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

Centret leverer viden og rådgivning til især Miljøministeriet, Mi-
nisteriet for fødevarer, landbug og fiskeri, og Klima-, Energi- og 
Forsyningsministeriet, regioner og kommuner, Grønlands Selv-
styres miljø- og råstofmyndighed, til EU herunder EU-landene 
og internationalt. Centrets leverancer sker i form af notater og 
videnskabelige og tekniske rapporter og er baseret på primært 
den forskning og forskningsbaserede overvågning, som medar-
bejderne ved institutterne Miljøvidenskab og Bioscience udfører. 

Centret har i 2020 leveret i alt 89 rådgivningsrapporter (heraf 49 
videnskabelige DCE-rapporter og 40 tekniske DCE-rapporter) 
og 105 faglige redegørelser (notater) og høringssvar. Derudover 
udkom bogen ”Luftforurening og sundhed” i den populærvi-
denskabelige serie Miljøbiblioteket, som udgives i samarbejde 
med Aarhus Universitetsforlag (se omtale af bogen i denne års-
beretning).

Forskningen, der ligger til grund for myndighedsrådgivningen, 
udføres i nationalt og internationalt samarbejde og i stigende 
grad i samarbejde med virksomheder og interesseorganisationer. 
Forskningen vurderes internationalt ved peer review og publiceres 
internationalt. I 2020 publiceredes i alt 494 videnskabelige artikler 
inden for området.

DCE’s videnopbygning på natur- og miljøområdet udbredes gen-
nem information rettet mod interessenter og offentlighed. Bl.a. 
orienterer DCE’s Nyhedsbrev ”Nyt fra DCE” om ny forskning og 
viden om naturen og miljøet i dansk, grønlandsk og europæisk 
sammenhæng og om nye rapporter og andre publikationer fra 
DCE. Nyhedsbrevet har godt 1500 abonnenter.

Mange af centrets aktiviteter og resultater har givet anledning 
til medieomtale: knap 1000 artikler i trykte/elektroniske danske 
medier i 2020, hvilket er på niveau med 2019.

I denne årsberetning 2020 kan du læse om udvalgte aktiviteter 
og resultater af DCE’s myndighedsrådgivning og forskning og 
få et indblik i, hvilken betydning disse aktiviteter - på hver deres 
måde - har for vores miljø og samfund. 

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

God læselyst!

Hanne Bach
Direktør

http://dce.au.dk


4 TVÆRGÅENDE AKTIVITETER

Efter tre års ihærdig indsats har Faculty of Technical Sciences, 
Tech, nu opnået dokumentation for kvaliteten i sin myndigheds-
rådgivning: Fakultetets myndighedsrådgivning - herunder 
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi - blev i 2020, 
som det første universitet i landet inden for netop myn-
dighedsrådgivning, certificeret efter den internationale 
ISO 9001-standard. Det dokumenterer og sikrer, at Techs 
rådgivningsaktivitet er af høj, ensartet kvalitet til glæde 
for både universitet og aftagere.

Sensommeren 2020 kom for en del af Techs medarbejdere 
og ledere til at stå i noget, der ligner eksamenens tegn, 
da fakultetets kvalitetsorganisation og den akkrediterede 
certificeringsvirksomhed FORCE gennemførte den eksterne 
såkaldte fase 2-audit af de rådgivningsaktiviteter, fakultets forskere 
og rådgivere hvert år leverer.

DCE’S MYNDIGHEDSRÅDGIVNING 
OPNÅR ISO 9001-CERTIFICERING

PROC. 1 
Udarbejdelse af 
tilbud og indgå-
else af kontrakt

PROC. 2
Modtagelse af be-
stilling og forvent-
ningsafstemning

PROC. 3
Organisering af 
rådgivning

PROC. 4 
Projektstyring

PROC. 5
Underleverandører 
og samarbejds-
partnere

PROC. 10
Dokumenthånd-
tering

PROC. 11
Datalagring

PROC. 12
Afhjælpende, fore-
byggende og korri-
gerende handlinger

PROC. 13
Registreringer

PROC. 14
Intern audit

PROC. 15
Opstilling af årlige 
kvalitetsmål

PROC. 16
Ledelsens evaluering

PROC. 6
Gennemførsel af 
opgaven

PROC. 7
Kvalitetssikring af 
produkter

PROC. 8
Dialog med rekvi-
rent om udkast til 
leverance

PROC. 9
O�entliggørelse 
af resultater og 
produkter

Opgaven modtages og 
ansvarlig centerenhed 
identi�ceres

Opgaven videreformidles til 
forskningsmiljøerne

Opgaven afgrænses og 
løses i forskningsmiljøerne

Det udarbejdede pro-
dukt gennemgår en 
faglig kommentering

Opgaven afsluttes

Efter certificeringsauditten i august kvit-
terede FORCE den 10. september 

2020 med det officielle certifikat, 
der dokumenterer, at fakultetet 

lever op til de omfattende krav 
og rammer, der kræves for at 
opnå en ISO 9001-certifice-
ring. Fakultetets arbejde med 
kvalitetsledelsessystemet star-
tede i 2017, og systemet blev 

implementeret i fakultetet den 
1. september 2019.
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ISO 9001 er et kvalitetsledelsessystem, som er anerkendt verden 
over, og som for mange vil være synonym med kvalitet, effektiv 
styring og dokumentation og dertil et struktureret og anerkendt 
værktøj i dialogen med kunden. Erfaringerne viser, at ISO 9001 
sikrer forbedret kvalitet i produkter og ydelser, og at certificerede 
virksomheder opnår bedre styring af de interne arbejdsprocesser. 
Det sidste er blandt andet til glæde for medarbejderne, der op-
lever systemets procedurer som en støtte i den ofte tidspressede 
rådgivning af myndighederne. Standarden sikrer samtidigt, at 
Tech hele tiden har fokus på at skabe forbedringer, blandt andet 
gennem åbenhed og systematik, både internt og i samarbejdet 
med de eksterne partnere.

ISO 9001 stiller krav til hele processen for rådgivningen: Fra 
opgaven tikker ind fra kunden, over forventningsafstemning, 
gennemførelse og kvalitetssikring af produktet til leverance og 
offentliggørelse. Særligt er der stort fokus i forhold til kundekrav 
og –tilfredshed og til dokumentation af alle arbejdsgange, og 
systemet specificerer både kravene til implementering af nye 
arbejdsprocesser og til løbende vedligeholdelse og forbedring 
af fakultetets kvalitetsledelse af rådgivningsaktiviteterne.

ISO 9001-certificeringen er en gensidig dokumentation mellem 
Tech og samarbejdspartnere for at sikre, at kvaliteten af rådgiv-
ningen er konsistent høj, og at processerne er transparente for 
de rådgivningsaktiviteter, fakultetet udfører.

 Foto: Colourbox
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Efter seks års arbejde med at vurdere truslerne mod de 
danske arter er Den Danske Rødliste nu opdateret. Det 
overordnede billede af vurderingerne er, at de danske 
arter er blevet mere truede i de seneste 10 år.

Gennem de sidste seks år har mere end 20 artseksperter 
vurderet 12.000 danske plante-, dyre- og svampearters 
risiko for at uddø i den danske natur. Efter nøje analyse 
af disse nye vurderinger ses en lille – men statistisk sig-
nifikant – tilbagegang for de danske arter samlet set; 
de er generelt blevet lidt mere truede end de var da 
de sidst blev vurderet i Rødliste 2010.

Rødliste 2019 omfatter karplanter, svampe, mosser, laver, 
fugle, pattedyr, fisk, padder, krybdyr, sommerfugle, bier, 
guldsmede, græshopper, døgnfluer, vårfluer, slørvin-
ger, adskillige grupper af biller, græshopper, svirrefluer 
og edderkopper. Flere af disse artsgrupper er nye på 
rødlisten, for eksempel mosser, døgnfluer, vårfluer og 
slørvinger, mens andre nu rummer alle arter i gruppen, 
eksempelvis bier (tidligere var kun humlebierne med) 
og fisk (tidligere var kun ferskvandsfisk med).

DEN DANSKE RØDLISTE   
– NY STATUS FOR DANMARKS  
 PLANTER, DYR OG SVAMPE

Flueblomst (Ophrys insectifera L.) er kategoriseret som kritisk truet (CR) i 
seneste rødliste. 

Foto: Jesper Erenskjold Moeslund



7

Ser man på de aktuelle trends for truede og næsten truede arter, 
er ca. 2,5 % af arterne i fremgang, mens lidt over 15 % vurderes 
at være i tilbagegang. Omkring 11 % af disse arter er stabile og 
for resten af arterne kender forskerne ikke trenden.

Dykker man ned i de enkelte artsgrup-
per, ser man en signifikant stigning i 
truede arter af karplanter, fugle, 
svirrefluer og snudebiller, og 
der ses et signifikant fald 
i truede arter af guld-
smede. For de øvrige 
artsgrupper er der 
ikke statistisk signifi-
kante ændringer, og 
forskerne kan derfor 
ikke konkludere på 
udviklingen herfor. 
Der er store forskelle 
i de forskellige arts-
gruppers andele af 
rødlistede arter; især 
artsgrupper som laver, 
padder, fugle, krybdyr, 
mosser, torbister, pattedyr, 
svampe, dagsommerfugle 

og bier har forholdsvist store andele af rødlistede arter, mens der 
er en mindre andel rødlistede arter for vandtæger, fisk, natsom-
merfugle og guldsmede.

Andelen af rødlistede arter er især stor i skovene og 
i naturtypen græsland, som er lysåbne, tørre 

og naturligt, næringsfattige områder. Over-
raskende nok findes der også mange 

rødlistede arter i agerlandet, men 
det skyldes, at især laver og mosser 

trives på gamle allétræer, store 
sten og gamle stendiger. Af de 

særlige substrater, som de rød-
listede arter lever på og af, er 
især bar jord og sand, kalkrig 
jord, samt både levende og 
døde løvtræsstammer de 
vigtigste.

Den nye rødliste præsenteres 
på en ny hjemmeside med 
forbedrede muligheder for 

at fremsøge og downloade 
vurderingerne til brug i for ek-

sempel forvaltning, forskning, 
formidling, og lovgivning. Se den 

nye rødliste her: AU Bios cience - Den 
danske Rødliste.Guldblomme, Juni 2008, Hjelm Hede i 

Midtjylland. Foto: Jesper Moeslund.

https://bios.au.dk/forskningraadgivning/temasider/redlistframe/
https://bios.au.dk/forskningraadgivning/temasider/redlistframe/
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Mod forvent-
ning er der ikke 
kommet nye unger i 
2020. Ulveparret i Ulfborg, 
som fik hvalpe i sidste år, 
opførte sig i løbet af foråret 
som om de skulle yngle 
igen. Ulveparrets bevægel-
sesmønstre og adfærd i marts og april tydede på, at ulveparret 
forberedte sig på at få hvalpe i samme område som i 2019. Et 
etableret par vil normalt yngle hvert år, så længe begge forældre 
er i live. For at beskytte ynglende ulve mod skadelig forstyrrelse 
udarbejdede DCE et sæt anbefalinger for regulering af færdsel 
og større, organiserede arrangementer i ulvenes yngletid nær 
ulves ynglehi. Omkring det forventede fødselstidspunkt 1. maj viste 
overvågningen en mærkbar nedgang i antallet af observationer 
i hi-området, ligesom der blev fundet færre ulveekskrementer i 
området. Dette mønster kan tyde på, at der blev født hvalpe,  
men at disse døde kort efter fødslen, eftersom ingen observationer 
eller DNA-spor efter hvalpe har kunne registreres.

Der blev i 2020 registreret fem formentlig revirhævdende enlige 
ulve, som opholder sig i henholdsvis Råbjerg-reviret i Nordjylland, 
i Klosterhede-reviret i Vestjylland, i Skjern-reviret i Vestjylland, i 
Oksbøl-reviret i Sydvestjylland, og i Hovborg-reviret i det sydlige 
Midtjylland. Dertil kan op til tre af hvalpene fra 2019 fortsat be-
finde sig i Ulfborg-reviret i Vestjylland eller andre steder i landet.

Ti ud af i alt 27 ulve registreret med kendt genetisk profil i Danmark 
er sidenhen forsvundet. Deres genetiske profil er ikke fundet i andre 
lande, og de er ikke fundet døde. Det har fået myndighederne 
til at efterspørge forskningsbaserede erfaringer med – og mulige 
løsninger på – ulovlig efterstræbelse af ulv, dvs. hvordan det kan 
forebygges, efterforskes og straffes. DCE arbejder videre med an-
befalinger omkring dette og den fortsatte ulveovervågning i 2021.

Det videnskabelige konsortium mellem Naturhistorisk Museum i 
Aarhus og DCE vandt udbudskontrakten med Miljøstyrelsen om 
at udføre systematisk overvågning af ulve i Danmark i perioden 
2020-2021. Naturhistorisk Museum i Aarhus og Aarhus Universitet 
fortsætter således arbejdet med bl.a. det nationale ulveregister. 
Arbejdet skal danne grundlag for beslutninger om, hvordan vi 
skal leve med vilde ulve i den danske natur.

For at kunne forvalte ulven i et landskab som det danske og holde 
befolkningen underrettet kræves viden om bestandens størrelse, 
sammensætning og udvikling. Den viden opnås dels gennem 
opsatte vildtkameraer og dels gennem observationer og prøver, 
som trænede frivillige finder i naturen og sender til Naturhistorisk 
Museum. På Aarhus Universitet leder forskere efter DNA-spor i 
prøverne. DNA-spor findes typisk i væv, hår, ekskrementer, urin 
eller blodspor fra ulv.

Der kan også findes DNA i spytprøver fra nyligt nedlagt bytte, 
hvor der er mistanke om, at en ulv har været på spil. Prøver i 
forbindelse med angreb på husdyr indsamles af Naturstyrelsen 
på vegne af Miljøstyrelsen.

På baggrund af DNA-analyserne af indsamlede prøver opdateres 
et DNA-register over hver eneste ulv i Danmark, baseret på det 
enkelte individs DNA-profil. Registret samkøres med fund fra Polen, 
Tyskland, Holland og Belgien som led i det centraleuropæiske 
samarbejde om genetisk overvågning af ulv (CEwolf) og på den 
måde kan forskerne bestemme for eksempel ulvens fødested, 
vandringer og slægtskab med andre ulve.

Særligt enlige ulve under vandring kan tilbagelægge store afstande 
på kort tid og er derfor svære at følge. Via www.ulveatlas.dk op-
fordres alle med interesse i at bidrage med viden om ulve derfor 
til at indsende oplysninger om ulve og formodede ulve. 
Statusrapporteringen for de indsamlede oplysninger i løbet af 
2020 har vist, at antallet af ulve i Danmark har ligget stabilt på 
9-10 individer: Fem-seks voksne samt fire-fem årsunger fra 2019. 

SYSTEMATISK OVER-
VÅGNING AF ULVE I 
DANMARK

Foto fra den 21. september 2019, der vi-
ser en af Ulfborgparrets hvalpe fra 2019. 

Foto: Kent Olsen, Naturhistorisk Museum 
Aarhus, Aarhus Universitet. 

Ulveobservation den 6/6-2021 

Foto: Simon Bomholt

http://www.ulveatlas.dk
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Målet er at kunne give svar på en række vigtige spørgsmål om 
arealanvendelse, brug af pesticider og landbrugsdrift, men også 
om de menneskelige konsekvenser af regulering af landbrugs-
driften i et bestemt område. Hvad betyder planlægningen af 
fødevareproduktionen og miljøet for de mennesker, der lever der? 

Forskerne forventer, at resultaterne vil få stor betydning for regu-
lering på miljø- og naturområdet, men i lige så høj grad give nye, 
videnskabelige resultater om populationers modstandsdygtighed 
i komplekse systemer.

Lige nu er meget af arbejdet i SESS koblet til økosystemtjenester, 
eksempelvis biers bestøvning af planter, som er en typisk økosy-
stemtjeneste, hvor naturen så at sige gør arbejdet for mennesket. 
Men konsekvenserne af eksempelvis at ændre i antallet af bier 
eller anvende sprøjtegifte i et givet område kendes ikke i dag. 
Forskerne arbejder ud fra en hypotese om, at effekter af eksem-
pelvis brug af pesticider eller af klimaforandringer er afhængige 
af lokale forhold, og populationernes modstandsdygtighed over 
for den pågældende stressfaktor er derfor vanskelig at forudsige. 
Her kan systemsimuleringer bidrage til en bedre forståelse ved 
at integrere effekterne af mange forskellige stressfaktorer med 
viden om populationsdynamik.

Læs mere om forskningscentrets arbejde her:
https://projects.au.dk/sess/

Det internationale Center for Socio-Økologisk System Simulation 
åbnede d. 10. december 2020 på Aarhus Universitet. Forsk-
ningscenteret anvender komplekse computersimulationer af 
samspillet mellem natur og menneskelig aktivitet til at forudsige 
konsekvenser af arealanvendelse.

Der er tale om en ny, holistisk tilgang til miljøplanlægning kom-
bineret med såkaldt high performance computing. Ved hjælp af 
GIS-kort, landbrugsoplysninger fra EU og en række andre data 
kan forskere fra 12 europæiske lande via matematiske modeller 
og simuleringskodning beregne biologiske, adfærdsmæssige 
og fysisk-kemiske forandringer i et område og dermed simulere, 
hvordan planter, dyrearter og mennesker vil opføre sig ved for-
skellige typer af beslutninger i et givet område.

INTERNATIONALT FORSKNINGS-
CENTER FOR SIMULERING AF  
SOCIO-ØKOLOGISKE SYSTEMER

Foto: Colourbox

https://projects.au.dk/sess/
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ningen på 2.930 ton kvælstof pr. år. I den tidligere baseline-rapport 
fra 2016 viste beregninger, at udviklingen i udvaskningen af 
kvælstof gennemsnitligt ville ligge mellem 4.300 ton merudvasket 
kvælstof og en reduktion på 350 ton pr. år. Gennemsnitligt ligger 
forventningerne til effekten af baseline-elementerne i 2021 på 
nogenlunde samme niveau i den nye vurdering fra 2020, som 
forskerne kom frem til i baselinerapporteringen udgivet forud for 
Fødevare- og landbrugspakken i 2016. Det bredere interval i den 
nye beregnede udvaskning skyldes ifølge rapporten blandt andet 
et større spænd i effekten af økologisk landbrugsdrift i forhold til, 
hvad der er estimeret tidligere. Desuden er der en stor usikkerhed 
på, hvorvidt vores nabolande kan nedbringe deres udledninger 
af kvælstof til atmosfæren, som påvirker Danmark. 

Udvaskningen af nitrat fra rodzonen og fosforudledning til søer 
og åer for udvalgte baselineelementer for perioden 2019-2027 er 
også blevet vurderet i 2020. Forskere fra DCE og DCA har vurderet 
effekterne i forskellige scenarier for udvikling i landbrugsproduktion 
og ændring i det dyrkede areal, mere skov, større arealer med 
økologisk dyrkning, mindre tilførsel af kvælstof fra atmosfæren 
samt udtagning af lavbundsjorde med et klimaformål. 

Opdateringen og scenarierne i baselinearbejdet indgår i rådgiv-
ningen af Miljøministeriet, og kommer på den måde til at bidrage 
til for eksempel vandplaner og måltal for kvælstofudledning.

En såkaldt baseline for kvælstofudvaskning kan sammenlignes 
med en budgetfremskrivning for den fremtidige udvaskning af 
kvælstof, hvor man tager højde for forbrug, ændrede regler og alle 
mulige andre forhold, der kan påvirke udvaskningen af kvælstof 
til natur og kystvande.

Man ser på en række elementer og vurderer, hvordan man for-
venter, de vil udvikle sig i de kommende år – eksempelvis hvor 
mange hektar, der forventes at blive taget ud af landbrugsdrift, 
fordi arealet skal bruges til nye veje, byområder eller skov, eller 
hvor meget landbrugsjord, der omlægges til økologisk drift.

I en ny opdateret baseline har forskere fra DCE og DCA (Nationalt 
Center for Fødevarer og Jordbrug, AU) opdateret resultaterne fra 
en tidligere baseline-rapport fra 2016 med blandt andet nyere 
data for afgrødefordeling, forbrug af gødning og gødningsnormer 
for det dyrkede areal i Danmark. Forskerne kan med de nye data 
vurdere, hvor stort potentialet er for at nedbringe udvaskningen 
af næringsstoffer fordelt på et udvalg af forskellige virkemidler 
og fordelt på 23 kystoplande inden for landet.

Prognosen for virkemidler til at nedbringe kvælstofudledningen, 
som er implementeret frem til og med 2021, har en stor usikkerhed, 
men forventes at ændre den årlige udvaskning af kvælstof mellem 
en merudvaskning på 5.310 ton og en reduktion i kvælstofudvask-

STATUS OG SCENARIER FOR  
KVÆLSTOFBUDGETTET

Udsigt fra Langø, Fyn. Foto: Kirsten Bang
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DCE har udgivet en rapport, der beskriver projektet ”Fosforkort-
lægning af dyrkningsjord og vandområder i Danmark”. Projektet 
er gennemført af DCE i samarbejde med DCA Københavns 
Universitet, DHI og Wageningen Environmental Research for 
Miljø- og Fødevareministeriet i perioden 2017-2020. Formålet 
med projektet har været at få kortlagt de landbrugsarealer, hvor 
risikoen for fosfortab er størst. Disse risikoområder for fosfortab 
er i rapporten samlet i et fælles kortværk. For vandløb, søer og 
marine områder er vandområdernes følsomhed for tilførsel af 
fosfor vurderet og forsøgt kortlagt. Fosforfølsomhed er i denne 
forbindelse en vurdering af, hvor sandsynligt det er, at et vand-
områdes miljøkvalitet påvirkes nævneværdigt af ændringer i 
tilførsler af fosfor til området.

DCE har desuden i 2020 udgivet et katalog over virkemidler, som 
kan målrettes til de områder, hvor risikoen for fosfortab er stor, og 
hvor vandmiljøet er fosforfølsomt. Virkemidlerne kan anvendes 
i en målrettet fosforindsats i de kommende vandområdeplaner 
2021- 2027. Kataloget indeholder samtidig forslag til afværgefor-
anstaltninger mod fosfortab i den nationale vådområdeindsats. 

Fosfor er et uhyre vigtigt næringsstof for planter, men hvis der 
er for stort overskud af grundstoffet, kan det skade vandmiljøet. 
Fosfors betydning i forhold til det andet vigtige næringsstof, kvæl-
stof, skifter ikke alene mellem vandløb, søer og havet, men også 
hen over året.

Fosfor spiller en afgørende rolle for søernes vandkvalitet og økolo-
giske tilstand, fordi fosfor tit er det næringsstof, der typisk begrænser 
produktionen af planteplankton i søer.

I Danmark bliver der hvert år tilført ca. 2.200 ton fosfor til vand-
miljøet. Omkring 800 ton stammer fra rensningsanlæg, overløbs-
bygværker, industri og beboelser, der ikke er tilknyttet central 
kloakering, mens de resterende ca. 1.400 ton udgør det såkaldte 
diffuse fosforbidrag. Dette bidrag skyldes dels egentlige dyrk-
ningsrelaterede aktiviteter (det såkaldte landbrugsbidrag), dels 
et naturbidrag. Naturbidraget er det fosfortab, der ville være uden 
menneskelige aktiviteter, og omfatter blandt andet fosfortilførsel 
med grundvand og erosion af vandløbsbrinker. Landbrugsbidraget 
er opgjort til ca. 700 ton fosfor og udgør dermed ca. 30% af det 
samlede fosfortab.

Koncentrationen af fosfor er faldet i de danske søer siden 1989, 
hvor der blev gennemført forbedret spildevandsrensning. Ind-
holdet af fosfor er ifølge rapporten dog endnu for højt i de fleste 
danske søer til, at de opfylder målsætningen om mindst at have 
god økologisk tilstand.

KORT OVER DANMARKS TABTE 
FOSFOR

Tystrup Sø. Foto: Kirsten Bang.
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kortlægge, hvilke stoffer der findes ved de enkelte kilder, og om 
der er statistisk forskel i koncentrationerne mellem målestationer 
i forskellige oplandstyper, der kan henføres til de forskellige po-
tentielle kilder (beliggende i de forskellige oplandstyper). 

Den statistiske analyse baseredes på Principal Component Ana-
lysis (PCA) efterfulgt af hhv. test af, om der var signifikant sam-
menhæng mellem oplandstyper og PCA-scorer ved brug af 
lineære modeller. 

Det nationale program for overvågning af vandmiljø og natur 
(NOVANA) omfatter bl.a. overvågning af miljøfarlige forurenende 
stoffer (MFS) i vandløb og søer.

Som et element i overvågningen blev der i en periode analyseret 
for stoffer, som var vurderet til at være relevante i forhold til be-
stemte potentielle kilder til påvirkning af vandmiljøet. I et projekt 
udført for Miljøstyrelsen har forskere fra DCE analyseret disse 
data fra hhv. søer (sedimentprøver) og vandløb (både vand- og 
sedimentprøver), som blev indsamlet i perioden 2011-2018 for at 

ANALYSE AF KILDER TIL MILJØ- 
FREMMEDE STOFFER I FERSKVAND

Suså. Foto: Kirsten Bang



13

Analysen omfattede metaller, PAH’er (tjærestoffer) og DEHP 
(blødgørere) i forhold til oplandstyperne “landbrug og spredt 
bebyggelse”, “regnbetingede udledninger” (som er udledninger 
af spildevand, der i forbindelse med regnhændelser løber via 
kloak til vandløb, sø eller kyst) og “rensningsanlæg med avan-
ceret rensning”. 

I søsediment fandt forskerne sammenhæng mellem koncentra-
tionerne inden for grupperne af henholdsvis metaller og PAH’er 
og for metaller og PAH’er, samlet set. DEHP blev udeladt i ana-
lysen da for mange målinger var under detektionsgrænsen. I 
vandløbssediment fandt man sammenhæng mellem koncen-
trationerne inden for gruppen af PAH’er. En formodning om, at 
regnvandsafskyl fra f.eks. vejbelægningen kan være en kilde til 
PAH-tilførsel, blev understøttet, idet der både for sø- og vand-
løbssediment var signifikant sammenhæng med oplandstypen 
“regnbetingede udledninger” og PAH’erne, med et forventet lidt 
højere koncentrationsniveau sammenlignet med de øvrige op-
landstyper i undersøgelsen. Der blev ikke fundet nogen signifikant 
sammenhæng mellem DEHP og oplandstype. For vandløbsvand 
var det kun metallerne, som udviste tilstrækkeligt med positive 
fund til, at de kunne indgå i en statistisk analyse. Her fandt man 
ikke sammenhæng mellem koncentrationerne af metaller eller 
sammenhæng med nogen af oplandstyperne i undersøgelsen.

Undersøgelserne bidrager med input til en kortlægning af mulige 
forureningskilder og identifikation af stoffer, som kan optræde 
som indikatorer for bestemte oplandstyper. Den viden vil kunne 
benyttes i reguleringen af miljøfremmede stoffer til vandmiljøet.
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stillinger. Kystturismens økonomiske effekter i form af skatter og 
afgifter udgør tilsammen 1,29 mia. kr. i de ni kommuner.

Samtidig er vindmølleparker i fortsat vækst, og der pågår råstof-
indvinding, fiskeri og havbrug i det vestlige Kattegat. I området 
fiskes med skovltrawl og muslingeskraber med fokus på fangst af 
torsk, fladfisk, jomfruhummer og muslinger. Der er flere havbrug 
med opdræt af fisk primært langs kysterne, som i tre af rapportens 
scenarier foreslås udfaset.

Rapporten beskriver fysiske, kemiske og biologiske forhold i pro-
jektområdet, som omfatter et areal på 7.573 km2 i det vestlige 
Kattegat og det nordlige Bælthav samt fire scenarier, som hver 
især beskriver videnbaserede, bæredygtige planer for erhvervs-, 
samfunds- og miljømæssige forhold og aktiviteter i projektområdet.

De fire scenarier i rapporten kaldes 1) erhvervene først-scenariet, 
2) naturen først-scenariet, 3) multifunktionalitet og 4) funktions-
adskillelse. Scenarierne i rapporten er struktureret med en række 
antagelser, konfliktområder, muligheder for sameksistens, konkrete 
indsatsområder og konsekvenser af de foreslåede indsatser.

Et godt havmiljø er ifølge rapporten en forudsætning for en bæ-
redygtig udvikling af havets ressourcer, for udvikling af mange 
erhvervsaktiviteter og ikke mindst for jobskabelse og økonomi 
inden for turisme, friluftsliv og velfærd.

Torsk eller turister – eller begge dele? En analyse af mulighederne 
for planlægning af aktiviteter i den vestlige del af Kattegat viser 
bæredygtige muligheder for fremtidige aktiviteter i området.

En kommende lov om maritim planlægning fik i 2020 kommu-
nerne ved det vestlige Kattegat, dvs. Mariagerfjord, Randers, 
Aarhus, Horsens, Hedensted, Norddjurs, Syddjurs, Odder og Samsø 
kommuner, til at gå sammen om et høringssvar til havplanen for 
det vestlige Kattegat, og en videnskabelig rapport fra DCE blev 
i 2020 det faglige grundlag for kystkommunernes arbejde med 
kommuneplanlægning med fokus på kystzonen og kystvandene.

I rapporten har forskere fra DCE/AU og Københavns Universitet 
opstillet fire scenarier for en bæredygtig udvikling i området. 
Rapportens resultater viser, at uanset hvilke scenarie man væl-
ger, er der en række konflikter og konsekvenser, som vil påvirke 
jobskabelse og økonomi.

Der er mange hensyn at tage i forbindelse med planlægningen 
af aktiviteter i det vestlige Kattegat: Søtransport, vindenergi, råstof-
indvinding, fiskeri og akvakulturer, turisme, rekreation og sejlads.

Turisme og rekreative aktiviteter er af stor betydning for jobska-
belse og økonomi i projektområdet. Kystturismen genererer ifølge 
rapporten 2,7 mia. kr. om året og beskæftigelse til 4.515 fuldtids-

FIRE BUD PÅ PLANLÆGNING I DET 
VESTLIGE KATTEGAT

Foto: Colourbox
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store flerårige makroalger. Vækst af makroalger kræver lys, men 
havet i Limfjorden er præget af høje koncentrationer af organisk 
materiale (levende og døde dyr, planter og mikroorganismer), som 
svækker lyset ned til bunden. Undersøgelserne viste, at der kræves 
en reduktion i lyssvækkelsen på op mod 42%, før makroalger kan 
forventes at bidrage positivt til tilbageholdelsen af kvælstof og 
fosfor i fjordbunden og til iltproduktionen på større dybder i Løg-
stør Bredning. En sådan reduktion i lyssvækkelsen forudsætter en 
markant reduktion i de eksterne tilførsler af kvælstof og fosfor, da 
det på sigt fører til reduktion af organisk stof. Makroalgernes vækst 
og overlevelse blev også påvirket negativt af tilbagevendende 
perioder med iltsvind (som følge af iltkrævende nedbrydning 
af det organiske materiale) og høje vandtemperaturer. Ende-
lig er revene forholdsvis små og domineret af kolonidannende 
iltforbrugende dyr (krabber, søstjerner, havsvampe, søpunge, 
søpindsvin), som hindrer makroalgernes etablering. Søpindsvin 
af arten, tangborren, er ydermere en begrænsende faktor for 
revenes iltproduktion, da de græsser de større makroalger ned.

Eftersom en positiv effekt af stenrev for den bundnære iltproduktion 
forudsætter en markant reduktion i tilførslen af næringsstoffer, blev 
stenrev ikke anbefalet som et effektivt N-virkemiddel.

Det skal nævnes, at undersøgelser foretaget af DCE i anden 
sammenhæng viser, at etablering af stenrev til gengæld har 
andre positive effekter, herunder at øge biodiversiteten i det 
pågældende havområde – også i Limfjorden. 

Stenrev er generelt meget produktive habitater, som under gun-
stige miljøforhold kan etablere et højt dække af fastsiddende 
makroalger (tang) helt inde fra kysten og ud til større dybder. 

Som en del af et større ”Stenrevsprojekt” med finansiering fra 
Miljø- og Fødevareministeriet og med Limfjordsrådet som over-
ordnet projektleder, har forskere fra DCE i samarbejde med Dansk 
Skaldyrscenter, DTU Aqua, udarbejdet en rapport, som præsenterer 
data, der danner fagligt grundlag for at vurdere, om genetable-
ring af stenrev i Limfjorden kan udgøre et virkemiddel, der på sigt 
kan bidrage til at reducere den interne næringsstofbelastning og 
samtidig forbedre den økologiske tilstand i Limfjorden. 

Dette bliver belyst gennem en omfattende række eksperimen-
telle og feltbaserede studier af lyskrav og fysiologisk stress hos 
makroalger, lysforhold på bunden, vandkvalitet og processer af 
betydning for ilt- og kvælstofdynamik i Limfjorden. 

Undersøgelserne fokuserede på Løgstør Bredning i Limfjorden, hvor 
især to lokaliteter i Bjørnsholm Bugt var udgangspunkt for en serie 
feltstudier af ilt og næringsstofdynamik. Hertil kom undersøgelser 
omkring et nyetableret stenrev ud for Livø og målinger af vand-
kvalitet og optiske forhold i vandsøjlen på to stationer i området.

Resultaterne viste, at stenrev i Limfjorden, ikke havde positive 
effekter på iltforhold og på tilbageholdelse og fjernelse af kvæl-
stof eller fosfor. En væsentlig årsag til de udeblevne effekter af 
makroalger var de meget lave dækningsgrader (biomasser) af 

INGEN POSITIV EFFEKT AF STENREV 
SOM MULIGT KVÆLSTOFVIRKE- 
MIDDEL I LIMFJORDEN

Stenrev i Bjørnsholm Bugt domineret af filtrerende organismer samt 
krabber, søstjerner og søpindsvin. Foto: Peter A. U. Stæhr
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havets planter og dyr. På den måde kan de marine virkemidler 
bidrage til at opnå god økologisk tilstand i vores kystvande, som 
i overensstemmelse med EU’s vandrammedirektiv er målet for 
de danske vandområdeplaner.

DCE offentliggjorde i 2020 en rapport om marine virkemidler og 
et notat om høst af søsalat. Tilsammen giver rapport 

og notat en beskrivelse af den viden, der er 
om virkemidlerne i dag, og om deres 

effekter i vandmiljøet samt øko-
nomi for de virkemidler, hvor 

tilgængelig viden findes.

EU’s vandrammedirektiv fastsætter mål for miljøkvaliteten af grund-
vand, vandløb, søer, overgangsvande, kystvande samt kunstige og 
stærkt modificerede overfladevandområder. De marine vandom-
råder skal som minimum opnå god økologisk tilstand.

Marine virkemidler har til formål at forbedre miljøtilstanden i 
de danske fjorde og kystvande. Virkemidlerne er 
kendetegnet ved at være placeret i selve 
vandmiljøet, hvor de binder eller fjer-
ner næringsstofferne kvælstof 
(N) og fosfor (P) fra vandet, 
eller på anden vis for-
bedrer vilkårene for 

Søsalat i Skive Fjord.

Foto: Michael Bo Rasmussen

MARINE VIRKEMIDLER KAN  
FORBEDRE MILJØTILSTANDEN I DE 
DANSKE FJORDE OG KYSTVANDE



Rapporten, som er udarbejdet i samarbejde med Danmarks 
Tekniske Universitet (DTU) og Syddansk Universitet (SDU), og med 
bidrag fra Limfjordsrådet og DHI, beskriver status for viden om 
seks potentielle marine virkemidler med fokus på N- og P-effekt:

• Muslingeopdræt 

• Dyrkning af sukkertang 

• Reetablering af ålegræs 

• Sand-capping (udlægning af ”kappe af sand” på havbunden, 
der muliggør etablering af ålegræs)

• Omplantning af muslinger 

• Iltning af bundvand med ren ilt

Det eksisterende vidensgrundlag, og dermed datasikkerheden, 
for de beskrevne virkemidler er forskellig og er på den givne bag-
grund blevet vurderet og inddelt i fire kategorier: ’Operationelt’, 
’Potentielt lovende’, ’Teoretisk lovende’ og ’Ikke egnet til danske 
farvande’. 

Kun virkemidlet ’Iltning af bundvand med ren ilt’ blev vurderet som 
’Ikke egnet til danske farvande’ – de øvrige kunne kategoriseres 
som enten ’Operationelle’ eller ’Potentielt lovende’. Ingen af de 
marine virkemidler bør dog implementeres uden en forudgå-
ende faglig vurdering af placering, da de ikke nødvendigvis er 
virksomme eller effektive i alle marine områder. 

Høst af naturligt forekommende søsalat kan ikke få status af 
NP-virkemiddel, idet det allerede indgår som N- og P-reservoir i 
det marine økosystem. Men idet masseforekomster af søsalat er 
forårsaget af eutrofiering og på flere måder bidrager til at forværre 

den økologi-
ske tilstand i 
lavvandede, 
næringsbe-
lastede fjord-
områder, kan 
høst af eutro-
fieringsbetingede 
masseforekomster 
af søsalat betragtes 
som et habitatrestaure-
rende virkemiddel. I DCE-no-
tatet vurderedes virkemidlet på 
det eksisterende vidensgrund-
lag at være potentielt lovende.

Som det også anbefales i Vandrammedirektivet bør forurening 
fjernes ved kilden. Det er væsentligt at pointere, at marine vir-
kemidler afhjælper effekter af eutrofiering, men ikke i sig selv 
påvirker selve tilførslen af næringsstoffer til de marine områder. 
Marine virkemidler kan således ud fra et forvaltningsmæssigt 
synspunkt ikke stå alene.

Etablering af stenrev som marint virkemiddel nævnes i den om-
talte rapport, men er rapporteret selvstændigt – se næste side.

Der er udarbejdet en opfølgende rapport omkring potentialer 
og barrierer for de tre marine virkemidler Muslingeopdræt, Tang-
dyrkning og Transplantering af ålegræs. Den er udgivet i 2021 af 
DTU aqua i samarbejde med DCE/AU og SDU. 

Dyrkning af sukkertang.

Foto: Teis Boderskov

Sejlende høst af søsalat i Skive Fjord, august 2019.
Foto: Michael Bo Rasmussen
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KLIMAFORANDRINGER ØGER 
RISIKOEN FOR INVASIVE ARTER  
I HAVET VED GRØNLAND
Spredning af invasive arter er på verdensplan et stort problem. Inva-
sive arter er plante- eller dyrearter, der ved menneskets aktiviteter 
flyttes fra en del af verden til en anden, hvor de formår at formere 
og sprede sig så aggressivt og effektivt, at de kan udkonkurrere de 
oprindelige arter og påvirke biodiversiteten negativt.

Et kendt eksempel på en invasiv art er Kongekrabbe, også kaldet 
Kamchatkakrabbe, som efter udsætning ved Kola-halvøen efterføl-
gende har invaderet norske farvande, hvor den har store effekter på 
især bunddyr. Kamchatkakrabber æder stort set alt på havbunden og 
kan dermed fjerne fødegrundlaget for f.eks. fisk i de arktiske farvande. 
Et andet eksempel er den Amerikanske ribbegople (populært kal-
det Dræbergople), der - efter at være blevet spredt med ballastvand 
fra skibe - har påført store skader og økonomiske tab for fiskeriet i 
Sortehavet, da en stor del af ribbegoplens føde er fiskeæg og -yngel.

I en rapport fra DCE har forskere fra Aarhus Universitet i samarbejde 
med Grønlands Naturinstitut, identificeret og risikovurderet en række 
mulige invasive arter for grønlandske farvande, og beskrevet hvad 
man kan gøre for at begrænse risikoen. 

Hidtil er der kun få eksempler på invasive arter i arktiske farvande. 
Imidlertid forventer forskerne bag rapporten, at risikoen vil øges i takt 
med klimaændringer, der opvarmer de arktiske områder, og den 
fremtidige øgede skibstrafik. Invasive arter kan spredes over store 
geografiske afstande med skibe. Når der kommer skibe til Grønland 
efter mineprodukter, er de fyldt med ballastvand. Dette vand har 
skibene tanket i havet langt borte, og skibene tømmer vandet fra 
ballasttankene umiddelbart før ankomst til Grønland. Desuden kan 
der også sidde organismer på ydersiden af skibene.

Der er de senere år kommet flere skibsruter i farvandene omkring 
Grønland på grund af klimaforandringer og den øgede minedrift. 
Det varmere vand giver også bedre betingelser for nye arter, som 
tidligere ikke kunne overleve, da vandet var koldere. Denne kom-
bination kan ifølge forskerne bag risikovurderingen accelerere 
tilstedeværelsen af invasive arter.

I rapporten udpeges en række arter, som forskerne vurderer kan blive 
invasive i de grønlandske farvande. Flere arter af krabber vurderes 
at udgøre den største risiko for at blive til nye invasive arter, der kan 
påvirke biodiversiteten og økosystemerne i de grønlandske farvande.

Rapporten indeholder også en række anbefalinger til arbejdet med 
at overvåge og hindre spredning af invasive arter. Overvågning 
af invasive arter kan ifølge rapporten ske i forbindelse med forsk-
ningstogter, hvor vandprøver kan undersøges for mulige invasive 
organismer på larvestadier. Desuden kan man på forskningstogter 
holde øje med nye arter. Endelig anbefales det i rapporten, at 
der indsamles informationer fra fangere og fiskere om eventuelle 
fangster af nye arter.

For at forhindre spredning af invasive arter peger forskerne på øget 
kontrol med skibe, der ankommer til grønlandske farvande og iden-
tifikation af skibstrafik med stor risiko for at medføre invasive arter.

Arbejdet med udarbejdelse af rapporten har modtaget økonomisk 
støtte fra Miljøministeriets tilskudsordning ’Miljøstøtte til Arktis’. Rappor-
ten er et bidrag til grundlaget for Miljøministeriets og Departementet 
for Forskning og Miljø i Grønlands Selvstyres implementering af Arktisk 
Råds strategi og handlingsplan om invasive arter i Arktis (ARIAS).

Kongekrabben (Paralithodes camtschaticus) kan veje op til 15 kilo og måle 
to meter fra klospids til klospids. Foto: Colourbox
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Hg0 til HgII – i løbet af et halvt døgn forsvinder Hg0 fuldstændig 
fra luften samtidig med en kraftig stigning i HgII.
Noget kunne tyde på at lignende episoder finder sted i løbet af 
den arktiske sommerperiode om end i mere begrænset omfang. 
Den nordligst beliggende fast bemandede lokalitet i Grønland er 
den militære station, Station Nord. Her ligger også Villum Research 
Station, som drives af AU og hvor der bl.a. foretages målinger af 
kviksølv. Her har forskere fra DCE/AU – med finansiering fra bl.a. 
Miljøministeriets Miljøstøtte til Arktis - undersøgt, hvad forholdet er 
mellem Hg0 og HgII i løbet af sommeren 2019 og 2020 og hvilke 
meteorologiske og atmosfæriske parametre, der kunne spille 
ind. De målte flere tilfælde af forøgede HgII-koncentrationer 
både i sommeren 2019 og 2020, og fandt, at disse episoder var 
associeret med lav relativ fugtighed, begrænset nedbør, lave 
temperaturer samt intenst sollys. Desuden pegede forskernes 
undersøgelser på, at episoderne opstår når luft transporteres fra 
den højere del af troposfæren (troposfæren udgør de nederste 
8 km af atmosfæren i Arktis) ned til stationen.

Kendskab til processerne og de parametre, der er involveret i af-
sætning af kviksølv i Arktis og en øget forståelse for, hvordan disse 
eventuelt kan blive påvirket af eksempelvis stigende temperaturer, 
ændrede meteorologiske betingelser og smeltende havis som 
følge af klimaforandringer er vigtige for at kunne forstå hvordan 
kviksølvforureningen udvikler sig i fremtiden og hvor hurtigt den 
vil ændre sig, når udslippene ændres. 

Undersøgelserne beskrevet her er finansieret gennem to projekter 
(iGOSP og iCUPE) under The European network for observing our 
changing planet (ERA-PLANET) samt af Miljøstyrelsens Miljøstøtte 
til Arktis. Resultaterne danner grundlaget for DCE’s rådgivning 
til myndigheder, herunder Arktisk Råd, og bidrager til et bedre 
beslutningsgrundlag for eksempelvis regulering af brugen af 
kviksølv samt effekten af denne og anbefalinger ift. indtag af 
fødeemner med indhold af kviksølv. 

Kviksølv (Hg) er giftigt for de fleste former for liv selv i lave kon-
centrationer. Det kan bl.a. medføre misdannelser og skader på 
nervesystemet. For mennesker kan skade på nervesystemet al-
lerede i fosterstadiet føre til langsommere indlæring og udvikling 
hos børn i forhold til børn uden eksponering.

Kviksølv frigives, når vind og vejr slider på klipper, når vulkaner går 
i udbrud og fra områder med gejsere og varme kilder. De men-
neskeskabte udledninger stammer primært fra kulkraftværker, af-
faldsforbrænding, cementproduktion og smådrifts guldudvinding.

Kviksølv indgår i et globalt kredsløb, da det kan transporteres 
over store afstande i atmosfæren. I Arktis er der stort set ingen 
lokale kilder til kviksølv, men luft fra Europas og Ruslands indu-
strielle centre bidrager til transport af kviksølv nordpå til Arktis og 
bidrager til den mængde af kviksølv, der allerede findes i luften. 

Kviksølv, der afsættes i havet, giver anledning til et stort optag 
af kviksølv i de akvatiske fødekæder - og en opkoncentrering 
op gennem fødekæden. Derfor eksponeres særligt mennesker, 
hvis primære fødeindtag er baseret på fisk og havpattedyr højt 
i fødekæden, som det er gældende for den arktiske befolkning.

Kviksølv findes i forskellige former og bliver udledt til atmosfæren 
i tre former: Den oxiderede gasformige (HgII) og den partikel-
bundne form (HgP) forsvinder fra atmosfæren enten ved tør- eller 
vådafsætning (deposition) tæt på kilden, mens den gasformige 
elementære Hg0 transporteres rundt over hele kloden. Hg0 kan 
enten langsomt afsættes til overflader eller oxideres til HgII, der 
derefter hurtigt bindes til partikler og derved bliver til HgP, men 
som i begge tilfælde afsættes hurtigt til jordens overflade. 

I Arktis opstår der om foråret dét, der kaldes for atmosfæriske 
kviksølv-fjernelsesepisoder (på engelsk: Atmospheric Mercury 
Depletion Events). Nogle særlige kemiske processer skubbes i 
gang af forårssolens stråler og forårsager en hurtig oxidering af 

KVIKSØLV I DEN ARKTISKE SOMMER

Kviksølv-måleudstyr på Villum research Station. Foto: Bjarne Jensen
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af olien på havoverfladen (in situ burning) og kemisk dispergering.

Selvom værktøjet er udviklet med fokus på Arktis, kan det an-
vendes overalt i verden, hvor der kan være risiko for olieudslip.

EOS-værktøjet består af et interaktivt regneark og en vejledning, 
hvor man føres igennem EOS analysen. Både EOS-værktøj og ma-
nual kan downloades gratis fra Aarhus Universitets EOS-websted 
(https://bios.au.dk/forskningraadgivning/temasider/environment-
oil-spill-response-eos/). På samme side er det også muligt at 
kontakte og give feedback til forskerne bag beredskabsværktøjet.

Forskere fra Aarhus Universitet har i 2020 lanceret et nyt, gratis 
værktøj til planlægning af beredskab i tilfælde af et olieudslip 
på havet. Formålet med værktøjet er, at minimere miljøpåvirk-
ningen af   olieudslip i Arktis og rundt om i verden. Myndigheder 
og lokale beredskaber kan frit anvende det forskningsbaserede 
planlægningsværktøj.

Værktøjet EOS (Environment & Oil Spill Response) kan understøtte 
beslutninger om, hvorvidt forskellige oliespildsbekæmpelsesme-
toder skal medtages i nationale beredskabsplaner for olieudslip. 
Disse metoder omfatter, udover mekanisk opsamling, afbrænding 

NYT VÆRKTØJ TIL HURTIG OG  
EFFEKTIV BEKÆMPELSE AF  
OLIEUDSLIP PÅ HAVET
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Resultaterne fra EOS-analysen 
kan indgå i international koor-
dinering af oliespildsberedskab, 
hvor der er risiko for at oliespild 
kan overskride landegrænser. 
De kan også fungere som ud-
gangspunkt til at træffe beslut-
ninger om kapacitetsopbyg-
ning og ekspertise vedrørende 
oliespildsberedskab.

Ud over koordinering af oliespildsberedskab er det også muligt, at 
bruge EOS-værktøjet i forbindelse med specifikke aktiviteter, så 
som olieboringer og olieudvindingsaktiviteter, til f.eks. beredskabs-
planlægning, risikovurderinger og identifikation af videnshuller.

EOS-værktøjet er blevet udviklet inden for rammerne af GRACE-
projektet, som blev finansieret gennem EU’s Horizon 2020-ram-
meprogram og koordineret af det finske miljøinstitut SYKE. Aarhus 
Universitet var ansvarlig for udviklingen af   EOS-værktøjet.

GRACE-projektet - om integration af forskellige oliespildsbekæm-
pelsesmetoder og deres miljøpåvirkninger - blev gennemført i 
årene fra 2016 til 2019 og fokuserede på at udvikle, sammenligne 
og evaluere effektiviteten og miljøpåvirkningen af   forskellige 
typer oliespildsbekæmpelsesmetoder i koldt klima. EU-projektet 
udviklede også metoder til real-time detektering af olieudslip 
under vand. Læs mere på projektets hjemmeside: 
https://www.grace-oil-project.eu/en-US/.

AARHUS  

UNIVERSITY

DCE – DANISH CENTRE FOR ENVIRONMENT AND ENERGYAU

Technical Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 172
2020

ENVIRONMENT & OIL SPILL RESPONSE (EOS) 

An Analytic Tool for Environmental Assessments to Support Oil Spill Response Planning

The Handbook

Kontrolleret forsøgsafbrænding af olie (”In situ burning”-operation) ved 
Færingehavn i Grønland. Foto: Lars Poort

https://www.grace-oil-project.eu/en-US/
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Forurening i luften omkring os medfører alvorlige helbredsef-
fekter i befolkningen. Årligt dør op mod 3 millioner mennesker 
i verden på grund af luftforurening. I Danmark skønnes tallet at 
være godt 4.000. Det er alvorligt, og der er brug for at fokusere 
mere på kilderne til forureningen og konsekvenserne af den. 
Alligevel er den gode nyhed, at luftforureningen i Danmark har 
været faldende gennem de seneste par årtier, og at luftkvaliteten 
faktisk er god relativt set.

Står man uden for en af de større danske byer på en varm som-
merdag med svag vind, vil man ofte kunne se forureningen fra 
især lokal vejtrafik give anledning til et brunligt skær over byen. 
På kolde vinterdage er der gang i mange brændeovne over hele 
landet, og det kan give anledning lokalt forhøjede forureningsni-
veauer. Lokale kilder er imidlertid kun en del af den luftforurening, 
som belaster sundhed, natur og klima. Luftforurening transporteres 
således over store afstande og langtransporteret forurening spiller 
en væsentlig rolle for de effekter, vi ser, af luftforurening i Danmark.

MILJØBIBLIOTEKSBOG OM  
LUFTFORURENING OG SUNDHED

 Trafikeret gade i København- Foto: Thomas Ellermann
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Bogen ”Luftforurening og sundhed” beskriver viden om luftforure-
ning og de tilknyttede helbredseffekter. I forhold til helbredsef-
fekterne ses der ligeledes på de omkostninger i kroner og øre, 
som luftforureningen har for samfundet. Denne beskrivelse af 
luftforurening og tilknyttede helbredseffekter viser, hvor vigtigt det 
er at følge udviklingen og se på, hvad vi kan gøre for yderligere 
at begrænse luftforurening i fremtiden.

BO RIEMANN
er professor i marin økologi 
og for valtning ved Institut 
for Bioscience, Aarhus 
Universitet.

På en varm sommerdag kan vi se forure-ningen ligge som et fint brunt tæppe over større danske byer, og om vinteren snor rø-gen fra utallige brændeovne sig op fra skor-stene. I hele Danmark forpester lastbiler og biler os med bilos – uanset årstid. En stor del af den forurening ender i vores lunger, resten i naturen. 

 Vi er afhængige af den luft, vi indånder, og kan ikke undgå at blive påvirket. Årligt dør op mod 3 millioner mennesker i verden på grund af luftforurening. I Danmark skønnes tallet at være 4.000. Det er alvorligt, og der er brug for at fokusere mere på kilderne til forureningen og konsekvenserne af den. Al-ligevel er den gode nyhed, at luftkvaliteten i Danmark faktisk er god relativt set. 
Luftforurening og sundhed  måler den aktu-elle forurening af luften og ser på helbreds-effekterne. Her er perspektivet også de om-kostninger i kroner og øre, luftforureningen har for samfundet. Det er derfor vigtigt at følge udviklingen og se på, hvad vi kan gøre for at begrænse luftforurening i fremtiden.

Aarhus Universitetsforlag

Miljøbiblioteket er en populærfaglig serie om natur og miljø i Danmark og Grønland. Serien formidler vigtig viden om naturen og samfundet til den natur- og miljøinteresse-rede læser og ønsker at synliggøre naturens kvaliteter, samfundets interesse heri, og hvorfor det overhovedet er vigtigt at forske i miljøforhold. Bøgerne i serien beskriver bredt appellerende fænomener i naturen  og fortæller om forskernes arbejde med at undersøge og løse miljøproblemer. 
Miljøbiblioteket udgives i et samarbejde mellem DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi og Aarhus Universitetsforlag.
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Foto: Ole Hertel.

Foto: Thomas Ellermann.

”Luftforurening og sundhed” er 7. bog i serien Miljøbiblioteket, 
der udgives af Aarhus Universitetsforlag i samarbejde med DCE. 
Miljøbiblioteket er en populærfaglig serie om natur og miljø i 
Danmark og Grønland.
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Målinger viste desuden, at de fine partikler (partikler med diame-
ter under 2,5 µm) faldt med 24-39 % fra de første ti måneder af 
2019 til de første ti måneder af 2020, hvilket vurderes at skyldes 
den samlede effekt af corona-restriktioner, det generelle fald i 
udledningerne og de naturlige variationer, som følge af år til år 
variationer i vejrforholdene. Det regnede usædvanligt meget i 
de første måneder af 2020, og derfor var koncentrationerne af 
fine partikler – der for en dels vedkommende bliver skyllet ud af 
luften med regn – allerede faldet betragteligt før restriktionerne 
trådte i kraft. Variationerne i vejrforholdene kan både føre til 
højere og lavere koncentrationer, hvilket gør det vanskeligt at 
adskille effekterne af corona-restriktionerne og variationerne i 
vejrforholdene. Sammenfaldet mellem de omfattende corona-
restriktioner og det store fald i koncentrationerne i foråret 2020 
peger ifølge notatet imidlertid på, at corona-restriktionerne er 
den væsentligste årsag til de usædvanlige lave koncentrationer.

Beregninger af helbredseffekter relateret til luftforurening indgår 
som et fast element i DCE’s rapportering af det danske luftover-
vågningsprogram under NOVANA, hvor gennemsnitsværdier for 
dødelighed og sygelighed over tre år, som kan tilskrives luftfor-
urening, opgøres på årlig basis.

Tiltagene mod corona-epidemien i foråret 2020 sænkede ak-
tiviteten på de danske veje og dermed også luftforureningen. 
Allerede efter få uger kunne forskere fra DCE analysere målinger 
fra nedlukningen i marts, hvor regeringens tiltag mod smittespred-
ning af corona-virus trådte i kraft.

Den mindre trafik på vejene i Danmark og det øvrige Europa 
førte til et fald i luftforureningen over Danmark, og skønsmæs-
sige beregninger viste, at den renere luft ville spare over 60.000 
sygedage og 80 for tidlige dødsfald i 2020 som følge af den 
reducerede luftforurening fra vejtrafik.

Det var især en betydelig del af indholdet af kvælstofoxider – 
kvælstofmonooxid og kvælstofdioxid, samlet kaldet NOx - som 
var forsvundet på forskernes luft-radar. Kvælstofdioxid har en 
direkte helbredseffekt, og kan medføre irritation af slimhinder fx 
øjne og åndedrætssystemet. 

På de såkaldte gadestationer, der er målestationer på stærkt 
trafikerede veje i København, Aarhus, Aalborg og Odense, viste 
målinger i løbet af de to første uger efter regeringens initiativer 
til at modgå smittespredning, at koncentrationen af NOx er fal-
det med gennemsnitligt 40 %. Det skal bemærkes, at det er en 
foreløbig vurdering, da det på daværende tidspunkt endnu ikke 
var muligt at nå at kvalitetssikre data.

CORONARESTRIKTIONER GAV 
RENERE LUFT

Foto: Colourbox
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helbredseffekter omfattende blandt andet for tidlige dødsfald 
og sygelighed i form af fx bronkitis, astma og lungekræft og de 
tilhørende samfundsmæssige omkostninger. Den anden rap-
port indeholder et virkemiddelkatalog for luftforurening i de to 
kommuner med fokus på, hvad kommunen selv kan gøre inden 
for bestemte områder, for eksempel by- og trafikplanlægning, 
elektrificering af transport eller brændeovne. For hvert område 
er effekterne og en række muligheder beskrevet for henholdsvis 
Odense og Frederiksberg – fra road pricing over skrotningsordnin-
ger for brændeovne til krav om elektriske entreprenørmaskiner og 
muligheder for at rense luften ved øget beplantning eller særlige 
vejbelægninger. De to rapporter indgår som baggrundsmateriale 
for begge kommuners overvejelser om fremtidige indsatser for 
at begrænse luftforurening.

For Københavns Kommune har forskerne i en videnskabelig rap-
port kortlagt helbredseffekter og tilhørende eksterne omkostninger 
af luftforurening i kommunen. Ifølge rapporten var der i 2017 
omkring 460 tilfælde af for tidlige dødsfald i Københavns Kom-
mune på baggrund af udendørs luftforureningsniveauer, ligesom 
der er omkring 440.000 dage med nedsat aktivitet (sygedage) 
som følge af luftforureningen i kommunen. I beregningerne dæk-
ker sygelighed over hospitalsindlæggelser for luftvejslidelser og 
hjerte-karsygdomme, kronisk bronkitis og astma, samt dage med 
tabt arbejde og nedsat aktivitet. De samlede samfundsmæssige 
omkostninger af luftforureningen i København er i rapporten 
beregnet til 8,8 milliarder kroner om året.

Frederiksberg Kommune. Foto: Colourbox

København, Odense, Frederiksberg og Tårnby har i 2020 taget 
forskellige skridt for at vurdere og bekæmpe luftforurening.
 
Ved at kortlægge emissioner fra kendte kilder som for eksempel 
trafik, brændeovne, industri og en række andre kilder til luft-
forurening, har DCE for Tårnby Kommune i 2020 udarbejdet et 
konkret forslag til et program for kortlægning af partikelforurening 
i kommunen. I forslaget giver forskerne desuden et statusoverblik 
over eksisterende viden om partikler og dens helbredseffekter, 
koncentrationsniveauer og vigtige kilder til partikelforurening i 
Tårnby Kommune, som i øvrigt er nabo til både Øresundsbroen 
og Københavns Lufthavn. Det samlede forslag fra DCE vil kunne 
danne grundlag for et efterfølgende udbud af opgaven med 
at gennemføre selve kortlægningen og et eventuelt overvåg-
ningsprogram.

I Odense og Frederiksberg har kommunerne fået udarbejdet to 
rapporter om luftkvalitet – dels om luftkvaliteten, dels en række 
forslag til mulige tiltag og målsætninger for kommunen, der kan 
nedbringe luftforureningen. Kortlægningen fra DCE indeholder 
en luftkvalitetsvurdering med geografisk beskrivelse af luftkvalite-
ten og en kildeopgørelse, samt beregninger af luftforureningens 

FLERE KOMMUNER ØNSKER VIDEN 
OM LUFTKVALITET
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rapporten fra landbrugsaktiviteter. Det medfører eksponering af 
befolkningen og efterfølgende sundhedseffekter.
 
I Danmark har nitrat i luftforurening vist sig at være forbundet med 
børns astma, og forureningen med fine partikler relateret til dyre-
produktion er forbundet med øget dødelighed i mange vestlige 
lande. Helbredsmæssige påvirkninger fra dyreproduktion er dog 
stadig ikke undersøgt i større omfang, hverken for de nærliggende 
omgivelser eller som en del af den generelle luftforurening.

Det har ikke været muligt for forskerne bag rapporten at lave 
en egentlig risikovurdering på basis af de tilgængelige studier. 
Dette skyldes ifølge rapportens forfattere, at antallet af studier 
er lavt, og at langt de fleste studier er tværsnitsstudier, dvs. en 
undersøgelse af hypoteser på tværs af et repræsentativt udsnit 
af en befolkningsgruppe.

Tværsnitsundersøgelser er en udfordring for risikovurdering, da 
de mangler objektive målinger af sundhedsresultaterne, hvorfor 
det er vanskeligt at drage sikre konklusioner omkring årsagssam-
menhængen. Der er dog et par undersøgelser, som strækker sig 
over 3-9 måneder, af kortvarige effekter blandt astmabørn og 
KOL-patienter, som er udsat for landbrugseksponering. Under-
søgelserne her påviser akutte negative virkninger af landbrugs-
eksponeringer på disse sårbare grupper.

Forskerne understreger i rapporten, at de kendte undersøgelser 
bør følges op af nye studier, for eksempel kohortestudier, for at 
estimere de langsigtede virkninger af eksponeringer fra land-
brugsdriften eller interventionsstudier, som kan vise en forbedring 
for helbredet, hvis man fjerner eksponeringen.

En gennemgang af den videnskabelige litteratur viser, at der kan være 

en række helbredseffekter og lugtgener forbundet med emissioner fra 

større husdyrhold, men at der mangler konkrete studier af årsagssammen-

hængen mellem for eksempel ammoniakudledning og lungesygdomme. 

Det viser en rapport fra DCE bestilt af Miljøministeriet.

Koncentrationerne af partikler, toksiner og gasser i miljøet om-
kring gårdene er meget lavere end det, som landmændene 
udsættes for i deres arbejde med husdyrene i staldene. Det er 
stadig ikke fuldt belyst, om disse koncentrationer er tilstrækkelige 
til at fremkalde sygdom og negative sundhedseffekter hos den 
befolkningsgruppe, der bor i nærheden enten generelt eller i 
modtagelige dele af befolkningen.
 
Fra store husdyrbrug kommer emissioner i form af partikler, gasser 
(fx ammoniak), bakterier, endotoksiner, vira og skimmelsvamp. 
De vigtigste kilder til partikler frigivet fra gårdene omfatter ifølge 
rapporten pollen og andre allergener, som stammer enten direkte 
fra husdyrene eller fra halm og strøelse anvendt på gårdene. 
Partikler frigivet fra landbrugsdrift kan også omfatte patogene 
mikroorganismer og resistente bakterier.
Aktuelt har undersøgelser af spredning af Covid-19 ifølge rap-
porten vist, at mink er kilde til Covid-transfektion mellem dyr og 
mennesker.

Desuden viser studierne, at større husdyrhold bidrager væsentligt 
med sekundære uorganiske aerosoler, herunder ammoniumsulfat 
og ammoniumnitrat, til fine partikler i miljøet på grund af ammo-
niaks reaktioner med sure gasser og partikler i atmosfæren. Over 
90 procent af ammoniakemissionerne i Danmark stammer ifølge 

HELBREDSEFFEKTER AF 
LANDBRUGETS LUFTEMISSIONER
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mindre fiskefartøj, som er relevant i forhold til kystnært fiskeri. Der 
er gennemført beregninger for tre forskellige omstillingstidspunkter 
(2020, 2025 og 2030) for at illustrere, i hvilken udstrækning skyg-
gepriserne ændres, hvis tidspunktet for omstillingen udskydes.

Der er en vis variation i de beregnede CO2-skyggepriser på tværs 
af omstillingsalternativ og fartøjstype. I alle tilfælde falder skyg-
gepriserne dog i takt med at omstillingstidspunktet udskydes. For 
el-dieselhybrid-casen kan faldet tilskrives en forventet reduktion 
i investeringsomkostninger. For biodiesel og metanol dual fuel-
scenarierne kan faldet derimod tilskrives forventede fald i priserne 
på hhv. biodiesel og grøn metanol i perioden 2020-2030. I alle 
tilfælde, på nær el-dieselhybrid-casen med omstilling i 2030, 
er omstillingsalternativerne ikke rentable i sig selv, og der er 
dermed er en samfundsøkonomisk omkostning forbundet med 
implementering af de forskellige omstillingsalternativer. 

Hvis omstillingen skal kunne gennemføres for større fartøjstyper, 
står valget på kort sigt mellem biodiesel eller metanol-dual fuel. 
Her indikerer analysens resultater, at omstilling til metanol-dual 
fuel fartøjer er det mest fordelagtige alternativ, idet der her på 
tværs af fartøjstyper og omstillingsår ses de laveste skyggepriser. 
Idet denne omstilling kan gennemføres for alle fartøjsstørrelser 
vil der kunne leveres markante reduktioner i de samlede udled-
ninger fra fiskeriet.

Hvis det vurderes væsentligt, at omstillingen skal ske 
hurtigt, så er biodiesel-scenariet måske særligt 

relevant, idet denne omstilling kan ske nemt og 
hurtigt, fordi den ikke kræver nogle særlige 

tilpasninger i skibenes motorer. Det kan såle-
des være et potentielt relevant alternativ for 
eksisterende fartøjer, hvorimod metanol-
dual fuel vil være relevant i forbindelse 
med udskiftning af fartøjer, der enten har 
udtjent deres levetid eller er tæt på.

CO2-emissionen fra fiskefartøjer er direkte proportional med far-
tøjernes dieselforbrug, og i 2018 udledte fiskefartøjerne i Danmark 
hvad der svarer til 0,7 % af Danmarks samlede CO2-emission. 
Udviklingen i energiforbruget og CO2-emissionerne fra fiskeri 
afspejler generelt set sammensætningen af fiskefartøjsflåden 
og hvor meget fiskeskibene benyttes. Fra 1990 til 2018 er CO2-
emissionerne fra fiskeskibe faldet med 57 %. 

 Selvom om CO2-udslippet fra fiskeri er lille set i forhold til Danmarks 
samlede CO2-udslip og emissionerne fra fiskeri har været faldende 
siden 1990, er det alligevel vigtigt at undersøge mulighederne 
for at nedbringe emissionerne fra fiskefartøjer i fremtiden, særligt 
set i lyset af Danmarks nationale målsætning om at reducere de 
samlede drivhusgasemissioner med 70 % i 2030 regnet i forhold 
til året 1990.

I et projekt finansieret af Søfartsstyrelsen under Erhvervsmini-
steriet har DCE bidraget med en analyse af mulighederne for 
klimaomstilling af fiskerierhvervet. Analysen fokuserer på brug 
af grønne brændstoffer i nybyggede fiskefartøjer, opnåede CO2-
emissionsbesparelser, de relaterede økonomiske omkostninger 
og CO2-skyggepriser. Skyggepriserne angiver den omkostning, 
der er forbundet med at opnå CO2-reduktioner ved de forskellige 
omstillingsalternativer. 

Beregningerne er udført for et skift i brændstof 
fra fossilt baseret MDO/MGO (Marine Diesel 
Oil/Marine Gas Oil), der normalt bruges 
af fiskefartøjer, til hhv. HVO (Hydro tre-
ated Vegetable Oil)-biodiesel og brug 
af grøn metanol i dual fuel-motorer 
for nybyggede fiskefartøjer, der 
repræsenterer det mest udbredte 
fiskefartøj i fem forskellige størrel-
sesklasser. Derudover beregnes 
også CO2-emissionsbesparelser og 
omkostninger ved et skift fra fossilt 
brændstof til el-dieselhybriddrift for et 

ANALYSE AF CO2-EMISSIONER OG
ØKONOMI VED GRØN OMSTILLING
AF FISKEFARTØJER

Fiskefartøjer. Fotos: Colourbox
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På baggrund af grundige litteraturstudier og beregninger på eksi-
sterende data, bidrager DCE til sammenstilling af viden og data-
grundlag for fastsættelsen af kvalitetskriterierne for udvalgte stoffer. 

Sammenstillingen i et datablad for de enkelte stoffer omfatter 
beskrivelser af fysiske/kemiske egenskaber, skæbne i miljøet (ned-
brydelighed og bioakkumulering) og data vedrørende giftighed 
over for dyr og mennesker. Desuden beskrives hvorledes fastsæt-
telsen af kvalitetskriterier for vand og/eller sediment og biota er 
udledt med baggrund i EU-kommissionens standardvejledning for, 
hvordan og på grundlag af hvilke data miljøkvalitetskriterier udle-
des. I databladets konklusion listes de anbefalede kvalitetskriterier. 

Et kvalitetskriterium i vandmiljøet af et forurenende stof er den 
højeste koncentration, som skønnes ikke at give uacceptable 
negative effekter på vandøkosystemer eller den menneskelige 
sundhed, hvis et stof akkumuleres i fisk eller andre dyr til human 
konsum.

I Danmark definerer Miljøstyrelsen kvalitetskriterier for forurenende 
stoffer i vandmiljøet (søer, vandløb og havet). Kvalitetskriterierne 
bliver beregnet på baggrund af de kemiske stoffers effekter 
på de dyr og planter (biota), der lever i vandet. Afhængigt at 
stoffets egenskaber vurderes der også potentielle effekter på 
sedimentlevende dyr og/eller højere trofiske niveauer (sekundær 
forgiftning). I tilfælde af risiko for human sundhed inddrages der 
også vurderinger af potentielle effekter gennem konsum af fisk 
eller andre vandlevende dyr.

MILJØKVALITETSKRITERIER FOR 
MILJØFARLIGE FORURENENDE  
STOFFER BESKYTTER MILJØ OG 
MENNESKERS SUNDHED

Foto: Colourbox
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DCE har bl.a. bidraget med udarbejdelse af datablad for in-
sekticiderne Chlorpyrifos (som i mellemtiden er blevet forbudt i 
EU) og Methyl-Parathion (forbudt i stort set alle lande, da det er 
påvist skadeligt for ikke kun insekter, men også mennesker) og for 
herbicidet Glyphosat (som bl.a. markedsføres som ukrudtsmidlet 
Roundup). Desuden er datablade for en række andre stoffer under 
udarbejdelse bl.a. insekticiderne chlormephos, cyhalothrin og 
dimethoat samt bi- og nedbrydningsprodukterne EP1 og EP2.

Miljøstyrelsen bruger kvalitetskriterierne som det faglige grund-
lag til at kunne fastsætte miljøkvalitetskrav, dvs. fastsætte den 
endelige koncentration af et bestemt forurenende stof i vand, 
sediment og/eller biota, som ikke må overskrides af hensyn til 
beskyttelsen af miljøet og menneskers sundhed. Dermed er mil-
jøkvalitetskriterierne essentielle i forbindelse med eksempelvis 
tilsyn med kemikalieproducerende virksomheder, men også i 
forbindelse med arbejdet med Danmarks Vandområdeplaner, 
som beskriver, hvordan man i Danmark vil nå målsætningen om 
god økologisk tilstand i de danske vandløb, kystvande, søer og 
grundvand i overensstemmelse med EU’s Vandrammedirektiv.
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Indtægter fordelt på indtægtskilde
Bevillingen fra det daværende Miljø- og Fødevareministerium (nu Miljømini-
steriet) var i 2020 på 117,5 mio. kr. DCE har i 2020 haft en samlet portefølje på 
ca. 400 mio. kr.

Omkostninger fordelt på opgavetype  

PUBLIKATIONER 2019 2020
Forskning
Videnskabelige artikler 468 494

Ph.d.-afhandlinger 11 8

Rådgivning
Videnskabelige og tekniske rapporter 91 89

Faglige redegørelser 76 101

Besvarelse af spørgsmål/høringer 6 4

Rammeaftaler med MFVM 33 %

Øvrige offentlige kontrakter 25 %

Offentlige
forskningsmidler 24%

EU-midler
(inkl. programmidler) 9 %

Privat fonde og virksomheder 9%

Forskning 62%

Overvågning 16%

Rådgivning
af myndigheder 17%

Rådgivning. øvrige 2% Formidling 1%

Undervisning og Ph.d proj. 2 %
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