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FORORD

Hanne Bach
Direktør

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 Miljø- og Fødevareministeriet og Energi-, Forsynings- og
Klimaministeriet, regioner og kommuner, Grønlands Selvstyres miljø- og råstofmyndighed og til EU.
Centrets leverancer sker i form af notater og videnskabelige og tekniske rapporter og er baseret på
primært den forskning og forskningsbaserede overvågning, som medarbejderne ved institutterne
Miljøvidenskab og Bioscience udfører.
Centret har i 2015 leveret i alt 117 rådgivningsrapporter (heraf 44 videnskabelige DCE-rapporter
og 18 tekniske DCE-rapporter) og 96 notater og høringssvar.
Forskningen, der ligger til grund for myndighedsrådgivningen, udføres i nationalt og internationalt
samarbejde og i stigende grad i samarbejde med virksomheder og interesseorganisationer. Forskningen vurderes internationalt ved peer review og publiceres internationalt. I 2015 publiceredes i
alt 415 videnskabelige artikler.
Miljøforskningen ved Aarhus Universitet blev i 2015 placeret på en 27. plads på ranglisten ”U.S. News
Best Global Universities”, som det bedst placerede danske universitet.
DCE’s videnopbygning på natur- og miljøområdet udbredes gennem 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 fortsat god tilgang i antallet af abonnenter og
havde ved udgangen af 2015 knap 1.700 abonnenter.
I 2015 udkom bøgerne ”Byens grønne struktur” og ”Klimatilpasning – hvorfor og hvordan?” i serien
Miljøbiblioteket – den populærfaglige serie om natur og miljø i Danmark og Grønland, som udgives
af DCE og Aarhus Universitetsforlag.
Mange af centrets aktiviteter og resultater har givet anledning til medieomtale: Over 1.000 artikler
i trykte/elektroniske medier i 2015.
I denne årsberetning 2015 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!
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TVÆRGÅENDE AKTIVITETER
International miljøkonference - Science for the Environment 2015

DCE – AU afholdt den tredje internationale miljøkonference med
titlen ’Science for the Environment – Environmental Monitoring
And Assessment’ d. 1. og 2. oktober 2015 i Aarhus.
Temaet for konferencen var miljøovervågning, dvs. indsamling af
data og viden om miljøets og naturens tilstand og udvikling. De
valgte deltemaer sikrede videndeling og viste bredden af metoder
og analyser på tværs af luft, vand, natur og risikovurdering. Konferencen havde især fokus på hvordan overvågningsaktiviteter kan
udvikles og fremtidssikres, så de fortsat på et højt fagligt niveau
kan udgøre grundlag for beslutninger og forskningsindsats på
miljøområdet.
Konferencen tiltrak 180 deltagere fra 26 forskellige lande. Deltagerne var fra danske, europæiske og internationale forskningsmiljøer, der alle har det tilfælles, at de udvikler overvågningsstrategier
og bruger overvågningsdata i deres forskning.
Blandt konferencens 6 videnskabelige hovedtalere var Grant Miller
fra Zooniverse, som er en online platform for brugerdrevet analyse
af data eller ’citizen science’. Grant Miller illustrerede hvordan den
nemme adgang til millioner af interesserede brugere, kan gøre
web-baserede tjenester til et eﬀektivt redskab i miljøforskningen.
Også fremtidens teknologiske overvågningsmetoder havde plads
i programmet. En session var fx dedikeret brugen af droner i
miljøovervågning. Her gav hovedtaler Arko Lucier fra Tasmanien
et overblik over nogle de mulige analyser der kan udføres med
droner i fx vanskeligt fremkommelige områder.
Konferencen var arrangeret i samarbejde med PEER – Partnership
for European Environmental Research, Det Europæiske Miljøagentur, det daværende Miljøministerie og IDAMiljø.

TVÆRGÅENDE AKTIVITETER
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Miljøpåvirkninger ved skifergasboringer i Danmark
Indvinding af skifergas har i de senere år påkaldt sig stigende
interesse internationalt og i Danmark.
Energiselskabet Total og Nordsøfonden afsluttede i 2015 den
første prøveboring efter skifergas i Danmark. I Vendsyssel er der
nu ved at blive ryddet op efter de indledende aktiviteter, og i
løbet af 2016 skal Folketinget beslutte, om der skal gives nye
efterforskningstilladelser til skifergas i Danmark.
I løbet af 2015 bidrog DCE (sammen med GEUS og DTU) til en rapport om internationale erfaringer med efterforskning og indvinding
af skifergas. Formålet med den videnskabelige udredning var
at sætte international viden om indvinding af skifergas i relation
til en dansk kontekst og give et øjebliksbillede af internationale
miljø-erfaringer i forbindelse med efterforskning og udvinding
af skifergas. Desuden var det opgaven at påpege væsentlige
”videnshuller” i forhold til eﬀekter af skifergasindvinding i Danmark.
Den industrielle udnyttelse af skifergas er først blevet rentabel
efter, at man er blevet i stand til at producere gassen ved hjælp
af horisontale boringer og opsprækning af skiferen ved såkaldt
hydraulisk frakturering.
Metoden går ud på at pumpe vand tilsat kemikalier ned i skiferen
via boringer og sætte så meget tryk på, at skiferformationerne
sprækker, og gassen frigives. Jo flere sprækker man kan danne,
desto mere af formationen kan blive drænet for gas. I Danmark
ligger skiferlaget i en dybde på imellem én og syv kilometer.
Frakturering – eller “fracking” – er omdiskuteret, ikke mindst fordi
der er miljømæssige risici forbundet med metoden. Det kan være
forholdsvist overkommeligt at vurdere eﬀekten af de stoﬀer, som
tilsættes. Men indvindingsmetoden betyder også, at en del stoffer, som forekommer i selve skiferlaget, frigøres og kommer op til
overfladen sammen med frackingvæsken, hvilket er betydeligt
vanskeligere at vurdere.
Stråling, kemikalieforbrug, transport, eksplosionsfare og grundvandsforurening er blot nogle af de potentielle miljøpåvirkninger,
som rapporten peger på, men også anviser afværgeforanstaltninger til at håndtere. De identificerede videnshuller omhandler
især viden om korrekte lokale forhold.
Rapporten vil sammen med erfaringerne fra Totals boring i Nordjylland bidrage til Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets kommende evaluering vedrørende udnyttelse af skifergas i Danmark.
Skifergasefterforskning ved Dybvad i Nordjylland. FOTO: NORDSØFONDEN

FOTO: COLOURBOX

BESKYTTE, BEVARE
OG FORBEDRE
NATURKAPITAL
Naturkapital omfatter de naturlige økosystemer i jord- ferskvands og havområder. En væsentlig del af EU-lovgivningen
har til formål at beskytte, bevare og forbedre naturkapitalen,
herunder vandrammedirektivet, havstrategidirektivet, direktivet
om luftkvalitet, habitatdirektivet og fuglebeskyttelsesdirektivet.
Forskning, rådgivning og overvågning skal derfor medvirke til at
sikre et videngrundlag for at opnå målsætningerne på området,
herunder nationale målsætninger og målsætninger i direktiver
og konventioner. Der skal opbygges et videngrundlag, der giver
baggrund for at følge udviklingen i Danmark og sikre fortsat
udvikling i kommende målsætninger og forvaltningsbehov.
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NATUR OG
TERRESTRISKE ØKOSYSTEMER
Adaptiv Naturforvaltning er en europæisk succes
Et eﬀektivt og fleksibelt samarbejde mellem myndigheder, forskere, jægere, landmænd og naturfredningsforeninger har vist, at
matematiske modeller kan sikre både dyrebestande og landbrug.
Det viser de første resultater af en international adaptiv forvaltningsplan, der koordineres af DCE. Adaptiv naturforvaltning indebærer, at forvaltningstiltag løbende tilpasses afhængigt af,
hvordan arten reagerer og sat i forhold til de mål, interessenterne
har sat sig med forvaltningen.
Historien om den kortnæbbede gås er på mange måder historien
om en succes med naturbeskyttelse, der er endt som en plage
for landbruget. Bestanden af gåsen, der yngler på Svalbard nord
for Norge og trækker gennem Norge for at overvintre i Danmark,
Holland og Belgien, var for 40 år siden under 20.000. Restriktive
jagtregler og rigeligt med føde i landbrugslandet har siden betydet,
at bestanden voksede til over 80.000. De mange gæs giver nu
problemer på Svalbards sårbare tundra og ikke mindst på trækvejen sydpå, hvor gæssene langs kysten fra Norge til Belgien gør
betydelig skade på landmændenes afgrøder. Derfor blev netop
den kortnæbbede gås i 2012 udvalgt som det første europæiske
forsøg på at lave en international adaptiv forvaltningsplan.

Gåseflok. FOTO: JØRGEN PETER KJELDSEN, ornit.dk

DCE har koordineret den forskningsmæssige opgave med at
overvåge fuglebestanden, dens yngleproduktion, overlevelse
og jagtudbytte, og den adaptive jagtforvaltning vedrørende
kortnæbbet gås, der blev sat i gang i sommeren 2013, er godt
på vej til at lykkes. Danske og norske forskere følger løbende op
på bestandens udvikling og ungeproduktion, og i samarbejde
med amerikanske specialister udarbejder de hver sommer en
vurdering af, hvor mange gæs der skal skydes i den kommende
jagtsæson for at bestanden når ned på det aftalte mål på 60.000
gæs – og efterfølgende holdes på dette niveau.
Eksemplet med den kortnæbbede gås har ført til et gennembrud i international vildtforvaltning. I 2016 udvides den adaptive
forvaltning af kortnæbbet gås til andre arter af gæs: sædgås,
bramgås og grågås. Det sker i regi af den internationale Vandfugleaftale. Her bliver tale om udvikling af forvaltningsplaner,
som involverer flere lande og betydeligt større bestande. Dermed
stiger kompleksiteten også. DCE vil bidrage med koordinering af
den videnskabelige overvågning og vurdering, som skal fungere
eﬀektivt for at føde ind i den fleksible forvaltningsproces.

Kortnæbbet gås. FOTO: COLOURBOX
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Stigende indhold af kobber og zink i landbrugsjord
Kobber og zink tilsættes svinenes foder som vækstfremmer, og
zinkoxid tilsættes foderet for at imødegå problemer med fravænningsdiarré hos smågrise. Tungmetaller som kobber og zink er
nødvendige næringsstoﬀer og skal derfor være til stede i passende
koncentrationer, for at mikroorganismer, dyr, planter og grise kan
trives. De er dog også giftige selv i relativt lave koncentrationer.
Myndighederne har derfor opstillet kvalitetsmål i vand og jord for
herved at beskytte miljøet mod uønskede skader. Disse kvalitetsmål er baseret på såkaldte nul-eﬀekt-niveauer, dvs. den højeste
dosis, der ikke forventes at give en skadevirkning på miljøet.
Tilførslen af kobber og zink med svinegylle har i perioden 19862014 øget koncentrationerne i jorden af de to metaller. Specielt
inden for den seneste del af perioden, 1998-2014, har stigningerne
været markante med henholdsvis ca. 19 og 24 procent stigning
i jordkoncentrationer for kobber og zink.
Fundet af de forøgede metalkoncentrationer fremgår af en omfattende undersøgelse, som DCE har udført for Miljøstyrelsen.
Undersøgelsen er en opfølgning på tidligere undersøgelser af
danske jordes indhold af kobber og zink og betydningen af
tilførsler af kobber og zink med svinegylle.

I forhold til tidligere undersøgelser har man i den nye undersøgelse fundet koncentrationer over nul-eﬀekt-grænsen i langt flere
dyrkningsjorder. Der er således fundet overskridelser af nul-eﬀektniveauerne for zink i 45 procent af de foretagne målinger - med
den største andel af overskridelser på sandjorder. For kobber
er der med en enkelt undtagelse ikke fundet overskridelser af
nul-eﬀekt-niveauerne. Der er dog en meget betydelig variation
i koncentrationerne i de undersøgte områder, både som følge af
forskelle i landbrugspraksis og som følge af forskelle i jordbund og
nettonedbør. Fremskrivning peger på, at ophobningen af kobber
med den nuværende praksis må forventes at føre til en betydelig
stigning i antallet af marker, der overskrider nul-eﬀekt-grænsen.
Fortsat ophobning af de to metaller i jorden kan på længere sigt
skade organismer både i jorden og i vandmiljøet. Undersøgelsen
danner derfor grundlag for at analysere sammenhængen mellem jordens indhold af de to metaller og driftsform/praksis, samt
i hvor stort omfang de aktuelle niveauer af kobber og zink i jord
udgør et miljømæssigt problem og den forventede fremtidige
udvikling ved en fortsættelse af den aktuelle landbrugspraksis.

Kobber og zink tilsættes svinenes foder som vækstfremmere og zinkoxid bruges medicinsk. FOTO: COLOURBOX
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FERSKVANDSØKOSYSTEMER
Virkemidler til vandplaner og målrettet arealregulering

Danmark skal leve op til EU’s vandrammedirektiv om god økologisk
tilstand for alle vandområder. En af de væsentligste påvirkningsfaktorer for det marine miljø og grundvand er tilførslen af kvælstof,
hvoraf hovedparten stammer fra landbruget. Det er derfor vigtigt
at have dokumenteret, hvordan forskellige virkemidler kan reducere landbrugets tilførsel af kvælstof til miljøet.
DCE og DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug (Aarhus
Universitet) har i samarbejde med forskere fra Københavns Universitet sammenfattet et katalog over virkemidler, der kan bruges
til at regulere udledningen af kvælstof fra landbruget til miljøet.
Kataloget skal anvendes i forbindelse med anden generation
af vandplaner og den fremtidige målrettede landbrugsregulering. Resultaterne er udgivet i en rapport fra DCA. Rapporten
er udarbejdet på bestilling af daværende Fødevareministerie,
Miljøministerie samt Klima-, Energi- og Bygningsministerie.

Susåen, Midtsjælland. FOTO: KIRSTEN BANG

Forskerne har analyseret 26 virkemidler, som deles i to kategorier:
Kategori 1 er virkemidler, der potentielt kan anvendes i forbindelse
med andengenerationsvandplaner, men også i en målrettet
regulering.. Typisk for denne kategori af virkemidler er, at de ligger udenfor dyrkningsfladen og dermed ikke influerer på den
fremtidige markdrift. Det drejer sig om eksempelvis vådområder,
stenrev, udplantning af ålegræs, tang og algeproduktion, bredere
randzoner/intelligente randzoner og skovrejsning.

Kategori 2 er virkemidler, der potentielt kan anvendes i forbindelse
med ny, målrettet arealregulering. Det typiske for disse virkemidler er, at de for de flestes vedkommende får indflydelse på den
måde, markerne dyrkes på, når virkemidlet bringes i anvendelse.
Det drejer sig om en lang række tiltag, eksempelvis efterafgrøder,
afgrøder med stort kvælstofoptag, forbud mod jordbearbejdning
i visse perioder, nedmuldning af halm før vintersæd, kontrolleret
dræning samt flerårige energiafgrøder.
Der er ikke et tilstrækkeligt datagrundlag til at kunne angive kvælstofeﬀekten for alle de virkemidler, der er nævnt i kataloget. Der
er for nogle af disse virkemidler med manglende datagrundlag
sat projekter i gang, som forventeligt vil kunne levere den tilstrækkelige dokumentation i de kommende år.
Udover virkemidlernes kvælstofeﬀekt indeholder rapporten en beskrivelse af deres afledte eﬀekter og sideeﬀekter i forhold til fosfor,
natur/biodiversitet, klimabelastning og pesticidforbrug samt en
økonomisk vurdering af omkostningen ved at fjerne 1 kg kvælstof.

FERSKVANDSØKOSYSTEMER
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National model til kvælstoftransport og nye opdaterede retentionskort

NLES
Mark

Statistiske modeller
for retention i
grundvand
Retention
i grundvand

Organisk N
Fjord

Dræn
Vandløb
Sø

Spildevand
Våd
område

Oxideret
Reduceret

National kvælstofmodelillustration af sammenhæng mellem de tre modelsystemer, der indgår i den samlede nationale kvælstofmodel.

Kvælstof, der udvaskes fra rodzonen på markerne og andre arealer, transporteres via drænsystemer og med grundvandet frem
til vandløb, søer og vådområder, hvorfra det strømmer videre
mod de åbne kyster og fjorde. Undervejs tilføres også kvælstof
med spildevand. Under denne transport vil der ske en fjernelse
og tilbageholdelse af kvælstof i rodzonen, undergrunden eller i
overfladevandet.
Denne kvælstofretention er afhængig af de naturlige forhold på
vejen mellem marken og kysten og vil derfor variere fra sted til sted.
Forskere ved GEUS og de nationale centre DCA og DCE ved
Aarhus Universitet har udviklet en national kvælstofmodel, der
mere detaljeret og præcist end tidligere gør det muligt at beregne
hvor meget kvælstof, der årligt udvaskes og hvor meget kvælstof
der fjernes i grundvand og overfladevand. Dermed forbedres
grundlaget for den fremtidige forvaltning af det danske vandmiljø.
Kvælstofmodellen opdeler landet i blot 15 km2 store områder,
hvorfra kvælstoﬀets transport og retention fra jord til kyst beregnes. Det er sket ved at koble tre delmodeller: En delmodel for
kvælstofudvaskning fra rodzonen udviklet af DCA, en delmodel
for vandstrømninger og kvælstofretention i grundvandzonen

udviklet af GEUS og en delmodel for bidrag af organisk kvælstof og kvælstofretention i overfladevand, dvs. søer, vandløb og
vådområder, udviklet ved DCE.
Modeludviklingen bygger på det størst mulige nationale grundlag
af måledata, der inkluderer mere end 300 vandløbsstationer, bl.a.
indsamlet under det nationale overvågningsprogram (NOVANA),
ligesom de modelberegnede udvaskninger er baseret på målinger
af udvaskning fra et stort antal markforsøg og overvågningen i
Landovervågningsprogrammet (LOOP). De mange data giver et
mere detaljeret grundlag for beregningen af kvælstofbelastningen
og -retentionen end hidtil.
På basis af den nye kvælstofmodel er der gennemført en opdatering af retentionskortet fra 2008, hvor den grovere skala
med retentionen opgjort i knap 500 delområder for landet nu er
erstattet af en detaljering i godt 3.000 delområder.
Den nationale kvælstofmodel er del af resultaterne fra projektet
”Oplandsmodel til belastning og virkemidler”, der er igangsat af
Naturstyrelsen, NaturErhvervstyrelsen og Miljøstyrelsen. Projektet er
et delprojekt under modelstrategien ”Implementering af modeller
til brug for vandforvaltningen”.
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MARINE ØKOSYSTEMER
Modelværktøjer til Danmarks nye vandområdeplaner
Computermodeller, der sammenstiller næringsstofbelastning
og økologisk tilstand i danske fjorde og bugter, indgår sammen
med modeller for de åbne havområder som vigtige værktøjer i
Danmarks kommende vandområdeplaner 2015-2021.
Målet med vandområdeplanerne er, som EU’s vandrammedirektiv foreskriver, at opnå en såkaldt ”god økologisk tilstand” for
alle vandområder.
I et projektsamarbejde med den private rådgivnings- og forskningsinstitution DHI og med Naturstyrelsen har forskere ved DCE
udviklet computermodeller for 119 kystnære vandområder.
DCE’s modeller skal i samspil med løbende målinger bidrage til
at vurdere tilstanden i fjorde, bugter, vige, nor og åbne farvande
nær kysterne og til at afklare indsatsbehovet, f.eks. en reduktion
i kvælstoftilførslen, for hvert enkelt vandområde. I modellerne
indgår en række miljøparametre og støtteparametre som klorofylkoncentration, iltforhold og sigtdybde samt en række fysiske
parametre som næringsstoftilførsler, vandets saltholdighed, lagdeling i vandsøjlen og klimadata.

Modellerne er forberedt på at kunne inddrage klimaforandringer,
men frem til 2021 vurderes dette ikke at være aktuelt.
DCE-modellerne er såkaldt statistiske modeller, der er baseret på
data fra Danmarks nationale overvågningsprogram for vandmiljø
og natur, NOVANA.
Modelværktøjerne skal sammen med overvågningsresultaterne
også bidrage til vurderinger af årsagssammenhænge bag den
konstaterede tilstand, herunder vurderinger af årsagssammenhænge bag en eventuel manglende - men forventet - udvikling
i miljøtilstanden.
Vandområdeplanerne 2015-2021 var i oﬀentlig høring frem til
den 23. juni 2015. Et nyt udkast til vandområdeplanerne forventes
oﬀentliggjort i første halvdel af 2016.

Computermodeller, der sammenstiller næringsstofbelastning
og økologisk tilstand i danske
farvande, indgår som værktøjer i
Danmarks kommende vandområdeplaner. FOTO: COLOURBOX
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Status og muligheder for det danske hav
der? Hvordan genopretter og bevarer vi den naturkapital et godt
havmiljø udgør og hvordan får vi en bæredygtig anvendelse af
ressourcerne?

I Danmark har havet har altid spillet en væsentlig rolle i forhold til
transport, handel, ressourcer og rekreative aktiviteter. En relativt
stor befolkningstæthed og et velfærdssamfund med et stort ressourceforbrug har samtidig lagt et betydeligt pres på havmiljøet.
De helt dominerende påvirkninger er dog tilførsler af næringsstofferne kvælstof og fosfor fra et af verdens mest intensive landbrug
og et meget intensivt fiskeri.

Rapportens resultater omfatter en gennemgang af ressourcerne,
herunder transport, fiskeri, akvakultur, oﬀshore industri, råstofindvinding og rekreation og turisme. Hovedbudskabet er, at mange
af disse aktiviteter er i god økonomisk vækst og vil bidrage til samfundsøkonomien og jobskabelse i de kommende årtier. Samtidig
kræver de mange samfunds- og erhvervsmæssige interesser i de
danske havområder investeringer i mere viden om havets tilstand og
funktion og en eﬀektiv kortlægning af behov, konflikter og løsninger.

VILLUM FONDENs og VELUX FONDENs fælles miljøprogram har
siden starten af 2015 haft fokus på bl.a. det danske hav. DCE har
på efterspørgsel i den sammenhæng udarbejdet rapporten ”Status
og muligheder for det danske hav” – en up-to-date redegørelse
om havmiljøets status og de faktorer, der påvirker det.

FOTO: KIRSTEN BANG

Menneskelige aktiviteter forårsager et væsentligt pres på de
danske havområder generelt og
kystvandene i særdeleshed.
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Som et led i at understøtte en mere forsvarlig forvaltning af havmiljøet, forventes en stigning i nye mere bæredygtige anvendelsesformer af havets ressourcer i form af en cirkulær økonomi, eksempelvis
igennem grøn skibsfart, bæredygtigt fiskeri, energiproduktion og
øget udnyttelse af biomasse herunder makroalger (tang) til bioraffinaderier, ekstraktion af værdifulde kemiske stoﬀer og i havhaver.

Rapporten bygger på de seneste 30 års forskning og kortlægger
miljømæssige, markedsmæssige, lovgivningsmæssige og organisatoriske betingelser for udnyttelsen af havet som ressource.
Desuden gives et bud på fremtiden for havet omkring Danmark.
Hvad er mulighederne for en positiv udvikling? Hvilke trusler er

FOTO: COLOURBOX

OMSTILLING TIL
BÆREDYGTIG
SAMFUNDSUDVIKLING
Både i Danmark og Europa er sigtet at støtte overgang til en
økonomi, som udnytter alle ressourcer eﬀektivt, afkobler den
økonomiske vækst fra ressource- og energiforbruget og dets
miljøpåvirkning, mindsker drivhusgasudledningerne, øger
konkurrenceevnen gennem eﬀektivitet og innovation og fremmer større energisikkerhed.
Forskning, rådgivning og overvågning skal medvirke til at
sikre et videngrundlag for at opnå nationale og internationale
målsætninger.
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MILJØØKONOMI, -POLITIK
OG -REGULERING
Samspillet mellem miljøpolitik og landbrug under lup
Det kan være svært at sikre konsensus mellem miljøregler og
landmænd. Det er ikke desto mindre målet med en stor undersøgelse omkring Østersøen.
Sikringen af et sundt vandmiljø i Østersøen og udsigten til et
økonomisk bæredygtigt landbrug for landmænd i de omkringliggende lande kan være to modstridende interesseområder.
I tillæg skal der gennemføres flere miljøregulerende politikker,
som også kan være modstridende. Hvis et sundt vandmiljø i
Østersøen skal sikres, er det vigtig at de omkringliggende lande
i Østersøens miljø- og landbrugspolitikker spiller sammen. Det er
netop udfordringen med sammenspillet mellem miljø- og landbrugspolitikker i Østersøområdet, som EU-projektet Go4Baltic
søger at finde en løsning på.
I modsætning til mange tidligere undersøgelser vedrørende gødningshåndtering og tiltag, der kan nedsætte tab af næringsstoﬀer
fra landbruget, henter projektet information fra et repræsentativt

udvalg af landmænd om deres beslutninger og afvejninger mellem landbrugsproduktionen og beskyttelse af miljøet. Go4Baltic
undersøger desuden landmændenes valg af støttemuligheder
og hvordan de reagerer på andre forskellige politiske virkemidler.
Med et omfattende indblik i miljø-, klima- og landbrugspolitik i
Østersøområdet, økonomiske modeller for udviklingen af landbruget i regionen samt en spørgeskemaundersøgelse til over 2500
udvalgte landmænd i Polen, Estland, Sverige, Finland og Danmark
tilbyder forskerne fra Go4Baltic myndighedsrådgivning om hvordan de tilskud landmænd tilbydes virker. Forskerne undersøger
også hvorledes politiske reguleringer kan virke motiverende for,
at landmændene anvender nye teknologier, der kan reducere
udledningen af kvælstof.
Projektet gennemføres i et samarbejde på tværs af Østersølandene og har været i luften siden juni 2015.

Hvis et sundt vandmiljø i Østersøen skal sikres, er det vigtig at de omkringliggende lande i Østersøens miljø- og landbrugspolitikker spiller sammen.
FOTO: COLOURBOX
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Potentiale og udfordringer ved udnyttelse af grøn biomasse
Der importeres årligt ca. 1,5 mio. tons sojaskrå - primært fra Sydamerika - til produktion af foder. Sojaen bruges typisk for at øge
protein-indholdet i foderblandinger. Sojaimport er en økonomisk
omkostning, og desuden knytter der sig en række problematikker
til importen af soja i form af forskellige miljøproblemer, rydning
af regnskov samt sundhedsmæssige og sociale problemstillinger
for lokalbefolkningen.
Den danske regering har nedsat Det Nationale Bioøkonomipanel,
der bl.a. har til opgave at rådgive om fremme af bioøkonomien i
Danmark baseret på tilstrækkelig, billig og bæredygtig biomasse.
Et element i en sådan retning kunne bl.a. være, at man når til en
bedre udnyttelse af grøn biomasse – eksempelvis græs, da denne
potentielt kan substituere sojaimporten. Det er en af konklusionerne
i et notat, som DCE i samarbejde med DCA – Nationalt Center
for Fødevarer og Jordbrug (Aarhus Universitet) samt Københavns
Universitet har udarbejdet på anmodning fra NaturErhvervstyrelsen
til brug for Det Nationale Bioøkonomipanel.

Notatet giver en oversigt over de væsentligste potentialer og
udfordringer, der ligger i en øget anvendelse af grøn biomasse
i Danmark. Udover en potentiel substitution af soja, er der også
muligheder i udvikling af højværdiprodukter til foder- og fødevareingredienser på basis af grøn biomasse. Konvertering fra
kornproduktion til græsbaseret produktion har desuden en række
miljømæssige potentialer, bl.a. lavere pesticidanvendelse, lavere
kvælstofudvaskning og forøgelse af jordens kulstofpulje.
Den største udfordring ligger i den teknologiske udvikling. Udnyttelse af protein fra biomasse afhænger af en udvikling af
nye produktionssystemer, som muliggør, at pris og kvalitet kan
konkurrere med eksisterende proteinkilder. På dette punkt opfordres i notatet bl.a. til erfaringsudveksling med Holland, da man
her har gjort en stor indsats omkring udvikling af grundlaget for
bioøkonomien. Eksempelvis har hollænderne erfaring med udvikling og afprøvning af decentrale bioraﬃneringsanlæg, som
Danmark med fordel kan lære af i forhold til logistik, proces og
produktudvikling.

Forsøg med grøn biomasse og græsmark. FOTOS: STORT FOTO, JESPER RAIS, AU; LILLE FOTO, KIRSTEN BANG
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RESSOURCESTRØMME
Oﬀshore dyrkning af tang – ”blå biomasse” med grønne gevinster
Som nævnt i den foregående omtale ligger der et miljømæssigt og
økonomisk potentiale i udnyttelse af grøn biomasse – det samme
gør sig gældende for den ”blå”: I projektet MacroAlgaeBiorefinery (MAB3) udnyttes ”blå biomasse” i form af makroalger (tang)
dyrket på havet som redskab til cirkulær ressourceforvaltning af
biobaseret produktion. DCE deltager i projektet i samarbejde
med andre danske og udenlandske forskningsinstitutioner samt
en række danske virksomheder.
Tang dyrket på liner optager under deres vækst næringsstoﬀer
udledt til vandmiljøet og kuldioxid (CO2) udledt til atmosfæren.
Selve dyrkningstrinnet leverer således services i form af reduktion
og regulering af eutrofiering og forsuring af det marine system
samt af klimaforandringer. Dyrkning af tang i Danmark ligger
på en gennemsnitlig produktivitet på 150 ton tørvægt per km2.
I MAB3-projektet er det bl.a. beregnet, at dyrkning af tang på
vindmølleparkarealer i 8 vanddistrikter i Danmark – et samlet areal
på 208 km2 – vil kunne levere en årlig biomasse på ca. 31.000
ton tørvægt, hvilket svarer til en årlig fjernelse af hhv. 1.000 ton
kvælstof og 90 ton fosfor.
Optag og fjernelse af kvælstof og fosfor fra vandmiljøet har samfundsøkonomiske værdier. Eksempelvis vil værdien af fjernelse
af 1.000 ton kvælstof, som omtalt ovenfor, ligge mellem 75-90
mio. kr./år; med anvendelse af skyggepriser for kvælstof mellem
75-90 kr./kg.

Den høstede tang kan benyttes i flere sammenhænge:
• som fødevare og biogødning
• som ressource i bioraﬃnering til produktion af ethanol, butanol,
proteinrigt fiskefoder og biogødning
• som ressource i biogasanlæg til produktion af bl.a. energi og
biogødning
• i en optimeret proteinproduktionsproces
• som ressource ift. ekstraktion af højværdiprodukter til kosmetik
og farmaceutiske produkter
Næringsstoﬀer tilbageføres hermed til landjorden og det økonomiske
system i form af værdifulde komponenter fra den høstede biomasse.
En fremtidig mere miljømæssig og økonomisk bæredygtig tangproduktion vil kunne styrkes gennem maksimering af produktiviteten ved selektiv avl indenfor de dyrkede tangarter, optimering
af dyrkningslokaliteter samt høsttidspunkt i forhold de ønskede
produktoutput. I en fortsættelse af projektet, MAB4, fokuseres
netop på optimering af processer og udvikling af nye metoder i
hele produktionskæden - lige fra storskala dyrkning af tang i havet
over høst og lagring til bioraﬃnering med udtræk af værdifulde
stoﬀer fra tangen til anvendelse i fødevarer, dyrefoder og hudpleje.
Udnyttelse af ”blå biomasse” vil ikke bare kunne bidrage til målopfyldelse af vandramme- og habitatdirektiverne, men også understøtte
målopfyldelse af Direktivet om fremme af vedvarende energi,
der indgår som et vigtigt element i EU-Kommissionens samlede
klima- og energipakke til at nedbringe EU’s drivhusgasudledning.

Høst af makroalger. FOTO: ANNETTE BRUHN, AU
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Forskningsbaseret rådgivning i Grønland er vigtig for Arktis’ fremtid
”Hvis Grønland skal imødegå miljømæssige udfordringer, er det
helt essentielt med forskningsbaseret rådgivning.”

Landsstyreformanden vurderer, at der for fremtiden vil være store
udfordringer på miljøområdet i Grønland.

Når formanden for Naalakkersuisut, det grønlandske landsstyre,
Kim Kielsen skal vurdere, hvorfor forskningsbaseret forvaltning
inden for miljø og råstoﬀer er af høj værdi for landet, er han ikke
i tvivl.

”Det er vigtigt, at både DCE og Pinngortitaleriﬃk sætter ind med
forskning og rådgivning i forhold til potentielle olieudslip samt
konsekvenserne ved klima- og menneskeskabte forandringer i
Arktis,” siger Kim Kielsen.

”Det er utrolig vigtigt, at vi har den bedst mulige forskningsbaserede
viden om miljøeﬀekter til rådighed, når vi skal træﬀe beslutninger
på råstofområdet. Hvis der ikke bliver vist rettidig omhu, kan der
komme uønskede miljøeﬀekter, der rækker langt ind i fremtiden,”
siger Kim Kielsen.
Han peger på, at man ved hjælp af videnskabelig baseret rådgivning blandt andet har etableret miljøforsvarlige mineprojekter.
Grønland har modtaget rådgivning til håndteringen af miljø og
råstoﬀer fra blandt andre DCE, som igennem flere år har engageret
sig i forskning og rådgivning omkring råstofområderne i Grønland.
Det er Kim Kielsen tilfreds med og samtidig understreger han
nødvendigheden af det samarbejde og den videnudveksling,
der finder sted mellem Danmark og Grønland.
”Jeg er glad for, at vi har et samarbejde med Danmark, så ekspertisen både kan videreudvikles på DCE, samtidig med at DCE
og Pinngortitalerifikk (Grønlands Naturinstitut) samarbejder om
videnoverførsel og opbygning af ekspertise og forskningsmiljø i
Grønland,” siger Kim Kielsen.
DCE har indgået aftale med Grønlands Miljøstyrelse for Råstofområdet om, at DCE i perioden fra 2015-2019 skal overføre viden
og kompetencer på råstofområdet til Grønlands Naturinstitut, som
derefter har mulighed for at kunne varetage en øget mængde
af miljøopgaverne på området.

Kim Kielsen, Formand for Naalakkersuisut, det grønlandske landsstyre.
FOTO: NAALAKKERSUISUT
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Kortlægning af følsomme områder langs Grønlands vestkyst

Forskere fra Grønlands Naturinstitut (GN) og DCE har i 2015 gennemført et togt i den nordlige del af Baﬃn Bugt og ved det isfrie
havområde Nordvandet i Nordvestgrønland med inspektionsskibet
Ejnar Mikkelsen, der ydede logistik-støtte til undersøgelserne.
Et af målene med togtet var at identificere biologisk særligt vigtige
områder, og den opnåede viden skal bl.a. indgå i udarbejdelsen af
et operationelt atlas over områder i denne del af Baﬃn Bugt, der
er særligt følsomme over for oliespild. Med færdiggørelsen af dette
’Oil Spill Sensitivity Atlas’ er hele Grønlands vestkyst atlas-dækket.
Et andet vigtigt formål med togtet var at kortlægge forekomst og
udbredelse af havfugle og især af den lille alkefugl søkonge og af
polarlomvie. Desuden foretog forskerne biologisk-oceanografiske
undersøgelser for at kunne karakterisere vandmasserne i særligt
vigtige fourageringsområder for havfuglene. Samtidig med skibstogtet var et hold af forskere stationeret tæt ved nogle af de store
fuglekolonier, hvor der blev gennemført forskellige adfærdsstudier
og enkelte fugle blev udstyret med GPS-dataloggere.

Langs de grønlandske kyster af polyniet
Nordvandet yngler mere end 80 procent
af den globale søkonge-bestand, der
vurderes til at være på over 30 millioner
par. FOTO: ANDERS MOSBECH

Det store polynie, Nordvandet, ligger mellem Qaanaaq-området
og Ellesmere Island og er et meget væsentligt biologisk område.
Her er mere eller mindre isfrit om vinteren, og om foråret starter
produktionen af plante- og dyreplankton meget tidligere end i
de omkringliggende isdækkede områder og fortsætter relativt
lang tid. Den tidlige start på primærproduktionen trækker store
koncentrationer af havpattedyr og fugle til.
I flere områder af Baﬃn Bugt er der udstedt olieefterforskningslicenser. Derfor er viden om havpattedyrenes og fuglenes forekomst og adfærd vigtig i GN’s og DCE’s rådgivning af Grønlands
Miljøstyrelse for Råstofområdet med henblik på i størst muligt
omfang at mindske eventuelle skader for dyrelivet som følge af
olieefterforskning.
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Oliespild, ild, is – og herders

Oliekatastrofer til havs er svære at rydde op efter. I Arktis kan særlige forhold gøre det endnu sværere, da bl.a. tilstedeværelsen af
is i nogle tilfælde kan besværliggøre anvendelse af traditionelle
oprensningsmetoder. Men også mørke, kulde, store afstande
og begrænset logistik kan være en udfordring for et hurtigt og
eﬀektivt beredskab.
Forskere fra DCE har testet miljøeﬀekterne ved brug af såkaldte
”kemiske herders”, som er overfladeaktive stoﬀer, der påføres
havoverfladen i små mængder omkring et oliespild, hvorved
olien samler sig. De kemiske ”herders” gør det derved muligt at
fortage en afbrænding af den samlede plamage af olie (in situ
burning), hvilket relativt hurtigt og ofte eﬀektivt fjerner olien fra
havoverfladen og dermed minimerer de skader, som olien kan
forårsage på dyr og planter.
Forskerne har haft fokus på de kemiske herderes skæbne i miljøet
og har bl.a. gennemført laboratorieforsøg med afbrænding af olie
holdt sammen af herders, for at undersøge, om herderen bliver
på overfladen eller opløses i vandsøjlen. En anden vigtig del af
projektet for forskerne fra DCE har været at se på de skader, som
herderen eventuelt påfører havfugle. Havfugle er afhængige
af en funktionsdygtig fjerdragt for at kunne overleve, og derfor
er det vigtigt at undersøge, om herderen i sig selv eller en olie/
herder-blanding vil skade fjerdragten.
På Arktisk Station i Grønland blev der gennemført økotoksikologiske tests på arktiske organismer (vandlopper) for at få indblik
i herderes toksicitet, i hvor høj grad stoﬀet er bionedbrydeligt og
om det eventuelt kan bioakkumulere, altså ophobes i levende
væv og derved udgøre en risiko op gennem fødekæden. De
herders, som er testet i Danmark, er kommercielt tilgængelige og
står desuden på de amerikanske miljømyndigheders liste over
godkendte produkter til forureningsbekæmpelse.
En analyse af resultaterne er p.t. under udarbejdelse.
Projektet er ledet af Canadiske SL Ross og DCE er sammen med
Danmarks Tekniske Universitet underleverandører til projektet.
Projektet er finansieret af en sammenslutning af olieselskaberne
BP, Chevron, ExxonMobil, ConocoPhillips, Shell, Statoil og Total,
der igennem et Joint Industry Programme ønsker at øge videngrundlaget for oliespildbekæmpelse i arktiske egne.

Forsøg vedrørende miljøeﬀekterne ved brug af herders i tilfælde
af oliespild udføres i Grønland. FOTO: SINTEF

FOTO: COLOURBOX

BESKYTTE BORGERNE
MOD MILJØRELATEREDE
BELASTNINGER OG
RISICI FOR DERES
SUNDHED OG TRIVSEL
Vand, luftforurening og kemikalier er fortsat nogle af de vigtigste miljøproblemstillinger for borgerne i EU. Verdenssundhedsorganisationen (WHO) anslår, at miljøfaktorer forårsager
15-20 % af alle dødsfald i de europæiske lande. Ifølge OECD
vil luftforureningen i byer være den primære miljøårsag til
dødsfald på verdensplan i 2050.
Forskning, rådgivning og overvågning skal medvirke til at sikre
et videngrundlag for at opnå, evaluere og justere nationale
og internationale målsætninger.
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LUFT
Den danske indsats for ren luft siden 1970

Igennem de seneste 40 år har forskning, innovation, regulering
og teknologi i tæt samspil ført til en betragtelig reduktion af luftforureningen i Danmark for en lang række forurenende stoﬀer.
Denne historie fortælles i en populærfaglig rapport udarbejdet
for Miljøstyrelsen i 2015.
Gennem en række eksempler beretter rapporten om, hvordan
samspillet mellem myndigheder, producenter og forskningsinstitutioner har ført til en væsentlig forbedring af den danske
luftkvalitet. Et eksempel er kulmonoxid (CO), som er stærkt sundhedsskadelig, og udledes i forbindelse med stort set alle typer
forbrænding. Siden de første målinger i 1985 er koncentrationerne
af CO i luften reduceret med mere end 80 % takket være en lang
række initiativer til begrænsning af udledningerne. Et af de meste
eﬀektive skridt var i denne forbindelse indførelse af normer for
udledning af kulmonoxid fra vejtrafikken, som i praksis førte til
montering af katalysatorer på alle benzindrevne biler i Danmark
i begyndelsen af 1990’erne. I dag udgør den generelle luftbårne
forurening med kulmonoxid ikke en reel sundhedsfare i Danmark.
Et andet eksempel er luftforureningen med partikler, som i dag
anses for at være årsag til de største negative helbredseﬀekter
relateret til luftforureningen. Luftbårne partikler i vore omgivelser
omfatter tusindvis af forskellige partikler med en lang række
forskellige fysiske og kemiske egenskaber. De mindste partikler
kaldes ultrafine partikler og har en diameter på under 100 milliarddele af en meter (nanometer eller nm). Blandt andet som
følge af danske krav om anvendelse af partikelfiltre på busser
og lastbiler inden for miljøzonen i København, er det siden 2002
lykkedes at halvere antallet af ultrafine partikler i luften til gavn
for borgerne i byen.
Rapporten er udarbejdet af DCE i samarbejde med Miljøstyrelsen
og State of Green, der er et nationalt initiativ med henblik på at
lancere dansk miljøteknologi i udlandet. Rapporten er derfor
oversat til kinesisk med henblik på at fremme danske løsninger
på problemer med luftkvalitet i Kina.
Rapporten “Clean air in Denmark – dedicated eﬀorts since 1970”
i en engelsk og en kinesisk version.
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Hvordan reguleres luftforurening optimalt?

Luftforurening har store menneskelige og samfundsmæssige
konsekvenser i form af helbredseﬀekter og omkostninger for
samfundet. Ifølge verdenssundhedsorganisationen WHO er luftforurening nu det største globale miljøproblem med 3,7 millioner
for tidlige dødsfald på verdensplan hvert år pga. udendørsluftforurening. I Danmark har beregninger med et avanceret integreret
modelsystem vist at ca. 3.500 mennesker dør for tidligt hvert år i
Danmark med de nuværende niveauer af luftforurening. Derudover er der mange andre helbredseﬀekter i form af luftvejslidelser,
hjertekarsygdomme og flere sygedage. Beregninger udført af
DCE har vist at samfundsomkostningerne fra luftforurening løber
op i ca. 29 mia. kr. om året i Danmark.
Ifølge aktuel viden (baseret på utallige epidemiologiske undersøgelser) skyldes størstedelen af helbredseﬀekterne, eksponering med atmosfæriske partikler med diameter mindre end
2,5 mikrometer (PM2,5). Atmosfæriske partikler består af mange
forskellige kemiske stoﬀer fra forskellige emissionskilder. Sodpartikler kommer direkte fra brændeovne og trafik. Sekundære
uorganiske partikler som fx ammoniumsulfat og ammoniumnitrat
bliver dannet i atmosfæren ud fra emissioner af ammoniak fra
landbrug, samt kvælstofoxider og svovloxider fra afbrænding

Sodpartikler kommer direkte fra brændeovne og trafik. FOTOS: COLURBOX

af fossile brændstoﬀer fra fx trafik og kraftværker. Derudover er
der naturlige kilder til atmosfæriske partikler, som fx havsalt og
sekundære organiske partikler fra vegetation.
For at kunne regulere luftforureningen optimalt, er det nødvendigt
at vide om alle partikler er lige farlige for vores helbred eller om
nogle partikler er mere farlige end andre. Et nyt nordisk projekt,
NordicWelfAir, koordineret af Aarhus Universitet vil prøve at finde
svaret på hvordan man bedst regulerer kilderne til luftforurening.
Projektet består af 16 partnere i de fem nordiske lande Danmark,
Sverige, Finland, Norge og Island. Projektet omfatter bl.a. epidemiologiske studier, hvor de unikke nordiske registre for sygelighed
og dødelighed vil blive koblet til nye luftforureningsdata for at finde
langt mere detaljerede sammenhænge mellem helbredseﬀekter
og forskellige typer af luftforurening opdelt på befolkningsgrupper.
Desuden foretages beregninger af de samlede helbredseﬀekter,
samfundsmæssige omkostninger og indflydelsen på de nordiske
velfærdssystemer.
Med den forventede nye viden, vil DCE kunne rådgive samfundet
langt bedre omkring, hvilke kilder man får mest ud af at regulere,
samt hvor og hvilke befolkningsgrupper det vil gavne.
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Stimulering af bakteriel oprensning af pesticidforurenede grundvandsmagasiner
Fortidens brug af pesticider medfører at grundvandsboringer
i Danmark lukkes, fordi grænseværdien for pesticider i grundvandet (0,1 μg per liter) overstiges. Forureningen er ofte opstået
i forbindelse med påfyldning og rengøring af sprøjteudstyr, på
det samme sted, igennem flere år og kan være koncentreret i
nogle få kubikmeter jord, hvorfra den forurener grundvandet.
En del pesticider nedbrydes langsomt og med nedbrydningsprodukter, der kan være mere toksiske end det oprindelige stof.
Jordens mikroorganismer står for det meste af pesticidnedbrydningen, der foregår mest eﬀektivt, når der er ilt tilstede – og
meget langsomt (eller slet ikke) i dybereliggende jordlag, hvor
iltkoncentrationen er lav.
I et projekt støttet af Miljøstyrelsen, har DCE i samarbejde med
ORBICON A/S gennemført et forsøg, hvor ilt blev tilført grundvandsmagasinet i 9-11 meters dybde på en grund forurenet med
pesticidet dichlorprop i koncentrationer op til 140 μg per liter.
Intentionen var, at øge nedbrydningen af dichlorprop. Derudover
blev der i en del af feltet også tilført en dichlorprop-nedbrydende
bakterie (Sphingomonas herbicidovorans MH).
Resultaterne fra feltet viste, at iltkoncentrationen i grundvandet
blev øget til niveauer tilstrækkelige for aerob nedbrydning af
dichlorprop. De tilførte Sphingomonas-bakterier overlevede i op
til tre måneder i jorden, men uden at sprede sig nævneværdigt.
Bakteriens nedbryderaktivitet var intakt efter de tre måneders
ophold i jorden og laboratorietests viste, at de stadig eﬀektivt
kunne nedbryde isotop-mærket dichlorprop fuldstændigt til CO2. I
modsætning hertil, var der ikke naturligt forekommende bakterier
tilstede, der kunne nedbryde dichlorprop fuldstændigt. Sekventering
af bakterielt 16S rDNA viste en lav artsdiversitet blandt jordbakterierne, hvilket begrænser chancen for tilstedeværelse af bakterier,
der kan nedbryde dichlorprop. På trods af, at koncentrationen af
dichlorprop-moderstoﬀet generelt faldt markant i testfeltet, var det
ikke muligt at vise om pesticidet blev nedbrudt fuldstændigt til CO2.
Så selvom forsøgsbehandlingerne syntes at virker efter hensigten,
er der stadig en del uklarheder omkring de bagvedliggende mekanismer, som gør det vanskeligt, at skelne mellem eﬀekten af
tilførsel af ilt og nedbryderbakterier. Fremtidige feltundersøgelser
bør derfor omfatte analyse af nedbrydningsprodukter fra herbicidet
samt forbedrede metoder til tilførsel af nedbryderbakterier.
Remediering af dichlorprop-forurenet lokalitet med den dichlorpropnedbrydende bakterie Sphingomonas herbicidovorans MH.
FOTO: ANDERS JOHANSEN, AU
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Er de sundhedsskadelige og forbudte bromerede flammehæmmere erstattet
med potentielt lige så skadelige stoﬀer?
Nogle af de produkter, som vi til daglig omgiver os med, kan over
længere tid frigive kemikalier og føre til en uønsket kemikalieeksponering. DCE har tidligere bidraget til undersøgelser, som viste,
at bromerede flammehæmmere (af stofgruppen polybromerede diphenyl ethere, PBDE’er) forekommer i indeluften og støv
i almindelige danske hjem. PBDE’er blev bl.a. brugt i elektronisk
udstyr, møbler og isolering. Samtidig med deres gavnlige eﬀekt,
nemlig at reducere risiko for ildebrand, er de dog mistænkt for at
have sundhedsskadelige eﬀekter, såsom ændringer i hormonbalancen. I undersøgelsen sås en sammenhæng mellem forekomsten af PBDE’er i husstøv og koncentrationerne i beboernes
blod. Undersøgelsen, som fokuserede på gravide kvinder, viste
også, at det ufødte barn blev eksponeret for PBDE’erne gennem
navlestrengsblodet samt via modermælken.
I løbet af den seneste årti er hovedparten af PBDE’erne blevet
forbudt over hele verden, men de er siden udskiftet med erstatningsstoﬀer med lignende egenskaber. Der vides kun lidt om
stoﬀernes potentielle sundhedspåvirkning, men de første resultater
fra toksikologiske forsøg tyder på, at de muligvis også kan have
hormonforstyrrende virkninger. Et nyt projekt, ”NoFlame”, som er
finansieret af Forskningsrådet for Teknologi og Produktion, bygger derfor videre på den tidligere undersøgelse ved at analysere
eksponeringssituationen for en række potentielle erstatningsstoﬀer.
Projektet er et samarbejdsprojekt mellem fire danske universiteter, Aalborg, Københavns, Syddansk og Aarhus Universitet, samt
Boston University i USA.

De kemiske analyser fra projektet har påvist stoﬀerne i husstøv nogle af dem på samme koncentrationsniveau som PBDE’erne.
Aktuelt analyseres prøver af modermælk, som vil give information
om stoﬀernes optagelse i kroppen og dermed moderens og
barnets eksponering. Da stoﬀerne forekommer i lave koncentrationer i humane prøver og spænder bredt i deres fysisk-kemiske
egenskaber, kræver den kemiske analyse et højtspecialiseret
laboratorium. Stoﬀernes optagelse gennem huden er undersøgt
i forsøg over tre døgn på Syddansk Universitet. Resultaterne her
viser, at stoﬀerne optages i de øverste hudlag, men om transporten gennem huden fortsætter over længere tid og potentielt
når blodcirkulationen, er endnu uvist. Som et sidste element i
projektet undersøges p.t. forekomsten af stoﬀerne i en række
materialeprøver, som er blevet scannet med røntgenapparat for
forekomsten af bromholdige indholdsstoﬀer. I kammerforsøg udført
på Aalborg Universitet undersøges frigivelsen fra materialerne til
den omgivende luft.
Samlet bidrager projektet til en bedre forståelse og vurdering af
vores eksponering for disse nye bromerede flammehæmmere.
Denne viden suppleres p.t. med undersøgelser, som DCE udfører
for Miljøstyrelsen om stoﬀernes evne til at blive transporteret over
lange afstande og akkumulere i fødekæder.

Bromerede flammehæmmere forekommer i indeluften og støv
i almindelige danske hjem.
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Klimatilpasning – formidling via bog og konference

Danmarks klima ændrer sig. Vi oplever voldsommere nedbør end
tidligere, og fremtiden byder på hyppigere og kraftigere regn.
Hvordan kan vi tilpasse os klimaforandringerne? Og hvordan
kan vi begrænse dem?
I bogen ’Klimatilpasning. Hvorfor og hvordan?’ i Aarhus Universitetsforlags serie Miljøbiblioteket præsenterer 18 danske forskere
fra fagområder som miljø, meteorologi og geologi eksempler på,
hvordan både det oﬃcielle Danmark fra stat til kommune og de
almene borgere løser udfordringerne, tilpasser sig de ændrede
vilkår og ofte formår at gøre vandet til en aktiv ressource.
Det er ikke kun i Danmark, der er behov for tilpasning til fremtidens klima. Eﬀekterne af klimaændringerne vil have endnu større
konsekvenser i lande både syd og nord for os. Den anden Europæiske Klimatilpasningskonference (European Climate Change
Adaptation Conference) ECCA 2015 fandt sted 12.-14. maj 2015
i Bella Center, København. Konferencen blev afholdt af Aarhus
Universitet i samarbejde EU-Kommissionen, Det Europæiske
Miljøagentur, Københavns Kommune og Dansk Industri. Under
temaet “Integrating climate adaptation action in science, policy,
practice and business” gav ECCA en unik platform til diskussion
af den seneste viden inden for klimatilpasning og relevansen af
den viden for politik, erhverv og samfund.
Omkring 800 deltagere fra 46 lande over hele verden deltog i
konferencen, og flere prominente talere var inviteret, bl.a. tidligere
EU klimakommissær Connie Hedegaard, miljøminister Kirsten
Brosbøl, direktørerne Kurt Vandenberghe og Claus Kondrup fra
den Europæiske Kommission, professor Frans Berkhout, direktør
for den globale forskningsplatform Future Earth, professor Jens
Hesselbjerg Christensen fra Niels Bohrs Institut og professor Hans
Bruyninckx fra European Environment Agency.
Det blev på konferencen bl.a. konkluderet, at både klimaforandringer og -tilpasning er komplekse og vanskelige emner at
kommunikere til oﬀentligheden og beslutningstagere, men at
det er yderst vigtigt, at der bliver kommunikeret, og at det gøres
på en forståelig måde. Kommunikationen er også kernen ift.
den interdisciplinære og innovative tilgang til emnet, som er
nødvendig, fordi klimaforandringer og -tilpasninger påvirker en
lang række forhold, herunder økonomi, infrastruktur, sundhed,
fødevareproduktion og livsstil.

Miljøbiblioteksbogen ’Klimatilpasning. Hvorfor og hvordan?’
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Samarbejde mellem by og land kan modvirke oversvømmelser

Med et nordeuropæisk klima, der i stigende grad fører til hyppigere
og mere alvorlige oversvømmelser, er der brug for metoder til at
afhjælpe de negative eﬀekter.

ved at få landmænd til at deltage i ordningen, og analysere om
denne type kontrakter potentielt kan reducere omkostningen
ved tilpasning til klimaforandringer.

Institut for Miljøvidenskab er koordinator for EU-forskningsprojektet
BASE, hvor præmisserne for den klimatilpasning, der foretages i
Europa, undersøges for derigennem at forbedre vidensgrundlaget for klimatilpasning. Projektet undersøger og kortlægger, hvor
langt de enkelte sektorer og udvalgte medlemsstater er i forhold
til klimatilpasning. Desuden opgøres omkostningerne forbundet
med klimaændringerne og forhindrede skadesomkostninger som
følge af klimatilpasning i udvalgte sektorer samt hvilke mekanismer, der skal til, for at fokusere beslutningstageres og sektorers
klimatilpasningstiltag, herunder sammenhængen mellem EU,
national politik og reelle aktiviteter på regionalt plan.

En kontrakt med landmændene i Holstebro opland vil på årsbasis koste mellem ca. 1.800 kr. og 3.300 kr. pr. ha afhængig
af de enkelte elementer i den forhandlede kontrakt. Data viste
ikke væsentlige præferencer for eller imod krav om at dyrke
bestemte oversvømmelsesresistente afgrøder. Endelig ønskede
de adspurgte landmænd at forhandle kontrakter af denne type
kollektivt med andre landmænd.

Projektet er bl.a. centreret omkring casestudier af klimatilpasningsaktiviteter i byer og landområder. Et af de danske casestudier tager udgangspunkt i en økosystem-baseret tilgang til
klimatilpasning, som kræver samarbejde mellem by og land:
Landmænd med jord langs åer og vandløb, kan nemlig medvirke til at beskytte byer fra oversvømmelser ved at lade deres
jorder oversvømme når kraftige nedbørshændelser forekommer.
I studiet blev en gruppe landmænd med jord i Storåens opland
spurgt, om deres holdning til at indgå en kontrakt om at lade deres
jord oversvømme for at forebygge oversvømmelser i Holstebro.
Formålet med undersøgelsen var bl.a. at vurdere omkostningen

Casestudierne fra de forskellige partnerlande skal samlet give
anvisninger om, hvordan politikkerne på klimatilpasningsområdet
hænger sammen og er koordineret, hvordan implementering
af klimatilpasningstiltag kan forbedres, samt give input til costbenefit analyser.
Resultaterne fra projektet blev præsenteret ved den internationale
konference European Climate Change Adaptation Conference
(ECCA 2015), som arrangeredes af Aarhus Universitet (se foregående side) og endvidere på den internationale konference
Adaptation Futures i Rotterdam i maj 2016.

Oversvømmelse langs Varde Å. FOTO: COLOURBOX
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20 år med forskningsstationen Zackenberg i Grønland
Stationen blev af fremsynede forskere etableret i 1995 for at følge klimaforandringerne
i området. Målet var at overvåge økosystemerne både til lands og til vands for at forstå deres mekanismer over en 50-årig periode. En intensiv forskningsindsats er særlig
vigtig i det arktiske område, da klimaændringerne her sker dobbelt så hurtigt som i
resten af verden.
Stationen blev i første omgang etableret som en midlertidig station i telte. De efterfølgende år blev der bygget fem rigtige huse, og i 2010 blev Zackenberg udvidet med
yderligere to huse. I dag fremstår Zackenberg som en moderne forskningsstation,
med alle de faciliteter der kræves for at kunne udføre forskning i et svært tilgængeligt
højarktisk område. Udover beboelse og kantine indeholder bygningerne laboratorier,
kontorer, lagerrum, garage, elværk, værksted og bådehus. Stationen har kapacitet
til 24 personer på selve Zackenberg og yderligere 10 personer på den nærliggende
marine facilitet, og har egne landingsbaner med ugentlige flyforbindelser i det meste
af feltsæsonen som dækker juni, juli og august. Desuden anløbes stationen af skib i
august måned, hvor der leveres brændstof, reservedele og langtidsholdbar proviant.
Et stort antal danske og udenlandske forskere har benyttet stedet gennem årene. Det
betyder, at man i dag har glæde af et helt unikke datasæt, der nøje beskriver ændringerne i klimaet. Intet andet sted har man så gode og lange tidsserier af en lang
række forskellige parametre i de arktiske økosystemer til lands, i søer, i luften og i havet.
Forskningsstationen ejes af Grønlands Selvstyre og drives af Institut for Bioscience, Aarhus
Universitet. Arbejdet på Zackenberg koordineres gennem programmet ”Greenland Ecosystem Monitoring” i et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Grønlands Naturinstitut,
Københavns Universitet, Asiaq (Grønlands Forundersøgelser) og GEUS - De nationale
geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland.
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Indtægter fordelt på indtægtskilde
Bevillingen fra Miljø- og Fødevareministeriet var i 2015 på 123,4
mio. kr. Omkostningerne (de samlede løn og driftsomkostninger)
var i 2015 på i alt 371,9 mio. kr.
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