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FORORD

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, Ministeriet for fødevarer,
landbug og fiskeri, og Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, regioner og kommuner,
Grønlands Selvstyres 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 medarbejderne ved institutterne Miljøvidenskab og Ecoscience udfører.
Centret har i 2021 leveret i alt 66 rådgivningsrapporter (heraf 35 videnskabelige
DCE-rapporter og 31 tekniske DCE-rapporter) og 170 faglige redegørelser (notater).
Derudover udkom bogen ”Miljørisikoanalyse - Fremsyn, klarsyn og oplyst miljøbeslutning”
i den populærvidenskabelige serie Miljøbiblioteket, som udgives i samarbejde med
Aarhus Universitetsforlag (se omtale af bogen i denne årsberetning).
Forskningen, der ligger til grund for myndighedsrådgivningen, udføres i nationalt og
internationalt samarbejde – primært andre forskningsinstitutioner, men også virksomheder og interesseorganisationer. Forskningen vurderes internationalt ved peer review
og publiceres internationalt. I 2021 publiceredes i alt 548 videnskabelige artikler inden
for området.
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 godt 1500 abonnenter.
Mange af centrets aktiviteter og resultater har givet anledning til medieomtale: Knap
1000 artikler i trykte/elektroniske danske medier i 2021, hvilket er på niveau med 2020.
I Grønt indblik – DCE’s for årsberetning 2021 - 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 dce.au.dk
God læselyst!

Foto: Kirsten Bang

Hanne Bach
Direktør

3

4

TVÆRGÅENDE AKTIVITETER

5

Udvikling af forvaltningsstrategi,
der tilgodeser hele økosystemet i
De Østlige Vejler

Miljøindikatorer til
vurdering af effekter
af klimaændringer
Det danske klima er i stadig forandring, og vi oplevede især
i perioden fra 1980 og frem en stigende lufttemperatur, hvor
årsmiddel i de fleste år efter midten af 1980’erne lå over
langtidsmiddel for 30-årsperioden fra 1981-2010. Hovedårsagen til temperaturstigningen er udledningen af drivhusgasser – primært i form af kuldioxid (CO2) i forbindelse
med afbrænding af fossile brændsler, som har medført en
akkumulering af CO2 i atmosfæren.
De forhøjede CO2-koncentrationer og den forhøjede temperatur påvirker både de klimatiske forhold og vores miljø og natur, som er tæt forbundne. Ud over den stigende
temperatur medfører udledningen af CO2 også en forsuring
af både terrestriske og akvatiske miljøer. Den forøgede lufttemperatur betyder, at vi oplever klimaændringer i form af
ændringer i de klimatiske forhold bl.a. i form af mere nedbør
og mere ustabile vejrforhold samt stigende temperaturer
i vores terrestriske og akvatiske miljøer. Disse ændringer i
miljøforholdene vil påvirke både artssammensætning, de
enkelte arter og processer i økosystemerne.
Der findes en række veludviklede klimaindikatorer, som kan
dokumentere udviklingen i de meteorologiske og hydrografiske forhold i Danmark heriblandt:
• Temperatur, inkl. hyppigheden af ekstreme temperaturer
• Vindstyrke og -retning
• Nedbørsforhold og tørkeindeks
• Havniveau

Et tilsvarende sæt indikatorer, som kan dokumentere klimaændringernes effekt på natur- og
miljøforhold, findes ikke pt., men er under udvikling,
og DCE udgav i 2021 en rapport, der udgør en del af
grundlaget for dette arbejde.
I rapporten sammenstilles og vurderes eksisterende data i
form af allerede eksisterende tidsserier, der kan anvendes til
vurdering af forskellige potentielle indikatorers anvendelighed til dokumentation af klimaændringernes effekt på det
danske miljø og natur. Datagrundlaget er primært baseret
på data fra det nationale overvågningsprogram (NOVANA),
suppleret med data fra eksempelvis DOF-databasen (fugle)
og markvandingsdata fra GEUS-databasen ”Jupiter”.
Med baggrund i dette præsenteres en bruttoliste over potentielle klimaindikatorer sammen med det datagrundlag,
der er til rådighed for arbejdet med de pågældende indikatorer. Der gives desuden forslag til prioritering af klimaindikatorer på basis af bruttolisten for henholdsvis terrestrisk
natur, landbrug, ferske og marine miljøer. Eksempelvis har
udviklingen i forekomsten af blågrønalger/cyanobakterier i
sommerperioden stort potentiale som klimaindikator i søer,
og der er ligeledes et godt datagrundlag i NOVANA-overvågningen for at inkludere forekomsten af henholdsvis sydlige og nordlige arter med fokus på arter, som kan være
invasive, som klimaindikatorer for den terrestriske natur.

De Østlige Vejler er et unikt naturområde bestående af
brakvandssøer, rørskove og engområder, som har international betydning for yngle- og trækfugle. Gennem de seneste
årtier har der været anvendt forskellige driftsplaner. Seneste
driftsplan og forvaltningspraksis har haft fokus på sikring af
god vandkvalitet og på at forbedre forholdene for truede
engfugle. Resultatet af den valgte forvaltningspraksis har
hidtil ikke været kendt.
En Rapport fra DCE giver en status på naturtilstanden i De
Østlige Vejler og kommer med forslag til værktøjer til sikring
af naturkvalitet og diversitet i området.
Rapporten er afslutningen på projektet ”Udvikling af en forvaltningsstrategi der tilgodeser hele økosystemet i De Østlige Vejler”, udført i et samarbejde med forskere fra Aalborg
Universitet samt Avifauna Consult. Projektet er finansieret af
Aage V. Jensen Naturfond med det mål: 1) at give en generel
status over naturtilstanden i De Østlige Vejler; 2) at give indblik
i de økologiske sammenhænge i søer, i rørskoven, på engene
og mellem de tre naturtyper; 3) at udarbejde forvaltningsforslag og forvaltningsværktøjer til optimering og forbedring af
tilstanden i det samlede system. Projektet er gennem hele
projektperioden blevet fulgt af Vejlernes Naturråd.
Resultatet af undersøgelserne viser, at søernes tilstand er
forværret og at de er truet af næringsstoffer. Det anbefales derfor at reducere næringsbelastningen, at kortlægge
kilderne til næringsstoftilførslen, at fastholde lav salinitet
og praktisere høj vandstand. Afhængig af, om der ønskes
en bedre strandeng eller ferskeng, anbefales forskellig forvaltning. Bygholm-engen kan i tørre perioder godt ”vandes” med ferskvand fra Lund Fjord-kanalen. Hvis Bygholm
omvendt skal tilbage til en bedre tilstand som strandeng,
anbefales det at lade engen oversvømme med saltvand fra

Miljøindikatorerne vil kunne benyttes som et vigtigt værktøj
i miljøovervågningen og dermed som led i at følge op på
Danmarks internationale forpligtelser på natur- og miljøområdet, herunder EU’s Vandrammedirektiv og naturbeskyttelsesdirektiver, Fuglebeskyttelsesdirektivet og Habitatdirektivet.

Læs mere her: Miljøindikatorer – Indikatorer til vurdering af
effekter af klimaændringer (au.dk)

Alger i Aarhus Å nedstrøms Brabrand Sø, juni 2018
Foto: Per Andersen

De Østlige vejler
Foto: Line Holm Andersen

Limfjorden. Herved kan man dog risikere, at saliniteten øges
i søerne, hvilket vil være ugunstigt for søernes tilstand. Hvad
angår rørskovene, anbefales i rapporten at opretholde en
mosaik af rørskove i forskellige aldre, da det samlet set giver
en større diversitet og tilgodeser flest mulige plantearter og
invertebratgrupper.
Området har stor international betydning som fuglebeskyttelsesområde. Undersøgelserne viser dog, at de planteædende fugle er reduceret i antal og det vurderes, at en
bedre vandkvalitet vil kunne vende denne udvikling. En
reduceret næringsstoftilførsel vil medføre en mere udbredt
bundvegetation og et øget antal af de smådyr og fisk, der
følger med renere søer. Man vil dermed forvente at svaner,
blishøns og mange andre arter vender tilbage i antal. Det
anbefales også at fremme en højere forårsvandstand end
den nuværende, da dette vil begunstige svømmeænder og
ynglende engfugle. Dette vil også begunstige rovfugle, og
samtidig reducere adgangen for rovdyr som mårhund og
ræv og dermed prædationstrykket på fuglene i området.
I takt med en øget erkendelse af vigtigheden af at gøre en
indsats for at bevare biodiversiteten såvel nationalt som
internationalt viser resultaterne fra undersøgelserne i De
Østlige Vejler, at der er et behov for at få skabt et helhedsbillede af situationen i Vejlerne. Det er fremover nødvendigt
med en målrettet og mere holistisk forvaltningsstrategi, som
tilgodeser hele området og anskuer De Østlige Vejler som
ét sammenhængende system bestående af det akvatiske
miljø i søer og kanaler samt det terrestriske miljø i den mere
eller mindre våde rørskov og på engene.

Læs mere her: Udvikling af en forvaltningsstrategi, der tilgodeser hele økosystemet i De Østlige Vejler (au.dk)

6

ARTER OG TØR NATUR

Danmarks biodiversitet
i fortsat tilbagegang
I løbet af de seneste ti år er det gået tilbage for biodiversiteten i Danmark. Fra 2010 og frem til 2020 har der
nærmest ingen forbedring været at spore.
Danmark adskiller sig ikke fra resten af verden, hvad biodiversitetskrisen angår. Det viser en rapport fra DCE, hvor
en forskergruppe fra Aarhus Universitet har samlet og evalueret data fra det nationale overvågningsprogram
NOVANA, Den Danske Rødliste og andre data fra Danmarks natur. Det samme gjorde forskerne i 2010, og sammenligningen falder ikke ud til biodiversitetens fordel.
Ligesom for ti år siden har forskerne set på ni økosystemer, som til sammen dækker Danmark til lands og til vands. For hvert økosystem har de nærstuderet udviklingen
for en række indikatorer, som er valgt til at repræsentere økosystemets arter,
levesteder og processer.
Ud af 171 indikatorer for arter, levesteder og processer vurderer rapporten, at 51 % er i stadig tilbagegang, mens kun 12 % vurderes
at være stabile eller i fremgang.
Selv om der er forskel mellem økosystemerne
– tilbagegangen er mest omfattende for skov,
græsland/hede samt mose/eng og mindst omfattende for kyst, sø og hav – så kan tilbagegangen detekteres i alle ni undersøgte økosystemer.
Det overvejende problem for biodiversiteten er ifølge forskerne, at
der mangler plads til vild natur. Danmarks truede arter forekommer
langt overvejende i den fjerdedel af landet, som ikke er dyrkede
marker, byer og veje.
Selv om en tiendedel af landarealet i dag dækkes af lysåbne naturtyper under naturbeskyttelseslovens beskyttelse, så garanterer
dette ifølge rapporten ikke, at der er plads til naturlige processer som
græsning og naturlig hydrologi, ligesom der ikke er nogen effektiv
beskyttelse mod næringsbelastning og overudnyttelse.
Der er iværksat initiativer om naturnationalparker, urørt skov og marine
reservater, som går i retning af helhjertet arealreservation til vild natur, men
det går ifølge forskerne for langsomt, og de nuværende politiske planer er stadigvæk langt fra målet i EU om 30 % arealreservation til natur, heraf 10 % som
strengt beskyttet natur.

Biologisk grundlag for
nye jagttider opdateret
Kan man drive jagt på for eksempel grævlinger, bævere eller bramgæs – hvordan ser
bestandene ud, og hvad siger forskellige rødlister og lovgivningen i øvrigt om muligheden
for jagt på dem?
De danske jagttider bliver som udgangspunkt revideret hvert
fjerde år. Næste revision skal ske med virkning fra 1. juli
2022, hvor også vildtskadebekendtgørelsen skal revideres.
Dog har der senest været en mindre jagttidsrevision for udvalgte arter, som trådte i kraft med virkning fra 1. juli i 2020.
Den hidtil mest omfattende kortlægning af tilstanden for
fugle og pattedyr med og uden jagttid blev i 2021 udgivet
af DCE og udgør en væsentlig del af det faglige grundlag
for Vildtforvaltningsrådets og Miljøstyrelsens indstilling til
Miljøministeren, når jagttiderne skal revideres.
Hjortevildt er ikke medtaget i rapporten, da den nationale
hjortevildtgruppe særskilt tager sig af arbejdet med at vurdere bl.a. de kommende jagttider for hjortevildt.
Rapporten giver for de jagtbare vildtarter, hvor det er fundet
relevant at få vurderet jagttiderne, en opdateret oversigt
over den eksisterende viden om biologiske, bestandsmæssige og jagtlige forhold, som er relevante for en faglig vurdering af den gældende jagttid, suppleret med en vurdering
af eventuelle forvaltningsmæssige problemstillinger.
Rapporten gennemgår en rækker dyrearter, som i dag enten kan eller ikke kan jages:
1. arter med jagttid (23 arter)
2. arter uden jagttid, men med juridisk mulighed for at få
en jagttid (14 arter), og

Gruppe 3 omfatter bæver, bramgås, skarv og råge, som
alle er beskyttede af internationale regler, herunder EU’s
habitatsdirektiv og Fuglebeskyttelsesdirektivet. Der kan på
nationalt niveau gives tilladelse til, at disse arter reguleres
ved jagt, når det kan påvises, at de volder skade.
Det primære datagrundlag i rapporten stammer fra DCE’s
egne forsknings- og overvågningsaktiviteter såsom vildtudbyttestatistikken og vingeundersøgelserne samt et stort
antal systematiske, landsdækkende optællinger af især
træk- og ynglefuglebestande.
Disse data har forskerne sammenstillet med data og informationer fra institutioner og organisationer i ind- og udland,
f.eks. IUCN, EU-kommissionen, Wetlands International, BirdLife International, Dansk Ornitologisk Forening og Danmarks
Jægerforbund.
Dette er suppleret med en vurdering af eventuelle forvaltningsmæssige problemstillinger og bestandenes status i
henhold til direktiver, konventioner og rødlister. For de jagtbare såvel som for de p.t. ikke-jagtbare arter giver rapporten
DCE’s vurdering af de bestandsmæssige muligheder for en
eventuel jagttid.
Ved de seneste jagttidsrevisioner har Vildtforvaltningsrådet
(VFR) udarbejdet nogle målsætninger, som sætter (forvaltnings)mål for de enkelte arter, som kan sammenholdes med
den aktuelle bestandsstatus og afskydning. Med udgangspunkt i effekter af jagt er målsætningerne for de enkelte
arter baseret på en række faglige kriterier udarbejdet af
DCE. Desuden har VFR’s jagttidsgruppe suppleret med mere
normbaserede kriterier.

3. arter uden jagttid og uden juridisk mulighed for at få en
jagttid pt. (4 arter).
Gruppe 2 omfatter ilder, grævling, knortegås, taffeland,
havlit, fløjlsand, stor skallesluger, toppet skallesluger, hjejle,
strandhjejle, stor regnspove, sildemåge, svartbag og tyrker-

Selvom 14-15 % af Danmark er dækket af skov, så er naturen i disse skove stærkt begrænset af den kommercielle skovdrift og selv i Natura2000-områder og nationalparker
er skovene plaget af afvanding, tilplantning, hugst og mangel på naturlige processer.
På havet mangler naturen også plads. Her er de to store trusler mod det vilde liv ifølge
rapporten det intensive fiskeri, især trawlfiskeri, samt belastningen med næringsstoffer.
Læs mere her: DANMARKS BIODIVERSITET 2020 - Tilstand og udvikling
Rødben er kategoriseret som en ”Næsten
truet” art på den danske rødliste.
Foto: Kevin Kuhlmann Clausen

due, som Danmark selv kan fastsætte jagttider på ud fra en
national vurdering.

Hare putter sig i græsset
Foto: Kevin Kuhlmann Clausen

Læs mere her: VILDTBESTANDE OG JAGTTIDER I DANMARK
- Det biologiske grundlag for jagttidsrevisionen 2022
Læs mere her: Målsætnings- og kriterienotatet

7

8

SØER OG VANDLØB

9

Estimering af
koncentrationsniveauer
af metaller i danske vandløb
I Danmark er overvågning af miljøfarlige forurenende stoffer
(MFS) i vandmiljøet en del af Det Nationale Overvågningsprogram for Vandmiljø og Natur (NOVANA). For at kunne
beskrive indholdet og udviklingen af MFS i vandmiljøet
udtages et repræsentativt udvalg af prøver af vand, sediment og fisk fra små og større vandløb og søer over hele
landet. Dette fører til en lang række data – eller observationer - over tid for de konkrete prøveudtagningsstationer,
men for at understøtte risikovurdering, tilstandsvurdering og
indsatsprogrammer for MFS i vandområder, hvor der ikke
foreligger konkrete målinger, er det væsentligt at udvikle
matematiske modeller, der kan understøtte en fastlæggelse
af koncentrationsniveauer af disse stoffer.

Foto: Kirsten Bang

Som et første trin til udviklingen af sådanne modeller har
DCE i et projekt udført for Miljøstyrelsen udviklet en prototype
af en model, som tester, om en statistisk model, som kobler
observationerne fra NOVANA-data med en teoretisk model,
der beskriver logiske og årsagsmæssige sammenhænge i
oplandene, kan bruges til bedre at tolke NOVANA-data og
derved gøre det muligt at estimere koncentrationsniveauer
for de ikke-målte områder.
Prototype-modellen, som har fokus på metaller, har fået
navnet MetalStat og er i første omgang udviklet til at estimere forekomsten af metaller i vandløb, da den umiddelbart
tilgængelige datamængde fra NOVANA-overvågningen er
størst for metallerne og dermed gav det mest solide grundlag for udviklingen. Selv om metaller er naturligt forekommende i miljøet, betyder deres udbredte anvendelse, at
de ofte forekommer i koncentrationer, der er højere end
baggrundsniveauerne, og i koncentrationer, hvor de kan
udgøre en miljømæssig risiko.

Beregningsarbejdet bag udviklingen af modellen viste sig
at være stort og komplekst pga. de mange variable, men
selv om der stadig videreudvikles på prototypemodellen,
har arbejdet afdækket, at brugen af modellen er lovende
og at modeller af den type, som er udviklet i dette projekt,
kan bidrage med:
• Forbedret og mere præcis tolkning af overvågningsdata
• Forudsigelse af koncentrationsniveauer uden for overvågede områder
• Evaluering af mulige kilder til forekomsten af metaller
• Tilrettelæggelse af fremtidigt overvågningsprogram for
metaller i vandløb.
• Evaluering af den eksisterende forståelse af metallers
forekomst.
• At danne en rettesnor for, hvordan modeller for andre
MFS skal implementeres, da en del af udfordringerne vil
være sammenfaldende.
Resultaterne fra MetalStat viser, at modellen ikke kun kan bidrage med estimater for ikke-målte områder, men også forbedre vidensgrundlaget for de målte områder. En øget brug
af modeller betyder derfor, at den viden, som kan erhverves
fra brug af overvågningsdata, udvides og skifter karakter.
Der er desuden åbnet op for et muligt videre arbejde med
løbende udvikling og forbedring af modeller for MFS og
metaller og for et nyt paradigme, hvor modeller bruges
mere aktivt i synergi med overvågningsaktiviteter for og
ny viden om MFS.

Læs mere her: Udvikling af model til understøttelse af vandplanlægningen i fastlæggelsen af koncentrationsniveauer
af metaller i danske vandløb

Kvælstofmålinger
korrigeret for analysefejl
Den beregnede kvælstoftilførsel til havet fra danske vandløb har i en periode fra 2009-2015 været for lav, da de
laboratorieanalyser der lå til grund for beregningen var
fejlbehæftede. Forskerne har i 2021 givet et bud på en
genopretning af data.

DCE udarbejdede på baggrund af parallelanalyser af
vandprøver analyseret med begge metoder en foreløbig
korrektion af total kvælstof, men måtte konstatere at datagrundlaget ikke var tilstrækkeligt til at foretage en fuld
genopretning.

Koncentrationen af total kvælstof i de danske vandløb har
i en årrække tilbage i tid været højere, end hvad laboratorieanalyser viste. Forskere fra DCE har i 2021 beskrevet,
hvordan den totale kvælstofbelastning til havet kan korrigeres for de fejlbehæftede analyser.

Nye statistiske analyser af gamle vandprøver fra i alt 153
vandløb og 14 søafløb under NOVANA-programmet viste,
at koncentrationen af organisk kvælstof faldt abrupt i perioden 2009-2015 set i forhold til både perioden før og efter.

Konsekvenserne af korrektionen for den endelige koncentration af total kvælstof er vist i notatet og er i årligt gennemsnit ca. 6 % højere for almindelige vandløbsstationer og ca.
20 % for vandløb, som fungere som søafløb.
Korrektionerne blev nødvendiggjort af, at analyselaboratorierne i perioden 2009-2015 indførte en ny metode (UV-metode) til oplukning af organisk bundet kvælstof i vandprøverne. Den metode viste sig senere i parallelanalyser, at
give for lave koncentrationer af organisk bundet kvælstof
i vandprøverne sammenlignet med den godkendte autoklavemetode.
De forkerte og ikke godkendte analysemetoder anvendt
hos analyselaboratoriet EUROFINS fik derfor konsekvenser
for de danske tal for total kvælstofudledning til vandløb,
søer og fjorde i perioden 2009-2015.
UV-metoden har i modsætning til autoklavemetoden tidligere vist en ufuldstændig oxidation af organisk stof i vandprøver udtaget i både vandløb, søer og marine vandprøver.
Målinger af total kvælstof (TN) samt koncentrationerne af
nitratnitrit-N (NOx) og ammonium-N (NH4) ved 63 målestationer i vandløb, der indgår i opgørelse af havbelastningen under NOVANA, har i tidligere vist, at der var en
uforklarlig lav koncentration af organisk kvælstof i perioden
2009-2015.

Læs mere her: Analyse af organisk kvælstofkoncentrationer i vandløb i to perioder med henblik på at udvikle en
korrektionsformel for perioden 2009-2014

For perioden 2009-2015 kunne forskerne konstatere væsentlige afvigelser af især de organiske kvælstofkoncentrationer, sammenlignet med både perioden før og perioden
efter. Efter omfattende analyser af data har DCE ikke kunnet
fastslå andre naturlige og/eller menneskeskabte årsager
til de observerede anomalier i perioden 2009-2015, end
anvendelse af UV-metoden i stedet for autoklavemetoden
på laboratoriet EU-ROFINS.
Der er derfor i de to udgivne DCE-notater om vandløbsprøver opstillet en model for korrektion af målingerne i henholdsvis 2009-2014 og 2015. Korrektionen sker enten for en
gennemsnitskoncentration af organisk kvælstof eller total
kvælstof i hvert af årets kvartaler, og for de to vandløbstyper
søafløb og almindelige vandløbsstationer.
På grund af usikkerhederne omkring analyserne af total
kvælstof i vandprøver fra vandløb har Aarhus Universitet
siden 2018 i rapporteringen af NOVANA-resultater fra vandløb markeret alle data baseret på målinger af beregnede
total kvælstofbelastninger og -koncentrationer fra perioden
2007-2015 med en særskilt tilføjelse om, at data fra denne
periode er under mistanke for at være udført med en utilstrækkelig analysemetode. Det er dog med rapporteringen
af 2021-data ændret, så de genoprettede data nu er vist.

Læs mere her: Analyse af organisk kvælstof koncentrationer i vandløb med henblik på at udvikle en korrektionsformel for 2015

Studieområdet med olie- og gasplatformen Dan-F i den Danske sektor af Nordsøen

10

HAV OG FJORDE

11

Marsvin søger mod
olieplatforme for at finde føde
Klimaforandringerne
skubber til miljømålene
Der ligger et omfattende videnskabeligt arbejde til grund for
den næste generation af vandplaner. DCE har også i 2021
bidraget til dette arbejde for myndighederne, så vandplanerne kunne komme i høring på et fagligt oplyst grundlag.
Vandområdeplanernes centrale formål er at bringe kystvandene i Danmark i god økologisk tilstand i overensstemmelse
med EU’s Vandrammedirektiv. For kystvande fastlægges
indsatsbehov og målbelastninger med udgangspunkt i
det nuværende klima og den nuværende målte økologiske tilstand af udvalgte miljøindikatorer. To af de vigtigste
indikatorer er mængden af klorofyl i vandet og ålegræssets
dybdegrænse.
I fastlæggelsen af behovet for at reducere næringsstoftilførslerne til danske kystvande har der hidtil ikke været fokus
på indflydelsen fra historiske klimaændringer. Men hvordan
påvirker klimaforandringer disse indikatorer – og dermed
indsatsbehovet for at reducere tilførslen af næringsstoffer?
DCE udgav i samarbejde med DTU og DHI i 2021 en rapport
for Miljøstyrelsen, som undersøgte netop det forhold. For
ligesom ændringer i næringsstoftilførsler kan påvirke indikatorerne klorofyl og ålegræs, kan ændringer i klimatiske
forhold også påvirke indikatorerne.
Til analysen anvendte forskerne rumligt fordelte meteorologiske variable for vind, temperatur og nedbør fra perioden
omkring år 1900. Ved hjælp af modeller beregnede de,

hvordan tilstanden af henholdsvis ålegræs og klorofyl ville
have været, hvis klimaet i dag havde været som i år 1900.
For ålegræs viste forskernes modelresultater, at ålegræssets
dybdegrænse i de fleste vandområder ville have været
lavere i et år 1900-klima sammenlignet med det nuværende klima. Det betød ifølge rapporten, at statusværdier for
ålegræsindikatoren generelt ville have været lavere, hvis
værdierne var fastlagt i et år 1900 klima. For klorofylindikatoren viser modelresultaterne, at klorofylkoncentrationerne
i de fleste vandområder er højere i et historisk klima ift. det
nuværende klima. Det betyder, at miljømålet for klorofyl er
højere, når der anvendes et historisk klima i fastlæggelsen
af miljømålet.
Man kan således forvente et forøget indsatsbehov på cirka
600 ton N/år, såfremt statusværdien for ålegræs var målt i et
år 1900 klima i forhold til i dag. Tilsvarende ville indsatsbehovet være ca. 1500 tons N mindre, hvis klorofyl-miljømålet
var fastsat ud fra et historisk klima i stedet for i dag.
Projektet indgik som en del af de overordnede modeludviklinger under tredje generation af vandområdeplaner og
har dermed haft en overordnet styregruppe til dialog og
opfølgning på fremdrift bestående af MIM, DHI og AU samt
en følgegruppe bestående af medlemmer fra Landbrug og
Fødevarer, SEGES, Bæredygtigt Landbrug, Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Sportsfiskerforbund, Danske
Havne og KL/kommuner.

Læs mere her: Klimaændringernes betydning for indsatsbehov for kystvande (au.dk)

Foto: Peter Bondo Christensen

En ekstra høj bestand af fisk lokker marsvin til at søge føde
tæt ved olieplatforme, selv om støjen fra industrianlæggene
normalt skræmmer hvalerne væk. Udtjente platforme har
derfor et potentiale som kunstige rev i Nordsøen.
Marsvin er en af de mindste af alle tandhvaler og den eneste hval, der med sikkerhed yngler i danske farvande. Marsvinet blev fredet i 1967 og forskere fra DCE har tidligere
vist, at undervandsstøj fra bl.a. skibe og undersøgelser af
havbunden med seismik skræmmer marsvin væk.
Nu viser en undersøgelse fra forskergruppen, som blev publiceret i en videnskabelig artikel i 2021, at der i visse dele
af året faktisk er flere fødesøgende marsvin tæt ved den
største danske olieplatform, Dan F, i Nordsøen, end blot tre-ti
kilometer væk fra platformen.
Et forskerhold udlagde 21 lyttestationer på bunden af Nordsøen. Den inderste lyttestation lå lige under den meget store
Dan-F olieplatform, mens
den yderste station lå 25,6
km væk fra platformen. En
af de mange lyttestationer
blev placeret lige midtvejs
ved en ældre oliebrønd,
Regnar, der ikke længere
producerer olie.
Håndtering af lytteudstyr.
Foto: Mads Schmidt Rasmussen.

Lyttestationerne lå i Nordsøen gennem to år og optog alle lyde under havets overflade. De fangede bl.a. støjen
fra skibe og olieplatforme men også lyde fra marsvin og ikke
mindst hvalernes fødesøgningslyde – de såkaldte ’buzz-lyde’, der er karakteristiske, når hvalerne aktivt jager føde.
Data fra lyttestationerne viste, at der i halvåret fra juli til januar var flere fødesøgende marsvin tæt ved de to anlæg,
Dan-F platformen og Regnar-brønden, end i kontrolområder
henholdsvis 6 og 25 kilometer væk fra Dan-F. Især i den
periode af året er det vigtigt for marsvinene at indtage så
meget føde som muligt for at opbygge et solidt spæklag,
der kan bringe dyrene gennem den kolde vinter. Det er
også i det halvår mødrene har mest brug for energi, så de
har tilstrækkeligt med mælk til deres unger.

De industrielle anlæg virker som naturlige stenrev, hvor et
utal af dyr og planter sætter sig på fundamenterne og anlæggene. Det giver fiskene flere gemmesteder og mere
føde. Desuden er det forbudt at fiske i en radius af 500 meter
fra platformene, hvorfor bunden omkring platformene er
uberørt i forhold til der hvor, der trawles.
Ved Dan-F platformen havde marsvinene høj fødesøgningsaktivitet op til 800 meter fra selve platformen. Faktisk ved
forskerne, at der helt tæt ved platformen har været op til
dobbelt så mange marsvin, som de kunne høre på lyttestationerne. Det skyldes at støjen overdøver marsvinenes
lyde tæt ved platformen. Først ud i 12 kilometers afstand
registrerer lyttebøjerne ikke længere støjen fra platformen.
Forskerne kan ikke svare på, om marsvinene langsomt
vænner sig til støjen fra platformene,
men det er tydeligt, at motivationen
for at finde føde er større end støjens
skræmmende effekt. Til sammenligning blev der fundet lige så mange
marsvin omkring olie- og gasplatformene, som ved de allervigtigste
beskyttede Natura 2000 områder for
Marsvinemor med sin unge.
marsvin i de indre danske farvande.
Foto: Jeppe Balle Dalgaard
OSPAR-konventionen, der beskytter
Nordsøen, kræver, at alle udtjente olie- og gasinstallationer
fjernes fra Nordsøen efter endt brug. Men forskerne peger nu
på, at de udtjente installationer måske kan tænkes ind som
nye kunstige rev i Nordsøen, særligt når støjen fra industriaktiviteterne forsvinder. Platforme og andre installationer kan
øge mangfoldigheden og biodiversiteten i områder, der er
ødelagt af trawlfiskeri eller hvor oprindelige stenrev er fisket
op og anvendt til byggeprojekter på land.
Studierne af marsvins tilstedeværelse og fødesøgning i Norsøen blev betalt af Total E&P Danmark A/S.

Læs den videnskabelige artikel her: “Echolocation activity
of harbour porpoises, Phocoena phocoena, show seasonal
artificial reef attraction despite elevated noise levels close to
oil and gas platforms” (Ecological Solutions and Evidence)
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Første hold forskere og logistikere i 1995.
Foto: Henning Thing
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25 års målinger ved Forskningsstation
Zackenberg – og nye målinger fremover
Da Forskningsstation Zackenberg for 25 år siden blev etableret, var klimaforandringer stadig et nyt begreb. Siden har
forskere foretaget målinger af klimaet og miljøet i Nordøstgrønland. Det er blevet til en række yderst værdifulde
tidsserier af mange forskellige data fra Zackenberg-området og i regi af Greenland Ecosystem Monitoring (GEM)
programmet.
Nye varmerekorder og massiv afsmeltning i Nordøstgrønland trækker i disse år overskrifter og ved Arktisk Råds Ministermøde i foråret 2021 var budskabet fra forskerne klart:
Temperaturstigningen i Arktis foregår langt hurtigere, end
man troede for blot fem-ti år siden, og det påvirker naturen
i Arktis.
Med 25 års uafbrudte data i hånden fra GEM-programmet
har forskerne fået en grundig viden om udviklingen i klimaet
i Grønland, og hvordan naturen reagerer på forandringerne
både på land, i søer, fjorde og i havet. Men der er huller i
vores viden om klimaforandringerne og klimamodellerne
må løbende justeres i takt med nye data og ny viden, så
de kan simulere den temperaturstigning, der faktisk foregår.

Forskningsstationen i Zackenberg.
Foto: Mikkel Tamstorf

GEM-overvågningen af den arktiske natur bevæger sig nu
ind i en ny fase med stort fokus på at automatisere overvågningen og at dække større arealer for eksempel ved hjælp
af satellitter. Her er ny teknologi nøglen til at producere mere
detaljerede input til klimamodellerne.

følger instrumenterne havisens tykkelse og bevægelser,
temperatur-, salt- og strømforhold, samt giver data over
planteplankton, krebsdyr og fisk. Alle disse data bliver dagligt automatisk sendt videre med satellit til forskere rundt
omkring i hele verden.

De mange nye data, som de automatiserede målestationer
indsamler, bliver et værdifuldt supplement til de eksisterende lange tidsserier fra GEM-programmet og vil bidrage til
behovet for at udfylde nogle af de huller, der er i vores viden
om klimaforandringerne.

I 2021 placeredes en række nye avancerede autonome
målestationer forskellige steder ved Zackenberg og den tilhørende marine facilitet ved Daneborg. Sol og vind skal sikre
strøm til målestationerne, så de kan indsamle data om luft,
is, jord, floder og hav i dette ugæstfrie landskab året rundt.
Det er ganske enkelt umuligt for forskerne at være fysisk til
stede hele året og de autonome målestationer bliver derfor
forskernes forlængede arm. Det ambitiøse projekt har fået
navnet ’Greenland Gradient’.

Corona-situationen gav mange udfordringer undervejs
under udviklingen af målestationerne. Komponenter fra
hele verden var svære at skaffe hjem, værksteder og laboratorier var lukket ned og forskerne kunne ikke mødes
fysisk og arbejde sammen. Det var her en stor hjælp med
et godt samarbejde med forsvaret, der gav lov til at placere
teststationer ved Gniben på Sjællands Odde, hvor de var
tæt på mark, skov og hav. Forskere fra Aarhus Universitets
forskellige tjenestesteder i Aarhus, Silkeborg, Kalø og Roskilde, arbejdede i det "øde" område og har dermed kunne
overholde diverse skiftende karantæneregler.

GEM er støttet via tilskudsordningerne Miljø- og Klimastøtte
til Arktis. ’Greenland Gradient’ er støttet af Aage V. Jensens
Fonde. Al tilhørende infrastruktur indgår nu også i Greenland
Integrated Observing System (GIOS) finansieret af Nationalt Center for Infrastruktur (NUFI) under Uddannelses- og
Forskningsministeriet.

Målestationerne registrerer bl.a. temperatur, vind, luftfugtighed, solinstråling, mængder af drivhusgasser samt
mikro-meteorologiske forhold. Avancerede timelaps
kamerasystemer leverer millioner af foto gennem hele
vækstsæsonen for at følge planter og insekters dynamik.
I elve og søer bliver der bl.a. målt vandføring og i fjordene

Bliver de nye målestationer en succes, er det målet at placere tilsvarende automatiske målestationer fra Kap Farvel i
Sydgrønland til de nordligste dele af Grønland, så der måles
på langs og tværs af klimagradienterne.

De nye målestationer er opbygget i containere, der er
pakket ind solceller og også forsynet med en vindmølle.
Foto: Søren Rysgaard
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Regionale baggrundsundersøgelser
i Grønland
Der er behov for viden om natur og miljø for at kunne planlægge og regulere råstofaktiviteter. For de fleste grønlandske havområder, og udvalgte landområder, er den nyeste
viden samlet i regionale miljøvurderinger og baggrundsundersøgelser, som beskriver det fysiske og biologiske miljø,
inklusiv beskyttede områder, truede arter samt udnyttelse
af biologiske resurser. Der er i miljøvurderingerne også en
beskrivelse af baggrundsniveauer for forurenende stoffer
og evt. lokale kilder til forurening. Baseret på denne viden
om den nuværende situation, miljøvurderes de potentielle
konsekvenser af råstofaktiviteter.
Som en vigtig del af de regionale miljøvurderinger bliver
der identificeret væsentlige mangler og usikkerheder i den
foreliggende viden, og der bliver udført forskningsprojekter
for at skaffe supplerende data. Disse baggrundsundersøgelser har gjort det muligt at få en samlet kortlægning af
særligt følsomme naturområder som f.eks. fuglekolonier,
fældeområder for dykænder, koncentrationsområder for
havpattedyr og kystnære gydeområder for fisk.
De regionale miljøvurderinger giver således et overblik over
den nyeste viden om natur og miljø for et givent område, og
data herfra kan bruges i mange sammenhænge.

Området for den regionale baggrundsundersøgelse for
mineaktiviteter i Sydgrønland.

Læs rapporten her: Regional baseline assessment for South
Greenland (au.dk)

DCE og Grønlands Naturinstitut udarbejder i tæt samarbejde disse rapporter for Grønlands Selvstyres Miljøstyrelse for
Råstofområdet.
I 2021 udarbejdedes en regional baggrundsundersøgelse
for mineaktiviteter i Sydgrønland. Rapporten identificerer,
beskriver, og kortlægger tilgængelig information om geologiske og miljøkemiske baggrundsniveauer, biodiversitet samt
menneskelig brug og kulturarvsinformation for området.
Baseret på disse oplysninger er der udarbejdet en integreret
rumlig analyse (integrated spatial overlay analysis), som
præsenteres på oversigtskort, der med farvekoder graduerer i hvor høj grad et område indeholder overlap af flere
potentielle interesser i form af områder med biologiske,
menneskelige og kulturarvslige værdiinteresser.
Rapporten peger også på manglende viden. Der er bl.a.
områder med ingen eller meget få data, og så er der i visse
tilfælde - især for data på distributionen af plantearter og
fuglekolonier - tale om meget gamle data. Ideelt set burde
regionale baggrundsvurderinger udføres for hele Grønland
og løbende opdateres for at sikre et til stadighed opdateret
vidensgrundlag ift. klimaændringer, biodiversitet, økologi
og menneskelig brug.

Oversigtskort for den integrerede rumlige analyse, hvor de rødlige nuancer
markerer, hvor der er flest overlappende bevarelsesværdige interesser.

Grunddata er tilgængelige på Grønlands Selvstyres onlineplatform NatureMap.gl og i en integreret projektspecifik
web-GIS (rba.eamra.gl).

Vejen fra Qassiarsuk til fårefarmen i Tasiusaq i Sydgrønland.
Foto: Katrine Raundrup
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Luftkvaliteten
i Danmark bliver
stadig bedre
Den luft, vi indånder i Danmark, bliver
målt for en række forurenende stoffer
og partikler. Nu har forskere gjort status for luftkvaliteten i 2020 og vurderet
udviklingen i luftkvaliteten på basis af
målingerne, der udføres i forbindelse
med det nationale luftprogram. Set
over en årrække er luftkvaliteten blevet markant forbedret.

I notatet har forskerne illustreret udviklingen for de forskellige sundhedsskadelige kemiske komponenter i luftforureningen. Det gælder kvælstofdioxid
(NO2), kvælstofoxider (NOx), ozon (O3),
carbonmonoxid (CO), svovldioxid
(SO2), partikler mindre end henholdsvis 2,5 og 10 µm (PM2,5 og PM10) samt
partikelantal.

Resultaterne er blevet offentliggjort i
et notat fra DCE. Notatet er udarbejdet for Miljøstyrelsen i forbindelse med
delprogram for luft under NOVANA.

For eksempel kan man i notatet se,
at luftens indhold af de fine partikler
(PM2,5) er faldet betragteligt siden målingernes begyndelse i 2008. Faldet er
meget ensartet på alle målestationerne, hvilket skyldes, at den største del af
de fine partikler er langtransporteret
til Danmark fra kilder i de omkringliggende lande og det øvrige Europa.

I notatet præsenterer forskerne årsmiddelværdier og de øvrige parametre, som anvendes i forbindelse med
grænse- eller målværdier fastlagt i
EU’s luftkvalitetsdirektiv. Resultaterne
for 2020 bliver sammenlignet med
grænse- og målværdier, og det vurderes også i rapporten, om der er sket
overskridelser af målsætningerne.

Foto: Colourbox

Notatet viser, at der er sket et betydeligt fald for hovedparten af de
sundhedsskadelige luftforureningskomponenter fra 2019 til 2020, og at
alle grænseværdier er overholdt ved
målestationerne i det danske netværk
af målestationer.

Ifølge notatet er det forskernes vurdering, at faldet fra 2019 til 2020 skyldes det løbende fald i udledningerne
og faldet i udledningerne som følge
af restriktionerne i forbindelse med
COVID-19. Desuden har de naturlige variationer i de meteorologiske
forhold også været medvirkende til
ændringerne fra 2019 til 2020. For
eksempel regnede det usædvanligt
meget i februar 2020, hvilket har udvasket en større del af partiklerne fra
luften end under normale meteorologiske forhold.

Læs notatet her: "Status for måling af
luftkvalitet i 2020"
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Luftforurening
fra de flydende
hoteller
Københavns Havn, Aarhus Havn, Aalborg Havn, Skagen
Havn og Rønne Havn er de fem største havne for krydstogtskibe i Danmark. Særligt i Aarhus og København er de
enorme krydstogtskibe store bidragydere til luftforurening.
I 2021 kortlagde DCE udviklingen i emissioner fra krydstogtskibe og andre skibe i fem danske havne i perioden 20152019. For Miljøministeriet beregnede forskerne, hvordan
luftkvaliteten omkring havnene har været påvirket i 2019,
dvs. for et år, som var upåvirket af corona. Overordnet set
har der været stigende emissioner for perioden i de fem
havne. Forklaringen skal findes i en øget aktivitet i havnene
i de fem år, undersøgelserne dækker.

Aarhus Havn), blev der indsamlet detaljerede oplysninger
om de enkelte skibe for perioden 2015-2019. Disse oplysninger omfattede blandt andet emissionsforhold, skibenes
placering i havnene, hvornår de har været i havnene, og
hvilke brændstoffer de anvendte.
Der bygges på livet løs i de danske havne, og ikke mindst
boligbyggeri er populært. I beregninger af luftforureningen
fra skibsaktiviteterne i 2019 fokuserede forskerne derfor på
luftkvaliteten i nærområderne af havnene i forskellige højder for at belyse, hvordan mennesker kan risikere at blive
udsat for luftforurening i etagebyggeri.

Emissionen fra et gennemsnitligt krydstogtskib i 2019 liggende ved kaj svarede ifølge rapporten til udledningen fra omkring 3.900 personbiler for kvælstofoxider (NOx) og omkring
5.500 personbiler for partikeludstødning (PM2,5). For gennemsnittet af andre skibe er det omkring 600 personbiler
for NOx og omkring 400 personbiler for PM2,5-udstødning.

Beregningerne i rapporten viser, at der ved jordoverfladen
ikke er nogen særlig påvirkning af partikler og kvælstofoxider,
da krydstogtskibenes og andre skibes bidrag til luftforureningen stiger med højden. Det skyldes, at afkastet fra skibenes skorstene er i højden, for et krydstogtskib typisk i 50 meters
højde. Derimod overskrides grænseværdierne for kvælstofdioxid omkring flere havne, i de undersøgte højder 25-70 m.

For at kunne regne ud hvordan krydstogtskibe påvirker
koncentrationen af partikler og kvælstofoxider omkring de
fem havne (og øvrige skibe tillige i Københavns Havn og

For den såkaldte spidsværdi – også kaldet 19. største timeværdi på et år - af kvælstofoxid er der betydelige overskridelser af grænseværdien i Københavns Havn i højderne

Foto: Colourbox
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25-70 m, i Aarhus Havn i højderne 50-70 m, i Aalborg Havn i
50 m og i Skagen Havn for højderne 50-70 m. I Aarhus Havn
er grænseværdien beregnet til at være overskredet med en
faktor ni. I Rønne er der ingen overskridelse.
På en af Danmarks mest trafikerede gader - H.C. Andersens
Boulevard i København – måles der ikke overskridelse af
denne spidsværdi.
Krydstogtskibene i Københavns Havn og Aarhus Havn bidrager til ca. tre for tidlige dødsfald og ca. 2.500 sygedage i
København og i Aarhus tilsammen. De totale samfundsmæssige omkostninger relateret til helbredseffekter fra krydstogtskibene er beregnet til ca. 54 mio. kr. om året, hvoraf de ca.
12 mio. kr. skyldes effekter fra kvælstofdioxid og ca. 42 mio.
kr. skyldes helbredseffekter fra emission af partikler.
Rapportens forfattere peger på en række muligheder for, at
forureningsniveauerne kan falde fremover – se faktaboks.

Læs mere her: Kortlægningen af udviklingen i luftforurening
fra krydstogtskibe og andre skibe i fem danske havne (au.dk)

Det kraftige fald i krydstogtaktiviteten i 2020 som følge af
covid-19 vil påvirke forureningsniveauerne på kort sigt, og
flere forhold vil begrænse emissionerne i havnene:
• Flere havne i Danmark arbejder med at etablere landstrøm, som vil fjerne lokale emissioner i forbindelse med,
at skibene ligger ved kaj i fx Københavns Havn.
• I løbet af 2020 er Molslinjens færgeleje flyttet til den
sydlige del af Aarhus Havn og den nye hurtigfærge mellem Aarhus og Samsø begyndte med faste afgange i
2021 fra DOKK1.
• Nordisk Ministerråd har i efteråret 2020 underskrevet en
erklæring, der stadfæster, at Norden vil tage lederskab
og arbejde for at mindske forureningen fra krydstogtskibe samt gøre Norden til en bæredygtig krydstogtdestination.
• Flere rederier arbejder sammen med forskningsinstitutioner og industrien om udvikling og demonstration
af bæredygtig CO2 neutrale brændstoffer som fx grøn
ammoniak, som kan produceres ud fra luftens indhold af
kvælstof og brint produceret ved elektrolyse med strøm
fra vindmøller (Power-to-X).
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Næsten
10.000
ton NOx
kan spares
på national
skibstrafik
Færgen mellem Hundested og Rørvig.
Foto: Colourbox
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Forsøg med eftermontering af partikelfiltre og NOx-katalysatorer på to danske skibe viser, at der er store miljømæssige
gevinster at hente, hvis skibe anvender nye, teknologiske
løsninger til at rense røggasserne.
Det viste en rapport fra DCE i 2021. Rapporten var et delprodukt i forbindelse med fyrtårnsprojektet ”Maritime Emissionsløsninger i Kystnære Farvande”, som er finansieret under Miljøstyrelsens Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP).
Projektets formål var ”at produktmodne, integrere, demonstrere og validere fuldskalaløsninger til reduktion af
partikelemission og NOx fra eksisterende skibe i kystnære
farvande”. I projektet har forskere og to danske teknologileverandører undersøgt forskellige emissionsbegrænsende
løsninger om bord på to forskellige danske fartøjer, som sejler i kystnære farvande.
Virksomhederne demonstrerede deres teknologi i fuld skala:
Exilator ApS leverede integrerede partikelfilterløsninger til
hoved- og hjælpemotorerne på færgen M/F Isefjord, som
sejler mellem Hundested og Rørvig.

Teknologisk Institut ledede projektet og gennemførte bl.a.
emissionsmålinger, mens DCE gennemførte en konsekvensanalyse for helbredseffekter og samfundsmæssige omkostninger for et scenarie, hvor det er antaget at al national
søtransport anvender den demonstrerede teknologi, hvor det
er teknisk muligt. National søfart omfatter større færgeruter,
mindre færger som ø- og genvejsfærger, øvrig national søfart
samt godstransport mellem Danmark og Grønland/Færøerne.
I Danmark vil man – hvis alle indenlandske fartøjer anvendte
de testede teknologier – potentielt kunne spare omkring
17 for tidslige dødsfald om året, mens det samlede antal i
hele Europa ville være omkring 98 for tidlige dødsfald årligt.
De samlede sparede eksterne omkostninger af helbredseffekter – sygedage, hospitalsophold m.v. - fra luftforurening
vil være 332 mio. kr. om året i Danmark, mens det vil være
1,7 mia. kr. om året i hele Europa inkl. Danmark.
Hvert skridt fra emissioner til helbredseffekter og samfundsmæssige omkostninger er forbundet med usikkerhed. Dette
er nærmere beskrevet i rapporten, hvor forskerne vurderer,
at den samlede usikkerhed formentligt er omkring ±50%.

Purefi A/S leverede en løsning med både partikelfiltre og
ureabaserede NOx-katalysatorer (SCR) til fartøjet World
Mistral, der fragter personale og gods for vindmølleindustrien.
Læs mere her: Reduktionspotentialer for luftforurening
fra national søfart i Danmark ved retrofit af SCR og partikelfiltre (au.dk)
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Nyt fra Miljøbiblioteket:
Miljørisikoanalyse
Hvornår er vores gøren og laden så farlig, at den må betragtes som en uacceptabel risiko for os selv og miljøet?
Pesticider og kemikalier risikerer at ende i grundvandet og i vores
fjorde, bælter og sunde, hvor også skibstrafikken langsomt
glider igennem. Fælles for disse og mange andre aktiviteter er, at de kan udgøre en sundhedsrisiko både for
mennesker og for plante- og dyrelivet omkring os.
”Miljørisikoanalyse - Fremsyn, klarsyn og
oplyst miljøbeslutning” er titlen på
en ny bog fra DCE, som handler
om, hvordan man anvender
risikoanalyse i praksis på
miljøområdet.
Hvad kan konsekvenserne være
af beslutninger om
for eksempel at regulere forskellige
stoffer – eller undlade det – og hvilke
effekter bør man i så fald
være klar til at acceptere?
Eksperter har udviklet analysemodeller, der kan hjælpe med at svare på disse
spørgsmål. Ved at kigge på forhold som sandsynlighed, giftighed, hvor store mængder organismer bliver udsat for og effekt kan miljørisikoanalysen
fungere som støtte og værktøj for politikere, myndigheder
og virksomheder til at træffe beslutninger om vores aktiviteter i
samfundet – og i sidste ende afgøre, om de skal være lovlige eller ej.
”Miljørisikoanalyse – Fremsyn, klarsyn og oplyst miljøbeslutning” viser
med især kemikalier og mikroorganismer som eksempler, hvordan
eksperter og myndigheder vurderer risikoen for effekter på såvel
økosystemer som folkesundhed.
Bogen kan købes på Aarhus Universitetsforlag på www.unipress.dk

Foto: Colourbox
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Miljøfarlige stoffer
i vandmiljøet
Metaller, medicin, pesticider og perfluorerede forbindelser.
Det er blot nogle af de forurenende stoffer, som finder vej
til vandmiljøet.
Resultaterne fra overvågningen af miljøfarlige forurenende
stoffer i overfladevand, luft og punktkilder i perioden 20082019 blev sidste år samlet i en DCE-rapport, som beskriver
resultaterne fra overvågningen i NOVANA af miljøfarlige forurenende stoffer i spildevand, regnbetingede udledninger,
vandløb, søer, marine områder samt nedbør og deposition
fra luften over to perioder mellem årene 2008 og 2019.
Miljøfarlige forurenende stoffer er organiske og uorganiske
stoffer, som ikke er naturligt forekommende, eller som forekommer i koncentrationer, der er højere end de naturligt
forekommende, og som kan være skadelige for natur, miljø
og menneskers sundhed. De miljøfarlige uorganiske stoffer
er primært tungmetaller.
I fisk fra marine områder er bly fundet i fiskekød i koncentrationer, der var højere end miljøkvalitetskravet i mere end
halvdelen af de undersøgte prøver fra før 2014 og i perioden 2014-2019 i 10-50 % af de undersøgte prøver. Zink
er det metal, der er fundet på det højeste koncentrationsniveau i muslinger og fisk fra marine områder, og kobber
er fundet på næsthøjest koncentrationsniveau i fiskelever.
Rapporten beskriver desuden, at kviksølv er fundet i fisk fra
vandløb og søer i koncentrationer, der var højere end miljøkvalitetskravet i mere end 90% af de undersøgte prøver.

fluoroktansulfonsyre (PFOS) og perfluornonansyre (PFNA) de
hyppigst påviste blandt de undersøgte fluorstoffer.
Der findes mange forskellige fluorstoffer. Nogle af stofferne
er sat i forbindelse med øget risiko for kræft, blandt andet
bryst- og leverkræft, nedsat immunforsvar, nedsat frugtbarhed og fosterskader, forøget indhold af kolesterol i blodet
og hormonforstyrrende effekter.
I spildevand fra regnbetingede udløb fra fælleskloakerede
områder, det vil sige en blanding af overfladisk afstrømning
og overløb fra renseanlæg i forbindelse med voldsom regn,
er PFOS den af de undersøgte fluorstoffer, der er fundet med
størst hyppighed.
Fluorstoffer bliver blandt andet brugt på grund af deres til
vand- og fedtafvisende egenskaber og har desuden haft
udbredt anvendelse i brandslukningsskum. Deres langsomme nedbrydning og dermed ophobning i miljøet betyder,
at stofferne kan have uønskede effekter på både sundhed
og miljø vil bestå i lang tid.
Lægemidler indgår også i overvågningen af miljøfarlige
forurenende stoffer. Der er ifølge rapportens opgørelser ikke
tegn på, at de undersøgte lægemidler i udløb fra renseanlæg eller regnbetingede udløb har medført at lægemidlerne er forekommet i koncentrationer, der var højere end fastsatte miljøkvalitetskrav i det overfladevand, der er udledt til.

Tidligere undersøgelser viser, at tab af zink og kobber fra
landbrugsjorder formodes at udgøre en væsentlig kilde til
forekomsten af de to metaller i det danske vandmiljø. Langt
den største kilde (80-90%) til zink og kobber i de danske
jorder stammer fra landbruget, primært gennem tilførsel
med svinegylle.

To smertestillende lægemidler blev fundet i højere koncentrationer i 2014-2019 end i 2008-2013 ved henholdsvis renseanlæg med avanceret rensning (salicylsyre) og mindre
avanceret rensning (paracetamol). Til gengæld blev tre
antibiotika (sulfamethiazol, sulfamethoxazol og trimethoprim) ud af de i alt 19 undersøgte lægemidler fundet med
signifikant lavere koncentrationer i udløb fra renseanlæg
med avanceret rensning i 2014-2019 end i 2008-2013.

De såkaldte perfluorerede forbindelser (samlet kaldet PFAS)
er undersøgt i spildevand, vandløb og marine områder. I
spildevand fra renseanlæg er perfluoroktansyre (PFOA), per-

Læs mere her: Miljøfarlige forurenende stoffer i vandmiljøet.
NOVANA. Tilstand og udvikling 2009-2019 (au.dk)
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Det fremgik af en rapport fra et forskningsprojekt om klimahensyn i ferielivet, som i 2021 blev udgivet af med støtte fra
Klimafonden Roskilde Kommune.
En større undersøgelse blandt borgere i Roskilde, Ringkøbing-Skjern og Sønderjylland viste ifølge rapporten, at et
stort flertal på hele 73 % tilkendegav, at de principielt gerne
i en eller anden udstrækning vil tage klimahensyn, når de
holder ferie.

Danskerne
vil gerne
holde
klimavenlig
ferie. Med
måde.
Der er et marked for klimavenlig turisme i Danmark. Men det skal gøres
mere synligt, hvor man kan finde såkaldt ”klimagunstige ferieprodukter”.

Opbakningen til klimahensyn dalede dog noget, når forskerne spurgte til konkrete ændringer som for eksempel
mindre flytransport og flere ferier i Danmark. Det var således
et mindretal på kun 17 %, som angav i fremtiden at ville
vælge tog frem for fly enten ofte eller altid.

Hvem skal betale
for klimatilpasningen
– og hvordan?

Størstedelen af ferielivets klimaaftryk kommer fra transport,
især flytransport. En omstilling til et mere klimagunstigt ferieliv indebærer derfor et skifte fra fly til tog og en reduktion af
transportens omfang gennem afholdelse af ferier i Danmark
– måske endda i eget hjem.
Men selv om det er et mindretal, så er der dog en betydelig
andel, som mere eller mindre aktivt vil opsøge eller i hvert
fald foretrække rejsemål, hvor der f.eks. er vegetariske og
veganske retter på menuen eller mulighed for særlige fordele til cykel- og togrejsende, hedder det i rapporten.
Ferien kan ifølge rapporten også gøres mere klimavenlig
med en mindre kødtung diæt på overnatnings- og spisestederne og af forbedringer i forhold til energi- og ressourceforbrug på feriedestinationerne.
Ifølge rapporten er det blandt folk med høj husstandsindkomst, man finder den mest klimaskadelige feriepraksis, i
hvert fald når det kommer til omfanget af flyrejser. Men samtidig er det netop blandt de ferierende i det næsthøjeste indkomstsegment, nemlig dem med en årlig husstandsindkomst
på 900.000-1.100.000, at forskerne kunne se den største
andel, som i et vist omfang vil tage klimahensyn i ferielivet.
Der er altså et købedygtigt publikum til klimagunstige ferieprodukter – om end der er også grænser for, hvor meget
dette publikum ønsker at give afkald på.
Hovedforfatteren bag rapporten fik efter rapportens udgivelse en større bevilling fra Danmarks Frie Forskningsfond
til yderligere forskning i klimavenlige ferieformer.

Læs mere her: Klimagunstigt ferieliv

I Danmark må vi forvente mere regn, og hyppigere skybrud. Vi må forvente, at åer bliver til floder, og at kloakker
flyder over. Vi må forvente, at havet stiger, at kysten år for
år eroderer væk, og at stormfloder presser vandet ind over
havnekanten og ind over vores byer.
Hvis man bor i et lavereliggende område, måske endda
med en kyst i nærheden, er ”klimatilpasningsprojekter”
måske ikke længere et abstrakt ord. For det koster mange
penge at sikre ejendomme og infrastruktur mod konsekvenserne af klimaforandringerne.
I en rapport fra DCE beskrives en række modeller for, hvordan betalingen af for eksempel kystsikring kan organiseres.
Et centralt spørgsmål i rapporten er, hvem der skal betale
– og hvordan det påvirker mulighederne for at gennemføre
klimatilpasningsprojekter.
En række løsningsmodeller for finansiering af klimatilpasningsprojekter blev kritisk gennemgået i rapporten som en del
af Region Hovedstadens projekt ”Klimatilpasning på tværs”.
En vigtig stopklods for gennemførslen af klimatilpasningsprojekter er ifølge rapporten adgangen til billig finansiering. Fordele og ulemper ved for eksempel en Klimafond,

OPP-samarbejder, en genforsikringsmodel eller direkte
statsfinansiering blev belyst i rapporten, som også inddrog
erfaringer fra udlandet.
I Tyskland fastlåses kystbeskyttelse til (del-)statslige digeløsninger. Det er kun digebyggerier, der kommer i betragtning,
ikke andre løsninger. Til gengæld udgør finansiering ikke en
stopklods for kommende kystbeskyttelsesprojekter da den
føderale og lokale stat finasierer henved 90 %. I Canada
kan kommuner - og lignede administrative enheder - søge
medfinansiering til klimatilpasningsprojekter i fonde betalt
af den føderale og lokale stat. Den canadiske tilgang sikrer
på ingen måde billig finansiering for den del af projektet,
som ikke dækkes af de statslige fonde.
Den nuværende finansieringsløsning i Danmark, gennem
KommuneKredit, er ifølge rapporten attraktiv sammenlignet
med de fleste andre mulige løsninger. Men det kræver, at
kommunerne iværksætter og styrer projekterne.

Læs mere her: Mulige finansieringsmodeller af klimatilpasningsprojekter (au.dk)
Læs mere her: Rapporten blev udgivet som en del af forskningsprojektet Klimatilpasning på tværs (regionh.dk)

Kajakker på Mølleåen
Foto: Lars Kjerulf Petersen

Foto: Colourbox

24

26

KLIMA OG SAMFUND

27

Der er tre formål med iClimate Initiativet:
1. Danske virksomheder skal kunne tjene penge på
den grønne omstilling
2. Forskningsmillionerne fra primært EU's Green Deal
skal ud i de danske virksomheder og arbejde
3. Virksomhederne skal have adgang til kvalitetssikret dokumentation for deres CO2-udledninger

Iclimateinitiativet
skal hjælpe
virksomhederne
med klimamål
DCE ønsker at fremme den grønne omstilling i dansk
erhvervsliv. På baggrund af den danske klimalov og
særligt målsætningen om en CO2-reduktion på 70% i
2030 har Aarhus Universitet derfor gennem det tværfaglige forskningscenter iClimate og den nationale
myndighedsrådgivning i DCE iværksat en mulighed for
virksomheder for at finde vidensbaserede, konkurrencedygtige løsninger og få kortlagt deres CO2-udledninger
efter internationale standarder.
Til dette formål er iClimate-Initiativet skabt – et samarbejde mellem virksomheder og forskning, som dels
skal afdække forskningsbehov og –muligheder for de
deltagende virksomheder og dels skabe netværk til at
hjemtage øgede forskningsbevillinger i samarbejde med
de deltagende virksomheder.
Repræsentanter for over 100 danske virksomheder og
forskere fra iClimate deltog i løbet af 2021 i en række
sektorspecifikke webinarer, som identificerede barrierer,
muligheder og vidensbehov i de enkelte sektorer. For hvert
webinar - inden for blandt andet fødevarer, energi, maritim og byggeri - samlede og analyserede forskere fra
Aarhus Universitet og repræsentanter for virksomhederne
den enkelte sektors behov.
Som opfølgning på de enkelte sektorers webinarer samledes repræsentanter fra de enkelte sektorer til et fælles
arrangement i oktober. Her blev sektorernes konklusioner
fremlagt, og de skal danne grundlag for handling på tværs
af sektorerne i dansk erhvervsliv og nye forsknings- og innovationsaktiviteter.
Resultaterne fra workshoppen blev udgivet af DCE og iClimate-initiativet fortsætter i 2022 med at sætte fokus på
mulighederne for virksomhederne for at indgå i forskningssamarbejder for at styrke deres grønne konkurrenceevner.

Læs mere her: iClimate Initiativet 2021 (au.dk)
Hans Sanderson (DCE-AU) med præsentation på workshop ifm. iClimate initiativet
Foto: Michael Strangholt
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Indtægter fordelt på indtægtskilde
Bevillingen fra Miljøministeriet var i 2021 på 116,3 mio. kr. DCE har i
2021 haft en samlet portefølje på ca. 465 mio. kr.
Private fonde og virksomheder
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