevaringstiden af prøverne mellem
indsamling og analyse forlænges. Projektet understøtter arbejdet med kvalitetssikring af
bundfaunadata. Projektet finansieres af Naturstyrelsen og afrapporteres i 2015 med et
notat.
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Projektet Marsvinemonitering i Pingerfiskeri (MIP) finansieres for NaturErhversstyrelsen og
gennemføres som et storskala forsøg i hele Storebælt, hvor effekten af pingere (akustiske
alarmer) på fiskernes garn undersøges vha. 19 lyttestationer udlagt enten i påvirkningseller kontrolområder. Projektet løber fra 2011-2016. Der udarbejdes en årlig rapport over
projektets status.
Forsvarsministeriet er ansvarlig for at forsvarets aktiviteter overholder EU's direktiver på
naturbeskyttelsesområdet. BIOS bidrager til dette via ”Rammeaftale med Forsvaret vedr.
rådgivning”, hvor BIOS undersøger påvirkning på havpattedyr, i form af screeninger og
konsekvensvurderinger af søværnets marine aktiviteter, f.eks. deres brug af sonar og undervandseksplosioner. Denne rådgivning skaber sammenhæng til rådgivningen til Miljøministeriet vedr. havpattedyr og undervandsstøj, hvormed det samlede videngrundlag
styrkes.. Projektet afsluttes i 2015.
Grønlands Selvstyre har et stort behov for rådgivning vedrørende effekter af olieefterforskning på havpattedyr i forbindelse med behandling af miljøkonsekvensvurderinger og udarbejdelse af retningslinjer for ”best practice” ved gennemførelse af seismisk olieefterforskning i grønlandske farvande. I projektet ”Rådgivning af Grønlands Selvstyre vedr. olieefterforskning” gives denne rådgivning vedrørende især effekter af seismiske undersøgelser på
sæler og hvaler. Rådgivningen støtter tilsvarende rådgivning til Miljøministeriet vedr. effekter af undervandsstøj på sæler og marsvin og bidrager til at opretholde et højt videnniveau
på området.

Videnformidling
En vigtig del af det overordnede mål for projektet Marsvin i Grønland er at fangere og
biologer skal få en fælles forståelse for hvordan den nye viden er fremkommet og, hvordan den anvendes. Forskningen vedrørende havpattedyr er bl.a. blevet formidlet gennem
SAMBAH-workshoppen i Kolmården i Sverige i december 2014 og i en populærvidenskabelig rapport, hvor projektresultaterne formidles bredt. Desuden vil projektets resultater
blive præsenteret på to offentlige foredrag i april og maj på hhv. museet Natur Bornholm
og på Geocenter Møn.
Resultaterne fra projektet om skadevoldende sæler samt SealSafe-projektet er ved at
blive udarbejdet til en artikel i Fiskeritidende, og der er afholdt en temaaften med tre foredrag om dette emne i Marinbiologisk Selskab.

3.3.3

Tilstand og virkemidler for marine områder

Forskning
I 2015 arbejdes i projektet DEVOTES fortsat 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.
HEAT-værktøjet for tilstandsvurdering af marin biodiversitet videreudvikles, og der indbygges en usikkerhedsvurdering i værktøjet. Projektet er et samarbejde mellem et betydeligt
antal europæiske parter og finansieres af EU. Projektet afsluttes i 2016. Projektet forventes
afrapporteret med en videnskabelig rapport om biodiversitetsindikatorer i 2015.
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I det svenske WATERS-projekt færdiggøres i 2015 udviklingen af indikatorer for vurdering
af den økologiske tilstand i henhold til Vandrammedirektivet. AU arbejder specifikt på
indikatorer for tilstandsvurdering af bentisk vegetation samt algeopblomstringer og sammensætning af fytoplanktonsamfundet. Der vil blive foretaget usikkerhedsanalyser på en
række indikatorer for at bestemme, hvilke usikkerhedskomponenter under prøvetagningen, der bidrager mest til den overordnede usikkerhed. Endvidere vil det konceptuelle
tilstandsvurderingsværktøj, som blev formuleret i 2014, blive implementeret som en del af
HEAT-værktøjet. Projektet er finansieret af Naturvårdsverket. Projektet er et samarbejde
mellem Sveriges lantbruksuniversitet, Göteborgs universitet, Stockholms universitet, Umeå
universitet, Aarhus universitet, Havs- och vattenmyndigheten i Sverige samt Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut. Projektet slutter i 2016.
SeaDataNet II er et EU FP7-projekt, hvor de Nationale Oceanografiske datacentre (NODC)
og 31 kystnationers større marine forskningsinstitutter (omfattende satellit-datacentre, modelleringscentre og de internationale organisationer IOC, ICES og EU-JRC) arbejder på at
udvikle et standardiseret system til styring af de store og forskelligartede datasæt, som er
indsamlet af de oceanografiske flåder og forskellige automatiske observationssystemer.
Det overordnede formål med SeaDataNet II-projektet er at opgradere den nuværende
SeaDataNet-infrastruktur til en operationel, robust og state-of-the-art paneuropæisk infrastruktur til up-to-date og høj kvalitets-adgang til marine metadata og data fra alle involverede kystnationer ved at fastsætte og fremme fælles data-managementstandarder, der
relaterer til videnskab, miljøledelse, politik og økonomi. I SeaDataNet II gennemføres aktiviteter for at opnå adgang til data og dataprodukter, der opfylder kravene fra slutbrugere og
mellemliggende brugergrupper, såsom GMES Marine Core Services, at etablere SeaDataNet som datamanagementkomponent i EMODNets infrastruktur og, på vegne af Europa,
bidrage til globale portal-initiativer såsom IOC/iode - Ocean data Portal (ODP) og GEOSS.
Desuden er det formålet at bidrage til INSPIRE-direktivet vedr. standardiseret infrastruktur
for geografisk information. I 2015 fortsætter arbejdet med at gøre specielt biologiske data
for f.eks. plankton og bundfauna tilgængelige gennem infrastrukturen. Desuden deltager
BIOS i projektets TTG, Technical Task Group. Projektet afsluttes i 2015.

Forskningsbaseret myndighedsunderstøttelse
EU projektet “EMODNET CHEMISTRY LOT nr. 2.” (2013-2016) med 26 partnere i hele Europa, har som formål at oprette en dataportal til alle EU-landes overvågning af næringssalte
og miljøfarlige stoffer. I 2015 er fokus udarbejdelsen af arbejdsrapporter om anvendelsen
af CHASE modellen til vurdering af påvirkningen med miljøfarlige stoffer i danske farvande
samt Nordsøen og Østersøen. Målet er en konsensusvurdering af kemisk tilstand for alle
havområder i EU i en artikel i 2017.
Projektet "Sanitary Survey Projekt” indebærer en vurdering af mikrobiologisk forurening af
muslinger i forhold til potentielle mikrobiologiske kilder som spildevandsudledning, havpattedyr, afløb fra marker og lignende og betydningen for anvendelse af muslinger til human
konsum. Projektet finansieres af Fødevarestyrelsen og styres af en styregruppe fra Fødevarestyrelsen, Naturstyrelsen, Miljøstyrelsen og DTU-Aqua/dansk skaldyrcenter. For de forskellige skaldyrsvande, skal udarbejdes prøvetagningsplaner og vurderinger af potentielle
kilder og mikrobiologisk tilstand af muslingebestandene i Danmark. Det forventes, at der
udarbejdes en rapport for 1-2 områder i 2015. Det videre forløb aftales ved årets udgang.
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Projektet MSFD-overvågning af marint affald på strande (2015-2017) indebærer overvågning og rapportering af marint affald på nogle udvalgte strande i Danmark. Projektet er
finansieret af Naturstyrelsen og er et samaarbejde mellem AU og KIMO (Kommunernes
Internationale Miljøorganisation). I 2015 foretages primært registrering af data og datasæt.
Projektet Baltic Sea Information on the Acoustic Soundscape (BIAS) er finansieret af EULIFE og gennemføres i samarbejde med institutioner i størstedelen af Østersølandene (BSH,
Tyskland; FRUG, Polen; FOI, Sverige; SYKE, Finland; Univ. Tallin, Estland; SDU, Danmark).
Formålet er indsamling af støjmålinger fra målestationer i Østersøen med henblik på udvikling af et koncept for fremtidige overvågningsprogrammer og samlet afrapportering af
miljøtilstanden for undervandsstøj i Østersøen i henhold til Havstrategidirektivets deskriptor
11. Projektet understøtter derved Miljøministeriets opgave vedrørende denne indrapportering. Indsamling af målinger er foregået gennem hele 2014 og 2015 vil gå med bearbejdning af data. I 2015 forventes 1-2 delrapporter.

Videnformidling
Forskningsresultater fra projektet MUMIHUS blev præsenteret på Havforskermødeti januar
2015. Desuden er resultater af forskningsprojekter omsat til undervisningsforløb i relation til
kursusforløbet ”Modeller og data i miljøforvaltning” på Aarhus Universitet.
Der er afholdt foredrag til offentlige møder arrangeret af Naturstyrelsen omkring genopretning af stenrev i Natura-2000 områder i danske farvande.
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4 Omstilling til en bæredygtig samfundsudvikling
Både i Danmark og Europa er sigtet at støtte overgangen til en økonomi, som udnytter alle
ressourcer effektivt, afkobler den økonomiske vækst fra ressource- og energiforbruget og
dets miljøpåvirkning, mindsker drivhusgasudledningerne, øger konkurrenceevnen gennem
effektivitet og innovation samt fremmer større energisikkerhed.
Forskning, rådgivning og overvågning skal medvirke til at sikre et videngrundlag for at
opnå nationale og internationale målsætninger.

4.1

Miljøøkonomi, -politik og –regulering

Samfundsvidenskabelig miljøforskning giver viden om samspillet mellem samfund og
miljø, og belyser konsekvenserne for miljøet af konkrete samfundsmæssige aktiviteter,
processer og strukturer. Forskningen omfatter analyser af miljøregulering og –forvaltning og
belyser både barrierer og muligheder for miljøforvaltningen. Forskningen og rådgivningen
omhandler regulering af næringsstoffer, pesticider, natur, biodiversitet, klima og klimatilpasning, og også om individers og producenters adfærd og praksis, og hvordan disse kan
ændres og påvirkes.
Forskningsresultaterne har relevans for forvaltningen og implementeringen af en lang
række direktiver og nationale handlingsplaner på de fleste miljøområder, fra affald og
ressourcer til energi, vandmiljø og natur. I 2015 er der især fokus på forskning og rådgivning inden for reguleringsinstrumenter, herunder generel og målrettet sårbarhedsbaseret
regulering, økosystemtjenester og deres værdi og reguleringen af disse. Der forskes i metode og modeludvikling. Brugen af natur- og økosystemtjenester i by, åbent land og vand
analyseres, og resultaterne formidles videnskabeligt samt til slutbrugere i Ministerier, kommuner, organisationer samt til internationale offentlige og private institutioner.

4.1.1

Samfundsfaglige analyser af grøn omstilling

Forskning
Videnopbygningen indenfor samfundsfaglige analyser af grøn omstilling omfatter problemstillinger, der spænder fra regulering af vandmiljø, pesticider, natur og biodiversitet til
bymiljø, mobilitet, energi og udnyttelse af bioressourcer.
Inden for området vandforvaltning er der flere projekter, der belyser de samfundsøkonomiske omkostninger og gevinster ved opfyldelse af vandrelaterede direktiver og handlingsplaner (især Vandrammedirektivet og Østersøhandlingsplanen, og resultaterne kan også
være relevante for Havstrategidirektivet).
ENVS deltager i forskningsalliancen IMAGE (tidligere MAFIA) (2011-2015), der er finansieret af Det Strategiske Forskningsråd og koordineres af BIOS. Der er i delprojektets ph.d.-
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studium udført integreret modellering og miljøøkonomiske analyser, hvor der er opnået ny
viden om omkostninger og reguleringsmuligheder for reduktion af næringsstoffer til de
danske farvande. Ph.d.-projektet har således udviklet omkostningseffektivitetsmodeller for
oplandene ved Odense og Limfjorden i tæt tværfagligt samarbejde med oplandsmodellører og hydrologer fra BIOS. Der blev i 2014 udført et værdisætningsstudium af, hvordan
vandkvalitet påvirker de rekreative værdier af kystområderne. Både omkostnings- og
værdisætningsresultaterne afsluttes og formidles i 2015 i form af videnskabelige artikler
samt til videnskabelige og populærfaglige konferencer. Resultaterne vedrørende omkostninger og gevinster anvendes til cost-benefit-analyser. Se i øvrigt beskrivelse i afsnit 3.2.1
og 3.3.2.
ENVS deltager også i forskningsalliancen DNMARK (2013-2017) (se afsnit 3.2.1, 4.2.3 og
5.1.1), der ligeledes finansieres af Det Strategiske Forskningsråd. ENVS leder arbejdspakken vedr. miljøøkonomisk modellering og analyse af instrumenter til omkostningseffektiv
gennemførelse af målsætninger til reduktion af kvælstoftab til vandmiljøet. I 2015 fortsættes undersøgelsen af, hvordan landmænd kan forventes at tilpasse landbrugsdriften til
forskellige reguleringsformer, inklusive tilskud, der motiverer til samarbejde mellem landmænd for at opnå samlede reduktionsmål. Projektet omfatter et postdoc-projekt, og udføres i samarbejde med bl.a. Agroøkologi og BIOS (AU) samt IFRO og Institut for Plante- og
Miljøvidenskab (KU), Wageningen Universitet, NL, samt SEGES. Den tværfaglige modellering og miljøøkonomiske analyse understøtter DNMARKs bidrag til udviklingen af nye implementeringsinstrumenter, der kan anvendes til omkostningseffektiv og målrettet gennemførelse af lokale, nationale og internationale målsætninger. I 2015 anvendes en omkostningseffektivitets-model for Limfjordsoplandet, der er udviklet i projekterne DNMARK
og IMAGE, til rådgivning af De Økonomiske Råd ifm. deres Miljøøkonomiske Vismandsrapport for 2015.

Det strategiske DCE-projekt Area Based Input Output Modelling (AIOM) (2014-16) integrerer miljø-økonomiske scenarier for arealanvendelse i landbruget med værdikæder, der
inkluderer andre sektorer, f.eks. energi. Dette vil muliggøre konsekvensanalyser af strukturelle ændringer i landbrugs- og miljøsektoren, bl.a. med henblik på at blive i stand til at
vurdere ændringer i beskæftigelse og i nationaløkonomiske effekter på BNP. Projektet
integrerer geografisk analyse med GIS med Input-Output-analyse af ændringer i arealanvendelse og beskæftigelse. Projektet udføres i samarbejde med Institut for Agroøkologi
(AU).
I projektet ” Udvikling og afprøvning af koncept for beslutningsstøttesystem for bekæmpelse af skadevoldere i landbruget” (MVB – Monitorering, varsling og beslutningsstøtte), der
udføres inden for Miljøstyrelsens program for bekæmpelsesmiddelforskning (2013-2015),
udvikles et generelt, statistikbaseret beslutningsstøttesystem for håndtering af angreb af
svampe, insekter og ukrudt på landbrugsafgrøder. Sandsynligheden for skade på afgrøden beregnes ved at inddrage moniterings- og klimadata samt populationsbiologiske
modeller. I beslutningsstøtten inddrages forskellige bekæmpelsesmetoder, også ikkekemiske, samt påvirkningen af natur og miljø, herunder effekten på non-target-organismer
og økosystemtjenester. Landbrugsøkonomiske effekter såvel som effekter på natur og miljø
værdisættes for at muliggøre en afvejning. I ENVS’ del af projektet er der udviklet en protype for MVB-systemet i samarbejde med forskere fra BIOS, KU og SEGES, og denne proto-
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type testes på landmænd og konsulenter. I 2015 færdiggøres og evalueres prototypen på
beslutningsstøttesystemet, og modellen samt evalueringsresultaterne formidles i en rapport
for Miljøstyrelsen. (Se også afsnit 3.1.1).
Projektet DEEMON (2014-2016) er også et strategisk DCE-projekt, der udføres i samarbejde mellem ENVS, BIOS og Institut for Ingeniørvidenskab, alle AU (se også afsnit 3.3.1 og
4.2.3) Projektet sigter mod at understøtte den forskningsbaserede myndighedsbetjening
inden for grøn omstilling ved at etablere et samlet modelkompleks, der udgør en helhedsorienteret tilgang til forvaltningen af næringsstofkredsløbene. Projektets modeller skal
kunne bruges til at udpege optimale reguleringstiltag ud fra både økologiske og økonomiske kriterier, og den samfundsvidenskabelige komponent i projektet modellerer virkemiddelanvendelse, omkostningseffektivitet og værdisætning af økosystemtjenester, og bringer
disse komponenter ind i det samlede modelkompleks, der består af modeller for tab og
transport af næringsstoffer i jord, luft og vand. Kobling af modeller og scenarieanalyser
fortsættes i 2015, hvor scenarierne omfatter udvalgte reduktionsscenarier, herunder generel og arealdifferentieret regulering, men også mere specifikke modelberegninger af miljøteknologier i landbruget. Modelsystemet vil blive anvendt på Limfjorden, som test-case.
BONUS-projektet Go4Baltic starter medio 2015 med afslutning i 2018. Go4Baltic har til
formål at analysere og modellere policy-instrumenter og regulering, mhp. at opnå viden
om sammenhænge og barrierer mellem landbrugs– og miljøpolitikker på forskellige rumlige skalaer – fra lokalt til nationalt niveau samt for Østersøregionen som en helhed. På denne baggrund vil projektet bl.a. rådgive om reguleringsinstrumenter, og hvordan landbrugspolitikken (f.eks. Landdistriktsprogrammet) kan tilrettelægges mhp. at bidrage til opfyldelse
af de miljøpolitiske mål, nu og i fremtiden. Projektet bygger videre på samarbejdet i de
tidligere projekter RECOCA (BONUS), Baltic Stern og Baltic Nest Instituttet, og udbygger det
tværvidenskabelige modelsystem, som er blevet etableret i disse projekter. Det nye i projektet er fokus på reguleringsinstrumenter og fordelingseffekter mellem regioner og lande
rundt om Østersøen. Projektets resultater er relevante i forbindelse med Havstrategidirektivet, Vandrammedirektivet og Østersøhandlingsplanen (Baltic Sea Action Plan) samt HELCOMS kommende Holistic Assessment (HOLAS). Projektet sigter mod at præsentere en
Socioøkonomisk Østersøhandlingsplan for de politikker, der regulerer vandmiljøet i Østersøen. Projektet koordineres af ENVS, og udføres i samarbejde med BIOS, MTT Agrifood
Research (Finland), University of Helsinki, (Finland), Sveriges Lantbruksuniversitet Uppsala,
Warsawa Universitet og Stockholm Environmental Institute – Tallin (SEIT), Estland. I 2015
startes projektet med dataindsamling, og der etableres kontakt til slutbrugere og andre
interesserede. Endvidere udføres de første modelberegninger af omkostningseffektive
reduktioner af kvælstof og fosfortilførsler til Østersøen. Se også beskrivelse i afsnit 3.2.1.
Projektet MAB3, der er finansieret af Det Strategiske Forskningsråd (2012-2016), gennemføres i et samarbejde med bl.a. BIOS. Foruden LCA analyserne beskrevet i afsnit 4.2.2 anvendes økonomiske metoder til at opgøre værdien af at binde kulstof og næringsstoffer i
makro- og mikroalger og udnytte disse til energi, foder og gødning. Resultater fra disse
analyser vil være tilgængelige i 2015. I 2014 er der indsamlet data til at beregne værdien
af at udnytte makroalgerne til optagelse af næringsstofferne kvælstof og fosfor samt værdien af bindingen af kulstof i algerne, og beregningerne udføres i 2015. Det beregnes i
denne sammenhæng også, hvor omkostningseffektivt dyrkning af makroalger er sammenlignet med andre virkemidler til optagelse og fjernelse af uønsket kvælstof fra fjorde
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og kystnære farvande. Resultaterne indgår i de virkemiddelbeskrivelser, der er præsenteret til Vandplanerne, fase 2, i 2014, og i 2015 vil beregningsgrundlaget videreudbygges.
Forskningsresultaterne er også relevante ifm. den danske ressourcestrategi. Se også afsnit
4.2.2 og 4.2.4.
I projektet ECO-ECO under det AU/DCA-finansierede BIOBASE-program (2014-2017)
søges etableret et grundlag for at belyse de miljømæssige og samfundsøkonomiske konsekvenser af øget biomasseproduktion og -udnyttelse i Danmark til fremstilling af en lang
række produkter baseret på bioraffinering. Eksempler er højværdi-industrielle produkter,
der ellers ville være fremstillet på basis af fossil energi, og foder, der erstatter importerede
fodermidler. Projektet vil for de mest lovende teknologier, der udvikles af andre projekter
indenfor BIOBASE-forskningsprogrammet, gennemføre en detaljeret miljømæssig og samfundsøkonomisk analyse af konsekvenserne ved deres implementering. Det sker bl.a. ved
at pege på hot-spots ved den nye teknologi, som informationsgrundlag for beslutningstagerne i Danmark om muligheder og begrænsninger. Arbejdet er organiseret i følgende
indsatsområder:
a) Metoder til regionalisering af den danske landbrugsproduktion i forhold til miljøudfordringer (f.eks. sårbare områder og skadeeffekter) og etablering af input–output
masse-flows for at understøtte miljø– og miljøøkonomiske analyser ved en differentieret arealanvendelse.
b) Konceptudvikling for livscyklusvurdering (LCA) til at håndtere det forhold, at nogle
skadevirkninger er lokale, mens andre er globale, og til at etablere en sammenhæng mellem indikatorer, der kan bruges på henholdsvis lokalt eller globalt niveau, samt til at gå fra et produkt til en vifte af produkter.
c) Metoder til værdisætning af de regionale og globale miljøeffekter med udgangspunkt i indikatorer, der kan produceres ved LCA, samt til at inkludere effekter på
økosystemtjenester i en LCA-ramme.
d) Miljømæssigt og samfundsøkonomisk (herunder velfærdsøkonomisk og budgetøkonomisk) vurdering af de nye teknologier. Projektet udføres i et samarbejde
med Institut for Agroøkologi, AU.
Der igangsættes et ph.d.-projekt i 2015.
I de senere år er der etableret et forskningsmiljø vedrørende skabelse og beskyttelse af
bynatur og grønne områder i byer, der forsker i mulighederne for at etablere grønne løsninger i byerne til gavn for både borgere, biodiversitet og klimatilpasning. Forskningen
integrerer viden og forståelse mellem sociologer, politologer og økonomer fra ENVS med
bl.a. botanikere fra BIOS, samt med sociologer og kulturvidenskabelige forskere fra ARTS.
Projektet ”Vild med vilje, Lystrup” (2014-16) er et strategisk DCE demonstrationsprojekt i
samarbejde med BIOS og Institut for Æstetik og Kommunikation, AU, samt firmaet Habitats,
der arbejder under brandet ’Vild med Vilje’. I Lystrup, nord for Aarhus, vil projektet afprøve
muligheder og potentialer for at kombinere og indtænke beskyttelse og udvikling af lokal
biodiversitet i grønne klimatilpasningsprojekter. Demonstrationsprojektet finder sted i en
større offentlig park, hvor der samarbejdes med den kommunale og lokale vandforvaltning og borgergrupper omkring rammerne for projektet. I 2015 kører en inddragelsesproces med den lokale befolkning og interesseorganisationer omkring visioner og ønsker for
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området ift. biodiversitet, herunder mulighederne for et borgerdrevet kogræsserlav. Den
miljøøkonomiske analyse baseres på deliberative værdisætningsworkshops (dvs. workshops, der sigter mod diskussion og konsensus) med borgere omkring holdninger og præferencer for naturmangfoldighed på offentlige arealer såvel som i folks private haver. Resultater fra projektet er relevant i forhold til FNs Biodiversitetskonvention, EU's Biodiversitetsstrategi og de nationale implementeringer, herunder mulighederne for at samtænke lokal
udvikling af biodiversitet med lokale klimatilpasningsstrategier på en omkostningseffektiv
måde.
Projektet ”Udvikling af koncepter for adaptiv naturforvaltning” (2014-2016) er et strategisk
DCE-projekt, der udføres i et samarbejde mellem BIOS og ENVS. Projektet skal undersøge
forudsætningerne for en succesfuld anvendelse af adaptiv naturforvaltning. Adaptiv naturforvaltning er et fleksibelt forvaltningsværktøj, der indebærer en beslutningsproces, hvor
væsentlige aktører i forvaltningen af en naturressource (f.eks. fugleart) enes om mål og
handlinger og derefter monitorerer, evaluerer og tilpasser indsatsen løbende. Tilgangen
bygger på en teoretisk antagelse om, at en sådan beslutningsproces er mere transparent,
og at den dermed bidrager til at opbygge tillid mellem nøgleaktører og udvikler læring.
Projektet udforsker hermed mulighederne for en mere effektiv naturforvaltning, og har
relevans for udviklingen af denne forvaltning. I 2015 udføres aktøranalyser, baseret på
interviews.
I EU-projektet VOLANTE (2010-2015) analyseres visioner for fremtidig arealanvendelse i
Europa. Inden for den miljøsociologiske del er fokus på at udvikle metoder til at inddrage
interessenters visioner om arealanvendelse via visionsworkshops, der er afholdt i 2014.
Resultaterne analyseres og formidles i 2015. Projektets resultater publiceres i form af artikler og udføres i samarbejde med europæiske forskningsinstitutioner, inkl. PEER-partneren
JRC. (Se nærmere i afsnit 4.2.1).
Projektet POCACITO (POst-CArbon CIties of TOmorrow – foresight for sustainable pathways towards liveable, affordable and prospering cities in a world context)(2014-2016) er
et EU FP7-projekt ledet af det tyske institut ECOLOGIC, der udvikler viden og metoder til at
støtte store byer til at indgå i omstillingen mod en CO2-neutral fremtid. ENVS samarbejder
med det Svenske Miljøinstitut IVL om et case-studie i Øresundsregionen, specifikt København og Malmø. Projektet startede i 2014 med fastsættelsen af et fælles koncept og opstart af case-studierne. I 2015 beskrives ”best practices” for byer, baseret på ekspertinterviews, borgerinddragelse samt typologisering af byer. Deltagerne i projektet omfatter foruden ECOLOGIC og AU de italienske institutter FEEM, Politecnico di Torino og INTELI samt
Centre for European Policy Studies, Joanneum Research Forschungsgesselshaft (Tyskland),
IVL (Sverige), Leibniz Institute (Tyskland), Energy Cities, Instanbul Teknik Universitesi, UNDP
Croatia og Univerzita Karlova. Resultaterne fra projektet forventes at være relevante for
bæredygtig ”post carbon” udvikling af København og Malmø, samt for udviklingen af best
practices for store og mellemstore byer.
Der er endvidere fokus på klimatilpasning (se afsnit 5.3), og indenfor den samfundsvidenskabelige forskning i 2015 er det især projekterne NORDSTAR og BASE, der bærer denne
forskning, samt de tidligere omtalte projekter BALTADAPT og POCACITO.
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NORD-STAR (2011-2015) er et Nordisk Center of Excellence i klimatilpasning, som ledes af
SDU og AU Herning, mens øvrige partnere er Norges Teknisk Videnskabelig Universitet,
Iceland University, Stockholm Environment Institute, Chalmers, Helsinki Universitet og Lund
Universitet. Et centralt mål for NORD-STAR er at udvikle lettilgængelige, praktiske og ikke
mindst brugervenlige værktøjer, som skal styrke kapaciteten til tilpasning hos bl.a. planlæggere i administrationen, industrien og beslutningstagere i de nordiske lande. ENVS’
bidrag omhandler bl.a. landbrugets tilpasning til klimaforandringer og klimapolitik. Et delprojekt omhandler landmænds opfattelse af klimaforandringerne, generelle risikoopfattelse og klimatilpasning. Hertil er knyttet en postdoc og en ph.d.-studerende fra Islands universitet, som gæster ENVS i 2014 og 2015. Resultaterne af analyserne belyser landmænds
klimatilpasning samt effekterne for landbrugsøkonomi og miljø, hvilket har betydning for
implementeringen af lokale og statslige klimatilpasningsplaner og -initiativer. I 2015 forventes det, at modellerne for landmænds klimatilpasning færdiggøres og modelleres for
klimascenarier frem til 2100. Desuden forventes det, at analyserne af en spørgeskemaundersøgelse omkring landmænds klimatilpasning færdiggøres i 2015. Endelig er ENVS involveret i et andet delprojekt omkring energisystemer, hvor der er tilknyttet et ph.d.-projekt
om husholdningers respons på klimaforandringer og klimapolitikker gennem renovering af
og ændringer i deres bolig og livspraksis. I 2015 afsluttes ph.d.-projektet, og resultaterne
vedrørende klimatilpasning og renovering af huse/ejendomme formidles som videnskabelige artikler.
I 2015 formidles resultaterne fra DSF-projektet BIOSOC (Good governance of bioenergy)
(2010-2014) i videnskabelige publikationer. I projektet er integrationen af bioenergipolitikken analyseret vertikalt (dvs. på forskellige myndighedsniveauer) og horisontalt (dvs. mellem forskellige sektorpolitikker) med et specifikt fokus på biogas. Resultaterne omfatter
således analyse af hvilke statslige og private aktører, der er involveret i udviklingen af biogas og de politikker, der har indflydelse herpå; hvilke interesser disse aktører forfølger ift.
biogas, og hvor disse interesser konflikter henholdsvis konvergerer, samt hvordan aktørernes interesseforfølgelse påvirker muligheder og barrierer for en bæredygtig udvikling af
biogas. Resultaterne viser, at biogasområdet er et område præget af få aktører sammenlignet med andre energipolitiske områder. Der hersker således en relativt høj grad af konsensus mellem centrale aktører involveret i politikker vedrørende biogas og udviklingen af
biogas (statslige styrelser, interesseorganisationer og energivirksomheder). I forhold til den
miljømæssige bæredygtighed har der ikke hidtil været væsentlige konflikter; f.eks. har der
været enighed om, at det er en god ide at begrænse andelen af energiafgrøder, der kan
bruges i biogasanlæg. Der kan dog opstå konkurrence om de ressourcer, der skal anvendes til biogasanlæg udover gyllen. Den horisontale policy integration er primært udfordret
af kompleksiteten i at få tilgodeset de mange delpolitikker, der påvirker området, herunder
energistøtte, gødningsbestemmelser, ressourcestrategi og planlægning. Herudover er
økonomien en udfordring, der udgør en barriere for udvikling og udbredelse af energiformen, og ligeledes er der ofte stor lokal modstand fra potentielle naboer som modvirker
konkret realisering af fællesanlæg. Resultaterne af denne forskning har relevans for ressourcestrategien og de reguleringsmæssige muligheder for at udnytte bioenergiressourcerne. Projektet er udført i samarbejde med forskere fra School of Business and Social Sciences (BSS) ved AU samt DTU.

Forskningsbaseret myndighedsunderstøttelse
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Projektet “Environmental Fiscal Reform” udføres for DG ENV (2014-2015), og formålet er at
tilvejebringe data fra empiri og litteratur/sekundære kilder til belysning af de potentielle
økonomiske og samfundsmæssige gevinster ved miljørelaterede fiskale reformer. Projektets resultater skal bidrage til den årlige koordinering af den økonomiske politik i Det Europæiske Semester og vedrører miljøbeskyttelse og ressourceeffektivitet for 14 udvalgte
medlemslande: BG, CY, DK, FI, DE, EL, ES, IE, LV, MT, NL, SI, SE og UK. Metoden i projektet
ligger i forlængelse af de selvstændige landestudier udarbejdet af Det Europæiske Miljøagentur (EEA) i perioden 2011-2013 samt af et tidligere projekt for Kommissionen. Resultaterne vil kunne nyttiggøres i forbindelse med Kommissionens landespecifikke henstillinger
til medlemslandene under den Europæiske Semesterproces.. Projektet koordineres af det
britiske EUNOMIA og har endvidere deltagelse af IEEP (Institute for European Environmental Policy) i Bruxelles.
Ud over dette projekt er flertallet af forskningsprojekterne inden for miljøøkonomi, miljøsociologi og politologi nævnt i forrige afsnit myndighedsunderstøttende, og mange leverancer derfra vil således være relevante i relation til natur- og miljøforvaltning, herunder implementering af EU-direktiver samt energi- og klimapolitiske indsatser.

Videnformidling
Forskningsresultaterne fra projekterne formidles til nationale myndigheder (Miljøministeriet,
Fødevareministeriet), internationale myndigheder (EU-Kommissionen, EEA) samt organisationer (f.eks. Det Miljøøkonomiske råd, Danmarks Naturfredningsforening, IDA Miljø, det
Miljøøkonomiske Netværk, det sociologiske netværk CIRRAU og i andre sammenhænge
efter invitation). Opgaveløsningen foregår i mange tilfælde sammen med private konsulentfirmaer, f.eks. Kryger, COWI, VISTA-analyse i Norge og ENVECO i Sverige.
I 2015 anvendes den omkostningseffektivitets-model for Limfjordsoplandet, der er udviklet
i projekterne DNMARK og IMAGE, til rådgivning af De Økonomiske Råd (DØRS) ifm. målrettet regulering af kvælstofudvaskningen til Limfjorden. Resultaterne er anvendt ifm. DØRS’
Miljøøkonomiske Vismandsrapport for 2015. Modellen og resultaterne formidles gennem et
arbejdsnotat.
EU FP7-projektet EPI Water (Evaluating Economic Policy Instruments for Sustainable Water
Management in Europe) (2011-2014) blev afsluttet i 2014, og resultater fra projektet formidles i 2015. Formålet var at vurdere under hvilke forhold økonomiske virkemidler kan
komplementere andre typer af politiske virkemidler (som f.eks. administrativ regulering og
informationsvirkemidler). Analyserne er bl.a. baseret på impact-pathway metoden med
henblik på at adressere vurdering af målopfyldelse i henhold til Vandrammedirektivet.
ENVS har på grundlag af metoden udført et detaljeret case studium for Danmark med
anvendelse af data fra Odenses fjords opland. Derudover er pesticidafgiften og afgiften
på ledningsført vand i Danmark analyseret. Udover videnskabelig formidling af resultaterne gennem artikler formidles resultater via bidrag til antologi fra projektet til myndigheder.
Projektet blev koordineret af det italienske forskningsinstitut Fondazione Eni Enrico Mattei
(FEEM) og havde deltagelse af AcTeon (FR), ECOLOGIC (DE), Unibo (IT), Wageningen
University (NL), NTUA (EL), IMDEA (ES), University of Valencia (ES), Middlessex University
(UK) og Corvinus University of Budapest (HU). Projektets resultater har relevans for Vandrammedirektivet, pesticidreguleringen og generelt for anvendelsen af økonomiske instrumenter i miljøreguleringen.
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Projektet ”Opdatering af miljøøkonomiske beregningspriser vedr. luftforurening” for Miljøministeriet er udført i 2014 og formidles som DCE-rapport i 2015. Projektet indebærer opdatering og videreudvikling af de miljøøkonomiske beregningspriser vedr. luftforurening,
som AU tidligere har udarbejdet for Miljøministeriet, således at disse bygger på den nyeste
forskning. I forbindelse med opdateringen er beregningspriserne detaljeret, således at de
enkelte beregningspriser er mere sektorspecifikke, at det bliver mere tydeligt, hvilke effekter der indgår i disse, og hvilke forudsætninger de grundlæggende hviler på. Projektet har
betydning for samfundsøkonomiske projektvurderinger og analyser, der omfatter emissioner til luften.
Resultater fra LIAISE (finansieret af EU's FP7) (2010-2014) formidles i 2015. Projektets formål var i) at forstå barrierer i forhold til øget brug at Impact Assessment (IA)- modeller for
bæredygtig udvikling; ii) at udvikle en tool-box hvor IA brugere kan identificere kompetencer og værktøjer; iii) at udvikle et netværk af forskere, der arbejder med at udvikle og
anvende IA, så myndigheder kan blive bedre understøttet fremover. ENVS og BIOS har i
projektet fokuseret på at demonstrere, hvordan integration af rumlige N-belastningsmodeller og økonomiske reguleringsmodeller kan anvendes til at analysere økosystemtjenester og deres geografiske fordeling. Dette er relevant i forbindelse med EU’s målsætning
om kortlægning og værdisætning af økosystemtjenester. I 2014 blev der samlet op på
hvilke behov miljøforvaltningerne i EU lande har for modeller, og i den danske case blev
der fokuseret på hvilke synspunkter Miljøministeriet har på brugen af modeller i vandmiljøreguleringen, både økonomiske og biologiske/hydrologiske modeller. Projektet koordineres af PEER-partneren Alterra og har yderligere PEER-partnerne CEH, UFZ og SYKE som
deltagere. Formidling gennem LIAISE netværksaktiviteter omkring IA tool-boxen, konferencer, IA træning og forskningsansøgninger forsættes i de næste par år.
Der deltages endvidere i workshops og seminarer for beslutningstagere og andre interesserede, når der opstår muligheder for dette.

4.1.2

Økosystemtjenester ift. terrestriske og akvatiske økosystemer

Forskning
Forskningen i økosystemtjenester er blevet aktualiseret af EU's Biodiversitetsstrategi og
målsætningen om at alle de ratificerende lande har værdisat økosystemernes tjenester og
værdier inden 2020, og som et skridt på vejen at de har kortlagt økosystemtjenesterne
inden 2015.
Velfungerende og intakte økosystemer udgør grundlaget for f.eks. rent vand, ilt, bestøvning, mad, medicin – de såkaldte økosystemtjenester. Økosystemtjenesterne er væsentlige
bidragsydere til frembringelsen af velfærd for os mennesker. Kortlægningen og værdisætningen af tjenesterne foretages i samarbejde mellem naturvidenskabelige forskere, der
f.eks. arbejder med at kvantificere fødevareproduktion, vandregulering i landskabet (f.eks.
retention), pollinering af afgrøder, klimaregulerende tiltag mv, og de samfundsvidenskabelige forskere, der opgør de økonomiske konsekvenser samt analyserer reguleringsmuligheder, implementering, praksis og holdninger. Analyse og kortlægning af økosystemtjenester integrerer derfor viden og metoder inden for fagområderne økonomi, geografi,
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hydrologi, biologi og agronomi samt andre discipliner, og de projekter, der er gennemført i
de senere år, er blevet løst i et intensivt samarbejde mellem disse discipliner.
EU-projektet BeSafe (Biodiversity and Ecosystem Service Arguments for our Future Environment) (2012-2015), fokuserer på argumentation omkring biodiversitet og økosystemtjenester i miljøpolitik. ENVS er leder af arbejdspakken omkring sammenhængen mellem
biodiversitet, økosystemtjenester og værdier, hvor der foretages en komparativ analyse i ni
lande. I 2014 blev der gennemført et litteraturstudie om forskningsgrundlaget for kobling af
biodiversitet, økosystemtjenester og værdier for 11 økosystemtjenester, og der blev indsamlet data i form af strukturerede interviews med forskere, NGO'er og beslutningstagere
om, hvordan økonomiske værdier og andre værdiudtryk bliver brugt i argumentation for
udvikling af miljøpolitikken i forhold til biodiversitet og økosystemtjenester. Analyserne af
disse data videreføres og formidles i 2015 med anvendelse af en kombination af kvantitative og kvalitative metoder. Projektet ledes af PEER-partneren Alterra og udføres med bl.a.
PEER-partnerne SYKE, CEH, JRC og UFZ. Projektets resultater er relevant for forståelsen af
økosystemtjenesterne og den værdi disse tjenester og beskyttelsen af dem tillægges.
Super-B (Sustainable Pollination in Europe: joint Research on Bees and other pollinators)
(2014-2017) er en COST action, dvs. et netværksprojekt mellem en række lande. ENVS er
leder af en arbejdspakke, der omhandler gevinsterne fra bestøvning. Desuden omhandler
Super-B tre yderligere arbejdsgrupper omkring bestøvnings- økologi, forståelse af redskaber til at reducere tabet af bestøvere og årsagerne bag tilbagegangen i antallet af bestøvere. Projektet er ledet af the Natural History Museum i Leiden. Der er deltagere fra 31 lande i og udenfor EU. Projektets resultater har betydning for videngrundlaget for prioriteringer
om beskyttelse af denne økosystemtjeneste. Der deltages i projektworkshops i 2015.
Openness (Operationalization of Natural Capital and Ecosystem Services) er et EU-FP7projekt ledet af PEER-partneren SYKE, Finland. Projektet er baseret på at udvikle og afprøve praktisk anvendelige metoder til at analysere økosystemtjenester i forskellige typer af
landskaber og indenfor forskellige politikområder ENVS deltager i den økonomiske arbejdspakke og er i 2014 og 2015 ansvarlig for at udvikle materiale til oplæring i hvordan
metoder til økosystem tjenestekortlægning og opgørelse kan anvendes. Der udføres konkret en øvelses-workshop.til brug i de ca. 30 case studier på tværs af EU. Alle PEER partnere deltager i projektet.
BONUS projektet ’BalticAPP Well-being from the Baltic Sea – applications combining natural science and economics’ starter medio 2015 og slutter i 2018. Projektets ene formål er at
undersøge og identificere strategier, der sikrer en kontinuerlig produktion af væsentlige
økosystemtjenester fra Østersøen under forventelige scenarier over klimaændringer og
socioøkonomisk udvikling. State-of-the-art naturvidenskabelige og økonomiske modeller
samt nye data kombineres i en DPSIR-kausal-model. Modelrammen vil blive brugt til at
evaluere effekterne af planlagte landbrugs- og fiskeripolitikker på menneskers vilkår og
tilstand rundt om hele Østersøen. Projektets andet formål er at anvende ’citizen science’ og
den nyeste udvikling indenfor informationsteknologi til at eksperimentere med nye og
billigere metoder til at opnå rumlige og tidsmæssigt detaljerede informationer om tilstanden i Østersøen og samtidig give forskere og samfund værdifuld information om brugsmønstre og hot spot områder for rekreation og andre kulturelle tjenester. Projektet ledes af
Helsinki Universitet. Udover ENVS deltager Kiel Institute of the World Economy (IfW), Tysk-
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land, MTT Agrifood Research, Finland, det Svenske meteorologiske og hydrologiske institut
(SMHI) og Stockholm Universitet, Sverige, og Warszawa Universitet, Polen.
I projektet NOVAGRASS (2013-2017), der finansieres af Det Strategiske Forskningsråd,
undersøges omkostninger og gevinster ved at beskytte og genskabe habitater for ålegræs
i et case-område i Odense fjord. Den miljøøkonomiske del af projektet modtager inputdata fra de øvrige dele af projektet, som udfører forsøg vedr. både beskyttelsestiltag og genetableringer. I 2015 fortsættes et litteraturstudium som grundlag for kommende beregninger på data fra forsøgene i case-området, der bliver tilgængelige i 2016. Projektet ledes af
SDU, med deltagelse af ENVS, BIOS, KU, SEGES, Gøteborg Universitet og Mulitdyk - se også
afsnit 3.3.2.
Inden for EU-projektet ECLAIRE (2012-2015) (se også afsnit 4.2.3) er målet at opnå en
bedre forståelse af effekterne af luftforurening på følsomme terrestriske økosystemer under
klimaforandringer og gennemføre økonomiske analyser af værdien af de berørte
økosystemtjenester. I 2015 gennemføres en analyse af økonomiske effekter for
landbrugsproduktionen i Europa.

Forskningsbaseret myndighedsunderstøttelse
Projektet MAES-Danmark, der er udført for Miljøministeriet, har i 2014 kortlagt datatilgængelighed og - anvendelighed for en dansk opgørelse af økosystemtjenester og værdien af
disse. Analyser og kortlægning er udført i 2014 og formidles i 2015. Projektet er gennemført i samarbejde med IFRO, KU.
I et projekt for Nordisk Ministerråd undersøges landskabserfaringer som en kulturel økosystemtjeneste i Norden (Landscape experiences as a cultural ecosystem service in a Nordic
context: Concepts, values and decision-making, 2014-2015). Studiet har sin baggrund i
forståelsen for værdien af landskaber for æstetiske oplevelser, friluftsliv, identitet og velvære for befolkningen, og at landskaber kan anses som et offentligt gode, som ikke indrettes
samfundsmæssigt optimalt uden regulering. Projektet syntetiserer tilgængelig viden fra de
nordiske lande omkring omfanget og værdien af folks landskabserfaringer, og undersøger
nuværende reguleringspraksisser og eksempler på hvordan landskabseffekter inddrages
(eller ikke inddrages) i vurderinger og beslutninger på tværs af de nordiske lande med
fokus på Danmark og Norge. Projektet er udført i 2014 og afrapporteres i begyndelsen af
2015. Det norske analysefirma Vista-Analyse er projektleder og følgegruppen bestående
af repræsentanter fra det svenske Institut ETOUR ved det svenske Mittuniversitetet, METLA i
Finland, og det norske Miljø- og Biovidenskabelige Universitet (NMBU) bidrager med cases
og litteratur. Resultaterne af projektet er relevant for arbejdet under den Europæiske Landskabskonvention og bidrager til kortlægning af økosystemtjenester under den Europæiske
Biodiversitets Handlingsplan. Resultater fra projektet vil blive præsenteret på det nordiske
landskabsseminar som led i at udvikle en økosystem-baseret tilgang til landskabsforvaltning. Seminariet finder sted i Danmark i 2015.
Baseret på anbefalinger og erfaringer fra en lang række projekter sigter det Nordisk Ministerråds-finansierede projekt, MARECOS (2014-2015), på at opsamle erfaring med og
udforme vejledning til kortlægning og beregning af værdier af marine økosystemtjenester.
Der fokuseres på at analysere, hvordan eksisterende overvågningsdata for Østersøen kan
anvendes til kortlægning og værdisætning af marine økosystemtjenester. Projektet beskri-
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ver også den relevante værdisætningslitteratur i sammenhæng med det kortlagte datagrundlag og mulighederne for at bruge disse data ifm. økosystemtjeneste-kortlægninger.
Vægten ligger på de rekreative tjenester ved kysterne samt forsyningstjenester, og der er
lavet et casestudie i Sverige og Danmark af, hvorledes rekreative værdier ved kysterne
påvirkes af vandkvalitet. Case-studierne er udført i 2014, og præsenteres og diskuteres på
møder med relevante slutbrugere i Norden, primo 2015, samt med HELCOM. Rapporten
udgives i 2015 af Nordisk Ministerråd.

Videnformidling
I 2015 publiceres en Miljøbiblioteksbog om byens grønne strukturer, som bygger på projektet ØKOFORS om forstadshaverne, afsluttede projekter om klimatilpasning og grønne
strukturer i byer, samt bybefolkningens holdninger til og brug af byens grønne områder.
Delprojekterne i DCE-projektet ECOSYS blev afsluttet i 2014, og i 2015 afholdes der et
formidlings-/aftagerseminar over resultaterne af projektet for interesserede fra Miljøministeriet, kommunerne, organisationer og private. Resultaterne formidles også videnskabeligt. Projektet omfatter økosystemtjenesterne fødevareproduktion, bestøvning, klimaregulering, vandkvalitetsregulering og rekreation. Analyserne vedr. bestøvning foreslår en forbedret metode til at kortlægge bestøvningspotentialet, der sammenkobler afgrødernes
bestøvningsbehov med habitaternes egnethed for bestøvere. I projektet er gennemført en
dansk kortlægning på markniveau for humlebier som illustration. Analyserne omkring
vandkvalitetsregulering omfatter en kortlægning af vandrelaterede økosystemtjenester, og
hvordan disse ændres ved forskellige antagelser om udvikling af landbrugspriser og regulering, idet der er fokus på modelleringen af, hvordan ændringer i tab og tilbageholdelse
af kvælstof (retention) påvirker vandkvaliteten. Klimaregulering fokuserer på kulstofbinding i landbrugsjord og undersøger potentialet for at indgå aftaler med jordejere om ændringer i arealanvendelsen for at bidrage til at opnå nationale målsætninger for reduktion
i klimapåvirkning. Rekreationsstudiet er baseret på national kortlægning af rekreationsområder, omfattende strande, heder, enge samt skove, og modellering af antal besøg og den
økonomiske værdi af områderne. Analyserne har anvendt en multi-site rejseomkostningsmetode. Resultaterne er relevante for EU's Biodiversitetsstrategi.
EU FP7-projektet EcoFINDERS (2011-2014) formidles i 2015 i tilknytning til det planlagte
ECOSYS-seminar. Projektets resultater vedrørende udviklingen af koncepter til at identificere den økonomiske værdi af investeringer i robuste jordøkosystemer, udviklede dynamiske modeller til at beskrive optimal investering i jordens kapital og analyser af barrierer og
incitamenter i forhold til arealtiltag på landbrugsjord i Danmark, vil formidles. Analyserne er
bl.a. baseret på data fra en spørgeskemabaseret undersøgelse hos et repræsentativt udvalg af danske landmænd, der er udført integreret med ph.d.-projektet: ”Evaluation of the
scope for Payment for Ecosystem Services (PES) schemes for sustainable use of soils”
(2011-2015) (under ph.d.-programmet ECOGLOBE). Resultaterne viser bl.a. at danske
landmænd er positivt stemt overfor reduceret jordbehandling, hvis dette kun implementeres i begrænset omfang. Højere implementeringsgrader vil kræve kompensation, og resultaterne viser, at der er stor variation i landmændenes kompensationskrav. Disse resultater
har betydning for udformning af potentielle kontrakter, da der vil være risiko for at kontrakterne bliver dyrere end nødvendigt, hvis der ikke tages højde for forskelle mellem landbrug. EcoFINDERS har ligeledes arbejdet med modellering af trade offs mellem forskellige
økosystemtjenester, hvor der er udviklet et modelkoncept til at analysere trade offs og
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synergier mellem klimaregulering, retention af næringsstoffer og fødevareproduktion.
Denne analyse er udført i et dansk opland (Limfjorden) samt på Østersø-oplandet. Resultaterne fra studiet formidles desuden også videnskabeligt i 2015.
Resultaterne fra projektet MAES-Danmark, der er udført for Miljøministeriet i 2014, formidles
som DCE-rapport i 2015, og resultaterne diskuteres med Naturstyrelsen og Miljøministeriets
Department med henblik på videreformidling til EU samt opfølgende analyser.

4.2

Miljø og ressourcestrømme

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

4.2.1

Arealanvendelse, landskab og natur

Forskning
Under dette fagområde arbejdes med geografiske og rumlige analyser af miljømæssige
påvirkninger og effekter af menneskelig aktivitet, samt relevante forvaltningsstrukturer og mekanismer til regulering af arealanvendelse. Videnopbygning sker i relation til arealanvendelse med særligt henblik på: kortlægning, karakterisering, modellering og ændringer
af arealanvendelse, samt implementering af politik i relation til arealanvendelse. Der vil
ske en videreudvikling af modeller til prioritering af arealanvendelse i relation til forskellige
kriterier for natur- og arealforvaltning og -planlægning.
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VOLANTE-projektet er finansieret af EU FP7 (2010-2015) og har 14 europæiske samarbejdspartnere. Projektet bidrager til viden om visioner for landskabets udvikling i Europa
(bl.a. på baggrund af udviklingen i arealanvendelse), om de drivkræfter, der påvirker dette, samt de institutionelle barrierer, der er for politikkernes gennemførelse. ENVS bidrager
med en miljøsociologisk del som er beskrevet i afsnit 4.1.1. I den miljøgeografiske del bidrager ENVS med analyser af EU-politikkers effekter på arealanvendelse og landskab
samt betydningen af forvaltningsstruktur, -niveauer og -mekanismer med udgangspunkt i
Habitatdirektivets implementering i 5 europæiske lande. ENVS deltager i 2015 fortsat i
udarbejdelsen af et roadmap, som er en afsluttende syntese over hele projektet.
DCEs strategiske midler for 2014-2016 finansierer et projekt om integreret planlægning af
biogas. Formålet med projektet er at undersøge kommunernes udlægning af arealer til
biogasanlæg, i forhold til scenarier for biomassepotentialer, anlægsstørrelser/transport og
eksponering for luftforurening, samt kommunernes samarbejde om lokaliseringsmuligheder og gennemførelse. Projektet har relevans for Grøn vækst strategiens mål for udbygning
af biogassektoren. I 2015 vil scenarier blive opstillet og analyser af transport blive gennemført.
Som del af EU-projektet POCACITO (’post‐carbon cIties of tomorrow’ - se også 4.1.1.), som
er finansieret af EU’s FP7, analyseres ændringer i arealanvendelse for et udvalg af europæiske byer. Ændringer i arealanvendelsen anvendes i forbindelse med en kvantificering
af ændringer i økosystemtjenester i byer som beskrevet i 4.1.1. Projektet er relevant for at
sætte fokus på økosystemtjenester i byer, og hvordan man kan identificere og opretholde
dem.
Der er i øjeblikket forhandlinger om hjemtagelse af et projekt finansieret af Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse. Projektets formål er, på baggrund af analyse af luftfotos, at kortlægge ændringer i landskabselementer og biotoptyper på Forsvarets øvelsesområder.
Ændringer vil blive analyseret i forhold til den nuværende og historiske militære anvendelse og af naturforvaltningen på arealerne. Det forventes, at resultaterne vil dokumentere,
hvordan nuværende og historisk militæranvendelse samt naturforvaltning har påvirket
landskabet og dets naturindhold og vise synergier og konflikter mellem militæranvendelse
og naturbeskyttelse. Projektet har relevans i forhold til yderligere at udvikle metoder til
arealregistrering ved hjælp af luftfotos. Desuden vil projektets resultater være relevante for
den mere generelle forvaltning og planlægning af naturen i det åbne land.

Forskningsbaseret myndighedsunderstøttelse
SINKS2-projektet udføres for Energistyrelsen i årene 2014-2022. Projektet videreudvikler
metoder og opgør emissioner fra LULUCF sektoren til UNFCCC og Kyotoprotokollen. I 2015
vil der i underprojektet vedrørende biomasseestimering fra hegn (DP5b) blive undersøgt
og potentielt udviklet metoder til anvendelse af radar-data (LiDAR) til estimering af biomasse og biomasseændringer i hegn. Desuden vil der, på baggrund af information fra
Hededanmark, blive udviklet en forbedret model til estimering af kulstofbinding i hegn. I
underprojektet DP3b vedrørende årlige kortlægninger af arealovergange vil der, på baggrund af kontrolanalyser af flyfotos, blive udarbejdet et estimat af nøjagtigheden af den
eksisterende kortlægning af arealanvendelse og arealdække og af arealovergange. Desuden vil anvendelse af højopløselige multispektrale data (satellitdata, flyfotos) blive brugt
til forbedret kortlægning af bl.a. vådområder. Metoderne, som udvikles i projektet, har ge-
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nerel relevans for forbedret og mere præcis viden om lokalisering af arealanvendelse og
arealdække, f.eks. i forhold til DK’s kommende forpligtigelser indenfor kortlægning af økosystemtjenester. Projektets resultater er relevante for en forbedret viden omkring arealændringer i Danmark.
I 2014 blev der for fagdatacentret for terrestrisk natur udarbejdet en opgørelse over ændringer i småbiotoper, baseret på småbiotopsovervågningen i NOVANA. Analysen har
påpeget store unøjagtigheder i småbiotopskortlægningen for 2007 og 2013, og der er nu
startet en dialog omkring at bidrage til en forbedret teknisk anvisning til fremtidige kortlægninger af småbiotoper. Arbejdet har generel relevans for udvikling af metoder til kortlægning af biotoper og arealanvendelse.

Videnformidling
I forbindelse med projektet vedrørende integreret biogasplanlægning vil Fyn formentlig
blive valgt som analytisk enhed. I den forbindelse søges samarbejde med eksisterende
biogasanlæg, anlæg under planlægning, samt relevante kommuner. Dette arbejde forventes at involvere en videnformidlingskomponent.
VOLANTE-projektet formidles til interessenter i EU-kommissionen i form af en syntetiserende publikation, bestående af et roadmap med underliggende faktablade,

4.2.2

Miljøeffekter af grøn omstilling og bæredygtighedsanalyser

Forskning
I 2015 fortsætter forskningen i cirkulære ressourceflows og opgørelser af miljøpåvirkninger.
Heri kobles 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. Denne
forskning anvender bl.a. data fra emissionsopgørelserne (se afsnit 4.2.3 samt 5.1.1), der
derved søges nyttiggjort til udvikling af bæredygtighedsanalyser af stof- og energistrømme. Herudover bidrager forskningen til at forbedre opgørelserne, gennem frembringelse af
ny viden om miljøteknologiers effekter på emissioner.
I MAB3 (se også afsnit 4.1.1 og 4.2.4) kortlægges potentielle dyrkningslokaliteter for makroalger ved at analysere oplandskarakteristika og kilder til næringsstoftilførsel til det marine miljø. Formålet er at belyse fremtidige dyrkningspotentialer for makroalger i et bæredygtighedsperspektiv ved at undersøge fysisk-kemiske miljøparametre, og hvordan de
henholdsvis forstærker og begrænser algevæksten. I 2014 vurderedes makroalgernes
potentiale for at lukke nærringsstofkredsløbet ved assimilering og genbrug af tabte næringsstofstrømme fra landbruget i form af recirkulering af den høstede makroalgebiomasse
som gødning. I 2015 inddrages endnu et dyrkningssite og der fokuseres yderligere på
multiple produkter og økosystemtjenester fra forskellige scenarier for biomassekonvertering. Det er målet at belyse makroalgers økonomiske såvel som miljømæssige performance, og at undersøge værdien af samtidig høst af N, P, CO2 og miljøfarlige stoffer i forhold til
miljø og klimaforbedringer i kort- og langsigtede forretningsscenarier.

OMSTILLING TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSUDVIKLING

61

I det strategiske DCE-projekt BIOADAPT (se også 4.1.1) udføres i 2015 netværksanalyser af
referencescenarier for vandregulering, samt af alternative scenarier for ændret infrastruktur mhp at undersøge forbedret vandregulering. Resultaterne herfra skal bruges til at belyse bæredygtig vandforvaltning i grønne byer. Projektet er relevant for Aarhus og andre
kommuner med interesse i udvikling af grønne infrastrukturer til skabelse af økosystemtjenester som vandregulering og biodiversitet samt afledte effekter såsom reduceret risiko for
oversvømmelse ved skybrud.
Pilotprojektet ”Reclaiming Waste - A Living Experiment in Silkeborg” (2015), finansieret af
”RethinkIMPACTS 2017”, er et partnerskab mellem AU og fonden, der arrangerer Aarhus
som Europæisk kulturhovedstad i 2017. Heri undersøges alternative måder til at håndtere
organisk husholdningsaffald, med henblik på at leve op til den nationale ressourcestrategi
om at genbruge dobbelt så meget organisk affald i 2022. Projektet integrerer i) de miljømæssige fordele såsom reducerede klimagasudledninger ved anvendelse til biogasproduktion og jordforbedrende egenskaber ved at bruge restproduktet i landbruget; ii) de
økonomiske muligheder for husholdninger ved at genbruge i forhold til at betale for afbrænding; og iii) de socio-politiske fordele ved inddragelse og myndiggørelse af almindelige borgere. Projektet er et tværfagligt projekt i samarbejde med AU Arts, Institut for Æstetik og Kommunikation (som leder projektet). Resultaterne af denne forskning har relevans
for ressourcestrategien og de reguleringsmæssige muligheder for at finde en mere bæredygtig anvendelse af organisk affald fra husholdninger.
Projektet “Identification of metabolites and metabolic pathways in removing organic micro-pollutants from wastewater and waste” er et strategisk DCE-projekt (2014-2016). I
2015 vil der bl.a. blive udarbejdet en udvidet LCA af spildevandsbehandlingsprocesser
med fokus på kvaliteten af produkter fra vand- hhv. slam-linjen. Projektet er en udvidelse
af tidligere projekter på området, hvor fokus har været på vandsektorens bidrag til regeringens klima- og ressourceplan (se også afsnit 5.2.1).
I projektet SOILEFFECTS (2010-2015), som er et samarbejde med Bioforsk (Norge) og finansieret af det norske forskningsråd, forskes der i, hvordan omsætning af restmaterialer
fra biogasproduktion påvirker dyrkningskvalitet af landbrugsjord, samt de implikationer,
det måtte have for jordens emission af CO2 og andre klimagasser. I en periode på fire år er
der tilført afgasset materiale til landbrugsjord, hvor der er monitoreret jordkvalitetsparametre som jordstruktur, indhold af næringsstoffer, puljer af organisk kulstof, fauna samt mikrobiel funktionel/genetisk diversitet og populationsdynamik. Projektet afsluttes i starten af
2015 med indsendelse af flere videnskabelige artikler, der omhandler effekter på hhv.
jordfauna, mikroflora og planteudbytter. Resultaterne viser, at udbringning af den afgassede gylle ikke påvirker den mikrobielle biomasse eller diversitet i nævneværdigt omfang,
Derimod påvirker dyrkningssystemet (f.eks. rotation og planteart) den mikrobielle diversitet.
BIOS og ENVS deltager i det strategiske DCE-projekt BIOASKE (2014-2016), der skal vurdere mulighederne for en bæredygtig recirkulering af bioaske ved at risikovurdere bioaske
på jordbundsbiologi og udvaskning af næringsstoffer og evt. tungmetaller. I efteråret 2014
er der indsamlet prøver fra et eksisterende feltforsøg ved Bregentved Gods, hvor forskellige
koncentrationer af bioaske, justeret efter hhv. P og K indhold i asken, er inkorporeret i konventionelt dyrket jord med raps og hvede, og analyse af prøverne vil blive færdiggjort i
2015. Dette suppleres af undersøgelser udført i et ph.d.-projekt i Trainbiodiverse (se afsnit
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5.2.1), hvor der fokuseres på effekt af bioaske på mikroorganismer og regnorme, ormenes
betydning for transport af bioakse og mikroorganismer ned i jorden samt regnormenes
priming-effekt af mikroorganismer. Der vil i 2015 desuden blive foretaget: 1) Indledende
hydrologisk modelopsætning, 2) Hydrologisk modellering med genererede feltdata fra
2014 og 3) Modellering med IPCC klimaforandrings‐scenarier. Der vil i 2015 endvidere
blive afholdt en hydrologisk workshop.

Forskningsbaseret myndighedsunderstøttelse
I 2014 gennemførtes et projekt vedrørende analyse af ressourcepotentiale indenfor vandog spildevandsforsyningen for Naturstyrelsen. Dette publiceres i 2015, og viden herfra vil
blive inddraget i de løbende emissionsopgørelser fra affaldssektoren.
Flere projekter adresserer optimeret udnyttelse af organiske affaldsressourcer. Det inkluderer recirkulering af organiske affaldsressourcer (organisk byaffald) mellem by og land,
samt inden for landbrugsbedrifter (f.eks. gylle) og indebærer samproduktion af bioenergi
og gødningsmaterialer, samt positive effekter på vigtige økosystem-parametre, såsom
bevarelse af jordens kulstofpuljer og formindskede emissioner af drivhusgasser. Resultaterne af disse projekter vil bidrage til viden om miljøpåvirkninger ved overgangen til bæredygtig økonomi med cirkulære ressourceflows.

Videnformidling
DCE deltager i innovationsnetværket for Miljøteknologi, og præsenterer herigennem projekter og perspektiver vedrørende cirkulære stofstrømme. Ligeledes deltager DCE i forskellige typer af match-making arrangementer i regi af AU.
På basis af SOILEFFECTS udarbejdes en populærvidenskabelig artikel til ICROFS News, der
sammenligner langtidsvirkninger af gylle og afgasset gylle på mikroorganismer og fauna i
økologiske jordsystemer, samt holdes indlæg om ovenstående på en videnskabelig konference.
Indenfor det strategiske DCE-projekt Bæredygtig recirkulering af bioaske - Jordkvalitet og
udvaskning forventes deltagelse i en workshop om bæredygtigt landbrug med stakeholder deltagelse om potentialer for bioaske i jordbrug i 2015.

4.2.3

Atmosfæriske kredsløb, emissioner og afsætning

Forskning
EU FP7-projektet ECLAIRE - Effects of Climate Change on Air Pollution and Response Strategies for European Ecosystems (koordineret af PEER-partneren CEH) (2012-2015) drejer
sig bl.a. om opgørelse af kvælstofbelastningen i følsomme økosystemer. I regi af dette
projekt arbejdes på opbygning af en udslipopgørelse med meget høj opløsning både
rumligt (mark-niveau) og tidsligt (time-niveau) for ammoniak. Udslipopgørelsen er oprindelig udviklet for Danmark på basis af landets enestående registerdata for landbrugssektoren. Udslipopgørelsen for ammoniak blev i 2011 udvidet til at beskrive rumlig (17 km x 17
km) og tidslig (timebaseret) fordeling for den nordlige del af Europa (på nuværende tidspunkt dækkes hele Tyskland, Holland, Belgien, Luxembourg, Schweiz og Danmark, samt
dele af Frankrig, Italien, Østrig, Tjekkiet, Polen, Sverige, Norge og England). Målet for 2015
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er at videreudvikle en analyse for Nordeuropa, til at dække hele Europa og sammenligne
effekten af klimaændringer med effekten af landbrugspraksis. Dette skal ske i samarbejde
med IIASA og ALTERRA. Det er intentionen, at modellen skal anvendes til at beskrive kvælstofafsætningen, men også luftkvaliteten generelt i Danmark og dermed bidrage til den
fremtidige forskning og rådgivning inden for området samt understøtte videnopbygning
omkring EU’s luftkvalitetsdirektiver og habitatdirektivet. Se også afsnit 4.1.2.
Forskningsalliancen DNMARK – (”Danish Nitrogen Mitigation Assessment: Research and
Know-how for a sustainable, low-Nitrogen food production”) er finansieret af Det Strategiske Forskningsråd (2013-2017) og ledet af Institut for Agroøkologi, AU (se også afsnit 3.2.1,
4.1.1 og 5.1.1). Inden for luftområdet undersøges bidraget til partikelforurening og hvilke
helbredsmæssige konsekvenser disse udslip har. ENVS står i tæt samarbejde med AUHealth og i regi af AU registerforskningscenteret CIRRAU for studier af sundhedseffekter af
udledninger relateret til landbrugsproduktion. De foreløbige resultater af eksponeringsanalyderne peger på en sammenhæng mellem landbrugsrelaterede udledninger og
luftvejssygdomme. Såfremt resultaterne konfirmeres ved nærmere analyser, vil de blive
publiceret i et high-ranking videnskabeligt tidsskrift i løbet af 2015. Endvidere søges der
midler til at udvide analyserne omkring landsbrugsudledninger til også at se på andre
luftbårne allergener fra landbruget, herunder bl.a. udledninger af svampespore som f.eks.
Alternaria, som bl.a. er relateret til høst af markafgrøder.
ENVS leder et stort kulstof-klima-projekt: ECOCLIM (2011-2015), som er finansieret af Det
Strategiske Forskningsråd. Projektet har deltagere fra fire danske universiteter (KU, RUC,
DTU og AU) og en privat virksomhed (VITUSLAB). ECOCLIM er knyttet til det strategiske
klimacenter CRES koordineret af DMI (for beskrivelse af CRES se afsnittet 5.3.2 ”Klimaændringers effekter på vand og natur”). Projektets mål er at foretage en opgørelse over de
naturlige kilder og dræn for atmosfærisk kulstof og undersøge, hvorledes fremtidige klimaændringer vil påvirke disse kilder og dræn. Projektet er koblet til det nordiske center
DEFROST (Nordic Centre of Excellence - NCoE), hvor naturlige kulstofkilder og -dræn i
arktiske områder undersøges (se afsnit 5.3.1). ECOCLIM og DEFROST inkluderer to ph.d.projekter, der begge startede i 2011. I projekterne undersøges hhv. CO2-optag i arktiske
kystområder med fokus på havisens indflydelse på optaget (dette projekt afsluttedes ultimo 2014 og den studerende forsvarede sit ph.d. grad i januar 2015) og CO2-optag i indre
danske farvande med fokus på tre danske fjorde og Aarhus bugt (dette ph.d. projekt afsluttes i 2016). For det sidste af de to ph.d. projekter er planerne for 2015 at DEHM skal
kobles til en biosfæremodel, så det samlede CO2-budget for Danmark kan beregnes.
Formålet med det strategiske DCE-projekt DEEMON (2014-2016) (se også afsnit 4.1.1 og
3.3.1) er at udvikle et videnbaseret forvaltningsværktøj med en holistisk tilgang til næringsstofkredsløbet. For at udbygge videngrundlaget for, hvordan man i Danmark kan opnå
god økologisk tilstand som krævet i bl.a. EU-direktiver, er der brug for et samlet modelkompleks, der udgør en helhedsorienteret tilgang til forvaltningen af næringsstofkredsløbene og kan sikre optimal økologisk og økonomisk reguleringstiltag. I 2015 vil der blive
leveret en forbedret version af DEHM, som beregner tørafsætningen af NH3 mere præcist.
Der skal gøres klart til kobling til nye emissionsscenarier for landbruget og til modeller for
opland, sø og fjord.
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Luftkvalitetsovervågningen under NOVANA gennemføres i henhold til programbeskrivelsen, herunder de del-elementer, som har fokus på bestemmelse af luftkoncentrationer og
afsætning af kvælstof til danske land- og vandområder. Dette arbejde udføres ved integreret overvågning med kombineret brug af målinger og modelberegninger.
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. I 2015 vil
der være fokus på den første rapportering under Kyotoprotokollens anden forpligtigelsesperiode, herunder bidrag til rapporten til facilitering af beregning af emissionen i basisåret
samt UNFCCC-review af opgørelsen. Derudover, vil det i 2015 også være første rapportering under EU's nye regulering samt review under samme. I relation hertil udarbejdes de
årlige officielle danske opgørelser af den nationale udledning af forurenende stoffer til
atmosfæren (emissionsopgørelser) – se afsnit 5.1.1.
I 2015 fortsættes projektet SINKS2 for Energistyrelsen, med henblik på videreudvikling af
metoder og opgørelser af LULUCF-emissioner under Kyotoprotokollens artikel 3.3 og 3.4.
DCE leder projektet, som udføres i samarbejde med AGRO (Institut for Agroøkologi, AU) og
IGN (Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, KU). Projektet løber i otte år. Se også
afsnit 4.2.1.
Der deltages i 2015 i møder i WG1 (Working Group 1) under Udvalget for Klimaændringer
nedsat i forbindelse med rådsbeslutningen om en mekanisme til overvågning af emissioner af drivhusgasser med henblik på at udveksle erfaringer for emissionsopgørelserne.
DCE deltog i 2014 efter invitation fra FN’s klimasekretariat med to eksperter i reviewet af
emissionsopgørelser samt en ekspert i reviewet af nationale kommunikationer rapporteret
under klimakonventionen. DCE vil også efter invitation fra FN’s klimasekretariat deltage i
reviews i 2015.
DCE er partner i en opgave for EU-kommissionen, som er hjemtaget under ledelse af den
østrigske miljøstyrelse. Opgaven består i at reviewe de 28 EU-landes drivhusgasregnskaber i 2015.

Videnformidling
Siden 2014 er en lang række af overvågningsresultaterne fra delprogrammet for luft under
NOVANA blevet præsenteret via Danmarks Miljøportal. Det drejer sig dels om udviklingstendenser for de målte koncentrationer ved målestationerne i danske baggrundsområder
og dels om præsentation af modelresultater, hvilket vil omfatte afsætning af bl.a. kvælstof
på både lokal og national skala (se også afsnit 5.1.1).
Borgere, myndigheder, organisationer og private virksomheder bistås løbende i forhold til
diverse problemstillinger relateret til luftkvalitet og afsætning af luftforurening på natur og
vandmiljø. Det kan være spørgsmål relateret til udvidelse af den lokale forurening fra f.eks.
nærliggende husdyrproduktion eller spørgsmål relateret til vådafsætning af pesticider.
ENVS har lederskabet af en arbejdsgruppe inden for COST Action TD1105 (Europæiske
netværk under DG Environment) omkring udvikling af nye målemetoder til anvendelse i
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luftkvalitetsmålinger. Det er hensigten at benytte denne COST Action til udveksling af unge
forskere mellem de deltagende institutioner bl.a. med henblik på, at opbygge viden om
muligheder ved brug af nye typer måleudstyr til bl.a. personbårne målinger i det eksterne
miljø, men også kampagnemålinger ved specifikke kilder f.eks. i boligområder med mange brændeovne samt supplerende målinger til det rutinemæssige overvågningsprogram. I
2015 er der indgået aftale mellem ENVS og CNR i Italien om, at deres low-cost sensorer
testes på de danske bymålestationer i København. Der planlægges en 2-måneders målekampagne i begyndelsen af 2015, hvor resultaterne fra low-cost sensorerne vil blive sammenlignet med ENVS-målinger foretaget med referenceudstyr i forbindelse med den rutinemæssige overvågning af luftkvaliteten i København.
ENVS medvirker som arrangør af delsessionen ”Atmospheric Modelling” under European
Geosciences Union (EGU) årlige samling i 2015 i Wien, Østrig, som blandt andet drejer sig
om modellering af afsætning af næringsstoffer.

4.2.4

Udnyttelse af biomasse

Nedenfor beskrives forskningsprojekter vedr. udnyttelse af marine alger. For beskrivelse af
udnyttelse af organisk byaffald samt affaldsstrømme fra bioenergiproduktion se afsnittet
”Miljøeffekter af grøn omstilling og bæredygtighedsanalyser”.

Forskning
Projektet BioWalk4Biofuel (EU FP7) gennemføres 2010–2015 i samarbejde med forskningsinstitutioner fra Italien, Danmark (DTU og Teknologisk Institut), Indien, Spanien og
Jordan og i samarbejde med industrien: Ecoil (italien), Natural Gas Vehicle Association
(Spanien), Scandinavian Gas Treatment Service (Sverige), Aquagri Process Pvt Ltd (Indien)
og Power Ventures (Italien). I projektet arbejdes med produktion af biogas fra marine makroalger, bioremediering af spildevand og røggas. I 2015 centreres opgaverne om dyrkning af tang i store åbne damme på Sicilien. Projektet har relevans for etablering af videngrundlag for den erhvervsmæssige omstilling til et ressourceeffektivt lav-emissions samfund. Den afsluttende rapport forventes i ultimo juli 2015.
Fem projekter finansieret af Innovationsfonden gennemføres i 2014-2015: (1) ”Dyrkning og
forarbejdning af nordisk tang til fødevarer”, (2) ”Nordisk tang som erstatning for salt og
sukker”, (3) ”Tang som geleringsmiddel”, (4) ”Nordisk tang som konservering” og (5) ”Nordisk tang som farvegiver”. Projekterne udføres i samarbejde med en række erhvervspartnere (FriskFisken Grenaa, Agrotech, Restaurant Ti Trin Ned, PASFALL ApS, Frederikshøj ApS
og Svinkløv Badehotel A/S) og drejer sig om optimering af indholdsstoffer (højværdiprodukter) med fokus på kontrolleret dyrkning af udvalgte tangarter fra danske farvande og
udvikling af dyrkningsmetoder. Forsøgene udføres for at optimere tangs indhold af umamismagsstoffer og essentielle stoffer (f.eks. omega3 fedtsyre, vitaminer og mineraler) samt
sukkerstoffer, hydrocolloider, konserverede indholdsstoffer og pigmenter. Projekterne vil
resultere i en række rapporter omhandlende: ”Udvikling af produktionsmetode til fremstilling af nordiske sushi plader”, ”Mineral og kulhydratindhold i danske tangarter”, ”Hydrocolloider i danske tangarter, ”Bioaktive stoffer i danske tangarter” og ”pigmenter i danske
tangarter”.
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Dyrkning og udnyttelse af store brunalger i et bioraffinaderi med fokus på energi og fiskefoder behandles i ”The Macroalgae Biorefinery” (MAB3), der løber fra 2012 til 2016 og er
finansieret af Det Strategisk Forskningsråd. Projektet udføres af BIOS og ENVS i samarbejde
med danske (DTU og Teknologisk Institut), tyske og irske forskningsinstitutioner og dansk
erhvervsliv repræsenteret ved DONG Energy, NOVOZYMES, Ocean Rainforest (Færøerne),
Vitalys A/S og Aller Aqua A/S. I 2015 arbejdes fortsat med optimering af dyrkning af brunalger, miljøeffekter, indholdsstoffer, undersøgelse af årstidsvariation og genetisk variation.
Se desuden afsnit 4.1.1. og 4.2.2.
BIOS deltager i et DCA-finasieret forsknings- og udviklingsprojekt om Hydro Thermal Liquefaction (HTL)-teknologi til stor-skala produktion af bioolie ud fra biomasse høstet i landbruget (2014-2016). Instituttets rolle vil være at miljøvurdere stoffer og fraktioner fra den produktion. I 2015 gennemføres de første økotoksikologiske test for negative virkninger af
reststoffer fra produktionen.
I Det Strategiske Forskningsråds projekt ’BufferTech’ (se afsnit 3.2.1 og 3.2.2) gennemføres i
2015 eksperimenter med høst af biomasse til brug i biogasproduktion og som grønt miljøhø. Forsøgene gennemføres i to randzoneobservatorier i Sønderjylland og Vestjylland.
Projektet ’IMPAQ - IMProvement of AQuaculture high quality fish fry production using
copepods as life prey’ er finansieret af Det Strategiske Forskningsråd og er sammensat
bredt af partnere fra Danmark, Italien, Belgien samt Taiwan. Projektet fokuserer overordnet
på at udvikle teknikker til kommercielt opdræt af vandlopper til anvendelse i Aquakultur.
BIOS arbejder i projektet med at udvikle diæter til brug i vandloppekulturer i både intensive indendørs opdrætssystemer samt i udendørs ekstensive mesocosm-lignende systemer.
Hovedarbejdsopgaverne i 2015 er at syntetisere data og publicere resultater. Der forelå
ved udgangen af 2014 to indsendte manuskripter, som forventes publiceret i 2015 og det
forventes at der indsendes yderligere to manuskripter inden projektet afsluttes ved udgangen af 2015.

Forskningsbaseret myndighedsunderstøttelse
Flere af ovenstående projekter er relevante ift. dels en bæredygtig samfundsudvikling og
dels implementeringen af vandplanerne, hvor de såkaldte alternative virkemidler kan
bidrage til at begrænse eller kompensere for næringsstofbelastning.
Formålet med projektet ”Forsøgsdyrkning af tang i Grønland” er at gennemføre dyrkningsprocessen af udvalgte tang-arter i Grønland i et pilotforsøg med henblik på at undersøge
hvorvidt dette er muligt under de givne forhold, og hvorvidt produktionen er lovende både
i forhold til kvantitet og kvalitet. Dyrkning af tang er aldrig afprøvet i Grønland, og forsøget
skal understøtte rådgivning til myndigheder og interessenter indenfor udnyttelse af tang
som en marin ressource i Grønland. Projektet afsluttes i 2015 og gennemføres sammen
med Grønlands Naturinstitut. Projektet er finansieret af Nordisk Råd. Der forventes en videnskabelig rapport med peer-review og måske på baggrund af denne en videnskabelig
artikel med peer review.
AlgeCenter Danmark – se ”Videnformidling” herunder.

Videnformidling
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AlgeCenter Danmark er omdrejningspunkt for BIOS’ forskning vedrørende algevækst, optimering af indholdsstoffer, bioraffinering, og algers energipotentiale. Denne viden formidles gennem publikationer og foredrag og ikke mindst gennem den årlige tilbagevendende internationale konference ”Danish Macro Algae Conference”, der afholdes i Grenaa.
Desuden indgår AlgeCenter Danmark i skoletjenesten i Havets Hus/Kattegatcentret og
AlgeCenter Danmark får hvert år besøg af mange gymnasieklasser samt interessegrupper
fra erhvervslivet.

4.2.5

Forskning og rådgivning i relation til råstofforvaltningen i Grønland

Forskning
Med projektet ’Lokalbaseret overvågning af lomvier i Grønland’, som finansieres af DANCEA-midler frem til 2017, vil der blive eksperimenteret med alternative overvågningsteknikker, herunder time-lapse fotooptagelser, særlige billedanalyser samt deltagelse af lokale aktører. Dette sker med henblik på at opnå et bedre datagrundlag til analyser af årsagssammenhænge i forbindelse med bestandsændringer. Projektet udføres i samarbejde
med Grønlands Naturinstitut. I 2015 forventes en videnskabelig publikation om en automatiseret teknik til overvågning af ynglesucces hos lomvier.
Det toårige projekt ”Fuglefjelde i Sydøstgrønland 2014-2015” skal i samarbejde med Grønlands Naturinstitut kortlægge og optælle fuglefjeldene og -øerne i Sydøstgrønland mellem
Kap Farvel og Scoresby Sund. De indsamlede informationer indgår i den baggrundsviden,
som bruges i forbindelse med rådgivning omkring olieefterforskning i grønlandske havområder (idet hav- og kystområder med fuglefjelde og -øer er særligt sårbare overfor olieforurening). I 2014 blev den sydlige del af området mod nord til Tasiilaq undersøgt og i
2015 er det planen at resten af strækningen fra Tasiilaq og nordpå skal undersøges. Projektet finansieres primært af DANCEA-midler og med støtte fra den grønlandske Miljøstyrelse for Råstofområdet. Projektet afsluttes i 2015 med udgivelsen af en rapport over arbejdets resultater (en tilsvarende blev udgivet i 2014).
Projektet ”Baffin Bay Environmental Study Program, Økologi og sårbarhed af søkonger og
andre havfugle ved Nordvandet” skal skabe indsigt i den rumlige udbredelse af søkonger
og de økologiske sammenhænge, der betinger at 80 % af verdens søkonger yngler i den
grønlandske del af den nordlige Baffin Bugt. Projektet afsluttes i 2015 med en rapport, der
beskriver søkongebestandens økologi og sårbarhed og føder ind til de integrerede analyser i den Strategiske Miljøvurdering. Desuden forventes 3-4 videnskabelige artikler om
føde, fouageringsadfærd, moniteringsmetoder og trækbevægelser. Projektet er en del af
Baffin Bay Environmental Study-programmet, der udføres i samarbejde med Grønlands
Naturinstitut og finansieres af Miljøstyrelsen for Råstofområdet. Den videnskabelige publicering sker med støtte fra midler fra forskningsministeriet.
Projektet "In situ Burning of Oils on Ice for Improved Environmental Emergency management in the Arctic Region” er finansieret af Det Frie Forskningsråd -Teknologi og Produktion
og er et samarbejde mellem DTU Byg (projektadministrator), DCE og Worcester Polytechnic Institute (WPI). Projektet blev bevilliget i 2013 og løber frem til 2017. Projektet skal behandle både forbrændingsteknologi og miljømæssige aspekter af in situ afbrænding (ISB)
i koldt klima og forventes at munde ud i flere artikler om emnet. Der er ansat to ph.d.-
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studerende på projektet; en på DTU og en på WPI. Aktiviteterne i 2015 er laboratorieforsøg.
Projektet ”Research investigations into herder fate, effects and windows-of-opportunity” er
finansieret af The International Association of Oil & Gas Producers og vil blive gennemført
som et samarbejde mellem SLRoss Environmental Research (projektleder), DTU Byg og
DCE. Projektet vil bidrage til at forbedre den eksisterende viden om kemiske ”herders”
(overfladeaktive stoffer) miljøeffekter, skæbne og evne til at forlænge tidsvinduet for brug
af afbrænding som bekæmpelsesmetode ved oliespild på havet med og uden is. Der vil
blive udarbejdet en rapport, en artikel og et konference bidrag ved projektets afslutning i
2015.
Projektet ”Arktisk marin rumlig modellering” (2013-2017) fokuserer på modellering af rumlige fordelinger af udvalgte havfuglearter og havpattedyr. Der vil være mulighed for at se
på helt overordnede sammenhænge ud af de historiske survey- og telemetridata og mere
detaljerede sammenhænge ved at tage udgangspunkt i f.eks. det udarbejdede fugle/havpattedyr/oceanografi-survey mellem Disko og Baffin Island i den sydlige Baffin Bugt
i 2009. Målet er dels at identificere spatio-temporale ”hotspots” for udvalgte arter, som er
relevante for planlægning af olieaktiviteter og oliespildsberedskab, og dels at belyse trofiske relationer ud fra rumlige korrelationer. I 2015 vil fokus være på polarlomviernes og
søkongernes efterårstræk ned gennem Baffinbugten og resultaterne vil blive samlet i 2-3
videnskabelige manuskripter og resultaterne vil indgå i mere forvaltningsorienterede projekter. Projektet finansieres af midler fra Uddannelses- og Forskningsministeriet.
DCE er i relation til Grønlands Selvstyre forpligtet til under rammeaftalen med Miljøministeriet at vedligeholde og udvikle videngrundlaget i relation til råstofområdet, herunder at
drifte og vedligeholde databanker med råstofspecifikke data. I 2015 gennemføres dels
målrettede forsknings- og analyseprojekter og dels publiceringsprojekter, der udnytter
indsamlede data, så der sker en videnskabelig publicering af resultater i internationale
tidskrifter. I 2015 fortsættes undersøgelser og indsamling af prøver ved Mestersvig i Østgrønland, hvor der fra 1956 til 1963 blev drevet en bly- og zinkmine og hvor den tidligere
bly- og zinkmine stadig er en forureningskilde. Undersøgelserne omfatter bl.a. udsivning fra
tailingsdepot, histologi og laserablation på øresten fra ulke, tangs følsomhed og opfølgning på forsøg med eksperimentel olieforurening i forskellige vegetationstyper.
Som led i samarbejdet med Grønlands Selvstyre er DCE forpligtet til at opbygge viden på
det kemiske område inden for miljøundersøgelser specielt i Grønland og løbende vedligeholdelse af afdelingens kemiske database, som også indeholder oplysninger om de prøver, der lagres i prøvebanken. Metoder til monitering af forurening ved hjælp af indikatororganismer forbedres ligesom metoder til kemisk karakterisering af mineaffald løbende
søges forbedret. Udvikling af nye metoder til bestemmelse af den tidslige udvikling af forurening ved brug af bl.a. øresten fra fisk analyseret vha. laser-ablation ICP-MS vil føre til
publikation af videnskabelig artikel om anvendelse af øresten som potentielt forureningsarkiv.
Projektet ”Nordvandet - Levende ressourcer og samfundsliv i Thule-regionen, Nordvestgrønland” er et tværfagligt forskningsprojekt i Thule-regionen, som skal undersøge klimaforandringernes langsigtede betydning for de små fangersamfund i Nordvestgrønland.
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Projektet baseres på undersøgelser, der belyser økosystemets historie i de sidste 4500 år,
hvor der har været bosætninger i området. Der vil blive udviklet nye metoder for tværvidenskabeligt samarbejde mellem arkæologi, biologi og antropologi. Hovedsamarbejdspartnere er KU (antropologi), Nationalmuseet og Grønlands Naturinstitut. Målet er at bidrage til en bedre forståelse af klimaforandringernes betydning også i andre samfund, som er
afhængige af sæsonbetinget jagt eller fangst af vildtlevende (animalske) ressourcer. Der
udføres i 2015 bl.a. kerneboringer i søer, analyser af fangstdyrs og bosætningers fordeling i
tid og rum og analyser af historisk belastning med tungmetaller. Projektet finansieres af
Carlsbergfonden, VELUX FONDEN og VILLUM FONDEN. Projektet løber til 2017. Projektet vil
i 2015 munde ud i 2 peer-reviewed artikler samt en statusrapport uden peer-review.
Med Arctic Council projektet AACA (Adaptation Actions for a Changing Arctic), som finansieres af Miljøministeriet, vil der i samarbejde med Canada blive gennemført en undersøgelse af muligheder og behov for tilpasning til klimaændringer og global udvikling i Baffin
Bugt- og Davis Stræde-regionen på mellemlang (2030) og lang sigt (2080). Projektet vil
bidrage til at øge forståelsen af det grønlandske samfunds muligheder og udfordringer i
en fremtid med store forandringer. Projektet er tværfagligt og vil blive gennemført i samarbejde med GN, Ilisimatusarfik, DTU, AAU, DMI, KU samt en række canadiske partnere og
med inddragelse af interessenter. Projektet vil munde ud i AMAP Assessment rapporter og
formidling af resultater. Hovedparten af rapporten skal skrives i 2015 og der vil blive afholdt en canadisk-grønlandsk-dansk forfatterworkshop i sommeren 2015. Projektet afsluttes i 2017.
Formålet for projektet ”En litteraturundersøgelse af det marine mikrobiologiske potentiale
for nedbrydning af olie i Arktis” er at samle og analysere relevante eksisterende viden om
mikrobiel nedbrydning af olie under arktiske forhold. Kendskab til den naturlige nedbrydning af olie er essentiel i forbindelse med at vurdere miljøeffekter af oliebekæmpelsesmetoder såsom dispergering og in situ burning. Denne viden er desuden vigtig i den efterfølgende overvågning af miljøet, samt i vurderingen af den potentielle skade på miljøet og
den spildte olies skæbne. Projektet udføres sammen med ENVS og GEUS og afsluttes i
2015 med en videnskabelig rapport med peer-review, der forventes at danne baggrund
for en videnskabelig artikel med peer review.
Forskningsbaseret myndighedsunderstøttelse
DCE understøtter Grønlands Selvstyre vedr. miljøeffekter af olieefterforskning og olieudnyttelse i Grønland. Det forgår i samarbejde med Grønlands Naturinstitut. Der ydes forskningsbaseret rådgivning om mulige miljøeffekter, muligheder for afbødende regulering og best
practice. Arbejdet omfatter skrivning af notater, høringssvar, vurdering af ”scoping”rapporter, ansøgninger og VVM-rapporter om efterforskningsboringer, seismiske undersøgelser m.m.
DCE understøtter ligeledes i samarbejde med GN de miljømæssige vurderinger af efterforskningsaktiviteter vedrørende hårde mineraler for Grønlands Selvstyre. Det forventes, at
der i 2015 vil være en betydelig efterforskningsaktivitet i forbindelse med eksisterende
koncessioner og nye koncessioner både på mine – og olieområdet. Efterforskning indebærer ofte aktiviteter i uforstyrrede områder, hvor dyreliv kan blive påvirket eller der kan være
risiko for spredning af forurenende stoffer f.eks. i forbindelse med boringer. DCE foretager
derfor en miljømæssig vurdering af alle ansøgninger om råstofaktiviteter i Grønland. Vur-
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deringen omfatter mulige forstyrrelseseffekter, hvis der planlægges aktiviteter i områder,
som er særlig vigtige for dyrelivet eller i fredede områder. Såfremt der skal foretages boringer vurderes bl.a. de tilsætningsstoffer, som selskaberne planlægger at anvende. DCE
vurderer også de rapporter over aktiviteter og overvågning, som selskaberne skal indsende hvert år for at sikre, at aktiviteterne er udført efter de regler, som er beskrevet i godkendelserne og, at der ikke er utilsigtede miljømæssige påvirkninger. Arbejdet finansieres af
Grønlands Selvstyre gennem en femårig aftale, som netop er fornyet med start januar
2015.
I henhold til ovenstående forventes i 2015 konkret understøttende arbejde ift. de miljømæssige vurderinger i forbindelse med følgende råstofaktiviteter: 1) Selskabet Hudson
Resources har i 2014 indleveret en EIA (VVM) for projektet White Mountain, der sigter på at
udnytte en forekomst af den vulkanske bjergart anorthosite i Vestgrønland. 2) Selskabet
True North Gems Greenland (TNGG) har i 2014 påbegyndt aktiviteter med henblik på
brydning af en forekomst af rubiner ved Fiskenæsset i Vestgrønland. 3) Selskabet GME er i
færd med at undersøge mulighederne for at udnytte en uran-holdig malm ved Kvanefjeld
i Sydgrønland.
”Rådgivning vedrørende Citronen Fjord mineprojekt” er et projekt, som finansieres af Grønlands Selvstyre og udføres i samarbejde med Grønlands Naturinstitut og har til formål at
bibringe forskningsbaseret vedledning i spørgsmål om miljø i forbindelse med mineprojektet ”Citronen Fjord”. Mineselskabet Ironbark har eneret på efterforskning af mineraler i et
område i det nordligste Grønland ved Citronen Fjord. I løbet af 2015 vil selskabet indlevere en ansøgning om udnyttelse af forekomsten af zink og bly. Ansøgningen vil bl.a. indeholde en ”Environmental Impact Assessment”. Denne skal, før den lægges til offentlig høring, kommenteres af DCE (og Grønlands Naturinstitut). Dette arbejde er næsten gennemført og det forventes at EIA-rapporterne kan komme i offentlig høring snart. Senere i 2015
forestår der et arbejde for DCE med at rådgive om formulering af og senere godkendelse
af planer vedrørende opbygningen af en zink- og blymine. Det kan komme på tale at
indlede de kemiske analyser af de mange baggrundsprøver, der er blevet indsamlet. Projektet vil producere flere rådgivningsnotater til Grønlands selvstyre.
En 4-årig samarbejdsaftale med Grønlands Naturinstitut, som løber til og med 2018, har til
formål at understøtte rådgivning, monitering og forskningsopgaver på Grønlands Naturinstitut angående havfugle. Projektet dækker over flere projekter og ad hoc opgaver. De
primære emner er bestandsstatus og bæredygtig udnyttelse af ederfugle, lomvier og rider.
I 2015 afsluttes en undersøgelse om anskydningsgrad hos ederfugl og der afvikles moniterings- og rådgivningsopgaver for ovennævnte arter. I 2015 forventes der udarbejdet rådgivningsnotater, en videnskabelig publikation om anskydning af ederfugl, samt afrapportering af diverse moniteringsopgaver. Data sikres bl.a. via en database over grønlandske
havfuglekolonier, som DCE er hovedansvarlig for at vedligeholde.
Med projektet ’Nalunaq Guldmine Monitering’, som finansieres af Grønlands Miljøstyrelse
for Råstofområdet, vil der blive gennemført en undersøgelse af effekter på miljøet som
følge af den nu lukkede guldmine. Minen lukkede i november 2013 og miljømonitering af
området vil fortsætte mindst tre år efter minens lukning. Projektet vil blive gennemført i
samarbejde med Grønlands Naturinstitut. I 2015 vil resultater fra miljømoniteringen blive
beskrevet i et notat til Råstofmyndigheden i Grønland. Der er endvidere indgået aftale

OMSTILLING TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSUDVIKLING

71

med myndigheden om bidrag til sagbehandlinger på miljøområdet ift. den nu lukkede
mine, også samarbejde med GN.
Med projektet ’Effekter af undervandssprængning ved havnebyggeri i Sisimiut’, som finansieres af Qeqqata Kommunia, Grønland, er der blevet gennemført en undersøgelse af
spredning af metaller og sedimenter som følge af undervanssprængning i forbindelse
med et havnebyggeri. Projektet vil bidrage til forståelsen for, hvor langt sedimentbundne
metaller vil spredes i havmiljøet i forbindelse med undervandssprængning og -gravning.
Projektet gennemføres i samarbejde med ARTEK, DTU. I 2015 forventes resultaterne at
blive publiceret i to artikler i internationalt tidsskrift.
I samarbejde med GN og DTU-Aqua arbejdes der på at opnå finansiering til et projekt
vedrørende muslinger, miljø og minedrift, som skal omhandle undersøgelse af betydningen af to arter af blåmuslinger i de grønlandske fjorde. Blåmuslinger anvendes traditionelt
til miljømonitering i forbindelse med menneskelige aktiviteter inklusiv minedrift. Indtil nu
har man troet, at der blot var tale om en art, men en ny undersøgelse har vist forekomst af
to arter. Betydningen af dette i forhold til miljømonitering vil blive belyst i dette projekt.
Projektet ’Skæbne af marin deponeret tailings’, som er finansieret af Nunafonden, omhandler de processer der styrer fordeling af metaller i vand, sedimenter og organismer,
samt organismernes effekt på fordelingen. Projektet gennemføres i samarbejde med ARTEK-DTU. Der påtænkes ingen aktiviteter på projektet i 2015 udover at resultaterne af projektet forventes at blive publiceret i tre videnskabelige artikler.
Grønlands Selvstyre finansierer projektet ”Review af det videnskabelige grundlag for færdselsregler i følsomme områder for dyrelivet”, som har til formål at vurdere det faglige
grundlag for de regelsæt, som regulerer færdslen i følsomme områder for dyrelivet i Grønland samt at danne grundlag for at de relevante forvaltninger kan foretage en revision og
harmonisering af regelsættene. Vurderingen baseres på en sammenligning med tilsvarende regelsæt i de øvrige arktiske lande samt et review af den videnskabelige litteratur
om emnet. Projektet vil blive gennemført i samarbejde med Grønlands Naturinstitut og
forventes afrapporteret i 2015 i form af et notat til Grønlands Selvstyre samt en videnskabelig artikel.
Med projektet Miljøovervågning ved Seqi, som finansieres af Miljøstyrelsen for Råstofområdet, vil blive gennemført en undersøgelse af miljøforholdene ved den nedlagte olivinmine
ved Seqi i Sydvestgrønland i sommeren 2015. Projektet startede i 2011 og afsluttes i 2018.
Projektet har til formål at måle miljøbelastningen i området som følge af mineaktiviteterne
og identificere evt. kilder til forurening. Der vil blive udarbejdet et DCE-notat om undersøgelserne foretaget i 2015.
Et review over den eksisterende økologiske viden og videnhuller om Nordvandet (Nordvandpolyniet), der er et helt unikt Arktisk havområde, færdiggøres i 2015. I den forbindelse
bygges videre på en outline udarbejdet i 2014 og reviewet gennemføres i et samarbejde
med canadiske, grønlandske og danske forskere. Projektet er orienteret mod at skabe et
videngrundlag for relevante forvaltningstiltag for at beskytte området. Projektet finansieres
af DANCEA og afsluttes i 2015 med en peer-reviewed artikel.
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Med projektet ”Forbedring af videngrundlaget for miljørisikovurdering for anvendelse og
udledning af offshore-kemikalier i arktiske havområder”, som finansieres af DANCEA og
Miljøstyrelsen for Råstoffer i Grønland, vil blive gennemført studier, som skal belyse om der
er behov for at stille supplerende krav til godkendelse af offshore kemikalier, som søges
anvendt/udledt i arktiske havområder ved Grønland. Projektet vil blive gennemført i samarbejde mellem DCE og GEUS. I 2015 gennemføres studier til at belyse nedbrydning, bioakkumulerbarhed og toksicitet af kemikalier med/på højarktiske organismer. Projektet
forventes i 2015 at resultere i en videnskabelig rapport samt bidrage til en videnskabelig
artikel med peer-review. Projektet afsluttes i 2016.
I Sydgrønland (Kringlerne) ligger en forekomst af sjældne jordarter, zirkonium og niob. Et
mineselskab har planer om at starte en mine med udnyttelse af denne forekomst. Der
foreligger en EIA som har været i offentlig høring. Nu forestår der et arbejde med at udforme regler på miljøområdet for udnyttelses. Disse regler er meget afhængige af, i hvor
høj grad malmen vil blive oparbejdet og videreforædlet i Grønland. DCE´s opgave bliver
at rådgive på miljøområdet vedrørende dette projekt. Projektet finansieres af Grønlands
Selvstyre og udføres i samarbejde med Grønlands Naturinstitut.
Projektet ”Miljørådgivning vedrørende mineprojektet Kvanefjeld” finansieres af Grønlands
Selvstyre og udføres i samarbejde med Grønlands Naturinstitut. Kvanefjled ved Narsaq i
Sydgrønland er kendt for sit indhold af uran og sjældne jordarters metaller. Et australsk
mineselskab, Greenland Minerals and Energy, er ved at afslutte forundersøgelser med det
formål senere at bryde malm og udvinde sjældne jordarters metaller og uran. Der forventes at foreligge en EIA i første halvdel af 2015. DCE´s opgave bliver da at gennemgå denne EIA og rådgive de grønlandske myndigheder om miljøspørgsmål i forbindelse med
hele mineprojektet gennem flere notater og rapporter. Der foreligger desuden et stort antal baggrundsprøver som det kan komme på tale at analysere i forbindelse med mineprojektets start.
DCE står for ledelsen af projektet ” Baffin Bay Environmental Study Program, Ledelse og
opdatering af den Strategiske Miljøvurdering for Baffin Bugten” som er en del af Baffin Bay
Environmental Study-programmet, der udføres i samarbejde med Grønlands Naturinstitut
og finansieres af Miljøstyrelsen for Råstofområdet. Programmet indeholder projekter om
havpattedyr, havfugle, fisk, tidevandszonens økologi og følsomhed, samt økotoksikologi af
potentielle udledninger fra olieindustri. Projektet omfatter bl.a. integrerede analyser af
økologiske sammenhænge og følsomhed for olieforurening samt en opdatering af den
strategiske miljøvurdering, der er en væsentlig del af videngrundlaget for myndighedernes
regulering og planlægning af olieaktiviteter. Programmet afsluttes i 2015, hvor der vil blive
gennemført en workshop med de deltagende forskere og udgivet en opdateret strategisk
miljøvurdering med de nye resultater.
Miljøstyrelsen for Råstofaktiviteter i Grønland rådgives i forbindelse med olieselskaberne
Cairns og Shells aktiviteter i Grønland. Rådgivningen omfatter vejledning og evaluering af
baseline undersøgelser og VVM, miljøvurdering af boringer, behandling af aktivitetsansøgninger, herunder forslag til miljøkrav, datahåndtering m.m. Rådgivningen sker i samarbejde med Grønlands Naturinstitut. Der forventes produceret adskillige notater. Der gennemføres en strategisk miljøvurdering (SMV) af landbaserede olie/gas-aktiviteter på Disko og
på den yderste halvdel af Nuussuaq-halvøen. Disse områder planlægges åbnet for efter-
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forskning med en udbudsrunde i 2016. Projektet indeholder dels udarbejdelse af SMVrapport og dels baggrundsstudier vedr. kortlægning af blisgås, rensdyr, vegetationstyper
og endelig overvågning af miljøeffekter af tidligere olieefterforskning på Nuussuaqhalvøen. Projektet gennemføres i samarbejde med Grønlands Naturinstitut og løber frem til
2016. Det er finansieret af Miljøstyrelsen for Råstofområdet.

Videnformidling
Videnoverførsel af miljørådgivningskompetence til Grønlands Naturinstitut og Miljøstyrelsen for Råstofområdet, bl.a. i form af kurser, videreføres i henhold til aftale med Miljøstyrelsen for Råstofområdet.
Der formidles viden på en lang række videnskabelige workshops og workshops med
myndigheder og beslutningstagere. Desuden er der en løbende presseaktivitet, hvor BIOS
benyttes som eksperter i både grønlandsk og dansk trykt og elektronisk presse.
Udarbejdelsen af en miljøbiblioteksbog om forskningen og rådgivningen vedr. råstofaktiviteterne i Grønland afsluttes i 2015. Formålet med bogen er at give et indblik i de miljøproblemer, som efterforskning og udvinding af olie og mineraler i Grønland kan give anledning til og hvordan den lokale befolknings aktiviteter eventuelt kan blive påvirket. Derudover beskrives hvordan råstofaktiviteterne miljøreguleres af myndighederne fra interessen
opstår til en råstofaktivitet afsluttes. Emnet beskrives på grundlag af baggrundsforskning og
konkrete cases ift. råstofindustri, miljøovervågning og økosystembaseret forvaltning, herunder bl.a. kortlægning af biodiversitet, geokemi, og kontaminanter, samt analyse af følsomhed i forhold til planlægning af kommende industrielle aktiviteter.
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5 Beskytte borgerne mod miljørelaterede belastninger og risici for deres sundhed og trivsel
Beskyttelse af vores vandmiljø og vandforsyning, samt bekæmpelse af luftforurening og
miljøfremmede kemikalier er fortsat nogle af de vigtigste miljøproblemstillinger for borgerne i EU. Verdenssundhedsorganisationen (WHO) anslår, at miljøet er årsag til 15-20 % af
alle dødsfald i de europæiske lande. Ifølge OECD vil luftforureningen i byer i 2050 være
den primære årsag til miljørelaterede dødsfald på verdensplan.
Forskning, rådgivning og overvågning skal medvirke til at sikre et forbedret videngrundlag
med det mål at evaluere og justere nationale og internationale målsætninger.

5.1

Luft

EU’s luftkvalitetsdirektiv har fastlagt grænser for, hvilke koncentrationer af luftforurening
befolkningen må udsættes for. ENVS står for overvågningen af luftforurening i Danmark –
et arbejde, som gennemføres integreret overvågning bestående af rutinemæssige målinger der suppleres med modelberegninger. Inden for overvågningen foretages analyser af
målinger og beregninger til belysningen af de aktuelle forureningsniveauer, men der foretages også vurderinger af den forventede udvikling i de kommende år. Resultaterne fra
overvågningen viser, at luftkvalitetsdirektivets grænseværdier overholdes for langt de
fleste komponenter, omend koncentrationerne af kvælstofdioxid og partikler har tangeret
og i få tilfælde overskredet grænseværdierne.
Det er velkendt, at luftforurening medfører en række negative helbredseffekter. ENVS
medvirker i samarbejde med miljø- og arbejdsmedicinere til at belyse konsekvenserne for
den danske befolkning. ENVS’s rolle er generelt at bestemme eksponeringsniveauerne, og
instituttet har i den forbindelse opbygget stor ekspertise i forhold til fortolkning af måledata
samt opbygget en række modelværktøjer, som dels anvendes til bestemmelse af relationen mellem luftforureningsudsættelse og helbredseffekter (eksponerings-respons relationer), men også til kortlægninger af de samlede effekter i befolkningen og hertil relaterede
samfundsøkonomiske omkostninger. Forskningen på området er rettet mod at forstå, hvilken type atmosfæriske partikler, uorganiske såvel som organiske partikler som pollen og
mikroorganismer, der giver mest skadelige helbredseffekter for at kunne optimere reguleringen på området. ENVS spiller en helt central rolle i forhold til at påvise, hvorvidt effekterne i den danske befolkning er betragtelige trods relativt moderate luftforureningsniveauer
sammenlignet med mange andre lande.
ENVS er Fagdatacenter for luftkvalitet (FDC-luft) i relation til overvågning under NOVANA.
FDC-luft er ansvarlig for rapportering af resultaterne opnået i Delprogram for luft, hvor
resultaterne rapporteres nationalt gennem årsrapporter og via Danmarks Miljøportal samt
internationalt (EU og EMEP). I forbindelse med rapportering til EU skal der i 2015 videreudvikles automatiseret system til indrapportering af luftkvalitetsdata (e-Reporting). FDC-luft
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bidrager endvidere med løbende justering af overvågningsprogrammet, hvor der i 2015
skal findes nye egnede lokaliteter til to gademålestationer. FDC-luft arbejder løbende med
vedligehold og udbygning af målemetoderne og har ansvaret for opretholdelse af akkrediteringen på området.

5.1.1

Luftkvalitet og atmosfærisk transport af sundhedsskadelige stoffer

Forskning
Det strategiske DCE-projekt ”Helbredseffekter og eksterne omkostninger fra luftforurening i
Danmark over 25 år” (2014-2016) har til formål at videreudvikle det integrerede modelsystem EVA (Economic Valuation of Air pollution) til høj geografisk opløsning for hele Danmark mht. helbredseffekter fra luftforurening, eksterne omkostninger og kildeopgørelser.
Forskningen vil blive udført i et interdisciplinært samarbejde indenfor hele kæden af emissioner, modeludvikling, helbredseffekter og økonomisk værdisætning. Hypotesen er, at
forbedret videngrundlag og højere opløsning vil give en langt mere præcis vurdering af de
samlede helbredseffekter samt af bidragene fra de enkelte emissionssektorer i Danmark. I
2015 vil arbejdet i projektet fokusere på 1) udvikling af en ny emissionsdatabase for Danmark for perioden 1990-2014 med 1 km x 1 km opløsning, 2) videreudvikling af bybaggrundsmodellen, UBM, med henblik på fysiske parameteriseringer af grænselaget, 3) opdatering af eksponerings-respons funktioner i EVA med den nyeste viden, 4) opdatering af
den økonomiske værdisætning, samt første test af at køre systemet over 25 år, 5) publicering af adskillige videnskabelige artikler og én populærvidenskabelig artikel.
Der er blevet givet tilsagn fra NordForsk til finansiering af et stort tværfagligt forskningsprojekt med titlen ”Understanding the link between Air pollution and Distribution of related
Health Impacts and Welfare in the Nordic countries (ADHIW)”. Projektet forventes at starte i
august 2015 og inkluderer 16 partnere fra Danmark, Sverige, Norge, Finland og Island,
indenfor emissioner, luftforureningsmodellering, helbredseffekter, økonomisk værdisætning og velfærdsforskning. Projektet har til formål at forbedre vores viden indenfor sammenhængen mellem på den kemiske sammensætning af atmosfæriske partikler og helbredseffekter indenfor forskellige befolkningsgrupper, samt at undersøge og vurdere effekter af luftforurening på fordeling af velfærd i de Nordiske lande.
ENVS deltager i et projekt koordineret af KU, hvor man undersøger om luftforurening indvirker på risikoen for udvikling af brystkræft (2014-15). ENVS leverede i løbet af november
2014 eksponeringsdata i forhold til luftforurening ved bopæl for en stor kohorte af danske
sygeplejersker. KU foretager efterfølgende undersøgelse om højteksponerede kvinder har
en højere risiko for udvikling af brystkræft sammenlignet med lavteksponerede. Resultaterne vil i løbet af 2015 blive publiceret i form af minimum en videnskabelig artikel.
ENVS deltager i en undersøgelse for Københavns Lufthavn Kastrup omkring sundhedsrisici
ved at arbejde i lufthavnen. Projektet er i samarbejde med SDU og Bispebjerg Hospital, og
ENVS deltager med en kortlægning af proxy for eksponering med luftforurening ved bopæl. ENVS har i efteråret 2014 leveret eksponeringsproxies til SDU, og det forventes i 20152016, at arbejdet fører til minimum en videnskabelig artikel.
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Inden for forskningsrådsprojektet DNMARK gennemføres analyser af helbredsmæssige
effekter af luftbårne udledninger af partikler, gasser og svampesporer fra landbrug, og
ENVS arbejder yderligere på at udbygge disse aktiviteter (se afsnit 4.1.1 og 4.2.3). Det
planlægges at dette arbejde vil føre til mindst en artikel i videnskabeligt tidsskrift i 2015.
I Danmark vurderes brændeovne at udgøre den største enkelte kilde til menneskeskabte
primære luftbårne partikler i det eksterne miljø. Traditionelle målemetoder har vist sig ikke
at være egnede til at kvantificere ”brænderøg” og adskille dette bidrag fra andre luftbårne
partikler. I det strategiske DCE-projekt WOODMAD (WOOD combustion - detailed Monitoring related to Acute effects in Denmark) anvendes aerosolmassespektrometri, som kan
tilordne partikelmassen til de kilder, der bidrager hertil, herunder brænderøg. I 2015 vil der
inden for projektet blive brænderøg målt i to ”hot spot” lokaliteter i Københavnsområdet
og sammenholdt med niveauerne i landlig baggrund. Målinger af brænderøg i høj tidsoplysning vil endvidere blive sammenholdt med ”back trajectory”-analyser for at bestemme
emissionstætheden samt forsøge at udlede langtransport-bidrag fra Danmarks nabolande. Samlet skal WOODMAD give et mere nuanceret billede af brænderøg i Danmark med
tidslige og rumlige variationer i koncentrationen af brænderøgspartikler. Målingerne vil
endeligt blive relateret til forekomsten af akutte helbredseffekter i samarbejde med det
interdisciplinære AU-center CIRRAU mhp. at kunne vurdere helbredseffekter af aktuelle
niveauer i Danmark. 2015 milepæle: a) indkøring af apparatur; b) etablering af målestationer i landlig baggrund samt første hot spot; c) udfærdigelse af første midtvejsrapport.
I samarbejde med Astma-Allergi Danmark og University of Worcester, UK, videreføres
forskning om kilder og spredning af allergi-fremkaldende svampesporer i udendørs luft
under forudsætning af fornøden bevilling af et ph.d.-studium. Hypotesen er at identificerbare vegetationstyper i nærheden af byerne bidrager med over halvdelen af svampesporer, men at episoder med ekstremt høje belastninger kun kan forklares som bidrag af lufttransport over lange distancer.
Der er søgt midler fra AU registerforskningscenteret CIRRAU samt fra Lundbeck Fonden og
svar ventes i løbet af foråret 2015.
I forbindelse med et ph.d.-projekt omhandlende forekomst af bakterier i nedbør og luftbårne bakteriers evne til at danne regndråber og iskrystaller i skyer forventes de sidste
resultater offentliggjort i 2015. Tilsvarende undersøgelser i model-skyer vil fortsætte i 2015 i
samarbejde med Leibniz Institute for Tropospheric Research (Leipzig, D), Lund Universitet
og BIOS, gennem en FORMAS-bevilling til Lund Universitet. Forskningen har tilvejebragt
grundviden, der er nødvendig for at opbygge internationale varslings- og krisehåndteringssystemer i forbindelse med mikrobielle trusler mod befolkningen. I 2015 fortsætter
arbejdet med modellering af mikroorganismers forekomst i og effekt på skyer som en del
af et teoretisk ph.d.-projekt i samarbejde med DMI og BIOS. Foreløbige resultater tyder på,
at luftbårne bakterier har indflydelse på dannelse af iskrystaller i skyer i tempererede områder, og disse iskrystaller leder til nedbør, især i situationer med bygevejr. Ph.d.-projektet
afleveres i juni 2015 og udover videnskabelige publikationer vil resultatet blive populærvidenskabeligt formidlet i samarbejde med DMI. Arbejdet inden for området har endvidere
medført ny viden om tilstedeværelse af metan-nedbrydende bakterier i atmosfæren, og i
2015 vil finansiering til fortsættelse af dette arbejde blive søgt.
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Der foregår en kontinuerlig videreudvikling af Den Danske Eulerske Model (DEHM) til beskrivelse af transporten af kviksølv, POP’er og kortlivede drivhuskomponenter specielt til
Arktis (se også afsnit 5.2.3. og 5.3.1). Udviklingen af DEHM med fokus på ozon og partikler
sker løbende inden for projektet ”Integrerede Modeller”, der er finansieret af salg af prognoser. Videreudvikling af DEHM finansieres derudover af en række forskellige projekter,
bl.a. AMAP, samt kommende ansøgte projekter. Inden for projektet ”Integrerede Modeller”
sker der desuden en fortsat udvikling af de integrerede modelsystemer THOR, der kobler
luftforureningsmodeller på forskellige skalaer (hemisfærisk, regional, bybaggrund og gaderum) og EVA (Economic Valuation of Air pollution), der kobler resultater fra luftforureningsmodellerne med helbredseffekter og relaterede eksterne omkostninger. Forskningen
fokuserer specielt på højere opløsning og på såkaldt ”mass-closure” for atmosfæriske partikler i modellerne, hvor alle partikeltyper, omfattende både menneskeskabte og naturlige
kilder, er inkluderet. THOR- og EVA-systemerne bruges som grundlag i diverse rådgivningsprojekter for f.eks. Miljøstyrelsen.
ENVS deltager i det internationale samarbejde omkring udvikling af regionale luftforureningsmodeller i AQMEII (Air Quality Modelling Evaluation International Initiative) Fase 3,
hvor modelgrupper fra Europa og Nordamerika deltager. Målet med arbejdet er, at evaluere den regionale luftforureningsmodel DEHM i en international kontekst som grundlag for
den videre udvikling af modellen. Fase 3 forgår i et samarbejde med HTAP (Hemispheric
Task force for Air Pollution), hvor fokus er på interkontinental transport af luftforurening.
Dette arbejde er vigtigt både for forståelsen af transport af tungmetaller og kontaminanter
til Arktis, samt for forståelsen af baggrundsniveauerne af atmosfæriske partikler og ozon i
Europa og Danmark. Arbejdet vil resultere i to videnskabelige publikationer i 2015.
Der er indgået aftale med Miljøstyrelsen om en fortsættelse af partikelforskningsprojektet i
2015-2016. Formålet er at tilvejebringe viden omkring Elementært kulstof (EC) i bybaggrund, herunder årstidsvariationen samt år-år-variationen, der afspejler variationen i kildestyrke samt effekterne af meteorologi. EC i bybaggrund sammenholdes med eksisterende
målingerne af EC i trafikeret gade og landlig baggrund. Kildestyrke og variation i trafik
samt brænderøgsbidraget til sod i bybaggrund skal estimeres ud fra receptormodellering
med EC, OC samt ion- og grundstofsammensætning af lange tidsserier af filterprøver.
Heraf søges kildebidragene til de observerede forskelle kvantificeret. Endvidere sikres en
fortsættelse af den unikke måleserie fra 2001 for udviklingen i mængden af ultrafine partikler i København frem til og med 2016. Lange tidsserier er vigtige, dels i relation til luftkvalitet og dels fordi de vil gøre det muligt at vurdere effekten af en introduktion af nye emissionsnormer for antal partikler fra køretøjer. 2015 milepæle: a) etablering og analyser af
EC i bybaggrund; b) fortsættelse af måleserie af ultrafine partikler i bybaggrund.
ENVS har deltaget i en række studier, der belyser helbredseffekter af luftforureninger, hvorved rådgivningen inden for dette emne bliver kontinuerligt opdateret. Disse studier omfatter deltagelse i det EU-finansierede projekt Geronimo (2014-2019) med deltagelse af
Health ved AU. Projektet omhandler betydningen af elektromagnetiske felter for befolkningens sundhed, og har et Pan-Europæisk sigte. ENVS bidrager i 2015 med at lokalisere
antenner og stærkstrømskabler geografisk og – i muligt omfang - at indsamle data om
antennernes attributter og modellere non-ioniseret stråling fra dem. Projektet skulle oprindelig have været afsluttet i 2014, men på grund af problemer med indsamling af data
fortsætter projektet i 2015.
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I et projekt som omfatter den nationale danske fødselskohorte undersøges sammenhængen mellem børns eksponering for pesticider og udviklingen af kræft. Dette projekt koordineres af US National Cancer Institute og herfra er ENVS blevet bedt om et mindre bidrag i
form af geokodning af adresser linket til graviditet og fødsler, og relatering af dem til geografiske data vedrørende pesticidanvendelse. Dette udføres i 2015.
En større ansøgning er sendt til Nordforsk med titlen ”Understanding the link between Air
pollution and Distribution of related Health Impacts and Welfare in the Nordic countries
(ADHIW)”. Ansøgningen, som inkluderer 16 partnere fra Danmark, Sverige, Norge, Finland
og Island, indenfor emissioner, luftforureningsmodellering, helbredseffekter, økonomisk
værdisætning og velfærdsforskning, har til formål at forbedre vores viden indenfor sammenhængen mellem på den kemiske sammensætning af atmosfæriske partikler og helbredseffekter, samt at undersøge og vurdere effekter af luftforurening på fordeling af velfærd i de Nordiske lande.
Bygningerne med bolig og laboratoriefaciliteter samt garage på Villum Research Station i
Station Nord, Nordgrønland blev færdigbygget i 2014 (se afsnit 5.3.1), og de første større
kampagner vil blive afholdt i 2015. Således vil der være en kampagne indenfor Nordic
Centre of excellence; CRAICC og DEFROST samt indenfor ASP (Arctic Science Partnership). I 2015 vil den mobile station samt luftstation blive etableret Yderligere er ENVS med i
en ansøgning om INTERACT 2-programmet, der har som målsætning at finansiere udenlandske forskeres ophold på Villum Research Station. Afklaring på denne ansøgning forventes ultimo 2015.

Forskningsbaseret myndighedsunderstøttelse
DCE varetager den danske luftkvalitetsovervågning og er nationalt referencelaboratorium
samt nationalt fagdatacenter for luftkvalitet med ansvar for rapportering af luftkvalitetsdata til Miljøministeriets styrelser, det Europæiske Miljøagentur mm. I relation til den nye luftkvalitetsdatabase videreføres aktiviteterne omkring web-services og luftdata med henblik
på at leve op til EU’s nye strategi for datarapportering. Luftkvalitetsovervågningen under
NOVANA udføres i henhold til programbeskrivelsen 2011-2015, herunder de delelementer, som har fokus på partikulær luftforurening i relation til sundhedseffekter. Som nævnt i
afsnit 4.2.3 er en lang række af overvågningsresultaterne fra delprogrammet for luft under
NOVANA blevet præsenteret via Danmarks Miljøportal siden primo 2014. Det drejer sig
yderligere om udviklingstendenser for de målte koncentrationer ved målestationerne samt
om præsentation af modelresultater, hvilket vil omfatte koncentrationer af NO2 på gadeniveau og afsætning af bl.a. kvælstof på både lokal og national skala. I 2015 bliver overvågningsprogrammet udvidet med en ekstra målestation med fokus på overvågning af
luftkvalitet i relation til brænderøg, og der vil blive gjort brug af et Time-of-Flight Aerosol
Mass Spectrometer (ToF-AMS) til online målinger af kemisk sammensætning af partikler i
luften, hvilket vil optimere muligheder for unikke data. Målestationen vil blive placeret i et
forstadsområde til København
DCE er akkrediteret af DANAK i henhold til ISO17025 inden for dataopsamling og analyse
af luftforurening. Luftkvalitetsovervågningen udføres efter konceptet ”Integreret Monitering
(IM)”, hvor man kombinerer målinger med beregningsresultater fra transport-kemimodeller. Måledata anvendes til vurdering af aktuelle niveauer og trends ved målestatio-
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nerne, mens modeldata anvendes til at kortlægge forureningsniveauer på lokaliteter, hvor
der ikke måles, samt med henblik på at prognosticere udviklingen i forureningsbelastningen. Endvidere anvendes måle- og modelresultaterne til at analysere effekten af forskellige reguleringstiltag.
De årlige officielle danske opgørelser af den nationale udledning af forurenende stoffer til
atmosfæren (emissionsopgørelser) udarbejdes i henhold til de danske forpligtelser i internationale konventioner og direktiver for Miljøministeriet. I 2015 fokuseres der på overgangen til det nye rapporteringsformat, samt forbedringer af opgørelsen for industrielle processer. Der vil også blive lavet en opdateret fremskrivning for NOx, SO2, NMVOC, NH3 og
partikler.
I 2014 opdateredes emissionsfaktorer for non-road-arbejdsredskaber og maskiner (NRMM)
til brug for de europæiske landes emissionsopgørelser under UNECE CLRTAPkonventionen. Data og en teknisk beskrivelse af NRMM-opgørelsesmetoden er formidlet
videre til TFEIP (Task Force on Emission Inventories and Projections)-arbejdsgruppen, og
det leverede produkt danner grundlag for projektarbejdet, som DCE har ansøgt om at
udføre under EU-rammekontrakten ENV.C.3/FRA/2013/0013 (Delprojekt SR7) som beskrevet under 5.1.1.
DCE beregner årligt ammoniakudledning på bedriftsniveau. De bedrifter, hvor emissionen
overstiger 10.000 kg/år, registreres årligt, og registreringen leveres til Miljøstyrelsen, som
rapporterer til EU's Pollution Release and Transfer Registry (PPTR). Desuden beregner DCE
emissionen fra diffuse kilder defineret under PRTR. De diffuse emissioner bliver præsenteret
på ENVS’ hjemmeside, hvor de opdateres årligt.
På linje med de årlige officielle danske opgørelser af den nationale udledning af forurenende stoffer til atmosfæren udarbejder DCE tilsvarende de årlige officielle danske opgørelser af den nationale udledning af drivhusgasser til atmosfæren (emissionsopgørelser) –
se afsnit 4.2.3.
DCE har i et konsortium med udenlandske partnere (UWE, TNO, Triple-E m.fl.) vundet retten til at byde på projekter under EU-rammekontrakten Framework Contract No.
ENV.C.3/FRA/2013/0013 – ”Services supporting the evaluation, implementation and
further development of air quality policies”, som er en 4-årig rammekontrakt på i alt 4 mio.
€. I 2014 har ENVS budt på SR5 (Services to technically assess Member States’ replies and
any other document relevant for open infringement cases) og SR7 (Continued improvements of inventory methodologies). Begge projekter er tæt relateret til arbejdet med emissionsopgørelser, da SR5 indeholder vurdering af medlemsstaters overtrædelser af direktivet om emissionslofter og SR7 er en opdatering af EMEP/EEA Guidebook, som er det obligatoriske grundlag for udarbejdelse af emissionsopgørelser af luftforurening.
DCE udfører løbende rådgivningsopgaver for Miljøstyrelsen samt diverse kommuner.
Blandt andet har ENVS en lang tradition for og anvendelse af luftkvalitetsmodeller på alle
skalaer - fra hemisfærisk skala og ned til enkelte bygader og spredning af luftbåren forurening fra f.eks. trafik, industrivirksomheder, kraftværker eller landbrugsbedrifter. Endvidere
kobles luftforureningsmodeller til effektmodeller for f.eks. sundhed og relateret økonomisk
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værdisætning. Der forventes opgaver blandt andet for Miljøstyrelsen, men også for diverse
kommuner inden for dette område i 2015.
Luftforureningsmodellen OML benyttes til en lang række opgaver, der knytter sig til myndighedsregulering af luftforurening i Danmark, specielt i forbindelse med Luftvejledningen
og i forbindelse med miljøgodkendelse af husdyrbrug. Modellen benyttes af flere hundrede danske brugere fra såvel myndigheder som private virksomheder og rådgivere. ENVS
vedligeholder og udbygger løbende modellen. Desuden udføres rådgivningsopgaver,
hvor OML ønskes benyttet til opgaver, der ligger ud over de rutinemæssige. Denne aktivitet
foregår løbende og fortsætter i 2015 under forudsætning af fornøden finansiering bl.a.
gennem nævnte rådgivningsopgaver. Arbejdet med OML-modellen indgår desuden i
GUDP-projektet MIST (2013-2015), som omfatter en metodeudvikling til udvælgelse af
optimale meteorologiske forhold for NH3-rensning af staldafkast, samt et projekt for Miljøstyrelsen omkring scenarieberegninger, der skal danne grundlag for vurdering af supplerende statistik for vurdering af lugtgener. DCE er repræsenteret i styregruppen for Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for emissioner til luften med ekspertise indenfor OMLmodellen.
DCE står for den atmosfæriske del af AMAP-programmet, som omfatter overvågning af
traditionelle luftforureningskomponenter som ozon og kvælstofoxider, men har også et
særligt fokusområde omkring kviksølv. Kviksølv-studierne understøttes desuden af midler
fra DANCEA-projektet KUMAK samt EU/FP7-projektet Global Mercury Observation System
(GMOS) (se yderligere information i afsnit 5.3.1). Disse aktiviteter fortsætter i 2015.
I 2014 er et forskningsprojekt finansieret af Nordisk Ministerråd (Klima og Luft gruppe) påbegyndt i ENVS. Dette projekt omfatter analyse, kortlægning og videnopbygning vedrørende kilder og emitterede mængder og koncentrationer af kræftfremkaldende stoffer
(partikler, tungmetaller, organiske stoffer) i luft. Analyser af sammenhængen mellem luftkoncentrationer og kræftforekomst bliver udført med henblik på at identificere kritiske
stoffer og kilder, og resultaterne vil blive præsenteret igennem GIS-kort og tabeller med
maksimal risiko, fordelt ud på kilder og stoffer. Projektet har fået midler til fortsættelse i
2015 og afsluttes med en Nordisk Ministerråds rapport og en videnskabelig artikel.

Videnformidling
Afledt af arbejde med arktiske black carbon (BC) emissionsopgørelser for skibe er ENVS
inviteret til at deltage i en treårig international arbejdsgruppe støttet af den FN-baserede
Climate and Clean Air Coalition (CCAC) og ledet af nonprofit-forskningsinstitutionen ICCT
(International Council on Clean Transportation). Formålet med arbejdsgruppen er at opbygge en global BC-emissionsopgørelse for skibstrafik der kan bruges til vurdering af miljøtiltag for skibstrafik på globalt niveau. Ved projektets kick-off workshop i Ottawa i 2014
præsenterede ENVS sin metode til BC-beregning for arktisk skibstrafik og ideer til hvordan
ENVS-metoden kunne udbredes til en global opgørelse.
ENVS supporterer brugere af luftforureningsmodellen OML, arrangerer kurser for brugere
samt vedligeholder og udbygger modellen.
I 2015 vil et internet-baseret og interaktivt website ”Luften på din Vej” for trafikal luftforurening på gadeniveau, blive tilgængeligt med det formål at give befolkning, myndigheder
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m.fl. mulighed for nemt og hurtigt at få oplysninger om luftforureningsniveauet på et vilkårligt sted i Danmark. Det forventes at hjemmesiden vil give anledning til fokus på luftforurening samt henvendelse fra borgere og presse.
De landsdækkende ozonprognoser fortsætter. ENVS har udviklet et unikt prognosesystem
for luftforurening fra europæisk skala ned til gaderum i byerne. Der leveres fire gange i
døgnet tredøgnsprognoser til Københavns Kommune for ”luftudsigten” på udvalgte gadestrækninger. Der er planer om i 2015 at udvide prognoserne med en ny bybaggrundsmodel (UBM), som dækker hele Danmark med 1 km x 1 km opløsning.
ENVS er arrangør af delsessionen ”Air Pollution Modelling” under European Geosciences
Union (EGU) årlige samling i 2015 i Wien, Østrig, som drejer sig om modellering af luftforurening og luftkvalitet.
I det strategiske DCE-projekt ’Patogene og multiresistente mikroorganismer i luft-miljøet’,
blev den luftbårne spredning af mikroorganismer fra landbruget undersøgt. Projektets
resultater formidles i 2015 gennem en DCE rapport og en videnskabelig publikation.
ENVS deltager i ”Sundhedsstyrelsens Rådgivende Udvalg for Miljø og Sundhed” og bidrager løbende med indlæg i udvalgets populærvidenskabelige fagblad ”Miljø og Sundhed”
samt deltager i planlægning og arrangement af videnskabelige seminarer. Endvidere er
der i forbindelse med overvågningsprogrammet en række aktiviteter omkring formidling af
viden om luftkvaliteten i Danmark.
Borgere bistås løbende i forhold til diverse problemstillinger relateret til luftkvalitet, f.eks.
omkring luftkvalitetsbelastningen ved en adresse i forbindelse med boligkøb, luftforureningsudsættelse i forbindelse med transport mellem bolig og arbejdsplads samt placering
af institutioner set i relation til luftforureningsbelastning og set i sammengæng med faktorer som f.eks. sygelighed i familien etc.

5.2

Risikovurdering af miljørelaterede belastninger og nye teknologier

Gennem en række forskningsprojekter undersøges effekter og afledte risici ved spredning
af en række miljøfremmede stoffer (herunder også nanomaterialer og pesticider) på land
og i vand, samt risici forbundet med udsætning af genetisk modificerede mikroorganismer
og planter i miljøet. Der er stigende fokus på organiske kontaminanters omdannelsesprocesser i miljø, biota og i tekniske processer herunder nedbrydningsprodukter, deres skæbne og effekter. Dette er betydningsfuldt, fordi der opdages flere og flere tilfælde, hvor nedbrydningsprodukterne er mere toksiske end udgangsstofferne. Nedbrydningsprodukterne
kan også have mere problematiske egenskaber hvad angår persistens eller mobilitet i
miljøet. Videnbehovet inden for mikrobiologi og kemi er stort, fordi man ikke i forvejen
kender metabolitterne og deres egenskaber, og fordi der løbende kommer nye stoffer på
markedet. Endvidere giver en optimering af tekniske og biologiske processer mulighed for
at reducere emissioner. Forskning i mikrobiel økologi omfatter mikroorganismers nedbrydning af miljøfremmede stoffer og dermed bioremediering af forureninger. Der fokuseres på
olie-/tjærestoffer samt pesticider, som er to problematiske stofgrupper med negative på-
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virkninger af miljøtilstanden. Videnopbygning inden for dette område er derfor af betydning for miljøforvaltning specielt inden for det terrestriske område.
Endvidere omfatter forskningen risikovurdering af anvendelse af mikroorganismer (inkl.
genmodificerede) i miljøet til bl.a. nedbrydning af miljøfremmede stoffer, som mikrobiologiske bekæmpelsesmidler og til understøttelse af økosystemtjenester, herunder biodiversitet og jordkvalitet. Forekomst og spredning af patogene mikroorganismer samt antibiotikaresistens i miljøet er også et vigtigt forskningsområde generelt og i lyset af ændrede udnyttelser af affaldsressourcer samt klimaforandringer.
Den opnåede viden inden for forskningsområdet understøtter eksempelvis EU´s kemikalielovgivning, REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals), EU’s Rammedirektiv for bæredygtig anvendelse af pesticider samt EU's udsætningsdirektiv og
mærkningsregler for produkter med GMO-materiale.

5.2.1

Effekter og risikovurdering af miljøfremmede stoffer, bioteknologi og grøn teknologi

Forskning
ENVS har en række projekter omkring biocider i bygninger og deres belastning af miljøet:
”PICT-RISK: Evaluering af Pollution Induced Community Tolerance (PICT) som en økologisk
relevant effekt- og eksponeringsindikator for risikovurdering af biocider” (2013-2016) har til
formål at udvikle et nyt koncept til at teste økologiske skadevirkninger af biocider i jordmiljøet. Konceptet er baseret på anvendelsen af komplekse mikrobielle samfund som indikatorer for jordmiljøets tilstand ift. resistensudvikling for udvalgte biocider, artssammensætning og økosystemfunktioner. Biocidernes effekter vil også blive sammenholdt med stoffernes kemiske skæbne i jordmiljøet. ENVS’ bidrag omhandler nedbrydningskinetik og –
produkter af biocider i jord. Projektet gennemføres i samarbejde med Institut for Plante- og
Miljøvidenskab, KU og Lund Universitet. I 2015 skal ENVS foretage bestemmelse af biocider
og nedbrydningsprodukter på alge- og bakterietest forsøg. Projektet vil generere viden,
som kan bidrage til udvikling af risikovurderingsværktøjer, hvilket er relevant for Miljøstyrelsen som myndighed i relation til det nye biociddirektiv.
I projektet "Biocider i urbane søer – effekt og skæbne" (2013-2016) undersøges, hvordan
biocidbelastning fra regnafløbsvand i byerne påvirker urbane søers økologiske tilstand
herunder. Som en del af projektet vil skæbne og nedbrydning af biocider i søerne blive
undersøgt. ENVS’ bidrag er bestemmelse af biociders nedbrydningsprocesser og nedbrygningsprodukter på sporstofniveau samt skæbne og transport af biocider i jordlaget. I 2015
skal ENVS foretage målinger af biocider og deres nedbrydningsprodukter i alger og afløbsløbsvand. Projektet er et samarbejde med AAU. Projektet vil yderligere generere viden
om effekten af øgede mængder regnvand i byområder som en følge af klimaforandringer. Dette vil kunne bidrage til beslutningsværktøjer til myndigheder for håndteringen af
regnvand.
Projektet ”Transport og fototransformation af biocider i byggematerialer – Faktorer som
styrer frigivelse og emissioner” fokuserer på mekanismerne bag biocidfrigivelse fra byggematerialer, og hvilke fotooxidations-produkter der dannes ud fra biociderne og som
dermed ender i vandmiljøet. Projektet er i samarbejde med AAU og løber fra 2014-2017. I
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2015 vil mobilitetstests i materialer og identifikation af transformationsprodukter blive påbegyndt. De tre ovenstående projekter er finansieret af Miljøstyrelsens Pesticidforskningsfond og vil alle understøtte EU’s biociddirektiv.
ENVS har en del aktiviteter om nedbrydning af miljøfremmede stoffer i forbindelse med
vandrensning, herunder spildevand, regnafløbsvand og drikkevand:
Projektet ”Advanced water purification using bio-inorganic nanocatalysts and soil filters” er
et AU Ideas Pilotcenter finansieret af AU og foregår i samarbejde med iNANO, AU i perioden 2012-2015. Projektet skal udvikle nye rensningsteknologier baseret på en kombination af bio-uorganiske nanokatalysatorer (naturligt dannede metaloxider), jordfiltre og rhizomefiltre (filtre af jordstængler og rødder) til nedbrydning af organiske mikroforureninger,
såsom lægemidler, biocider og flammehæmmere fra renset spildevand. . Der er speciel
fokus på enantiomer-specifikke nedbrydningsprocesser af lægemidler og biocider, da det
for mange af disse kun er den ene enantiomer af stoffet, som har den ønskede effekt. Projektet færdiggøres i 2015 og aktiviteterne i 2015 vil dreje sig om de afsluttende målinger
af enantiomerer samt afrapportering. Der er i alt tilknyttet tre ph.d.-studerende og en postdoc. Projektet vil bidrage med udvikling af teknikker inden for spildevandsrensning, så
renseanlæg kan møde kommende udfordringer mht. forbedret fjernelse af miljøfarlige
stoffer.
Sammen med DTU og DTI indgår ENVS i et projekt om udvikling af biofilmreaktorer til miljøeffektiv rensning af hospitalsspildevand med fokus på lægemidler fra hospitalsspildevand fra Aarhus Universitetshospital. Projektet løber fra 2014-2016 og er finansieret af
Miljøministeriets Program for Grøn Teknologi 2013. ENVS’ bidrag er at danne grundlag for
vurdering af nedbrydningen af lægemidler i reaktorer til brug for yderligere teknisk optimering samt bestemmelse af lægemidler og deres nedbrydningsprodukter. ENVS vil i
2015 og 2016 give input til dimensionering af reaktorerne og optimeringsprocessen samt
foretage de kemiske analyser for at teste reaktorernes effektivitet. Projektet bidrager til at
dække et generelt behov for udvikling af teknologier, som kan håndtere den specielle
type spildevand, som kommer fra sygehuse.
I samarbejde med Sweden Water Research AB og Lund Universitet indgår ENVS i et projekt om teknologisk forbedring af svenske rensningsanlæg for bedre fjernelse af svært
nedbrydelige miljøfremmede stoffer. Projektet afsluttes medio 2015, og det finansieres af
Havs- och Vattenmyndigheten i Sverige. ENVS skal bidrage til optimering og udvikling af
nye teknologier samt screeningsanalyser (biocider, medicinrester, hormoner og flammehæmmere) af afløbsvandet herunder kemisk og teknisk vurdering af resultaterne. Den
generede viden har til formål at forbedre renseanlæg i Sverige. Fase to bliver startet i 2015
og skal omhandle analyse af nedbrydningsprodukter af miljøfremmede stoffer som følge
af ozonbehandling af spildevandet. Der vil blive tilknyttet en ph.d.-studerende.
I det strategiske-DCE projekt ”Identification of metabolites and metabolic pathways in
removing organic micro-pollutants from wastewater and waste” (2014-2016) studeres
forskellige nye bioteknologier og processer for at finde de bedst egnede teknologier til
nedbrydning af miljøfremmede stoffer som lægemidler, biocider og flammehæmmere.
Fokus er på at identificere de metaboliske nedbrydningsveje (metabolomics), som stofferne har i biofilmreaktorer med forskellig mikrobiologiske sammensætning (genomics) samt
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de mikrobielle samfunds aktivitet (transcriptomics). I 2015 vil nedbrydningmønstre samt
enantiomerselektivitet blive undersøgt for udvalgte stoffer. Se også afsnit 4.2.2.
ENVS har aktiviteter inden for menneskers eksponering til miljøfremmede stoffer i form af
en række projekter:
Projektet FETOTOX (2012-2015) er finansieret af Det Strategiske Forskningsråd og udføres i
samarbejde med Aarhus Universitetshospital i Skejby og Institut for Folkesundhed, AU.
FETOTOX omhandler eksponering af gravide kvinder til kemiske stoffer og disses effekter
på fosterudviklingen, og ved ENVS måles perfluorerede stoffer (PFC) i serum. PFC er en
stofgruppe med stigende fokus. I 2015 vil de sidste prøver blive målt, og i alt vil der være
målt ca. 4000 humane prøver for PFC-stoffer. Der er fundet forskellige PFC-stoffer i alle
målte prøver, men ikke i høje koncentrationer. Projektet giver signifikant ny viden om menneskers eksponering til PFC-stoffer, og projektets resultater vil blive publiceret i 4-5 videnskabelige publikationer. I tillæg bidrager ENVS løbende med PFC-analyser i flere forsknings- og overvågningsprojekter.
Projektet NO FLAME (2013-2015) er finansieret af Det Frie Forskningsråd - Teknologi og
Produktion (FTP) og omhandler nye bromerede flammehæmmere (BFR), som i stigende
grad erstatter udfasede flammehæmmere. Projektet undersøger eksponeringsvejene til
mennesker fra afdampning fra bygningsmaterialer, ophobning i støv, optagelse gennem
huden og akkumuleringen i kroppen. Projektet, som primært finansierer en postdoc er et
samarbejdsprojekt mellem AAU (projektleder), KU, SDU og Boston University. ENVS bidrager til projektet gennem analysemetoder til de nye flammehæmmere og til den samlede
vurdering af eksponeringen. I 2015 skal ENVS analysere en række modermælksprøver.
Endvidere vil der i projektet blive arbejdet videre med laboratorietests for optagelse af
stofferne gennem hud samt emmisionsforsøg med forskellige materialer. Der forventes en
række videnskabelige publiceringer i 2015. Projektet understøtter Miljøstyrelsens behov for
viden om menneskers eksponering til denne ”nye” stofgruppe, samt den sundhedsmæssige betydning.
Miljøfremmede stoffers eksponering i miljøet, herunder nye kontaminanter, dækkes ligeledes af en række projekter:
Bestemmelse af gamle og nye kontaminanter i vandrefalkeæg i ca. 30 årig tidsserie afsluttes i 2015. Æggene har tidligere været målt i en tidsserie frem til 2004 for PCB og BFR.
Denne tidserie udvides nu med de næste 10 år. Endvidere vil der blive målt PFC, polychlorede naphthalener og nye flammehæmmere i udvalgte prøver fra hele tidsserien. Projektet er finansieret af DANCEA. Det er et samarbejde mellem ENVS, BIOS og Roskilde Universitetsbibliotek.
Passive samplere vil blive evalueret som en alternativ eller supplerende metode til måling
af semivolatile POP’er (persistente organiske stoffer) i det arktiske miljø. De passive samplere blev opsat på Station Nord i 2013/2014 og skal efterfølgende analyseres i 2015 og
sammenlignes med traditionelle prøvetagningsmetoder. Projektet er finansieret af DANCEA og løber 2013-2015. På sigt kan sådanne passive samplere være en mere omkostningseffektiv og præcis metode i den nationale overvågning.
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I det strategiske DCE-projektet: ’Demonstrationsprojekt for passive samplere i MFSovervågning’ (2014-2015) undersøges i samarbejde med BIOS (se afsnit 5.2.3) passive
samplere til måling af miljøfremmede stoffer (MFS) i det akvatiske miljø. Projektet skal udvikle og kalibrere passive samplere til en række stoffer, herunder nye flammehæmmere.
Projektet vil øge viden om, hvorvidt passive samplere på sigt kan erstatte andre og dyrere
moniteringsformer. Endvidere giver anvendelsen af passive samplere mulighed for at opnå langt lavere detektionsgrænser, hvilket specielt har betydning for stoffer med lave EQS
værdier. Udvikling af disse metoder har bl.a. betydning i forhold til monitering i henhold til
Vandrammedirektivet. I 2015 færdiggøres validering og kalibrering af de passive samplere hvorefter samplerne skal testes i et feltforsøg på ca. 5 udvalgte lokaliteter.
Ifm. aktiviteter indenfor PCB i bygninger planlægges en videreførelse af tidligere projekt
om screeningsmetoder til PCB i indeluft. Den udviklede metode har vist sig meget lovende
og forventes at blive inddraget i kommende guidelines. På baggrund af erfaringer fra
Gibraltar- og Vieques-projekterne omkring folkesundhed vil der ydermere blive søgt projektmidler til undersøgelser af de epidemiologiske effekter som PCB i indeluft i skoler og
hjem i Danmark har haft de sidste årtier.
Aktiviteter indenfor mikrobielle organismers og samfunds betydning for jordens funktioner,
kvalitet, og understøttelse af økosystemtjenester dækkes af en række projekter:
EU projektet EcoFINDERS (2011-2014) bliver afsluttet med udgangen af 2014 og resultater
vil blive præsenteret ved The First Global Soil Biodiversity Conference i Frankrig i december 2014. I 2015 vil projektet blive afrapporteret til EU og forskningsresultater vil blive søgt
publiceret i dels et special issue af Applied Soil Ecology, i andre videnskabelige tidsskrifter
og populærvidenskabeligt (Aktuel Naturvidenskab). Ved ENVS er metoder til at måle mikroorganismernes respiration og enzymaktivitet i jord blevet standardiseret og testet i jordprøver indsamlet på tværs af EU. Ved sammenligning med andre partneres anvendte
metoder vil der i løbet af 2015 blive anbefalinger tilgængelige for EU-Kommissionen om
metoder til monitering af biodiversitet i jord.
Forskning i jordens biodiversitet og betydning for økosystemtjenester bliver videreført af to
ph.d.-studerende finansieret af EU Initial Training Network Trainbiodiverse (’Training for
functional soil microorganism biodiversity’), som er koordineret af KU og har 10 EU partnere
(2011-2015). Det ene ph.d.-projekt fokuserer på diversiteten af protozoer og deres interaktion med mikroorganismer. Analysemetoder til bestemmelse af protozoers diversitet udvikles og optimeres, og resultater er under publicering. Den potentielt patogene bakterie
Bacillus cereus’ evne til at overleve prædation af ciliater samt ciliatens evne til at vokse på
hvilestadier af bakterien er blevet undersøgt. Bakterien var i stand til at overleve prædationen samtidig med at ciliaten også kunne vokse på hvilestadier af bakterien, hvilket har
betydning for patogene bakteriers overlevelse i miljøet. Resultaterne forventes publiceret i
2016. Molekylære studier af protister er i en rivende udvikling, og i Trainbiodiverse er direkte ekstraktion af DNA fra forskellige vækststadier af protister i hhv. renkulturer og i jord blevet undersøgt mhp. at optimere DNA ekstraktion udbytte og renhed. Data vil blive publiceret i 2015.
Det andet ph.d.-projekt fokuserer på antropogene stoffers effekt på mikrobiel diversitet og
aktivitet i landbrugsjord, Specifikt undersøges miljøeffekten af hhv. glyphosat og bioaske
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på jordens mikrobielle samfundsfunktion og diversitet. Glyphosatbehandling af overjordiske plantedele havde signifikant effekt på bakterier og protozoers biomasse samt aktivitet
af specifikke enzymer, men kun begrænset effekt på jordens biodiversitet og tab af organisk stof. En eventuel negativ effekt af bioaske på jordkvalitet og biodiversitet undersøges
pt i et eksisterende feltforsøg på Bregentved Gods (se også afsnit 4.2.1), idet bioasken
forventes at øge jordens indhold af organisk stof. Indledende undersøgelse indikerede
mindre effekter på jordens enzymatiske funktioner. Disse resultater, der forventes publiceret ultimo 2015, har givet anledning til yderligere undersøgelser i laboratoriet med mere
ekstreme tilsætninger af bioaske til jorden. Dette forsøg afsluttes i 2015. EU Initial Training
Networks er baseret på udveksling af ph.d.-studerende og ENVS vil være vært for flere i
2015.
Projektet Microwine er et EU-finansieret Marie Curie ETN netværk med ENVS som koordinator (2015-2018) og med otte europæiske partnere. I 2015 ansættes 2 ph.d.- studerende
på ENVS til at studere mikrobielle samfunds indflydelse på vinkvalitet og plantebeskyttelse
som alternativer til kunstige tilsætningsstoffer. Ph.d.-projekt 1 skal bruge state-of-the-art
amplikon og shot-gun sekventeringsteknologi til at undersøge forholdet mellem jordbundens mikrobiologi og kvaliteten af vin samt at overvåge jordmikrobernes vej fra jord til
plante-, vindruer og gæringstanke. Ph.d.-projekt 2 skal anvende metagenomics til at
sammenligne jord- og plante-mikrobiota mellem raske og syge planter mhp. bedre forståelse af samspillet mellem de beskyttende og infektiøse mikrober i vinlandbrug. Viden indhentet i projektet vil give en øget forståelse for plantemikrobiomets (alle mikroorganismer i
tæt association med planterne) indflydelse på landbrugsafgrøders holdbarhed, smag og
kvalitet, samt de mikrobielle samfunds betydning for naturlig sygdomsbekæmpelse og
mulighed for bioteknologisk udvikling af biologiske bekæmpelsesmidler (vira og bakterier).
Aktiviteter indenfor bioremediering dækkes af bl.a. følgende to projekter:
EU FP7-projektet (MAGICPAH) (2010 - 2014) var koordineret af HZI (D) og med bl.a. DTU,
AAU og PEER-partneren UFZ som samarbejdspartnere. I projektet er bla. blevet undersøgt
omfang og pathways for mikrobiel nedbrydning af tjærestoffer ved meget lave koncentrationer i jord og vand ved anvendelse af passiv dosering, og her er hidtil ukendte metabolitter med lavere hydrophobicitet er blevet identificeret. Den højere vandopløselighed og
stoffernes kemiske sammensætning kan tyde på højere toksicitet. Desuden er potentialet
for anvendelse af metabolitter fra nedbrydning af azaarener som byggesten for syntese af
nye kemoterapeutika eller antibiotika undersøgt, men dog uden optimistiske resultater.
Resultaterne forventes videnskabeligt og populærfagligt publiceret i løbet af 2015-16.
Som et spin-off af projektet MIRESOWA vedr. anvendelse af mikroorganismer til nedbrydning af pesticider i jord og det terrænnære grundvand deltager ENVS i et feltforsøg ved
Skelstofte Gaard i Region Sjælland i samarbejde med Orbicon (finansieret af Miljøstyrelsens Teknologipulje) (2014-2015). Resultaterne vil på sigt bidrage til udviklingen af bæredygtige oprensningsteknologier. I forsøget foretages der to behandlinger – tilførsel af ilt
direkte i det kontaminerede grundvandsmagasin, samt en parallel tilførsel af en kombination af ilt og en bakteriestamme, der kan nedbryde dichlorprop (som aktuelt er den dominerende kontaminant på lokaliteten). Det er meget vanskeligt at måle effekten af behandlingerne direkte, som en nedgang i koncentrationen af dichlorprop i grundvandet, fordi
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kontamineringen ligger i 9-11 m dybde, samt fordi ændringer i gennemstrømningen i det
vandførende lag har stor indflydelse på koncentrationen af herbicidet i vandet. Derfor
forsøges det at opnå indirekte indikationer for ændringer i mikrobiotas nedbrydningsevne
vha. målinger af nedbrydningspotentialer i form af ekspression af de gener, som mikroorganismerne anvender ved pesticidnedbrydningen. Etableringen af feltfaciliteten har været stærkt forsinket, grundet vanskeligheder med lokaliseringen af hot-spot samt etableringen af beluftningsudstyret. Projektet forventes afsluttet i 2015 med en rapport til Miljøstyrelsen og vil endvidere blive præsenteret ved ATV mødet Jord og Grundvand samt internationale konferencer.
I ph.d.-projektet ’Detailed insight into the characteristics of Sphingomonas plasmids’ (20142017) undersøger ENVS den miljømæssigt vigtige gruppe af bakterier, sphingomonader,
som er kendetegnet ved at være i stand til at nedbryde forurenende stoffer i miljøet. Et
særligt træk ved disse bakterier er, at de oftest indeholder genetiske elementer kaldet
plasmider, som de kan bruge til at udveksle egenskaber mellem relaterede organismer. En
hypotese i ph.d.-projektet er, at sphingomonader foretrækker at overføre deres gener til
tæt relaterede bakterier, og at denne begrænsede overførsel har ført til en nichespecialisering af sphingomonaderne. De beskrevne emner vil blive udforsket vha. moderne DNA-sekventering samt ved udviklingen af nye bioinformatiske værktøjer. Projektet vil
have betydning for forståelsen af bakteriel nedbrydning af forurening samt for valg af
strategi til bioremediering.
ENVS har en række projekter omhandlende mikrobiologi i fødevarer:
ENVS deltager i et tre-årigt (2014-2017) innovationsprojekt finansieret af Styrelsen for
Forskning og Innovation, der rummer en lang række danske og udenlandske partnere
inden for landbrug, industri og forskning. Projektet er ledet af Agrotech og foregår i samarbejde med bl.a. AU-FOOD. Projektet fokuserer på at anvise tekniske løsninger til mindskning af det store spild af fødevarer, der sker ved høst, håndtering og opbevaring. Indsatsen
inkluderer anvendelsen af sekundære volatile metabolitter (Volatile Organic Compounds
(VOCer)) og spore-tæthed som early-warning indikatorer for svampeangreb på grøntsager under lagringsbetingelser. Sådanne spoilage organismer forårsager store økonomiske
tab, når fødevarerne bliver spoleret. Foreløbig fokuseres der på VOCer som early-warning
indikatorer for de svampe, der forårsager ødelæggelse af løg samt måling af de sporer,
som svampene producerer. Der er i efteråret 2014 blevet tilknyttet en ph.d.-studerende til
projektet, samt en italiensk Erasmus-studerende (7 mdrs. ophold). Resultaterne fra projektet
vil bidrage til at mindske madspild og produktion af organisk affald. I 2015 udvikles kemiske metoder til analyse af VOCer dannet af forrådnelsessvampe og disse anvendes til at
følge dannelse af VOC’er fra forrådnelsessvampe som funktion af vækst på løg og temperatur. Dette vil medføre mulig identifikation af early warning VOC-indikatorer.
Via et nyt projekt (2015-2018), ’Phagemid’, finansieret af Det Frie Forskningsråd - Teknologi
og Produktion (FTP) vil ENVS undersøge, hvorledes plasmider interagerer med bakterievira (fager). Fager forårsager enorme økonomiske tab i fødevareproduktionen samt i bioteknologisk og farmaceutisk industri. Omvendt kan de tjene til at angribe og kontrollere
sygdomsfremkaldende bakterier gennem fagterapi. Fagresistens er derfor ofte ønsket for
at sikre en stabil industriel produktion, men også ofte uønskede da de hindrer en vellykket
behandling af bakterieinfektioner. ENVS har nye beviser for, at fager på ukendte måder
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interagerer med en anden type molekylære parasitter, nemlig plasmider, inde i bakterieceller. Her udelukker de ofte hinanden. Således kan ekspertise på fag-plasmidvekselvirkninger udnyttes både til at styre fager i industrien og til optimering af fagterapi.
Dette forskningsprojekt vil, baseret på plasmid-kodet fag-udstødelse, levere løsninger til 1)
at udvikle fagresistens i produktionskulturer til direkte gavn for fødevareindustrien mindre
spild og dermed mindre miljøbelastende fødevareproduktion og 2) til at undgå fagresistens i terapeutiske behandlinger med enormt potentiale for at gavne udviklingen i fagterapi. I 2015 vil plasmider, der medfører fagresistens, blive isoleret og sekventeret, og de
kodende gener for fagresistens vil blive forsøgt identificeret.
I samarbejde med Technical University, Wuhan, Kina arbejdes med karakterisering af
bakterier, der kan forårsage opkastninger, og som oprindeligt blev isoleret fra jord og fødevarer i Kina. I samarbejde med KU karakteriseres bakterier, der besidder B. anthrax lignende karakterer, og som oprindeligt er isoleret fra traditionelle afrikanske fødevarer. Desuden karakteriseres bakterier og gener, der koder for en ny gruppe af binære poreformende toksiner. Miljømæssigt er dette relevant for risici ved anvendelse af mikrobiologiske
bekæmpelsesmidler og forekomst af patogene bakterier i miljøet. Projektet er finansieret
af det kinesiske akademi for videnskab. En af bakterierne som besidder binære poreformer er nu blevet full-genom sekventeret, og resultaterne er ved at blive analyseret. Resultaterne forventes offentliggjort i 2015. Det vil blive undersøgt om aktiviteterne kan fortsættes gennem finansiering fra Innovationsfonden.
Inden for samme område ansøges løbende om netværk og forskningsprojekter til studier
af interaktioner mellem bakterier og invertebrater (se også beskrivelse af Trainbiodiverse i
dette afsnit). I et projekt finansieret af Sveriges Forskningsråd og koordineret af Sveriges
Landbruks Universitet (2012-2015) undersøges skæbne og forekomst af bakteriearten
Bacillus thuringiensis, som kan anvendes til bekæmpelse af stikmyg. Specielt er der udviklet detektionsmetoder til kvantificering af bakterien, der findes i bekæmpelsesmidlet Vectobac, og metoderne bliver anvendt til at undersøge bakteriens populationsdynamik i
svenske vådområder. Dette projekt knytter sig til undersøgelser over forekomst og skæbne
af B. thuringiensis i danske miljøer. En projektansøgning i samarbejde med NFA og KU,
som knytter sig til denne problematik, er indsendt til Pesticidforskningsfonden ultimo 2014
og skal, hvis finansieret, påbegynde i 2015. Projektet med Sveriges Landbruks Universitet
afsluttes i 2015 og vil blive forsøgt publiceret internationalt.
Projektet Nanotechnologies for Ultrasensitive monitoring of Microbes in the human ENvironment (NUMEN) er finansieret af Det Frie Forskningsråd - Teknologi og Produktion
(FTP)(2014-2017) og koordineret af iNano, AU. Projektet er påbegyndt i november 2014,
og aktiviteter ved ENVS begynder i løbet af 2015. Projektets formål er at foretage hurtig
detektion af bakterier, virus eller protozoer, som er det første trin i beskyttelsen mod infektionssygdomme. Projektet fokuserer på at udvikle biosensorer baseret på elektrokemiske
nanoteknologier, hvor tilstedeværelsen af specifikke nukleinsyrer eller antistoffer, omdannes til et målbart signal og dermed til genkendelse af en bestemt mikroorganisme. Sensorerne forventes at kunne opfylde følgende krav: at være kost-effektive og nemt håndterbare, at have en høj følsomhed, en lav detektionsgrænse og samtidigt sikre en hurtig og
simultan genkendelse af flere forskellige mikrober. Ved at miniaturesere og automatisere
sensorerne vil man i fremtiden kunne skaffe bærbare ”real-time” instrumenter til kvantificering af mikroorganismer ”på stedet”. Anvendelsesområdet vil strække sig fra drikkevand og
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badevand til luft i sygehuse og storbyer. Specialister i mikrosensorer, pumper og luftmåleapparater fra de danske firmaer Unisense, Grundfos og Danalytic vil være involveret i udviklingen af metoder, prototyper og deres kommercialisering. Et ph.d.-studium omkring
udvikling af et instrument til online målinger af bioaerosoler forventes besat primo 2015.
I 2015 påbegyndes et Villum-finansieret projekt ’Amphicop’ koordineret af RUC (20152017). ENVS’s del af projektet består i genomisk kortlægning af vandlopper og deres tilhørende mikrobielle samfund ved hjælp af Illumina sekventering. Formålet med dette projekt
er at udvikle en række molekylærbiologiske værktøjer, som vil gøre det muligt at udføre
nye typer af forskning i vandloppers fysiologi, associerede mikrobiologiske samfund samt
økotoksikologi. På sigt vil dette bidrage til at vandlopper i højere grad kan dyrkes og anvendes som naturligt bæredygtigt foder i akvakultur.

Forskningsbaseret myndighedsunderstøttelse
I præstationsprøvningsprogrammet NEXT (National Environmental Xenobioptics Test)
forventes der at blive afholdt præstationsprøvninger for pesticider i drikkevand i 2015.
Aktiviteten finansieres af de deltagende laboratorier og vil udmunde i to DCE-rapporter i
2015.
Der foretages løbende fingeraftryksanalyser af prøver fra olieforureninger i danske farvande som led i forureningsbekæmpelsen på havområdet ifølge aftale med Forsvarsministeriet og Miljøministeriet. Der udsendes typisk 10-15 rapporter om året.
Under det marine NOVANA-program udføres målinger af miljøfremmede stoffer (PAH,
PCB, Dioxin, PFC forbindelser, bromerede flammehæmmere, phenoler og phthalater) i
sediment, muslinger og fisk. Projektet gennemføres i samarbejde med BIOS og er finansieret af Naturstyrelsen (se også afsnit 3.3.2). Ud over at indgå i den nationale overvågning vil
resultaterne fra de marine målinger blive indrapporteret til ICES databasen, hvorfra de kan
ekstraheres til brug i andre sammenhænge, bl.a. assessment-arbejde i OSPAR- og HELCOM-regi. Programmet er blevet forlænget til at omfatte 2015.
ENVS og BIOS bidrager til en opdateret AMAP assessment rapport for POP’er og deres
effekter på dyr, som forventes afsluttet i 2016. ENVS’ bidrag til rapporten er omkring nye
bromerede og chlorerede flammehæmmere samt chlorerede naphthalener. Arbejdet er
finansieret af DANCEA.
En rådgivningsopgave for Miljøstyrelsen om udredning omkring årsagerne til at miljøkvalitetskravene (EQS) for enkeltstoffer varierer mellem de enkelte EU lande blev påbegyndt i
2014 og fortsætter i 2015.
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. Der foregår løbende rådgivning af Miljøstyrelsen omkring
biocider samt omkring miljøfarlige organiske stoffer i spildevand.
Et projekt vedrørende human sundhed og ammunition på øen Vieques i Puerto Rico, USA
(2014-2015) er finansieret af Green Cross Switzerland. Vieques er i 60 år blevet brugt som
testområde for konventionel ammunition, og beboerne mener, de har forhøjede syg-
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domsmønstre som følge heraf, herunder forhøjet cancer-risiko. ENVS samarbejder med
myndighederne i Puerto Rico for med udgangspunkt i det arbejde CDC/ATSDR har lavet,
at kortlægge om der er forhøjet kræftforekomst på øen, samt at kortlægge og kvantificere
eksponeringsveje fra miljø til menneske som følge af aktiviteterne. I 2015 vil DCE have
kvantificeret eksponeringskoncentrationerne. Disse vil blive sammenholdt med grænseværdier for de relevante karcinogener og give et samlet overblik over kræfthyppigheden
over tid, hvilket kan korreleres med den observerede risiko på øen. Der forventes minimum
en videnskabelig artikel. Projektet anvender og demonstrerer DCEs beredskab i forhold til
at kortlægge sammenhæng mellem humane eksponeringsveje og effekter.
Projektet MODUM (2013-2016), som er finansieret af NATO, omhandler kemiske kampstoffer. Projektet er desuden støttet af Naturstyrelsen, som orienteres løbende til støtte for den
danske strategi omkring disse stoffer i Bornholm-dybet. Formålet er at etablere et moniteringsnetværk for de eksisterende dumpsites af kemiske våben i Østersøen. ENVS’ bidrag er
undersøgelse af økotoksikologiske effekter af nedbrydningsprodukter, som findes i Østersøens sedimenter, samt en miljørisikovurdering heraf. Projektet foregår i samarbejde med
syv andre lande omkring Østersøen (Sverige, Finland, Polen, Litauen, Letland, Rusland og
Tyskland). I 2014 blev der indsamlet data om den nyeste viden på dette område samt
foretaget økotoksikologiske studier. I 2015 fokuseres på risikoanalysen. Projektet bidrager
til at skabe et vigtigt netværk for Danmark ifm. håndtering af kemiske våben og lignende
problemstillinger.
DCE har i 2014 bidraget til en rådgivningsopgave for Fødevarestyrelsen, hvor det vurderes,
hvilke oplysninger i forhold til spildevandsforurening og herunder forekomst af patogene
mikroorganismer, der er nødvendige, for at foretage vurdering om tilladelse til skaldyrsfiskeri (primært muslinger) i et givent område. Vurderingen tager udgangspunkt i EUregelsættet om Sanitary Surveys. Opgaven er afrapporteret som en fælles DCE/DCA rapport i 2014, med fokus på et konkret produktionsområde i Limfjorden. I 2015 skal der yderligere foretages konkret survey med mindst et nyt konkret skaldyrsfiskeriområde.
Protokol for et systematisk review af effekter af planter, der er genetisk modificerede til at
være insekt-resistente ved indsættelse af cry-gener fra Bacillus thuringiensis på jordens
mikro-flora vil blive udgivet. Dette er et resultat af arbejdet i FP7-projektet Grace. Samtidigt
arbejdes der med at vurdere hvorledes viden om cry-toksinernes virkningsmekanisme i en
større udstrækning kan inddrages i risikovurderingen. I 2015 vil arbejdet koncentrere sig
om at gennemføre de to systematiske review i samarbejde med BIOS og partnere i Bulgarien og England.

Videnformidling
Der forventes ingen yderligere aktiviteter udover hvad der er beskrevet under forskning
omkring populærvidenskabelig formidling.

5.2.2

Biologiske effekter af GMP, kemikalier, pesticider og nanopartikler

Forskning.
EU FP7-projektet GRACE (GMO Risk Assessment and Communication of Evidence, 2012 2016) vil i 2015 levere en analyse af data indsamlet i overensstemmelse med Systematic
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Review principper. GRACE’ strategi sigter mod at gå ud over, hvad der hidtil er gjort for at
skabe overblik over mulige GMO-effekter. Resultaterne vil blive gjort tilgængelige for offentligheden via åben adgang til GRACE’ databaser og Collaboration for Environmental
Evidence (CEE). De indsamlede data vil blive gjort relevante i forvaltningssammenhæng
ved at de systematiske reviews vil præsentere state of the art på en gennemsigtig og inklusiv måde i overensstemmelse med internationale standarder. GRACE ledes af Julius
Kühn-Institut i Tyskland og har deltagelse af 19 partnere fra 12 lande, heraf 1 ikke EU-land
Sydafrika. Fra AU deltager både BIOS og ENVS.
I projektet ASHBACK, som er finansieret af det strategiske forskningsråd (2013-2016), foretages en grundig undersøgelse af askes effekt på de vigtige organismegrupper i jorden.
Projektet er ledet af KU og har desuden deltagelse af DTU og Hede Danmark. I 2015 vil der
blive udviklet metoder til genetisk karakterisering (barcoding), prøveindsamling i hhv. rødgran plantage nær Karup og semifeltanlæg ved Foulum. Desuden gennemføres barcoding analyser og der udarbejdes midtvejs evaluering. Projektets resultater vil kunne
danne baggrund for at evaluere effekter af bioaske på biodiversitet og understøtte risikovurdering af brugen af bioaske.
EU-projektet MARINA afsluttes i 2015 (4-årigt), projektet har af 47 partnere. Projektet involverer myndigheder, industri og forskningsinstitutioner. MARINA har til formål at udvikle
europæiske effekt- og risikovurderingsmetoder for vurderingen af nanomaterialer. Det
inkluderer en vurdering af specifikke materialeegenskaber, eksponeringsfastsættelse,
giftighedsvurdering, og risikovurdering. Der udvikles nye koncepter, hvor både miljø og
human sundhed integreres. . BIOS leder Miljødelen og en ”work-package” vedr. risikovurdering for miljøet. I 2015 afsluttes arbejdet med udviklingen af test-guidelines, og en overordnet nanomateriale-riskovurderings-strategi udvikles.
I januar 2013 startede EU-projektet MODERN (3-årigt). Syv partnere er involveret i MODERN, som har til formål at finde og beskrive sammenhænge imellem forskellige nanomaterialer og deres miljøeffekter BIOS leder udviklingen af værktøjer til at ”ranke” nanomaterialer på basis af deres egenskaber og effekter. I 2015 fokuseres der på at koble egenskaber og farlighed og på at opbygge den første version af kvalitative og kvantitative modeller, f.eks. strukturelle (QNAR) og ”weight of evidence”-baserede modeller. BIOS fokuserer
specielt på at videreudvikle og afslutte diverse ranking-systemer, og at integrere disse i
andre numeriske modeller.
I oktober 2013 startede det 4-årige EU-projekt SUN, som har af 37 partnere. Projektet fokuserer på at udvikle redskaber, der kan estimerer lang-tids effekterne af nanomaterialer,
som de forekommer i produkter. Der er speciel fokus på at udvikle ”high throughput” redskaber, der på kort tid kan give en pålidelig estimering af risici. Projektet involverer myndigheder, industri og forskningsinstitutioner. I 2015 videreudvikles redskaber, der kan forudsige potentielle lang-tids effekter af nanomaterialer. BIOS leder udviklingen af de økotoksikologiske effektværktøjer.
Det 4-årige EU-projektet Green nanomesh, som gennemføres med 8 udenlandske samarbejdspartnere, afsluttes i 2015. Dermed forventes en miljøkonsekvensanalyse af nanomaterialer til brug i brok-implantater at være gennemført. BIOS leder udviklingen af den økotoksikologiske vurdering af de nyudviklede nano-materialer. I 2015 afsluttes den praktiske
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økotoksvurdering, der foregår via specialdesignede økotoksikologiske laboratorietests,
målrettet de nyudviklede materialer.
Da risikovurdering af nanomaterialer er et forholdsvis nyt område, er der behov for at skabe en erfaringsbaseret ramme for, hvordan nanomaterialer skal risikovurderes. De ovenstående 4 projekter understøtter udviklingen af europæiske økotoksikologiske testguidelines og risikovurderingsredskaber, der kan bruges af Miljøministeriet i forbindelse
med vurderingen af nanomaterialer. Fælles for alle projekterne er desuden, at de generer
viden, som kan være med til at definere kommende EU-lovgivning på området. BIOS er
co-koordinator af EU Nanosafety Cluster ved Risikovurdering af nanomaterialer, dette
cluster koordinerer risikovurdering på tværs af alle EU-projekter, der arbejder med nanomaterialers påvirkning af mennesker og mlljø. BIOS er desuden udpeget som leder (sammen med en US partner) af US-EU’s samarbejde vedr. risikovurdering af nanomaterialer.
Der gennemføres i 2015 en række projekter fra Miljøstyrelsens pesticidforskningsprogram:
Projektet ”Dybe bioporers arealmæssige forekomst og betydning for pesticidudvaskningen
mellem jordoverflade og kemiske reduceret grundvandszoner i moræneler” (PESTPORE)
udføres i samarbejde med PJ-Bluetech og KU-LIFE. PESTPORE afsluttes i 2015 med dataanalyse af makroporer og sprækker og levering af data til DAISY modellering. I projektet er
det vist, at der findes bioporer ned til 4-5 meters dybde, og det er observeret, at porerne,
der er af forskellig biologisk oprindelse og alder, er forbundet således, at de sikrer kontakt
mellem markoverfladen og grundvandet i 5 m’s dybde. De foreløbige resultater fra dette
feltforsøg har således påvist transportvejene for mobile pesticider fra markoverfladen og
nedefter. Pesticider vil således havne i de dybe anaerobe horisonter, hvor deres nedbrydning bremses og dette kan give anledning til stabilisering over lang tid.
Pesticidforskningsprojektet ”Pesticider og humlebier: Effekter på overlevelse, reproduktion
og adfærd samt betydningen af sult og parasitter” (2013 – 2016) har til formål at undersøge, hvordan sprøjtemidler påvirker humlebier, dels når humlebierne kun udsættes for sprøjtemidler, og dels når de samtidig udsættes for andre negative påvirkninger som sult og
parasitter. I 2015 undersøges interaktive effekter mellem pesticider og sult/svamp. Projektet ledes af BIOS og udføres i samarbejde med Agroøkologi, AU.
I en projektansøgning til Miljøstyrelsens Program for bekæmpelsesmiddelforskning i 2014
er det hensigten at udvikle et landsdækkende system, der kan udpege de kombinationer
af pesticidanvendelse, landbrugsdrift og landskabsforhold, der medfører en risiko for pesticidpåvirkning af overfladevand. Metoden vil bygge ovenpå en nyudviklet, landsdækkende, procesbaseret modellering af næringsstofdynamik og –transport (se projektet IMAGE
afsnit 3.3.2), som hviler på en detaljeret beskrivelse af arealanvendelse og landbrugsdrift.
Projektet er faseopdelt. Formålet med fase I (2015 – 2016) er at eftervise oplandsmodellen
SWATs evne til at beskrive omsætning og transport af en række udvalgte pesticider med
forskellige fysisk-kemiske egenskaber i to mindre vandløbsoplande, hvor der foreligger
detaljerede pesticid-moniteringsdata.
Der er indsendt en ansøgning om et forskningsprojekt ”SHEAT” til DANIDA fellowships som
kom gennem prækvalifikation med indsendelse af endelig ansøgning i marts 2015. Forskningsprojektet skal kortlægge baggrundsniveauer for tungmetaller og POP’er i Ghana.
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Projektet er søgt i samarbejde med Kwame Nkrumah University of Science and Technology i Ghana i regi af Building Stronger Universities in Developing Countries (BSU). Se også
kapitel 6 “Videregående uddannelse”.

Forskningsbaseret myndighedsunderstøttelse
Risikovurdering af genetisk modificerede organismer samt rådgivning (Miljøstyrelsen) om
risikovurdering af kemiske stoffer fortsætter. Arbejdsopgaverne omfatter kommentering og
vurdering af danske og andre EU-landes markedsføringsansøgninger samt faglig rådgivning og støtte til Miljøstyrelsen og Miljøministeriet. Fremadrettet sigtes der mod at udarbejde en række videnskabelige udredninger og reviews. Risikovurderingerne omfatter vurderinger af arter med en række forskellige egenskaber, herunder også sammensætning af
disse egenskaber i en enkelt afgrøde. Vurderingen består dels af en generel vurdering af,
hvilke miljømæssige problemer disse egenskaber kan give anledning til. Herunder vurderes sandsynligheden for, at en række miljømæssigt uønskede hændelser vil indtræffe.
Dertil kommer, at vurderingen specifikt inddrager danske forhold, f.eks. den måde naturen i
Danmark optræder i en mosaik af natur og landbrugsområder mellem hinanden. Dette har
bl.a. ført til, at overgangen fra dyrket område til naturområde inddrages i vurderingen,
hvorved der bedre kan tages hensyn til sjældne dyr og planter i sådanne områder ved en
eventuel kommende dyrkning af GMO i Danmark. I en nær fremtid forventes det, at der
kommer planter, som har egenskaber, der dels er nyttige for miljøet ved bedre næringsstofudnyttelse, dels for landmanden, der kan spare dyr kunstgødning. Men sådanne planter udgør ligesom planter, der er tilpasset fremtidens ændrede klimatiske forhold, også en
ændret og ny risiko for, at der kan ske en påvirkning af miljøet. Gennem videnopbygning
og projekter, som f.eks. EU FP7-projektet GRACE (GMO Risk Assessment and Communication of Evidence) beskrevet under forskning, opretholder DCE en parathed til at kunne
vurdere ikke bare de aktuelle GMO’er, der har kombinationer af mange forskellige egenskaber, men også en parathed til at kunne vurdere anden-generations-GMO’erne, som
ligger i pipeline hos de firmaer, som udvikler de nye GMO’er. Desuden indgår dansk og
international kommunikation omkring udsætninger samt deltagelse i EFSA Scientific Network for Risk Assessment of GMO’s
Der bidrages til udviklingen af internationale guidelines og risikovurderingskoncepter i
forhold til vurderingen af nanopartikler både i nordisk, EU- og OECD-regi. DCE er ligeledes
medlem af både ”Miljøstyrelsens dialogforum for plantebeskyttelsesmidler” og ”Miljøstyrelsens rådgivende udvalg for pesticidforskning”.
Med ophæng i rådgivning til Miljøstyrelsen, Sundhedsstyrelsen og NaturErhvervsstyrelsen
bidrager DCE til evalueringen af konkrete godkendelses- og risikovurderingssager i EU
f.eks. i forhold til ECHA (European Chemical Agency), EMA (European Medicinal Agency)
og DG SANCO. Miljøstyrelsen er således blevet rådgivet i forbindelsen med miljøvurderinger af en række metaller i forhold til ECHA, Sundhedsstyrelsen og det Europæiske Lægemiddelagentur er blevet rådgivet i sager om lægemidler og NaturErhvervsstyrelsen i sager
om følgestoffer i handelsgødning. Endelig deltager BIOS i en EU-baseret ekspertgruppe,
der for EFSA (European Food Safety Agency) arbejder med en ny guideline til brug for
miljøgodkendelse af pesticider. Under NOVANA-programmet overvåges:
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biologiske effekter i havsnegle, muslinger og fisk: Blandt opgaver i 2015 kan nævnes:
Overvågning, analyse og rapportering af bl.a. imposex i havsnegle, PAH-effekter i ålekvabbe og reproduktive effekter i ålekvabbe i de danske farvande (se desuden 5.2.2).
skadelige stoffer, der omhandler analyser for miljøskadelige stoffer (metaller, PAH, TBT,
PBDE, PCB, klorerede pesticider, PCDD/F, PFC i sediment, muslinger og fisk) i det marine NOVANA-program. Afrapporteres med analyserapporter og STANDAT-filer til indlægning i MFS-base og overføres herfra videre i den nationale database for overflade
vand (ODA). Endvidere afrapporteres kvaliteten af data til Naturstyrelsens winLAK kvalitetsstyringsværktøj. Data danner grundlag for årets havrapport (Marine Områder) og
arbejdet i OSPAR MIME-arbejdsgruppen.
miljøfarlige stoffer, der omfatter åbentvandsprogrammet for muslinger og fisk. Projektet afrapporteres med STANDAT-filer til indlægning i MFS-base, og overføres herfra videre i den nationale database for overflade vand (ODA). Endvidere afrapporteres
kvaliteten af data til winLAK. Data danner sammen med Skadelige Stoffer (NOVANA)
grundlag for årets havrapport (Marine Områder)..

Videnformidling
Der vil blive udgivet faglige rapporter for de bekæmpelsesmiddelforskingsprojekter, der
afsluttes i 2014. Der vil endvidere blive afholdt en workshop som afslutning på to projekter
vedr. Monitering, varslings- og beslutningsstøttesystemer.
Der afholdes flere foredrag vedr. biologisk effektmonitering på havforskermødet.

5.2.3

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

Forskning
Projektet EURAPMON sigter mod en bred europæisk og arktisk forståelse af, hvordan rovfugle kan bruges som indikatorart for biotopændringer og forurening på tværs af landegrænser og økosystemer. BIOS bidrager bl.a. med løbende reviews af forureningsstatus i
det arktiske miljø herunder Grønland, Norge og Sverige, som dermed kommer til at indgå
som bidrag til AMAPs og Miljøstyrelsens miljøovervågningsprogrammer. Projektet er finansieret af European Science Foundation (ESF) og løber t.o.m. juni 2015 med samarbejdspartnere fra flere EU-lande.
Projektet ”Kviksølv i rovfugle” (PostDoc) hænger sammen med EURAPMON og skal afdække kviksølvbelastningen i en række europæiske rovfugle-arter med det mål at vurdere, om
der er nogle vigtige hot-spot områder, som skal tages i betragtning i forbindelse med forvaltningen af bestandene. Idet grønlandske og danske rovfugle kommer til at indgå i projektet vil det støtte op om AMAPs og Miljøstyrelsens miljøovervågningsprogrammer. Finansieret af ESF. Løber t.o.m. februar 2015, men der forventes en forlængelse til udgangen af
2015. Samarbejdspartnere fra alle EU-lande. Projektet forventes afrapporteret med en
videnskabelig artikel med peer-review.
Ph.d.-projektet ”Fisk som indikatorer” (2015-2017) er finansieret af Grønlands Naturinstitut
og skal belyse brugen af fjeldørred og ulke som indikatorarter for lokal og langtransporteret forurening. Projektet kommer til at være et væsentligt bidrag til både betjeningen af
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Grønlands Miljøstyrelse for Råstofområdet samt indgå i AMAP’s og Miljøstyrelsens miljøovervågningsprogrammer. I projektet indgår samarbejdspartnere fra mange lande, som
inkluderer blandt andre Grønland, Danmark, Norge, Australien mfl. Projektet forventes
afrapporteret med en videnskabelig artikel med peer-review i 2015. Specifikke aktiviteter i
forbindelse med ph.d.-projektet i 2015 vil bl.a. være opsætning af kontrollerede bassinforsøg, indsamling af fisk i Vestgrønland (Disko, Nuuk), opstart af laboratorieanalyser.
Projektet ”Parasitter i sæler” er et speciale projekt, som afsluttes februar 2015. Projektet er
en udspringer af AMAP COREs overvågningsprojekt af forurening i ringsæler i Grønland
finansieret af Miljøstyrelsens DANCEA pulje. Der deltager partnere fra Danmark og Tyskland. Projektet har til hensigt at undersøge hvilke arter af bla. leverikter der forekommer i
ringsæler fra Thule og hvorfor de er der og om de har relation til forurening, klimaændringer (invasive arter) og om de evt. er potentielle zoonoser. Projektet forventes afrapporteret
med to videnskabelige artikeler med peer-review.
Projektet NewRaptor finansieres af Det Norske Forskningsråd via en norsk samarbejdspartner. Projektet fokuserer på rovfugle i Norge inkl. Arktis og indeholder samtidig et kontrolleret studium af effekten af miljøgifte i laboratorie-fugle (vagtler), hvor Danmark/AU bidrager med viden og analyser inden for blodkemi og patologi. Projektet kommer til at indgå i
og være støtte til AMAPs og Miljøstyrelsens miljøovervågningsprogrammer. Projektet forventes afrapporteret med en videnskabelig artikel med peer-review i 2015.
Passive samplere er nævnt som mulig overvågningsteknologi med potentiale i vandrammedirektivet. I projektet ”Passive samplere i MSF-overvågningen”, finansieret af DCE’s strategiske midler, udvikles og valideres metoder for måling af miljøfremmede stoffer med
passive samplere med henblik på mulig indlemmelse i fremtidig overvågning i Danmark,
så havområder kan overvåges i uden brug af muslinger og så biologisk variation fjernes fra
resultaterne. Projejktet udføres i samarbejde med ENVS. Projektet forventes afrapporteret
med 1-2 videnskabelige publikationer og en rapport i løbet af 2016/17.
I ph.d.-projektet ”Effects of contaminants on the immune and hormone systems of North
Atlantic top predators” modelleres og belyses populationseffekter af miljøbelastningen på
baggrund af effekter på immun- og hormon-systemerne af Nordatlantiske topprædatorer.
Projektet vil være et vigtigt bidrag fra AU og Miljøstyrelsen til AMAPs internationale Assessments og til Arktisk Råd og løber fra 2014-2017. Projektet afsluttes med 3-6 artikler i 20152017 og finansieres af NSERC Canada og BIOS/Arctic Research Center (ARC), AU. Eksterne samarbejdspartnere er University of Connecticut, Universitetet i Hannover og Carlton
University, Ottawa Canada.
Modellen DEHM udviklet på ENVS anvendes rutinemæssigt til beskrivelse af transporten af
miljøfremmede stoffer til det arktiske område. Modellen udvikles løbende.
I 2015 vil der blive undersøgt muligheder for at gennemføre målinger af miljøfremmede
stoffer med low-cost sensorer på de droner, som er indkøbt til Villum Research Station. I
den forbindelse er der indledt et samarbejde med CNR i Italien som arbejder med udviklingen af disse sensorer (se ligeledes afsnit 4.2.3 vedrørende samarbejde under COST
Action TD1105).
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Forskningsbaseret myndighedsunderstøttelse
AMAP Core (2014-16), som foregår i et samarbejde mellem ENVS og BIOS, fortsætter i
2015. Projektet indeholder en fortsættelse af kontaminanttidsserier for tungmetaller og
svært nedbrydelige stoffer i luft og biota i Grønland. Desuden omfatter projektet en screeningsdel, hvor luft og biologiske prøver screenes for ”nye” kontaminanter som brommerede
flammehæmmere, der i stigende grad anvendes som erstatning for de nu forbudte flammehæmmere. Projektet er finansieret af DANCEA og afsluttes i 2016. Resultaterne indgår i
det internationale assessment arbejde i arbejdsgruppen Arctic Monitoring and Assessment
Programme (AMAP), som er nedsat af Arktisk Råd. Med udgangspunkt i dele af projektet
forventer vi, at der publiceres mindst to videnskabelige artikler i 2015.
I AMAP POP assessment (2014-16) er udarbejdelsen af en række assessments planlagt.
Disse omhandler a) en opdatering af kontaminanttidsserier med henblik på at vurdere
effektiviteten af Stockholm Konventionen, b) opdatering og vurdering af biologiske effekter af kontaminanter i arktiske dyr og c) klima forandringens påvirkning på kontaminanter i
arktisk. Projektet er finansieret af DANCEA og sigter på at sikre, at Danmark/Grønland fortsat kan spille en væsentlig rolle i AMAP POP assessment-aktiviteter. Projektet vil i 2015
resultere i en AMAP assessment rapport vedr. POP-tidstrend.
Projektet ”Prædatores” sigter mod at undersøge kontaminantniveauer i spækhuggere og
den østgrønlandske fangerbefolkning i Tasiilaq, Grønland, som stammer fra langtransporteret forurening på tværs af landegrænser. DCE bidrager med undersøgelser af spækhuggere fra Østgrønland og Island og andre områder i Nordatlanten samt Tasiilaqs lokalbefolknings miljøbelastning. Resultaterne kommer til at indgå i AMAP’s og Miljøstyrelsens
miljøovervågningsprogrammer. I 2015 udarbejdes 2 artikler. Projektet fortsætter til og med
2016. Finansieringskilde: DANCEA. Interne og eksterne samarbejdspartnere er ENVS, Institut for Folkesundhed, AU, Center for Arktisk Sundhed, AU, Institut for Kemiteknik, DTU, Grønlands Naturinstitut, Universitetet i Antwerpen, Belgien, Carlton University, Ottawa Canada.
.
Projektet ’Skadelige stoffer’ omhandler analyser for miljøskadelige stoffer (metaller, PAH,
TBT, PBDE, PCB, klorerede pesticider, PCDD/F, PFC i sediment, muslinger og fisk) i det marine NOVANA-program, udført for Naturstyrelsen. Projektet afrapporteres med analyserapporter og STANDAT-filer til indlægning i MFS-base, og overføres herfra videre i den nationale database for overflade vand (ODA). Endvidere afrapporteres kvaliteten af data til
Naturstyrelsens winLAK kvalitetsstyringsværktøj. Data danner grundlag for årets havrapport
(Marine Områder) og arbejdet i OSPAR MIME arbejdsgruppen.
Projektet Miljøfarlige stoffer overvågning (NOVANA) omfatter overvågning af miljøskadelige stoffer i ”åbentvands programmet” for muslinger og fisk. Projektet afrapporteres med
STANDAT filer til indlægning i MFS-base, og overføres herfra videre i den nationale database for overflade vand (ODA). Endvidere afrapporteres kvaliteten af data til winLAK. Data
danner sammen med Skadelige Stoffer (NOVANA) grundlag for årets havrapport (Marine
Områder).
Analyser for miljøskadelige stoffer i marine prøver foretages for forskellige rekvirenter, pt.
Århus Havn, Køge jorddepot og Høfde 42 overvågning for region Midtjylland. Analyserne
afrapporteres med akkrediterede analyserapporter. Resultaterne indgår desuden i vidensopbygning om miljøtilstanden i danske farvande.
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DCE har i samarbejde med amerikanske forskere været Co-chair for Arktisk Råds moniteringsprogram Circumpolar Biodiversity Monitoring Programme (CBMP - under arbejdsgruppen CAFF i Arktisk Råd) og i 2013 – 2014 blev en fireårig strategisk plan for CBMP
godkendt og implementeringen indledt. Projektet involverer forskere fra hele Arktis og har
officielt status som Arktisk Råds forskningsbaserede moniteringsprogram for økosystemer
og biodiversitet i Arktis. Arbejdet sker i et samarbejde med Grønlands Naturinstitut, men er
ledet af DCE og finansieret af DANCEA, Nordisk Ministerråd, CAFF-sekretariatet, og det EUfinansierede projekt om arktiske moniteringsstationer INTERACT. Projektet fortsættes i 2015
med øget fokus på CBMP´s rolle som international focal point for monitering og data vedr.
arktiske økosystemer og biodiversitet. Ud over selve Co-chair rollen deltager DCE som
nationale repræsentanter i to ud af fire ekspertgrupper under CBMP: den terrestriske gruppe og kystzonegruppen. Arbejdet her finansieres primært af DANCEA og Nordisk ministerråd. Et af produkterne fra disse grupper vil i 2015 være at deltage i udarbejdelsen af en
arktisk moniteringsplan for kystzonen, og et assessment over status og tendenser for Arktiske gåsebestande. For så vidt angår sidstnævnte er DCE ledende i arbejdet og koordineringen.
To projekter ved ENVS vil udgøre to af flere centrale danske bidrag til Arktisk Råds arbejdsgrupper under AMAP: I det ene AMAP Core projekt (2014-15), som varetages i et
samarbejde mellem BIOS og ENVS samt en række nationale og internationale samarbejdspartnere, undersøges niveauer af forurenende stoffer i atmosfæren og i nøglearter,
bl.a. fjeldørred, ringsæl og isbjørne, fra Øst- og Vestgrønland over tid. I 2014 blev biologiske prøver indsamlet, mens hovedparten af de kemiske analyser vil blive foretaget i 2015.
Desuden indgår screening for niveauer i nøglearter af såkaldte ”nye” kontaminanter såsom
forskellige brommerede flammehæmmere. I det andet AMAP projekt (2014-2016) indgår
en opdateret AMAP assessment af POP’er og deres effekter på dyr, samt en retrospektiv
undersøgelse af nye kontaminanter; i første omgang endosulfan. ENVS er ansvarlig for
måling af bromerede flammehæmmere, PFOS og organochloriner samt nye kontaminanter. Projektet er finansieret af DANCEA og afsluttes årligt med en rapport og en række
videnskabelige artikler.
I 2015 vil en væsentlig opgave være at flytte måleudstyr fra den gamle målehytte (Flygers
Hytte) til faciliteter i den nye Villum Research Station, Station Nord samt indkøre og optimere måleudstyret. Villum Research Station indvies i foråret 2015 (se også afsnit 5.3.1).

Videnformidling
Forskningen vedrørende miljøfarlige stoffer er blandt andet formidlet i forbindelse den
afsluttende workshop i EURAPMON-projektet i marts 2015 Murcia i Spanien. Resultaterne
præsenteres desuden på Primo18 symposiet i Trondheim i maj. Desuden har BIOS løbende
bidraget til formidling af forskningen vedrørende effekter af miljøfarlige stoffer på videnskab.dk, DR3, CBC (Canada), National Geographic samt diverse danske og udenlandske
aviser. BIOS har desuden etableret en hjemmeside (www.ederfugle.dk), som formidler
forskningen vedr. effekter af miløfarlige stoffer og klimaændringer på ederfugles sundhed.
Der er bidraget til OSPAR-MIME årlige assessment rapport for Nordsøen og HELCOMCORESET-indikator-rapport for Østersøen.
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Klima - effekter og tilpasning

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

5.3.1

Klimatilpasning og klimaændringers effekter på samfund og sundhed

Forskning
ENVS har opbygget ekspertise omkring fremtidige klimaændringers påvirkning af luftforurening og omvendt. Denne viden bliver anvendt i forskningsprojekter inden for klima og
klimaændringers effekter og tilpasning hertil.
ENVS har i 2013 modtaget en bevilling fra Villum fonden på 70,5 mio. kr. til etablering af
en forskningsstation Villum Research Station på St. Nord i Grønland udstyret med state-ofthe-art måleudstyr til forskning af klimaændringer, og hvordan disse påvirker luften, havet,
geologien samt dyr og planter i det højarktiske område. Forskningsstationen stod færdig
med sovepladser og laboratorier i løbet af sommeren 2014 og indvies 1. marts 2015. Der
vil være stor aktivitet fra dag ét, idet der forventes 1000 overnatninger fordelt på 100 forskere i 2015. Nordic Centre of Excellence projektet CRAICC og DEFROST holder en stor
målekampagne på Villum Research Station, Station Nord i foråret 2015. Herefter tager
Arctic Science Partnership over med tre kampagner strækkende sig fra april til august.
Derudover vil der være mindre grupper og enkeltpersoner, der kommer til stationen. Endelig vil der være langtidsmonitering af luftforurening, klima og meteorologi over hele året.
I 2015 afsluttes Nordisk Ministerråds-projektet ”Future Nordic Air”, som har til formål at beregne klimaændringernes indflydelse på helbredseffekter fra luftforurening i de nordiske
lande. Projektet har resulteret i to videnskabelige publikationer – dels en modelsammenligning med fokus på partikler, dels en estimering af betydningen af klimaændringernes
indflydelse på fremtidige luftforureningsniveauer og afledte ændringer i helbredseffekter
fra luftforurening. Beregningerne er baseret på EVA-modelsystemet, der udover fremtidige
ændringer i luftforureningsniveauer også medtager estimerede fremtidige ændringer i
populationen. I 2015 vil projektet blive afsluttet med en NMR policy-note ”Future Premature Mortality due to Air Pollution in Europe – Sensitivity to Changes in Climate, Anthropogenic Emissions, Population and Building stock”. Policy-noten vil give viden i forhold til
bedre at kunne vurdere forbindelsen mellem helbredseffekter og luftkvalitet i fremtiden
samt evaluere emissionslofter mm.
NMR-projektet CARBONORD (2014-2016) forventes at fortsætte i 2015 (der skal ansøges
hvert år). Formålet med projektet er at undersøge effekterne af black carbon (BC) på luftkvalitet og klima in Nordeuropa og Arktis. Dette er vigtigt for at kunne forbedre modellerne
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og dermed kunne lave bedre studier af betydningen af BC i atmosfæren og f.eks. effekten
af at reducere emissionerne i Europa. En opdateret version af DEHM – der inkluderer en ny
beskrivelse af ”aging” af BC - vil blive udarbejdet i 2015 og der vil blive foretaget beregninger for 2010-2011, der skal indgå i en modelsammenligning. Desuden vil modellen
blive evalueret i forhold til tilgængelige målinger (fra måle sites, satellitter mm).
ENVS er koordinator for EU-projektet BASE (Bottom-up Climate Adaptation Strategies towards a Sustainable Europe) (2012-2016). I projektet undersøges præmisserne for den
klimatilpasning, der foretages i Europa, for derigennem at forbedre videngrundlaget for
klimatilpasning i EU. Projektet skal kortlægge, hvor langt de enkelte sektorer og udvalgte
medlemsstater er i forhold til klimatilpasning og hvilke mekanismer, der skal til, for at fokusere beslutningstageres og sektorers klimatilpasningstiltag, herunder sammenhængen
mellem EU, national politik og reelle aktiviteter på regionalt plan. Projektet er centreret
omkring cost-benefit analyser, integration af klimapolitik på tværs af sektorer og casestudier af klimatilpasningsaktiviteter i byer og landområder. Casestudierne fra de forskellige
partnerlande skal samlet kunne give anvisninger om, hvordan politikkerne hænger sammen og er koordineret, hvordan implementering kan forbedres i klimatilpasningspolitikken,
samt give input til cost-benefit analyser og integreret modellering. I 2013 blev casestudierne udvalgt, og projektet vil fortsat arbejde med disse i 2015, og hermed producere viden
om klimatilpasning i landbruget og i byerne, omkostninger og gevinster samt viden om,
hvordan politikker og virkemidler påvirker klimatilpasningen. Projektets resultater er relevante som erfaringsgrundlag for den videre udvikling af klimatilpasningsstrategier på både statsligt og kommunalt niveau og støtter op om den anden Europæiske Klimatilpasningskonference i 12.-14. maj 2015 (se Videnformidling)
En videreførelse af BASE-projektet forsøges gennem en ansøgning til Realdania fonden
ved deltagelse i et konsortium bestående af de vigtigste danske aktører inkl. Miljøministeriet og med Smith Innovations som ledende part. Det er planlagt at arbejde med en klimaværdimodel, hvor ENVS vil bidrage med den probabilistiske risikoanalyse vedrørende
bygninger som input til værdimodellen, som skal tjene som et værktøj til kommunerne i
deres tilpasningsplaner.
DCE/ENVS deltager i Joint Programming Initiative "Climate" (JPI Climate) i hhv. Styregruppen og i arbejdsgruppe 2 vedr. Climate service (2014-2018). JPI Climate er et europæisk
initiativ vedrørende gensidig information om og koordinering af forskningsprogrammer
inden for klimaforskning. En del af JPI er et FP7 Coordination and Support Actions projekt,
hvor DCE koordinerer den danske deltagelse og ENVS deltager i forbindelse med arbejdet
for arbejdsgruppe 2. I 2014 foretog ENVS en mapping af klimaservice-udbydere i Danmark, hvilket blev præsenteret ved stakeholder workshops i Danmark og Hamborg. Arbejdet fortsætter i 2015 med fokus på udvikling af climate-services i Europa.
For beskrivelse af deltagelsen i Nordic Centre of Excellence (NCoE) NORD-STAR vedr.
klimatilpasning se afsnit 4.1.1”Samfundsfaglige analyser af grøn omstilling”.

Forskningsbaseret myndighedsunderstøttelse
I AMAP Core 2014-15 undersøger DCE løbende niveauerne af forurenende stoffer i atmosfæren og disse rapporteres i AMAP assessment reports.
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DCE fortsætter aktiviteter under European Topic Center (climate change adaptation) med
fokus på EU’s portal Climate-ADAPT, som er et stort softwarenetværk, hvori al information
om klimatilpasning i EU søges samlet til støtte for udviklingen af EU’s tilpasningsstrategi
inden for klima. Netværket administreres og finansieres af Det Europæiske Miljøagentur og
er blevet forlænget yderligere for en 5-årig periode (2014-2018). Det primære resultat for
de første 5 år er portalen Climate-ADAPT, som nu er online. Der er direkte henvisning til
portalen i EU's klimatilpasningsstrategi (2013) som EU's one-stop-shop for alt vedrørende
klimatilpasning. I 2015 forsætter arbejdet med at udbygge og forbedre indholdet. ENVS’
rolle er primært i forhold til case studier i portalen samt vurdering af brugervenlighed og
relevans.

Videnformidling
ENVS er ansvarlig for den anden Europæiske Klimatilpasningskonference i 12.-14. maj
2015 i Bella Centeret København. AU yder støtte til dette formål, og der forventes ca. 1000
deltagere. Konferencen vil sætte fokus på science-policy samt virksomhedsbaserede løsninger. EU-Kommissionen har ønsket, at konferencen afholdes i København, dels fordi
ENVS er koordinator for BASE-projektet, og dels på grund af Danmarks og Københavns
erfaring med offentlige og private partnerskaber til løsning af klimatilpasningsudfordringerne.
Der planlægges en populærvidenskabelig artikel inden for de fremtidige klimaændringers
indflydelse på luftforurening og helbredseffekter.

5.3.2

Klimaændringers effekter på vand og natur

Forskning
Klima er et væsentligt tværgående tema og omhandler således alle medier dækkende
det terrestriske miljø og oplandet: vådområder, vandløb og søer. Klimaændringer og tilhørende effekter forventes at have en markant påvirkning på naturen. Der kan bl.a. forventes
en forskydning i dyrs og planters levevilkår og i deres udbredelse. Generelt vil det være
sandsynligt at grænserne for nuværende klimazoner forskydes mod nord, og dermed giver
anledning til en geografisk forskydning af en række arters udbredelse. Det gælder både
for den terrestriske natur og vandmiljøet. Vandmiljøet forventes desuden at blive udsat for
et yderligere pres, som vil påvirke den økologiske tilstand: Øget nedbør og ændrede nedbørsmønstre forventes at medføre en øget næringsstofberigelse af vandmiljøet, som kombineret med stigende temperatur kan resultere i øget algevækst, dårlige lysforhold og
mere iltsvind. Endvidere kan øget nedbør og øget intensitet medføre øget hydraulisk påvirkning af bl.a. vandløb, og således også påvirke den økologiske tilstand i vandløbene.
Dertil kommer, at stigende temperaturer kan medføre ændringer af den biologiske struktur
i vandmiljøet kombineret med hyppigere forekomst af invasive arter, samt ændret stofomsætning i vandmiljøet.
Projektet "Evolutionary responses to climate change", som er finansieret af Villum Fonden
afsluttes i 2015. Projektet finansierer udelukkende en BIOS-medarbejder, men samarbejder med CEH i Wales, Amsterdam Universitet, DTU og KU. Formålet er at undersøge, om
udvalgte planter og jordbundsdyr har tilpasset sig ændrede klimatiske forhold ved brug af
materiale fra forsøgsopstillingerne CLIMAITE (se herunder) og INCREASE ((FP7-projekt,
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koordineret af KU)). Der er lavet et transkriptom-studie på en enchytraied (ledorm), som
forventes at blive publiceret i 2015, og der er lavet et krydsningsforsøg med planten Håret
Høgeurt, hvor frøene herfra vil blive brugt til et eksperimentelt studie i 2015.
CLIMAITE-projektet, finansieret af Villum Fonden, startede i 2004 og afsluttes i 2015. Projektet er et samarbejde mellem DTU, KU og AU under ledelse af DTU. Formålet er at undersøge hvordan et dansk økosystem (hede) responderer på klimaændringer, som de forudsiges at blive i år 2075 her i DK. Den eksperimentelle del af projektet i er afsluttet og året vil
blive brugt på at færdiggøre videnskabelige artikler. Overordnet set har projektet vist, at
tørke har den største negative effekt på jordbundssamfundet, hvorimod CO2 virker stimulerende. Når det mest sandsynlige scenarie påføres økosystemet (kombineret opvarmning,
øget tørke og øget CO2), tyder resultaterne på, at disse tre faktorer udligner hinanden for
mange parametre og processers vedkommende.
Det FNU-finansierede projekt ”Evolutionary responses of soil invertebrates to global warming” (ForHot) løber i perioden 2014-2017. Projektet finansierer udelukkende BIOS, men
har samarbejde med Islands Landbrugsuniversitet. Formålet er at undersøge potentialet
for genetisk tilpasning til global opvarmning hos invertebrater. I 2015 vil der blive oprettet
laboratoriekulturer af arter indsamlet på forsøgsområdet (Island), og der vil blive gennemført komparative undersøgelser af tilpasninger til temperaturekstremer.
Projektet ”Centre for Regional Change in the Earth System” (CRES), er finansieret af Det
Strategiske Forskningsråd og er et samarbejdsprojekt mellem DMI, AU, GEUS og KU. Projektet er afsluttet i 2014 og havde til formål at give en mere præcis forståelse af, hvordan
menneskelig aktivitet vekselvirker med naturlige processer. I CRES blev etableret en multidisciplinær dansk videnskabelig platform, som involverede interessenter med klimatilpasningsbehov. Konkret blev projektet afsluttet med levering af bl.a. en videreudviklet
SWAT-model mhp. integrering med sømodeller, hvor målet er at kunne fremskrive effekten
af klimarelaterede påvirkninger. Desuden blev der leveret bidrag til et særnummer af
Vand & Jord. I 2015 leveres 2-4 videnskabelige artikler som opfølgning på projektet. CRES
vil i 2015 og de kommende år have både national og international betydning i forhold til
myndighedernes fremtidige håndtering af en forventet ændret klimasituation.
Aktiviteterne i Arctic Research Center (ARC) omfatter bidrag til de tre terrestriske, marine
og limniske programmer under. Der er i 2014 ikke gennemført feltkampagner på det ferske område, som oprindelig planlagt da den nødvendige logistiske støtte ikke kunne stilles
til rådighed. Der er i 2014 i stedet gennemført oparbejdning af tidligere indsamlede prøver
og data med henblik på beskrivelse af potentielle klimaeffekter i Grønland. Der deltages
desuden i Arctic Science Partnership (ASP), som er et strategisk samarbejde mellem ARC,
Grønlands Naturinstitut i Nuuk og University of Manitoba, Canada. Samarbejdet giver muligheder for udnyttelse af fælles logistik, apparatur og analysemetoder. Forudsat at der
opnås logistikstøtte forventes gennemført en feltkampagne ved Station Nord i maj 2015 i
samarbejde med Institut for Fysik og Astronomi og Institut for Geoscience, AU, som en del
af ASP-samarbejdet.
Som beskrevet i afsnit 3.2.1 og 3.2.2 indgår BIOS i EU FP7-forskningsprojektet MARS (Managing Aquatic Ecosystems and Water Resources under Multiple Stress), hvor det overordnede formål er at levere forskningsbaseret viden, der kan forbedre implementering af
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Vandrammedirektivet. På sø-området er der i 2014 gennemført et feltforsøg i forsøgsanlægget ved Lemming vedrørende interaktioner mellem multiple stressorer, herunder stressorer, der simulerede effekter af klimaforandringer: ekstrem temperaturstigning (hedebølge) kombineret med eutrofiering. Data herfra oparbejdes i 2015 og viden inkluderes i eksisterende sø-modeller. Inden for vandløb vil data fra forsøg, der er blevet gennemført i
sommeren 2014, blive analyseret med særlig fokus på at identificere betydningen af forhøjede koncentrationer af næringsstoffer, fint sediment og lav vandføring for økosystemprocesser samt sammensætningen af primær- og sekundærproducenter (alger og makroinvertebrater). I 2015 vil betydningen af de samme stressorer for svampene blive undersøgt.
Projektet “Effects of climate changes on ecosystems – a global comparative analysis”
(ECOGLOBE) er tværfagligt ph.d.-program finansieret af Forsknings- og Innovationsstyrelsens mobilitetspulje. Målet er at udvide vores generelle kendskab til klimaændringers effekt på økosystemer ved at udnytte komparative studier langs klimagradienter. I projektet
udnyttes en interdisciplinær tilgang til miljøforskning set i et klimaændrings perspektiv,
hvilket involverer dels samarbejde på tværs af sektioner og faggrupper i BIOS og ENVS og
dels samarbejde med internationale forskningsinstitutioner. I programmet udnyttes indsamlede miljødata fra NOVANA-programmet, data fra Greenland Ecosystem Monitoring
(GEM) (se afsnit 5.3.3) samt andre moniteringsprogrammer fra Sydamerika, Sydeuropa
samt data indsamlet gennem den 3. Galathea-ekspedition. Nye statistiske værktøjer vil
blive anvendt til modellering af klimamønstre og processer på forskellige spatio-temporale
niveauer. Arbejdet vil blive suppleret med målrettede laboratorie- og feltdata samt socioøkonomiske analyser af ecosystem services. I projektet er der anvendt nye databehandlingsværktøjer og der er udført sammenlignende studier til vurdering af klimaeffekter på
terrestrisk samfundsniveau. ECOGLOBE fortsætter ind i 2015. BIOS har et delprojekt som
omfatter en analyse af stigende temperatur for produktion i danske havområder. I 2015 vil
der blive publiceret en ph.d.-afhandling og tre videnskabelige artikler med peer-review.

Forskningsbaseret myndighedsunderstøttelse
CRES og CLEAR (se forrige afsnit) bidrager med viden, som vil få stor betydning for myndighedernes håndtering af fremtidige klimaforanledigede hændelser.
Nuuk Biobasis-projektet (se også afsnit 5.3.3), som er et DANCEA-finansieret projekt og
udføres i samarbejde med Grønlands Naturinstitut og indgår som en del af projektet ”Nuuk
Basic”. Projektet er et standardiseret moniteringsprogram, der dækker et afstrømningsområde i Kobbefjord syd for Nuuk, som repræsenterer de lavarktiske områder. Formålet er
at dokumentere klimarelaterede ændringer i de biologiske systemer og processer. Ferskvandsdelen moniterer to søer, hvori de fysiske og vandkemiske samt biologiske elementer
som fisk, planter og plankton overvåges. Foreløbig viser resultaterne at disse systemer
responderer meget hurtigt på klimabetingede ændringer. Det samlede Nuuk Basic-projekt
har meget stor samfundsmæssig interesse i Grønland, da de afledede resultater kan bidrage til en vurdering af den fremtidige miljøbelastning af grønlandske farvande, og hermed også Grønlands fremtidige fiskerimuligheder.

Videnformidling
Viden fra de beskrevne projekter vil blive præsenteret på projektrelaterede workshops,
fagdage, temadage og i undervisningssammenhæng. Viden vil blive formidlet overfor en
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personkreds dækkende forskere, administratorer og studerende, og vil ske gennem såvel
foredrag, oplæg og rapporter.

5.3.3

Klimaeffekter i arktiske økosystemer

Forskning
I Arktis forventes den hastige opvarmning at få store konsekvenser for dyr og planter gennem specielt ændringer i snedække og tø/frost-processer og blandt andet overvågningsprogrammerne i GEM (Greenland Ecosystem Monitoring), som koordineres af DCE, skaber
et unikt bidrag til den samlede forståelse af klimaeffekters betydning for Arktis (se under
afsnittet ’Forskningsbaseret myndighedsunderstøttelse’ herunder)
BIOS er leder af Arctic Research Centre (ARC), et internationalt forskningscenter ved AU for
naturvidenskabelig, miljø- og sundhedsforskning og -uddannelse i Arktis. Centeret går på
tværs af AU med forskere fra to af de fire hovedområder og desuden deltager relevante
danske og grønlandske institutioner. Centeret er således interdisciplinært og involverer
bl.a. oceanografer, læger, biologer, statistikere, geografer og geologer, der skal samarbejde i og omkring en række forskningsprojekter, hvis formål er at svare på en række kritiske
spørgsmål omkring klimaændringer og Arktis bl.a. med fokus på Grønland. Centeret indgår som partner i Arctic Science Partnership (ASP) sammen med Naturinstituttet i Nuuk og
University of Manitoba i Canada. Også ENVS deltager aktivt i centret med bl.a. kompetencer i monitering og forskning i luftkvalitet, luftpartiklers betydning for effekt af klimaændringer i Arktisk og luftbårne kontaminanter.
Projektet ” Blåmuslingen som indikator for klimaforandring” (2013-2015) er finansieres dels
af Arctic Research Centre, AU, dels af 15. Juni Fonden. Projektet har til formål at undersøge, hvordan et varmere klima påvirker marine arters udbredelse i Arktis. Arbejdet foregår
langs hele den naturlige klimagradient langs Grønlands vestkyst og er baseret på den
detaljerede viden, der findes om blåmuslingen i Nuuk via moniteringsarbejdet i ”Greenland Ecosystem Monitoring” (GEM) -programmet. Projektet bidrager til en langsigtet GEMstrategi om opskalering af den detaljerede viden fra to grønlandske moniteringssites til
hele Grønland. I projektet indgår såvel fysiologiske undersøgelser, storskala feltarbejde
langs Grønlands vestkyst samt sammenligninger af genetisk lighed og tilpasning i forskellige arktiske populationer af blåmuslinger. Projektet gennemføres i samarbejde med DTU,
Silkeborg samt i samarbejde med forskere fra Tromsø. Det forventes at projektet resulterer i
en videnskabelig artikel i 2015 samt et speciale i 2015.
Igennem to nye ansøgninger til Forskningsrådet og Energistyrelsen søges forskningsmidler
til at undersøge og modellere masse-balance og afsmeltningen i det 21. århundrede fra
lokale gletschere og iskapper og deres bidrag til havniveaustigningerne. Ændringer i afstrømningen fra gletschere og iskapper får også indflydelse på vandressourceforholdene
over hele kloden, idet millioner af mennesker er afhængige af smeltevand til almene formål. Som noget nyt vil specielt undersøgelse af ”knækpunktet” i den årlige afstrømningstidsserie (defineret som et Runoff Tipping Point) ske på et stort antal gletschere på både
Grønland og i resten af verden. I projekterne skal den fysisk-matematiske computermodel
SnowModel valideres på målinger i Grønland og andre eksisterende data fra lokale gletchere og modelredskaber skal udvikles, så de er i stand til at give os informationer om
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samtlige af klodens gletschere og iskapper. Projekterne skal bidrage med input til FNs
klimapanel (IPCC) og linkes til undersøgelser af afsmeltningen betydning for de fysiskkemiske forhold i vandløb.
Projektet ”En plantegeografisk undersøgelse af Østgrønland” finansieres af DANCEA. Projektets formål er at kortlægge karplantefloraen i Østgrønland mellem den 62. og 74. nordlige breddegrad og gennemføre en synoptisk undersøgelse af Grønlands plantegeografi.
Et supplerende materiale forventes indsamlet fra det centrale Østgrønland. I 2015 afsluttes
materialegennemgang på Botanisk Museum, KU og relevant materiale fra universitetsherbarierne i Oslo og Lancaster inddrages. Udarbejdelsen af udbredelseskort over karplantearterne igangsættes og artikelskrivningen videreføres. Projektet forventes afsluttet i 2016.
I postdoc-projektet ”Sanderling Ecology” fokuseres på et unikt datasæt på sandløbere
indsamlet i Nordøstgrønland gennem de sidste 8 år. Analyserne inkluderer migrations- og
reproduktions-strategier i et Arktis under hastig forandring. Projektet er finansieret af Aarhus
Universitets Forskningsfond og afsluttes i 2015 med udarbejdelsen af 2 peer reviewed
artikler.
Projektet eSTICC (eScience Tools for Investigating Climate Change in Northern High Latitudes) 2014-2018 fokuserer på feedback-effekter i klimaet fra det circumpolare område
gennem brug af eScience værktøjer. Projektet går på i 2015 at installere trådløst udstyr i
Zackenberg og Nuuk for at muliggøre intern kommunikation og automatisk data overførsel
fra felten til computerservere i Danmark. I 2015 forventes en rapport.

Forskningsbaseret myndighedsunderstøttelse
Under programmet Greenland Ecosystem Monitoring (GEM), som koordineres af DCE,
gennemføres en integreret og langsigtet overvågningsindsats af klimaændringers indflydelse på marine og terrestriske økosystemer i Grønland med udgangspunkt i det højarktiske område Zackenberg i Nordøstgrønland (Zackenberg Basic (ZERO)) og det lavarktiske
område omkring Kobberfjord ved Nuuk i Vestgrønland (Nuuk Basic (NERO)). GEM er organiseret som et center uden mure med deltagelse af forskere fra DCE, KU, GEUS, Grønlands
Naturinstitut og Asiaq – Grønlands Forundersøgelser. Programmet finansieres via DANCEA.
For GEM overordnet vil der i 2015 være fokus på implementering af den nye GEMdatabase, samt på formidling af data fra GEM-aktiviteterne, hvortil BioBasis- og GeoBasisprogrammerne rapporterer. GEM skaber et unikt bidrag til den samlede forståelse af klimaeffekters betydning for Arktis. Som en del af de baggrundsdata GEM stiller til rådighed
for forsknings- og overvågningsprogrammer i henholdsvis Zackenberg og Nuuk, blev der i
2014 vha. droner udarbejdet en højopløst højdemodel for Zackenbergdalen. I 2015 vil
Kobberfjord-lokaliteten ved Nuuk ligeledes blive kortlagt og en højopløst højdemodel
udarbejdet, hvorefter dette delprojekt afsluttes. Kortlægningen er finansieret af Miljøstyrelsen og sker i samarbejde med COWI. I 2015 forventes 12 peer reviewed artikler samt bidrag til 3 rapporter.
Arbejdet i ZERO- og NERO-moniteringsprogrammerne (GeoBasis og BioBasis) videreføres
finansieret af DANCEA. ZERO: BioBasis Zackenberg varetager overvågningen af de biologiske komponenter i de terrestriske og limniske økosystemer, hvor GeoBasis varetager
overvågningen af de fysiske komponenter i de terrestriske økosystemer. For begge pro-
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grammer gælder at aktiviteter i 2015 indbefatter feltarbejde (seks mdr.), kvalitetssikring og
validering af data samt afrapportering. Den af BioBasis og GeoBasis i fællesskab opstartede ph.d. med fokus på opskalering af resultaterne fra Zackenberg og Nuuk fortsættes. I
2015 vil dette arbejde primært koncentrere sig om opskalering af undersøgelserne vedr.
udbredelse af snedække fra regional til Grønlands-skala. Et andet igangværende ph.d.studium omhandler vegetationsændringer i Arktis generelt og Zackenberg specifikt, og vil i
2015 fokusere på udviklingen af artsspecifikke Species Distribution Models. Et tredje for
nylig opstartet ph.d.-studium, i samarbejde mellem AU og University of Edinburgh, vil fokusere på økosystemmodellering i Zackenberg og Nuuk.
NERO-programmet blev iværksat i 2007. Overvågningen omfatter udvalgte planters
blomstring og frøsætning, indsamling af leddyr, omsætningen af drivhusgasser, sø-økologi
mm. Programmet finansieres af Miljøstyrelsens DANCEA-midler og rapporteres i en samlet
publikation for Nuuk Basic. Projektet løber til og med 2015.
Projektet ” Implementering af forsuringsmonitering i GEM” (2013 – 2015) er finansieret af
DANCEA samt Arctic Research Centre og har til formål at etablere en baseline med pHmålinger i de to GEM-moniteringsfjorde young Sund ved Zachenberg og Kobbefjord ved
Nuuk. Projektet, som alene varetages af BIOS, modtog i 2014 midler til indkøb af instrumenter til analyser af karbonatsystem i havvand. Dermed kan monitering af pH og andre
relevante parametre nu inkluderes i den marine klimamonitering i Grønland og støtter
desuden op om lignende forskningsprojekter (se bl.a. 3.3.2 pH og marin vegetation i Grønland). GEM-moniteringsprogrammet er derfor nu i stand til at kvantificere, hvorledes det
stigende CO2-indhold i atmosfæren fører til forsuring i de to fjorde. Projektet afsluttes i 2015
og forventes at bidrage til en videnskabelig artikel.
I projektet ” Moskusoksers bevægelsesmønstre i verdens største nationalpark” kortlægges
moskusoksers bevægelsesmønstre ved Zachenberg gennem hele året. Dette sker vha.
satellitsendere påmonteret i 2013. I 2015 vil der være fokus på oparbejdning og videnskabelig bearbejdning af de indsamlede positionsdata. Projektet afsluttes med udgangen
af 2015 og der forventes publiceret 2 peer reviewede artikler. Dele af projektet videreføres
dog i kraft af et igangværende ph.d.-studium omhandlende moskusoksens fødeøkologi i
Højarktis. Projektet er finansieret af 15. juni Fonden og Miljøstyrelsen, og er et samarbejde
mellem AU, KU og København Zoo.

Videnformidling
Zackenberg Annual Report er afrapportering af aktiviteter og data i forbindelse Zackenberg Basic samt diverse forskningsprojekter på forskningsstation Zackenberg. I 2015
udgives “ZERO - Zackenberg Ecological Research Operations 20th Annual Report”.
Desuden udgives “NERO - Nuuk Ecological Research Operations 8th Annual Report” som
rapportering fra Nuuk Basic programmet.
Sekretariatet for Forum of Arctic Research Operators (FARO) er placeret ved BIOS. FAROsekretariatet tager sig af organisering og afholdelse af møder, deltagelse i ASSW (Arctic
Science Summit Week) og andre relevante møder, information til medlemmer, udarbejdelse af dokumenter og nyhedsbreve samt vedligeholdelse af hjemmeside.
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6 Videregående uddannelse
Forskningen og den forskningsbaserede myndighedsunderstøttelse på natur- og miljøområdet danner basis for den miljøfaglige, anvendelsesorienterede uddannelse på AU.
ENVS og BIOS bidrager til forskeruddannelse gennem ph.d.-stipendier, ph.d.-kurser og
ph.d.-summer schools. Institutterne bidrager desuden til uddannelse på kandidatniveau
gennem tilknytning og vejledning af specialestuderende, hvilket også bidrager til at understøtte rekrutteringen til forskeruddannelse ved institutterne.
BIOS og ENVS varetager undervisning på bachelor- og kandidatniveau primært på AU,
men også på andre universiteter – danske såvel som udenlandske. På AU er institutterne i
2015 eksempelvis ansvarlig for bachelorkurset ”Arthropoders økologi og diversitet” (BIOS i
samarbejde med Naturhistorisk Museum) og for kandidatkurserne ”Natur- og miljøforvaltning” (ENVS og BIOS), ”Modeller og overvågningsdata i natur- og miljøforvaltning” (BIOS),
”Oplandsanalyse og –forvaltning” (BIOS), ”Søers økologi” (BIOS), ”Vandløbsøkologi”, (BIOS),
Natur- og miljøpolitik” (ENVS), ”Miljø-økonomi” (ENVS), ”Fugle og pattedyrs økologi og forvaltning” (BIOS) og ”Biologisk bekæmpelse” (BIOS),”Risikovurdering af Miljøfremmede
stoffer” (BIOS), ”Havpattedyrs Økofysiologi” (BIOS) alle ved Science and Technology samt
for kandidatkurset ”Miljøsociologi” (ENVS) ved School of Business and Social Sciences, AU.
BIOS er desuden ansvarlig for kursuspakken ”Agroøkologi, fødevaresystemer og fødevaresikkerhed” under den tværfakultære (Arts og Science and Technology) kandidatuddannelse ”Miljø- og konfliktanalyse”. BIOS og ENVS har derudover sammen udviklet en tværvidenskabelig fagpakke (30 ECTS) under overskriften ”Natur- og miljøforvaltning” til kandidatoverbygningen ved ST. Fagpakken er rettet mod de kandidater, der har planer om et
arbejdsliv inden for den offentlige natur- og miljøforvaltning – både stat og kommuner –
men også for kandidater, der stiler mod den private sektor med henblik på rådgivning
inden for natur og miljø.
Kurset ”Mineralske ressourcer i Arktis: Miljøeffekter og forebyggelse” med formålet at lære
de studerende at vurdere miljøeffekter af råstofudvinding og foreslå relevante teknikker til
at modvirke miljøeffekter med særlig fokus på Arktiske forhold udbydes i et samarbejde
mellem BIOS og DTU.
ENVS har siden 2009 deltaget i tilrettelæggelsen af og forestået en væsentlig del af forelæsningerne i DTU’s MSc-kursus ”Air Pollution and Effects”. Kurset er baseret på bogen ”Air
Pollution – from a local to a global perspective”, som ENVS ligeledes har bidraget væsentligt til at skrive. Samarbejdet med DTU omkring dette kursus fortsætter i 2015.
Der arbejdes desuden på udvikling af nye kurser og uddannelser, eksempelvis planlægger
ENVS en kandidatuddannelse i Environmental Science and Policy. Kandidatuddannelsen
etableres omkring to spor: ”Environmental science” og ”Environmental Policy Analysis”,
hvor det første spor er naturvidenskabeligt, mens det andet er samfundsvidenskabeligt.
Uddannelsen omfatter undervisning inden for de disciplinære tilgange, men lægger meget vægt på tværgående uddannelse og projekter for at udvikle tværfaglig forståelse og
metodekendskab til forvaltning af miljø og natur. Uddannelsesforslaget videreudvikles i
2015 og der søges om prækvalifikation i 2016.
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BIOS har i foråret 2015 udbudt følgende ni efter- og videreuddannelseskurser:
• Bananfluers genetik i praksis
• Havets planter – økologi og bioteknologi
• Genetik i naturforvaltningen
• Måling af energistofskiftet
• Effekter af undervandsstøj i havmiljøet
• Biologiske effekter af miljøfarlige stoffer i havmiljøet
• Adaptiv naturforvaltning
• Genetik i naturforvaltningen
• Marin fauna – indsamling og artsbestemmelse
• Risikovurdering af miljøfremmede stoffer
Kurserne er rettet mod gymnasielærere (de første fire) og forvaltere (de sidste fem).
Internationalt er BIOS/ENVS bl.a. involveret i følgende aktiviteter på uddannelsesområdet:
´Building Stronger Universities in Developing Countries´ (BSU) er et langsigtet DANIDAfinansieret samarbejdsprogram mellem udvalgte universiteter i udviklingslande i Afrika og
Asien og de otte danske universiteter (AU, KU, RUC, AAU, SDU, DTU, CBS, IT). Målet med
BSU er at styrke institutionel kapacitetsopbygning inden for tertiær uddannelse og forskning ved kompetenceudvikling og -opgradering af universitetsansatte og -studerende i
udviklingslande. BSU fase II forløber fra januar 2014 til november 2016. Bevillingen fra
DANIDA til fase II er fordoblet ift. fase I til i alt 100 mio. kr. BSU fase II er 100 % syd-drevet i
tråd med øvrige europæiske udviklingsprogrammer. BIOS har i 2014 indsendt ansøgninger ifm. fase II-udbuddet og det forventes BIOS vil indgå i BSU arbejdet i 2015 med undervisnings- og vejledningsaktiviteter i hhv. Ghana og Tanzania. ENVS har i 2015 for anden
gang besøg af en ph.d.-studerende fra Ghana, som arbejder med transport, byudvikling
(sprawl) og konsekvenser for klimagasemissioner i Accra. Afhandlingen skal færdiggøres i
2015. Se i øvrigt beskrivelser i afsnit 3.3.1 og 5.2.2.
BIOS og ENVS er involveret i Sino-Danish Centre for Education and Research (SDC), som
blev startet i Beijing i efteråret 2009. Den egentlige kandidatuddannelse startede i sept.
2012. SDC er et samarbejde omkring forskning og undervisning mellem Danske Universiteter, Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser og University of
Chinese Academy of Sciences (UCAS). Det overordnede formål med SDC er at styrke
samarbejdet mellem danske og kinesiske forskningsmiljøer samt at tilbyde målrettede
master- og ph.d.-uddannelser med relevans for industri, samfund og miljø. BIOS har især
bidraget til promoveringen af temaet Vand og Miljø, og den tilhørende masteruddannelse
med start i sept. 2012. BIOS var ansvarlig for 3 kurser på uddannelsen i 2014. De første
danske og kinesiske kandidater med en master i Water and Environment er blevet færdige i 2014. I 2015 revideres masteruddannelsen i Water and Environment, men det forventes fortsat at BIOS får ansvaret for et tilsvarende antal kurser som hidtil. I 2015 forventes 3
ph.d.-studerende at forsvare deres afhandlinger. ENVS bidrager i 2015 med et kursus i
miljøpolitik og regulering ved CAS/UCAS i Beijing, og undervisningen forestås i samarbejde med BIOS og de øvrige danske universiteter.
ENVS samarbejder med University of Saskatechewan, Canada, omkring kursus i miljø- og
sundhedsrisikovurdering af kemikalier. Der undervises i metoder og teknikker, samt den
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reguleringsmæssige kontekst globalt angående kemikalier. Kurset er åbent for studerende
fra hele Canada og består af lige dele kandidat- og ph.d.-studerende.
ENVS samarbejder med Padova Universitet (Quality and Environment Research Center –
CESQA) om undervisning i systemer til bæredygtig ressourceforvaltning, samt om muligheden for at udvikle internationale ph.d.-kursusprogrammer og udveksling af studerende.
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NØGLETAL

7 Nøgletal
Økonomiske rammer
De samlede budgetterede indtægter for 2015 anført i tabel 1 herunder dækker DCE inkl.
den forskning, forskningsbaserede myndighedsbetjening, forskeruddannelse og undervisning samt formidling på natur- og miljøområdet, som udføres på institutterne ENVS og
BIOS. Indtægterne er fordelt på 8 overordnede faglige temaer.
Af de samlede budgetterede indtægter på 313,4 mio. kr. udgør den 4-årige rammeaftale
med Miljøministeriet med baggrund i reservationsbevillingen vedr. miljøundersøgelser på
finansloven 123,4 mio. kr. og således ca. 39 % af de samlede indtægter. Bevillingen ifm.
rammeaftalen danner basis for DCE’s forskningsbaserede myndighedsunderstøttelse. Som
allerede nævnt i indledningen anvendes en del af bevillingen som grundlag for opretholdelse og udvikling af de forskningsmiljøer, der er forudsætningen for at kunne varetage
forskningsbaseret overvågning og rådgivning i relation til myndighedsbetjeningen. Midlerne indgår som medfinansiering i eksternt rekvirerede forskningsprojekter, idet forudsætningen for varetagelsen af de i rammeaftalen angivne forskningsområder er, at DCE tiltrækker yderligere ressourcer i betydeligt omfang. Disse øvrige indtægter er budgetteret til
190,0 mio. kr. på baggrund af seneste års opnåede finansiering. Indtægterne omfatter
således bl.a. bevillinger fra forskningsråd, nationale og internationale forskningsprogrammer samt kontrakter/opgaver for andre myndigheder og erhverv både nationalt og internationalt og fordeler sig på 99,7 mio. kr. fra danske forskningsråd m.m., 23,2 mio. kr. fra EU
og 13,2 mio. kr. fra det øvrige udland. Derudover indgår Miljøministeriet aftaler med DCE
om udførelse af yderligere opgaver, end hvad der følger af rammeaftalen (anslået 53,9
mio. kr.).

Tabel 1
Budgetterede indtægter 2015 (mio. kr.)
Rammeaftale
Tema1
Miljøministeriet2

Øvrige
indtægter

I alt

123,4

190,0

313,4

Natur

21,6

40,0

61,6

Vand

31,5

43,1

74,6

Samfund

10,1

11,0

21,1

Grønland

12,2

49,0

61,3

Luft

29,4

18,0

47,3

Kemi og bioteknologi

7,1

13,6

20,7

Klima

2,5

15,4

17,9

Tværgående

9,0

-

9,0

noter:
1

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

for hvert projekt er der foretaget en vurdering om den overvejende emnemæssige tilknytning.
2

beløbene under rammeaftalen er et udtryk for det forventede forbrug af bevillingen, som følger af dels de

aftalte opgaver dels medfinansieringsbehovet, hvilket kan skifte mellem fagområder over årene afhængig
af udbuddet af eksterne programmer og puljer og forskningsmiljøernes succesrate med ansøgninger.
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Formidling og publikationer
Prognose for udvalgte kvantitative produktindikatorer er sammenfattet i tabel 2 nedenfor.
Tallene for Arbejdsprogram 2015 (AP15) er sammenstillet med den tilsvarende prognose
for 2014 (AP14) samt resultatet for 2012 og 2013.

Tabel 2
Publikation
Artikler, peer reviewed
Ph.d.-afhandlinger
Videnskabelige rapporter (rådg.)

R2012

R2013

R2014

AP14

AP15

372

414

377

350

375

7

14

14

20

15

111

99

87

102

92

21

44

1

25

22

Forskningsformidlende bøger

0

2

3

5

3

Bidrag til forskningsformidlende bøger

5

0

5

1

8

Bidrag til videnskabelige rapporter (rådg.)

Udover videnskabelige rapporter (som også inkluderer tekniske rapporter) udarbejdes
diverse faglige redegørelser og besvarelser af høringer. I alt forventes et samlet antal rådgivningspublikationer, som ligger på niveau med tidligere år, dvs. gennemsnitligt knap
300.
DCE’s rådgivningspublikationer offentliggøres på centrets hjemmeside http://dce.au.dk og
orientering om nye rapporter fra DCE og om ny forskning og viden om naturen og miljøet i
dansk, grønlandsk og europæisk sammenhæng sker via nyhedsbrevet ”Nyt fra DCE”, som
har eksisteret siden juni 2012. Nyhedsbrevet har p.t. godt 1500 abonnementer og antallet
forventes fortsat at stige i løbet af 2015.
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