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DCE – ÅRSBERETNING 2011

Hanne Bach
Direktør

Dette er den første årsberetning fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi!
Centret blev etableret i 2011 som et led i en større omstrukturering på Aarhus
Universitet, hvor de tidligere forskningsafdelinger ved Danmarks Miljøundersøgelser
pr. 1. juli blev fordelt på to nye institutter, Institut for Miljøvidenskab og Institut
for Bioscience under fakultetet Science and Technology, mens Danmarks
Miljøundersøgelsers hidtidige tværgående koordinering af den forskningsbaserede
myndighedsbetjening og videnudveksling på natur- og miljøområdet overgik til
det nyoprettede center, DCE.
På baggrund af den forskning, forskningsbaserede rådgivning og overvågning,
der først og fremmest udføres af medarbejderne ved Institut for Miljøvidenskab og
Institut for Bioscience, leveres via centret videnskabelige input til de beslutninger
på miljø- og energiområdet, der træﬀes af regering og Folketing, ministerier (især
Miljøministeriet og Klima- Energi- og Bygningsministeriet), regioner og kommuner, Grønlands hjemmestyre (herunder Råstofdirektoratet) samt i EU-regi. Konkret
leveres rådgivningen til kunderne i form af notater, videnskabelige rapporter og
tekniske rapporter – eksempelvis anvisninger for overvågning.
I 2011 har der naturligvis været fokus på, at få centret “skudt godt i gang” og få
skabt rammerne for en helhedsorienteret, konsistent og synlig forskningsbaseret
myndighedsbetjening og videnudveksling inden for miljø og energi.
.
Endnu flere spændende historier om den aktuelle myndighedsrådgivning og
forskning på miljøområdet kan læses på centrets hjemmeside http://dce.au.dk
– her har du også mulighed for at tilmelde dig centrets nyhedsbrev, så du kan få
historierne serveret direkte i din indbakke.
God læselyst!
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TVÆRGÅENDE AKTIVITETER
International miljøkonference

FOTO: ROAR PAASKE.

Den 5. og 6. oktober 2011 var Aarhus Universitet vært for den
internationale miljøkonference “Science for the Environment –
Environment for Society”.

• Bæredygtig omstilling til fossilfri energisystemer – socio-økonomiske konsekvenser for miljø og sundhed
• Beslutningstagning – fremtidens forvaltningsredskaber

Konferencen var arrangeret af DCE og havde som mål at samle
europæiske forskere, forvaltere og rådgivere, der arbejder inden
for miljøområdet, for at præsentere og debattere nye forskningsresultater, analyser og praktiske erfaringer.

På konferencen præsenteredes i alt 80 videnskabelige indlæg
fordelt på konferencens fire hovedtemaer samt syv specialtemaer. Derudover indeholdt konferencen fem workshops, hvor
deltagerne kunne gå i dialog om konkrete problemstillinger på
tværs af fag og arbejdsområder.

Fire hovedtemaer var udvalgt blandt områder med særlig og
aktuel politisk bevågenhed, og hvor der dermed er et særligt
behov for, at forskningen kan levere et videngrundlag, der kan
føre til fornuftige løsninger i praksis:
• Opfyldelse af europæisk miljølovgivning – et kritisk blik på
direktiverne
• Efter 2010 – er biodiversiteten i frit fald?

Konferencen skulle gerne medvirke til, at fremtidens politiske
målsætninger og reguleringer bliver baseret på viden om, hvad
der virker i forhold til de ofte komplekse miljøproblemer, og at
fremtidens forskning inddrager praktiske erfaringer og videnbehov.
Desuden er konferencen et eksempel på en type tværgående
videnformidling, som også vil være en af de centrale opgaver
for det nationale center fremover.

TVÆRGÅENDE AKTIVITETER

ÅRSBERETNING 2011

7

Miljørådgivning til Femern Bælt

FOTO: FEMERN A/S

Forud for etableringen af en fast Femern Bælt-forbindelse udarbejdes en dybtgående analyse af de miljømæssige konsekvenser, som en sådan forbindelse kunne have – en såkaldt
VVM-redegørelse (VVM = Vurderinger af Virkninger på Miljøet).
Transportministeriet og Naturstyrelsen har besluttet, at der forud
for fremlæggelsen af VVM-redegørelsen for den faste forbindelse
over Femern Bælt skal foretages en eksternt miljøfaglig evaluering – et såkaldt review – af VVM-redegørelsen. Femern A/S
har derfor indgået en aftale med DCE omkring udarbejdelsen
af dette review, som skal vurdere hvorvidt VVM-redegørelsen
er fyldestgørende, om datagrundlag og anvendte metoder er
miljøfagligt forsvarlige og om VVM-redegørelsens konklusioner
vedrørende projektets miljøpåvirkninger er i overensstemmelse
med datagrundlag og metode.

Det miljøfaglige review skal forholde sig til redegørelsens miljøvurdering af det marine område og Lolland. Dette omfatter påvirkning
af planter, dyr, landskab, materielle og kulturelle værdier og mennesker og relationer til den eksisterende planlægning herunder
miljømål og relevante direktiver. Reviewet skal desuden forholde
sig til VVM-redegørelsens beskrivelse af grænseoverskridende effekter og eﬀekter, der optræder i samspil med andre påvirkninger
(kumulative eﬀekter).
DCE koordinerer udarbejdelsen af reviewet, som kræver en tværfaglige tilgang og dermed inddrager ekspertise fra både Institut
for Bioscience og Institut for Miljøvidenskab.
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Sod, der dannes ved ufuldstændig forbrænding, kan transporteres med vinden over lange afstande og afsættes som et gråt
lag på sne- og isdækkede overflader i Arktis. De tilsværtede
isoverflader optager en betydelig større andel af solens varme,
hvilket bidrager til øget isafsmeltning og dermed fremmer den
globale opvarmning.
I et projekt støttet af Miljøstyrelsens DANCEA-program har DCE
via eksisterende målinger og modelberegninger opgjort det
samlede udslip af sodpartikler i Danmark, Grønland og Færøerne
for perioden 1990-2030. Projektresultaterne viser, at brændeovne
er den væsentligste kilde til udslip af sodpartikler, og at brændeovnenes udslip fra 2005 og frem i perioden langt overstiger
udslip fra eksempelvis vejtrafik, tog, skibs- og luftfart.
Projektets resultater blev benyttet som dansk input til en arbejdsgruppe i Arktisk Råd, som bl.a. skal komme med anbefalinger til
medlemslandene om hvilke konkrete initiativer, der bør igangsættes for at reducere bl.a. udslip af sodpartikler. Resultaterne benyttes desuden i forbindelse med en opdatering af Det Europæiske
Miljøagenturs guidebog for emissionsopgørelser, der benyttes til
opbygning af nationale emissionsopgørelser i de europæiske
lande. Endelig er projektresultaterne blevet fremlagt for nøgleembedsmænd fra de nordiske lande.

FOTO: KIRSTEN BANG.

Sodpartikler fra brændeovne påvirker klimaet

LUFT
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Luftforurening i Københavns lufthavn – en sundhedsrisiko
FOTOS: WWW.PROJECTCLEANAIR.DK

Internationale undersøgelser har vist en mulig sammenhæng
mellem luftforureningen og sundhed for personalet på lufthavnes
forpladser – det område hvor flyene serviceres ved ankomst og
afgang. Forureningen med især ultrafine partikler udgør en sundhedsrisiko, da den kan medføre bl.a. blodpropper, bronkitis og kræft.

Boulevard i København, som er en af de gader, hvor der er den
største trafikintensitet i Danmark og dermed også det højeste forureningsniveau. Antallet af netop ultrafine partikler var imidlertid
ca. 3 gange større end på H.C. Andersens Boulevard. Opgørelsen
af kilderne og modelberegningerne viste, at de ultrafine partikler
på forpladsen i Københavns Lufthavn i Kastrup hovedsageligt
stammer fra udledninger fra jetmotorer og de mange køretøjer,
som anvendes i forbindelse med service af flyene.

I et projekt for Københavns Lufthavne A/S undersøgte DCE i perioden 2009-2011 luftforureningen på forpladsen i Københavns
Lufthavn i Kastrup. Undersøgelsen omfattede målinger og modelberegninger af luftkvaliteten og kilderne til de luftforureningskomponenter, som man ved kan have eﬀekt på helbredet. Dette
drejer sig primært om kvælstofilter (NOX), partikler, letfordampelige
organiske stoﬀer (VOC) og tjærestoﬀer (PAH).

På baggrund af bl.a. denne undersøgelse har Københavns Lufthavne A/S iværksat en række initiativer for at begrænse udledningerne i lufthavnen og har sammen med fagforeningen 3F søgt
at rejse problemstillingen på europæisk plan.

Resultaterne fra undersøgelsen viste, at luftkvaliteten på forpladsen
var på niveau med eller under forureningen på H.C. Andersens

Undersøgelsen har givet en del international omtale og BBC har
været på besøg i Kastrup for at lave en reportage.
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Biodiversitet i tilbagegang

FOTO: PETER WIND.

Naturens mangfoldighed – eller biodiversitet – er på retur overalt i
verden. Arter uddør med unaturlig høj hastighed, fordi mennesket i
stigende grad lægger beslag på klodens ressourcer. Bekymringen
for tabet af biodiversitet har ført til FN’s Biodiversitetskonvention
fra 1992 og til EU’s 2010-mål om at standse tabet af biodiversitet
inden 2010. Målet blev ikke nået, og derfor satte verdenssamfundet på FN’s Biodiversitetskonference i Japan i 2010 nye mål
med 2020 som frist for at stoppe tilbagegangen i biodiversitet.

i de ni økosystemer er 47 % i tilbagegang, 25 % er stabile eller i
fremgang og for de sidste 28 % ved forskerne for lidt til, at de kan
vurdere udviklingen.

For at undersøge, hvor langt Danmark egentlig er fra at nå
2010-målet, udarbejdede DCE en evaluering, som ud fra videnskabelige kriterier vurderer “biodiversitetstilstanden” i de ni
økosystemer, som findes i Danmark.

Samlet er rapporten med til at understrege, at der er behov for
målrettet opbygning af viden og handling, hvis tabet af biodiversitet skal standses. Med rapportens omfattende videnskabelige
dokumentation er der udarbejdet et solidt fagligt grundlag for
de kommende års strategier og handlingsplaner på biodiversitetsområdet.

Konklusionen på rapporten er, at tabet af biodiversitet ikke er
standset i nogen af de ni økosystemer, som den danske natur
blev opdelt i. Ud af i alt 139 vurderede elementer af biodiversitet

Rapporten blev præsenteret ved det første danske biodiversitetssymposium i januar 2011 i Aarhus under overværelse af Miljøministeren. Symposiet samlede mere end 250 danske forskere,
forvaltere og beslutningstagere på naturområdet.

NATUR
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Flyver fugle og flagermus udenom Østerild-vindmøller?

FOTOS: WIKIMEDIA.

Undersøgelser har vist, at flagermus ofte jager tæt på vindmøller,
da insekter tiltrækkes af den varme, som vindmøllerne afgiver.
De rammes derfor af og til af vindmøllernes vinger. Det er problematisk, da tab af selv et mindre antal individer i en bestand af
de fredede flagermus i et år, kan medføre en markant nedgang
i den pågældende bestand over tid, da flagermus formerer sig
langsomt – normalt kun én unge pr. år.
Det er ligeledes veldokumenteret, at fugle af og til støder ind i
menneskeskabte konstruktioner, der rager op i landskabet. Og
jo højere der bygges, des højere bliver kollisionsrisikoen. Næste
generation af vindmøller forventes at nå 250 m og det er netop
disse høje vindmøller, som Folketinget har besluttet skal testes i
området omkring Østerild i Thy.
DCE har af Naturstyrelsen fået til opgave at undersøge hvordan
Østerild-vindmøllerne påvirker fugle og flagermus.
DCE’s overvågning i området foregår med radar, laserkikkerter og
andet avanceret udstyr for at dokumentere fuglenes bevægelsesmønstre. For flagermus bruges både manuelle og automatiske
flagermus-detektorer, der gør det muligt at opfange deres ultralyde
og afsløre, hvor de er og hvilken flagermuseart, der er tale om.
For at få et overblik over fuglenes og flagermusenes bevægelser
i området før møllerne rejses, startede forundersøgelserne i
efteråret 2011. Når Østerild-møllerne kommer i drift, skal alle
målingerne gentages for at dokumentere påvirkningerne.
Desuden skal hunde bruges til at opsnuse døde fugle og
flagermus under møllerne og et termisk kamera skal
undersøge dyrenes eventuelle natlige undvigerespons
i den umiddelbare nærhed af vindmøllernes vinger.
Overvågningen er planlagt til at forløbe over i alt 5 år.
Undersøgelserne er vigtige som grundlag for hvordan
eventuelle afværgeforanstaltninger kan etableres
og for fremtidige vurderinger vedr. placering af
vindmøller i Danmark.
FOTO: BRITTA MUNTER.
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Har restaurering af vandløb overhovedet en eﬀekt?
Danmark har gennem de seneste 30 år gennemført en lang række
restaureringer af vandløb med henblik på at forbedre de fysiske
forhold til gavn for dyr og planter. Restaureringerne har været af
meget forskellig størrelse, lige fra at skabe passageforhold for fisk
ved at fjerne en enkelt spærring til restaureringen af hele den
nedre del af Skjern Å.
I forhold til de mange restaureringsprojekter har der været en
meget begrænset opfølgning på, om restaureringerne havde
den ønskede eﬀekt. Ny forskning fra Institut for Bioscience viser
desuden, at mange restaureringsprojekter ikke genskaber de
tilsigtede naturlige forhold. Eksempelvis kan overdreven brug
af udlægning af sten langs åbrinker, resultere i, at planter, der
lever i overgangszonen mellem vand og land, har svært ved at
etablere sig.

Den manglende viden på området er et generelt problem internationalt. Derfor har EU gennem det 7. rammeprogram i 2011
bevilliget midler til projektet REFORM (REStoring rivers FOR eﬀective
catchment Mangement) med deltagelse af 21 partnere fra 15
lande, herunder Institut for Bioscience. Projektet vil i de kommende
4 år belyse eﬀekterne af vandløbsrestaurering med bl.a. Skjern
å som case. Derudover skal der udvikles metoder til at vurdere
eﬀekten af ændringer i vandløb.
Resultaterne vil have stor betydning for forvaltningen af vandløb.
For at kunne gennemføre Vandplanerne – de planer, der skal sikre
renere vand i Danmarks vandløb, søer og fjorde i overensstemmelse med EU’s vandrammedirektiv – er der behov for at kende til
eﬀekterne af vandløbsrestaurering og gøre brug af erfaringerne.
Med den viden kan eksempelvis kommunernes arbejde med at
opfylde Vandplanernes krav understøttes af klare retningslinjer
for hvordan en succesfuld restaurering gennemføres.

FOTO: VEJLE AMT.

VAND
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Uddybning af sejlrender kan skade sjældne stenrev

Området omkring Hatter rev i Storebælt er et kendt risikoområde
for skibskollision og grundstødning pga. de smalle sejlrender og
den intensive skibstrafik til og fra Østersøen. Samtidig er området
et vigtigt levested for havpattedyr som marsvin og sæler og der
er udpeget en række EU-Natura2000-områder til havs for både
at beskytte havpattedyrene, men også de værdifulde stenrev og
sandbanker, som rummer en fantastisk artsrigdom.
Et af forslagene til sikrere skibsfart er en uddybning af den nuværende lavvandsrute sydøst for Hatter rev. Men hvilken eﬀekt
ville det have for dyre- og planteliv?

Institut for Bioscience har sammen med flere andre østersølande
deltaget i et større EU-projekt, BaltSeaPlan. Samlet havde projektet
til formål at opnå en bedre forståelse for eﬀekterne af de aktiviteter,
der foregår i Østersøen – såsom havmølleparker, udgravninger,
skibstrafik mm – for bedre at kunne planlægge disse aktiviteter
så de påvirker det marine miljø mindst muligt.
For den danske del af projektet blev netop området omkring Hatter rev udvalgt som pilot-område. Her blev stenrevene i området
kortlagt med en nyudviklet metode, og det blev ved hjælp af
modelberegninger bl.a. undersøgt om en uddybning af lavvandsruten i området kunne have en eﬀekt på udbredelsen af stenrev.
Resultaterne fra projektet viste, at en uddybning af lavvandsruten
fra 15 til 19 m ville føre til et tab af ca. 7 % af det samlede stenrevsareal i pilotområdet. Dog viste det sig, at der netop i området for
sejlruten er en stor forekomst af de dybereliggende stenrev, som
er forholdsvis sjældne og som rummer et helt andet dyre- og planteliv end de lavereliggende rev. For specifikt denne type rev ville
hele 28 % gå tabt i pilotområdet ved den foreslåede uddybning.

FOTOS: KARSTEN DAHL.

Resultaterne fra projektet vil være af betydning for planlægningen
af en marin arealforvaltning, der sikrer en bæredygtig udnyttelse
af havet og dets ressourcer. Desuden bidrager resultaterne til
opfyldelsen af EU’s Habitatdirektiv, der pålægger EU-landene at
registrere og sikre sårbare og truede områder og arter.
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KEMI OG BIOTEKNOLOGI
Mikrobielle plantebeskyttelsesmidler undersøges for sundhedsrisiko

Resultaterne fra undersøgelserne viste bl.a., at graden af eksponering er afhængig af udbringningsmetode, hvilken type
mikroorganisme beskyttelsesmidlet er baseret på og hvilken
type grøntsag der dyrkes.

Resultaterne fra projektet er
vigtige som grundlag for en
mere fyldestgørende dansk og
international risikovurdering af
de mikrobiologiske plantebeskyttelsesmidler og bidrager til
at udvikle deres anvendelse på
måder, der ikke påvirker sundhed og miljø.

FOTO: BJARNE MUNK HANSEN.

Institut for Miljøvidenskab har deltaget i to forskningsprojekter
støttet af pesticidforskningsprogrammet. Her blev det undersøgt,
i hvilket omfang anvendelsen af mikrobiologiske plantebeskyttelsesmidler i gartnerier fører til en menneskelig eksponering
for mikroorganismerne gennem luften og hvorvidt en sådan
eksponering kan være sundhedsskadelig.

Derudover blev der udviklet metoder til at undersøge sygdomspotentialet af mikroorganismer, ved at udsætte mikroorganismerne
for en række af de forhold, som ville påvirke dem i mave-tarmsystemet og ved at undersøge deres evne til at påvirke menneskeceller. Enkelte af de afprøvede organismer, som benyttes i
visse mikrobielle plantebeskyttelsesmidler, udviste potentiale for
at være sygdomsfremkaldende, men yderligere undersøgelser
er nødvendige, for at kunne påvise en eventuel sundhedsrisiko
for mennesker.

FOTO: ANNE WINDING.

Mikrobiologiske plantebeskyttelsesmidler er alternativer til de
kemiske pesticider. Brug af sådanne alternativer ønskes fremmet
i Regeringsudspillet ”Grøn vækst” – en helhedsplan for natur, miljø
og landbrug i Danmark – for at beskytte miljøet og forbedre sundheden for mennesker og dyr. Der er dog ikke megen viden om
netop sundhedsrisikoen ved håndteringen af de mikrobiologiske
plantebeskyttelsesmidler.

KEMI OG BIOTEKNOLOGI
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Ny testmetode påviser kemikaliers “cocktaileﬀekt”
Resultaterne viste en tæt sammenhæng imellem den kemiske
aktivitet af miljøfremmede stoﬀer og deres toksiske virkning på
membraner. Det viste sig også at stoﬀer, som ikke er toksiske når de
bliver testet enkeltvis, kan blive meget toksiske i en blanding – den
såkaldte “cocktaileﬀekt”. Eftersom stoﬀerne oftest vil forekomme
som en blanding i miljøet, er det vigtigt at tage højde for denne
eﬀekt, når man tester kemikalier i forbindelse med risikovurderinger.
Resultaterne fra projektet kan anvendes til at udvikle nye protokoller og guidelines i forbindelse med risikovurdering af kemikalier
inden for REACH. Derudover er de forbedrede og mere præcise
toksicitetstests på humane celler, fiskeæg og laverestående
dyr med til at nedbringe omfanget af forsøg på højerestående
forsøgsdyr.

FOTO: BRITTA MUNTER.

REACH er EU’s grundlæggende kemikalielovgivning, der skal
sikre, at kemikalier registreres, vurderes i forhold til toksicitet og
bruges forsvarligt og med minimal risiko for sundhed og miljø.
Institut for Miljøvidenskab har sammen med 31 internationale
samarbejdspartnere deltaget i et stort EU-projekt, OSIRIS. Det
overordnede formål med projektet var at udvikle teststrategier
til understøttelse af REACH, som muliggør, at man i højere grad
kan undgå de traditionelle testforsøg med dyr i forbindelse med
risikovurdering.
Institut for Miljøvidenskab bidrog med udviklingen af nye metoder
til såkaldt “passiv dosering” af kemiske stoﬀer i toksicitetstests. I
traditionelle toksicitetstests er det ofte svært at kontrollere den
præcise dosering af visse stoﬀer. Ved passiv dosering bindes det
kemiske stof til en polymer, f.eks. silikone, som herefter sikrer en
konstant og mere præcis frigivelse af stoﬀet ud i et givent medie
med eksempelvis en forsøgsorganisme. Ved passiv dosering kan
man desuden styre den kemiske aktivitet af det pågældende stof.
De udviklede metoder til passiv dosering af kemiske stoﬀer blev efterfølgende testet og anvendt i samarbejde med forskere indenfor
OSIRIS projektet samt Institut for Bioscience. Passiv dosering blev
brugt til (øko)toksikologisk forskning og tests med bl.a. menneskeceller, springhaler (små jordlevende leddyr), krebsdyr og fiskeæg.

FOTO: KAREN KJÆR JACOBSEN.
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Ny metode til at identificere truet natur

FOTO: HENRIETTE BJERREGAARD.

Gennem de senere år har der været en stigende opmærksomhed
på omfanget og kvaliteten af natur, som er beskyttet gennem
naturbeskyttelseslovens § 3. Det har vist sig, at den eksisterende
kortlægning af beskyttet natur er unøjagtig og derfor utilstrækkelig i forhold til myndighedernes naturforvaltning. Regeringen
besluttede derfor i 2010 at sætte en forbedret registrering af
beskyttet natur i gang. Registreringen af beskyttet natur er ressourcekrævende, da det indebærer bl.a. gennemgang og analyse
af luftfotos fra hele landet og besøg på de enkelte lokaliteter i
tvivlstilfælde.
I projektet LOCUS har Institut for Miljøvidenskab fokuseret på
at udvikle et hjælpeværktøj til registreringen af beskyttet natur.
Projektet fokuserede på såkaldt “vedvarende græsarealer”, dvs.
græsarealer, der ikke har været pløjet i mere end 5 år, men som
drives ekstensivt typisk ved afgræsning. Vedvarende græsarealer
er ofte meget artsrige og er derfor som naturtype betydningsfuld

af hensyn til bevarelse af biodiversitet. I studiet blev registreringer
af arealer med “vedvarende græs” fra det nationale register for
beskyttede naturtyper, ”Danmarks Arealinformation”, sammenholdt med danske landmænds obligatoriske registreringer af
hvilken type jordbrugsdrift, der er på den pågældende landmands
landbrugsarealer. Det viste sig herved at være muligt at udpege
dels lokaliteter, hvor vedvarende græsarealer tilsyneladende var
forsvundet pga. opdyrkning, dels vedvarende græsarealer, der
lå udenfor landbrugsarealerne og derved kunne være i fare for
at gro til. Endelig kunne også udpeges arealer med ekstensivt
jordbrug, hvor vedvarende græsarealer kunne være opstået,
men som ikke er registreret.
Ved en fremtidig registrering af beskyttet natur vil metoden således dels hjælpe til at afsløre eventuel fejlregistrering, men også
bidrage til en indikation af, hvor beskyttet natur er truet.
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God naturkvalitet giver gode naturoplevelser i byerne

FOTO: LARS KJÆRULF PETERSEN.

Adgang til og brug af grønne områder er et vigtigt element i det
sociale og rekreative liv i storbyen. Samtidig yder byens natur
og økosystemer forskellige “økologiske tjenester” til storbyen og
dens befolkning, bl.a. ved at rense luft og vand samt ved at
opsuge vand ved kraftige regnskyl og på andre måder mildne
virkningerne af ekstremt vejr. Endelig er bæredygtig udvikling,
herunder beskyttelse af naturens mangfoldighed, et vigtigt samfundshensyn – også i byerne.
I 2011 afsluttedes projektet LiNaBy, et tværfagligt forskningsprojekt,
støttet af Realdania, hvori bl.a. Institut for Miljøvidenskab deltog.
Formålet med projektet var at undersøge samspillet mellem livsstil
og naturkvalitet i storbyen: Hvordan er naturkvaliteten egentlig i
byen? Hvordan indgår byens natur som en integreret del af menneskers livsstil? Hvordan kan man gennem byplanlægning styrke
samspillet mellem hensyn til livskvalitet og hensyn til naturkvalitet
i storbyen? I projektet blev disse spørgsmål undersøgt i forhold til
ni grønne områder i forskellige dele af København og et redskab
til vurdering af naturkvalitet i byområder blev udviklet.

Konklusionerne på projektet er bl.a. at bynaturen, ud fra en biologisk vurdering, generelt er af ringe kvalitet hvad angår artsvariation.
Der findes dog grønne områder med høj naturkvalitet – typisk
grønne områder, der har eksisteret gennem meget lang tid. Naturkvaliteten kan desuden forbedres betydeligt gennem valget af
beplantning og udformningen af landskabet. Resultaterne viste
også, at bynaturen har en betydelig indflydelse på livskvaliteten
– og ikke kun ift. sundheden, men bl.a. også ift. de sociale funktioner de grønne områder yder, eksempelvis uformelt samvær med
familie og venner. Endelig viste projektet, at god naturkvalitet og
god oplevelses- og brugskvalitet fint kan understøtte hinanden i
byernes naturområder, og at mange faktisk værdsætter bynatur,
der ikke er for friseret og dermed mere artsrig.
Resultaterne fra projektet peger på nogle konkrete anbefalinger
vedrørende byplanlægning og kan dermed bidrage til myndighedernes fremtidige forvaltning af byers grønne områder og
deres rumlige udvikling.
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Danmarks udledning af drivhusgasser falder 15 % frem til 2030

FOTOS: BRITTA MUNTER.

I december 1997 blev den hidtil mest ambitiøse internationale
miljøaftale, “Kyoto-aftalen” indgået. Aftalen er en del af FN’s
klimakonvention og forpligter de involverede lande sig til at
reducere udledningen af CO2 og andre drivhusgasser for at
mindske globale klimaændringer. Danmark lovede at reducere
udledningen af drivhusgasser i perioden 2008-2012 med 21 %
i forhold til 1990/1995-niveauet, hvor vi udledte 69,3 mio. ton
såkaldte “CO2-ækvivalenter”.
DCE er på vegne af Miljøministeriet og Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet ansvarlig for beregning og rapportering af den
nationale emissionsopgørelse til EU og FN’s konvention om klimaændringer. I 2011 udarbejdede DCE på baggrund af disse
årlige beregninger samt modelberegninger en rapport, hvori
Danmarks drivhusgasudledninger fordelt på forskellige drivhusgasproducerende sektorer er fremskrevet til 2030.

I rapporten beregnes den gennemsnitlige årlige udledning i ‘2010’
(dækker perioden 2008-2012) til samlet at være 11 % lavere end
1990/1995-niveauet. Reduktionen på de lovede 21 % ift. Kyotoaftalen opnås dermed kun hvis eﬀekter af CO2-optag i skove
og jorde, reduktioner opnået gennem emissionsbegrænsende
projekter i udlandet og eventuelle CO2-kvoter erhvervet fra andre
lande indgår i det samlede beregningsgrundlag. Fremskrivninger fra ‘2010’ til 2030 estimerer et fortsat fald i udledningen af
drivhusgasser med en reduktion på yderligere 15 % i 2030. Det
er især udledninger fra energiindustrien, som reduceres, imens
udledninger fra vejtransporten i de kommende år stort set er ene
om i større omfang at stige frem til 2030.
DCE’s ekspertise på området benyttes bl.a. ifm. forhandlingerne
i FN omkring en opdatering af reglerne for rapportering af udledning af drivhusgasser fra 2015.
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Klimaændringer forværrer den økologiske tilstand i søer
“Vandplanerne” er en samlet plan for at sikre renere vand og god
økologisk tilstand i alle Danmarks vandløb, søer, og fjorde og åer
inden år 2015 i overensstemmelse med EU’s vandrammedirektiv.
Vandplanerne er baseret på tiltag ift. det aktuelle danske klima,
men hvordan vil eventuelle kommende klimaændringer påvirke
vandmiljøet og får det konsekvenser for hvilke tiltag, der bør sættes i værk igennem vandplanerne?
På Institut for Bioscience gennemføres omfattende undersøgelser
af eﬀekter af den globale opvarmning på søer. Der anvendes en
bred vifte af metoder, omfattende studier af søer fra Grønland til
troperne, analyse af unikke lange tidsserier fra nogle af overvågningssøerne, avancerede eksperimenter i felten, hvor opvarmning
simuleres i kunstige søer med forskelligt næringsindhold og analyser af sediment fra søer dækkende en periode siden sidste istid.
Samtlige resultater viser, at en opvarmning forværrer den økologiske tilstand i søer. Det skyldes flere forhold. Med klimaæn-

FOTOS: LONE LIBORIUSSEN.

dringerne forventes højere temperaturer og en forøget mængde
nedbør. Dette fører til hhv. øget næringsstoﬀrigivelse fra søbunden
og øget udvaskning af næringsstoﬀer. Dvs. mere næring til algerne og dermed øget risiko for de potentielt giftige blågrønalger,
som yderligere stimuleres af høj temperatur. Dertil kommer at
en øget temperatur medfører en svækkelse af rovfisk og større
dominans af små skaller og brasen, og det har stor virkning
på dyreplanktonet, som skal holde algerne i skak. En analyse
af 10-100-års tidsserier fra 24 europæiske søer, som netop er
afsluttet i 2011, viser, at disse ændringer i fiskebestanden går
forbavsende stærkt.
På baggrund af ovenstående vil de tiltag, der er sat i værk i de
nuværende vandplaner ikke være tilstrækkelige til at forbedre
den økologiske tilstand i søerne. Resultaterne fra undersøgelserne
kan således bidrage til det videngrundlag, der er nødvendigt ift.
udarbejdelsen af anden generation af vandplanerne, der skal
foreligge med udgangen af 2015.
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GRØNLAND
Søkongen er særlig følsom over for oliespild

Som led i forberedelserne til olieefterforskningsboringer ud for
Grønlands vestkyst har DCE med finansiering fra Energistyrelsen
og Råstofdirektoratet under Grønlands Selvstyre udarbejdet et
atlas over vestgrønlandske havområder og fjorde, som er særligt
følsomme over for oliespild. Atlasset indeholder bl.a. oplysninger om det lokale dyreliv, lokale fiskeri- og fangstinteresser og
arkæologisk interessante områder.
Konkret bliver dette atlas anvendt ved godkendelse af de beredskabsplaner, som olieselskaberne skal udarbejde så indsatsen i
tilfælde af et oliespild er forberedt på en måde, så natur og miljø
vil tage mindst muligt skade.

I et forskningsprojekt gennemført af Institut for Bioscience fandt
man ud af, at havfuglen Søkonge søger til et bestemt område ud
for den østgrønlandske kyst i den periode, hvor de skifter fjer. Da
de i denne periode også fælder deres vingfjer, er de ude af stand
til at flyve væk eksempelvis i tilfælde af et oliespild i området.
Søkongen er en af verdens mest talrige havfugle, men eftersom
75 % af bestanden yngler – og skifter fjer – i Grønland, er arten
ekstremt følsom over for miljøkatastrofer her.
I 2012 udbydes også licenser til olieefterforskningsboringer i Østgrønland. Den nye viden om Søkongens adfærd og udbredelse
bidrager til de miljøvurderinger, der skal indgå i det politiske
beslutningsgrundlag om udstedelse af disse licenser. Desuden vil
resultaterne kunne bidrage til en eventuel opdatering af Grønlandsatlasset så det også dækker Østgrønland.

FOTOS: ANDERS MOSBECH.

Den globale opvarmning og de svindende ismasser omkring
Grønland gør det muligt i højere og højere grad at søge efter olie
i havet ud for Grønlands kyst. Med olieboringer følger en risiko
for oliespild, der kan få alvorlige konsekvenser for den sårbare
grønlandske natur.
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Lav kan afsløre forurening fra nedlagt grønlandsk mine
Støv indeholdende tungmetaller som eksempelvis bly, zink
og cadmium er en væsentlig kilde til forurening ved minedrift.
Tungmetaller nedbrydes ikke, men ophobes i dyr og planter.
Nogle tungmetaller har sundheds- og miljømæssigt skadelige
eﬀekter, selv ved små koncentrationer, som eksempelvis bly og
cadmium. Andre er nødvendige for levende organismer i små
mængder, men sundhedsskadelige i større koncentrationer som
eksempelvis zink.
I et forskningsprojekt ved Institut for Bioscience er en bestemt
lavart blevet brugt til at kvantificere den årlige spredning af bl.a.
bly og zink via støvpartikler nær minen “Den sorte engel” ved
Maarmorilik i Vestgrønland. Minen var i drift i perioden 1973-1990.
Luftforurenende stoﬀer ophobes i lav. I projektet anvendtes transplanteret lav dvs. lav, indsamlet på en ikke-forurenet lokalitet,
som derefter blev placeret i forskellig afstand til minen og den

FOTOS: JENS SØNDERGAARD.

potentielt forurenede støv. Laverne indsamledes efter typisk et
år og koncentrationen af hhv. bly og zink i laverne blev målt og
sammenlignet med koncentrationen før transplantationsperioden. En eventuel koncentrationsstigning kan dermed relateres til
støvdeponeringen i det pågældende år.
Forsøgene viste et forøget indhold af både bly og zink i de transplanterede laver og den årlige støvforurening forblev på det
samme niveau igennem hele forsøgsperioden fra 1996-2009,
dvs. 6-19 år efter lukningen af minen. Forøgede koncentrationer
af bly kunne findes helt ud på en afstand af 20 km fra minen.
Muligheden for at få et mål for omfanget af støvspredning nær
miner giver myndigheder et værktøj til at vurdere de miljømæssige konsekvenser af minedrift og dermed hvilke foranstaltninger
der bør sættes i værk under og efter minedrift for at minimere
forurening via støv.
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NØGLETAL
Indtægter fordelt på indtægtskilde

Regnskab 2011
Indtægter
Rammekontrakt
Øvrige indtægter
Udgifter
Løn
Øvrige driftsomkostninger

i mio. kr.
367,4
143,7
223,7
368,3

EU-midler
(inkl. Rammeprogrammer)
8%

Private fonde
og virksomheder
6%

Rammekontrakt
med Miljøministeriet
41%

Oﬀentlige
forskningsmidler
23%

219,5
148,8
Øvrige ministerielle
kontrakter
22%

Publikationer 2011

Udgifter fordelt på opgavetype

Udvalgte publikationer
Forskning
Videnskabelige artikler med peer review
Ph.d.-afhandlinger

377
9

Rådgivning
Videnskabelige og tekniske rapporter
Faglige redegørelser
Besvarelse af spørgsmål/høringer

133
55
25

Formidling
1%
Rådgivning, øvrige
3%

Undervisning (inkl. Ph.d.)
9%

Forskning
41%

Rådgivning,
myndigheder
18%

Overvågning
28%
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