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DCE STRATEGISKE PROJEKTER 
2012-2013 

INDSATSOMRÅDER 

VELKOMMEN

 
Denne rapport præsenterer resultaterne fra de første 10 strate-
giske projekter, som blev igangsat kort efter oprettelsen af DCE 
– Nationalt Center for Miljø og Energi i 2011.  
 
Aarhus Universitet bevilgede sammen med oprettelsen en pul-
je til strategiske satsninger, der skulle være med til at fremtids-
sikre den samfundsrettede forskning og rådgivning på miljø- og 
natur området. Disse ti projekter udgør første etape. De er alle 
gode eksempler på anvendelsesrettet forskning, der både har 
givet nye faglige landvindinger og resulteret i viden og værktø-
jer, der kan bruges direkte i miljøforvaltningen.  
 
Projekterne er udvalgt, så de er med til at fremtidssikre den 
myndighedsrådgivning, Aarhus Universitet kan levere til både 
kommuner, ministerier og til EU. Projekterne er udvalgt blandt 
mere end 100 forslag fra AU’s forskere til, hvor der fremover vil 
mangle viden og værktøjer, for at forskningen fortsat kan leve-
re den viden, samfundet har behov for.  
 
Projekterne dækker emnemæssigt meget bredt, men kan op-
deles i de tre overordnede emner: Ressourceeffektivitet, Sunde 
Byer samt Natur og Biodiversitet. De tre emner er centrale for 
fremtidens miljøindsats både nationalt og globalt, i et samfund 
med stigende befolkningstæthed og stigende forbrug, hvor 
presset på både biodiversitet og naturressourcer vokser.  
 
Projekterne er nu afsluttet, og de mange konkrete produkter, 
heriblandt 5 rapporter, 11 videnskabelige artikler og flere inter-
aktive hjemmesider, er på vej til at blive publiceret i den kom-
mende tid. Jeg håber at denne oversigt vil give et indblik i 
bredden i miljøforskningen på Aarhus Universitet, og øge kend-
skabet til og brugen af værktøjer og resultater.  
 
Hanne Bach 
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DCE STRATEGISKE PROJEKTER 
2012-2013

INDSATSOMRÅDER

 

Strategiske midler til opbygning af nye, tværgående forsk-
ningskompetencer 
Universitetsledelsen på Aarhus Universitet har bevilget 5 mio. 
kr. pr. år i perioden 2012 til 2016 for at styrke opbygning af den 
tværgående forskning i DCE – Nationalt Center for Miljø og 
Energi. 
 
Hensigten er, at de strategiske midler samlet set skal bidrage til, 
at universitetets miljøfaglige område står stærkere i fremtiden. 
Dvs. at de skal understøtte en udvikling, hvor universitetets 
forskningsområder også i fremtiden kan understøtte samfun-
dets vidensbehov både i Danmark og internationalt. Ved ud-
vælgelsen af strategiske projekter, der kunne støttes i de første 
to år 2012-13, blev der især lagt vægt på følgende kriterier:  
 
Relevant og anvendelsesrettet: Forskning og udviklingsprojek-
ter skal være relevante i forhold til konkrete behov for viden i 
samfundet – og være anvendelsesrettede, dvs. fokusere på bi-
drag til løsninger 
 
Proaktiv: For at sikre den langsigtede udvikling af universitetets 
forsknings- og rådgivningsopgaver, er det vigtigt, at der er fo-
kus på at understøtte en udvikling inden for områder, der vil 
være centrale for fortsat at levere relevant forskning og rådgiv-
ning om 5 år. Det kræver et konstant fokus på hvilke miljø- og 
samfundsudfordringer, der vil være voksende og dermed hvil-
ken viden, der vil blive efterspurgt fremover.  
 
Helhedsorienteret og tværgående: Miljøproblemer – og deres 
løsninger - er i stigende grad en del af større komplekse pro-
blemstillinger. Der vil blive efterspurgt miljøforskning, der kan 
bidrage til helhedsorienterede løsninger på komplekse pro-
blemstillinger. Derfor er en helhedsorienteret tilgang til proble-
merne evt. kombineret med tværgående samarbejde et væ-
sentligt element i at udvikle universitetets strategiske styrke. Det 

gælder både samarbejde på tværs af discipliner, institutioner, 
lande og sektorer.  
 
Bidrage til ’Grøn samfundsudvikling’ Der er både i Danmark og 
Europa et stigende behov for, at miljøviden og miljøteknologi 
kan bidrage til samfundets udvikling, herunder vækst og ek-
sport. Dels er der et ønske om, at den samfundsmæssige udvik-
ling skal have en mindre belastning på ressourcer, klima og na-
tur og dermed en mere grøn profil, dels er der et konkret behov 
for at skabe nye vækstområder. 
 
Emner af strategisk betydning 
Som følge af DCE’s strategiske kortlægning af fremtidens vi-
densbehov blev følgende emneområder udvalgt ift. anvendel-
se af de strategiske midler 2012-13: 
 Miljøkonference 2013 og miljøfaglig formidling 
 Ressourceeffektivitet  
 Sunde byer 
 Natur og Biodiversitet 

 
Der blev ud fra 105 indkomne projektforslag i 2011 udvalgt 10 
projekter til støtte inden for de fire temaområder, med uddeling 
af i alt 10 mio. kr. i perioden 2012-2013. I denne publikation 
præsenteres resultaterne og produkterne af de 10 projekter. 

  

INDSATSOMRÅDER 
 

10 strategiske projekter 
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DCE STRATEGISKE PROJEKTER 
2012-2013 

MILJØKONFERENCE OG 
FORMIDLING 

 

Miljøkonference 
DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet 
afholdte den 3.-4. oktober 2013 konferencen ’Science for the 
Environment – Mapping Knowledge Needs for Future Horizons’ i 
Søauditorierne på Aarhus Universitet. Det var anden gang kon-
ferencen blev afholdt, første ’Science for the Environment’ kon-
ference blev afholdt i oktober 2011. DCE modtog i 2013 i alt 
600.000 af de strategiske midler til afholdelse af miljøkonfe-
rencen. 
 
Formål 
Konferencens formål var:  
 At brande Aarhus Universitet som førende miljøuniversitet i 

Danmark. 
 At udarbejde et fælles forskningsbaseret indspil til Horizon 

2020. 
 At fremme tværgående og helhedsorienteret forskning  

 
Videnskabeligt indhold  
Konferencens hovedtema blev fastlagt ud fra de videnskabeli-
ge temaer i Horizon 2020 samfundsudfordring 5: Klima, miljø 
og ressourcer. Hensigten var at give forskningssamfundet en 
mulighed for at give deres bud på, hvilken forskning der er 
nødvendig, for at finde løsninger på miljø- og klimaudfordrin-
gen. Konferencens resultater blev fremsendt som indspil til 
kommende arbejdsprogrammer i H2020. Valget af tema var 
begrundet i et ønske om at give et velafgrænset, men tværfag-
ligt fokus, med et aktuelt og samfundsrelevant emne.  
 
Der blev derfor indkaldt abstracts indenfor disse tre temaer:  

• Climate action: mitigation and adaptation  
• Resource efficiency: natural resources, ecosystems, raw 
materials  
• Green economy: eco-innovation 

 
Der blev indsendt i alt omkring 120 abstracts, heraf blev 14 ud-
valgt til posterpræsentationer. Det samlede antal videnskabeli-
ge indlæg udvalgt med alle talere og postere var 108. Af de 
indsendte abstracts blev udvalgt i alt 14 postere og 83 til 
mundtlige oplæg, inklusiv specialsessioner. Dermed var der i alt 
98 mundtlige indlæg på de to dage, inklusive åbningstalere og 
key-note talere. 
 
Konferencens abstract book og præsentationer kan downloa-
des på konferencens hjemmeside: 
http://dce-conference.au.dk/ 
 

Konferencedeltagere i Per Kirkeby Auditoriet 

 
Afvikling 
Konferencen tiltrak i alt 148 deltagere, heraf 52 fra Danmark. 
De udenlandske deltagere var fra 25 forskellige lande, heraf 19 
europæiske. Der var 34 deltagere fra AU, som var repræsente-
ret med forskningsindlæg fra alle fire fakulteter. Partnership for 
European Environmental Research (peer.eu) var medarrangør 
af konferencen.  

MILJØKONFERENCE OG FORMIDLING 
 

Udveksling af faglig viden 
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DCE STRATEGISKE PROJEKTER 
2012-2013

MILJØKONFERENCE OG
FORMIDLING

Fomidling 
Der blev oprettet et tema i AU’s Newsroom i oktober ”Jorden 
har fået hedeslag – hvad gør vi?”, som omfattede konferencen. 
Temaet rummer i alt 4 indlæg på baggrund af konferencen: 
 Politikerne må agere på den tilgængelige viden.  
 Hidtil største opsamling af erfaringer med klimatilpasning i 

Europa. 
 Fortidens naturkatastrofer er en del af fremtidens løsnin-

ger.  
 Virksomheder skal stille C02-krav til leverandører. 

Øvrig mediedækning: 
 Altinget Miljø havde konferencen med i deres kalender. 
 Videnskab.dk bragte ”Forsker: Fortiden kan forberede os 

på fremtidens naturkatastrofer”.  
 JP Newton bragte et dobbeltopslag med udgangspunkt i 

samme historie. 
 Historien er sendt ud internationalt via EurekAlert og om-

talt 10 gange med i alt cirka 2 millioner læsere.  
 Altinget Forskning bragte interview med Anne Glover.  

 Intern nyhed: ”Konkurrence om gode idéer på internatio-

nal miljøkonference”.  
 
Resultat 
Resultatet af konferencen var et position paper om kommende 
forskningsbehov i Horizon 2020, challenge 5. Resultatet blev 
præsenteret for EU Kommissionen i forbindelse med et PEER 
møde i Bruxelles 8. november 2013. Dokumentet kan downlo-
ades på hjemmesiden.  
 

Miljøbiblioteksbog  
Som et led i formidlingsindsatsen af DCE’s aktiviteter, blev der 
støttet udarbejdelse af en bog i serien ’Miljøbiblioteket’ med tit-
len: Byens grønne struktur. Bogen er redigeret og forfattet af 
Lars Kjerulf Petersen, med bidrag fra Rasmus Ejrnæs, Gregor 
Levin, Anne Jensen og Marianne Zandersen.  
 
Formålet bogen er at formidle sameksistensen og samspillet 
mellem byliv og natur. Byen har mange infrastrukturer, ikke blot 
for transport og affald, kommunikation og produktion, men og-
så en grøn (og blå) infrastruktur bestående af offentlige og pri-
vate grønne områder såsom haver og gårdanlæg, kirkegårde 
og baneskråninger, parker, søer, farvande og bynær skov.  
 
Den grønne struktur har mange forskellige funktioner. Den er en 
integreret del af byens sociale liv, af byboernes dagligdag og 
de særlige begivenheder man søger og samles om. Den er og-
så natur med kapacitet til at bidrage til den biologiske mang-
foldighed – ligesom bevarelse og styrkelse af biodiversiteten i 
det hele taget ikke kun handler om adskillelse af urørt natur fra 
de samfundsmæssige aktiviteter, men også sameksistens mel-
lem natur og samfund. Og så yder den grønne struktur en ræk-
ke økosystemtjenester til byboerne i form af bedre luft, beskyt-

telse mod ekstremt vejr, afledning af regnvand og en række 
rekreative kvaliteter og naturoplevelser.  
 
Det er bogens formål at fortælle om disse egenskaber ved by-
ens grønne struktur: dens kvaliteter, de opfattelser byboerne 
har af bynaturen, deres brug af den, de mulige ulemper ved alt 
det grønne og kompleksiteten i at forvalte sameksistensen mel-
lem bymennesker og bynatur. 
 
Bogen er baseret på resultater fra Økofors (DCE strategiske 
midler), Grønne tage- og Linaby-projekterne. 
 
Målgruppe 
Overordnet er kernelæserne af Miljøbiblioteksserien medlem-
mer af miljø- og naturforeninger, miljøforvaltere i kommuner og 
stat samt natur- og miljøinteresserede i bred almindelighed. 
Endelig kan bogen være relevant i undervisningen på gymna-
sieniveau. 
 
Indhold 
1. Indledning 
2. Blågrøn arealanvendelse i byen 

a. Byens udvikling 
b. Den grønne strukturs udstrækning 

3. Naturkvaliteter i bynaturen 
a. Hvad er naturkvalitet? 
b. Levesteder i byens blågrønne struktur 
c. Parkforvaltning og havedyrkning der understøtter 

en rigere natur 
4. Sociale kvaliteter 

a. Hverdagsliv og livsrytme i den blågrønne struktur 
b. Sociale funktioner og sociale normer 
c. Landskabets betydning 

5. Planlægningens forestillinger og udfordringer. 
 

Bogen er færdigskrevet og forventes udgivet senere i 2014. 
 

 
Eksempel på grønt tag der er en del af byens grønne strukturer 
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DCE STRATEGISKE PROJEKTER 
2012-2013 

RESSOURCEEFFEKTIVITET 

På grund af stigende globalt pres på ressourcer i form af både 
areal, biodiversitet, vand, energi og råstoffer er ressourceeffek-
tivitet et indsatsområde i både Danmark og EU. Ressourceef-
fektivitet blev derfor valgt som et selvstændigt fokusområde 
ved tildeling af strategiske midler, så den anvendelsesrettede 
miljø- og naturforskning kan være med til at bidrage til løsnin-
ger af nogle af de problemer vi står overfor. Der blev udvalgt 
projekter, der dækker over problemstillinger inden for materia-
lestrømme, natur, vand og energi.  
 

Anvendelse af økosystemydel-
ser som tilgang til intelligent, 
flersidig arealanvendelse 
(ECOSYS) 
Et af de meget relevante indsatsområder for AU er relateret til 
integreret arealforvaltning, hvor fokus er intelligent forvaltning 
af arealer som begrænset ressource. Dette indebærer at tæn-
ke i nye mere helhedsorienterede forvaltningsmæssige løsnin-
ger i form af flersidig arealanvendelse, bl.a. med inddragelse af 
vurdering af økosystemydelser og naturværdi.  Økosystemydel-
ser skal forståes som økosystemers bidrag til menneskers vel-
færd.  
 
I projektet ECOSYS undersøges det i hvilken grad det er muligt 
at kortlægge og værdisætte økosystemydelser i det danske 
landskab.  Formålet er bedre at forstå samspillet mellem vær-
dien af forskellige økosystemydelser, og identificere områder, 
hvor der er særlige konflikter eller synergier mellem optimering 
af individuelle økosystemydelser.  
 

Arbejdet kan danne baggrund for nye forvaltningsmetoder, der 
kan arbejde med flersidige miljømål, der i højere grad optime-
rer den samlede effekt af miljøpolitikken.  
I projektet er der udvalgt og arbejdet med flere forskellige typer 
af økosystemydelser, som er værdisat og delvist kortlagt. Disse 
er: produktion af fødevarer og foder, biodiversitet, klimaregule-
ring, bestøvning, regulering af vandkvalitet og rekreative vær-
dier.  
 

 
Eksempel på kortlægning af områder med høj naturværdi (High Nature Value) 

 

0 25 5012.5 Kilometers

High Nature Value index

High

Low

Areas without HVN index (urban, forest, lake)

0 5 102.5 Kilometers

RESSOURCEEFFEKTIVITET 
 

Vi skal modvirke et stigende pres på ressourcer 
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DCE STRATEGISKE PROJEKTER 
2012-2013

RESSOURCEEFFEKTIVITET

Projektet har desuden opstillet en model for kortlægning af be-
hovet og potentialet for bestøvning af naturlige bestøvere på 
national skala. Det er forkert at tro, at honningbier kan klare al 
nødvendig bestøvning af landbrugsafgrøder. Det er derfor vig-
tigt at undersøge i hvilken grad landbrugsproduktionen er un-
derstøttet af naturlige bestøvere, ved at estimere bestøvnings-
potentialet, der sammenholder forekomst af naturlige bestøve-
re med placeringen af de marker, der kræver bestøvning. 
 

 
Kortlægning af pollinationspotentialet 

 
En uddybning af resultaterne vil kunne læses i den kommende 
rapport:  
Termansen, M; Sørensen, PB; Levin, G; Nainggolan, D; Hasler, B. 
Zandersen, M; Polce, C; Andesen, HE; Larsen, J; Hansen, L.B.; 
Bjørner, TB; Jensen, CU; Jørgensen, SL; Martinsen, L; Winding, A.; 
Gyldenkærne, S.; Dupont, YL.; Strandberg, B.  Geographical 
mapping of ecosystem services and their economic values. 
Synthesis report of a Danish pilot study. Scientific Report from 
DCE – Danish Centre for Environment and Energy (in prep). 
 

Ressourceeffektivitet – tilgange 
til styrket ressourceeffektivitet i 
Europa 
Formålene med dette projekt var: 

a) At modellere og vurdere mulighederne for cirkulære 
ressourcestrømme gennem dels at efterligne naturens 
biogeokemiske cyklus og at bruge biobaserede pro-
dukter til at erstatte brug af nye råstoffer 

b) Vurdere anvendeligheden af nye typer af ressourcer, 
og betydningen af kvaliteten af ressourcer, der veksler 
mellem det naturlige og menneskeskabte ressource-
kredsløb. 

c) Vurdere anvendeligheden af organiske rester fra det 
nuværende ressourceflow og fra blå biomasse til at 
berige jordens biodiversitet og fertilitet. 

  
Det var desuden formålet med dette projekt at skabe samar-
bejde og synergi mellem de eksisterende kompetencer i PEER 
(Partnership for European Environmental Research). Formålet 
med projektet var, at PEER, som samlet netværk og med en 
helhedsorienteret tilgang, arbejder for et mere ressourceeffek-
tivt Europa, og stille PEER centrene i en styrkeposition i relation 
til Horizon 2020. Projektet blev udført ved at analysere tre ud-
valgte test-studier.  
 
Case studie 1: Makroalgeproduktion 
Formålet med dette studie var at udvikle interdisciplinære me-
toder til at vurdere potentialer samt miljømæssig og økonomisk 
effektivitet af dyrkning af makroalger til havs. Dyrkning af ma-
kroalger har både direkte anvendelser til foder, gødning og 
energiformål og indirekte fordele i form af optag af næringssal-
te og tilbageholdelse af kulstof. Projektet bidrog til en videre-
udvikling af eksisterende modeller til også at dække Limfjor-
den, så modellen nu dækker to eksisterende makroalge off-
shore produktionssites i Danmark. Der er desuden udarbejdet 
videnskabelige artikler om miljøparametres indflydelse på ma-
kroalgevækst og makroalge karakteristik. 
 

 
Dyrkning af makroalgen Saccharina latissima  

 
 

Relative abundance of long range pollinator 
foragers to all agricultural fields 
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DCE STRATEGISKE PROJEKTER 
2012-2013 

RESSOURCEEFFEKTIVITET 

Nogle af resultaterne af disse analyser er, at saltholdigheden i 
det marine miljø har afgørende betydning for produktiviteten, 
at kvaliteten af den høstede makroalgemasse er årstidsbe-
stemt, og at optagelse af tungmetaller i makroalgerne hæm-
mer deres vækst 
 
Case studie 2. Mikroalgeproduktion  
Denne case er en sammenlignende analyse af services leveret 
fra mikroalger (closed technophere ressource management sy-
stem) og makroalger (circular technophere-natural ressource 
management system). Her undersøges bl.a. forskelle i optag og 
udledning af CO2, fosfor og kvælstof, og på baggrund af det 
beregnes potentialet som virkemiddel i forhold til at opnå mil-
jømålsætninger på tværs af de forskellige dyrkningssteder og 
dyrkningsteknikker.  
 
Case studie 3. Husholdnings- og landbrugsaffaldsstrømme 
Denne case indeholder bl.a. livscyklusanalyse (LCA) af stof-
strømme fra husholdningsaffald, gødning og restprodukter fra 
rensningsanlæg og andre teknologier. Analyserne blev udvidet 
til at tage højde for den fortrængte produktion af mineralsk 
gødning. Desuden blev der foretaget miljøvurdering af effek-
terne af at skifte fra de nuværende gødningsformer (mineralsk, 
animalsk) til højkvalitetsprodukter. Undersøgelsen indeholdt 
også en udvidelse af de eksisterende livscyklusanalyser af 
danske vandrensningsteknologier.   

Blandt konklusionerne er, at det er miljømæssigt bæredygtigt 
at efterbehandle resten (digestatet) fra biogasproduktion af 
blandet biomasse, idet man derved fortrænger en større andel 
mineralsk gødning. I geografiske områder med overskud af 
næringsstoffer kan man derfor med fordel efterbehandle dige-
statet, med henblik på eksport af faste gødningsprodukter. Det 
vil give en mere effektiv udnyttelse af naturlige organiske gød-
ningsmaterialer. Resultaterne af denne case understøtter desu-
den, at det er muligt at nedsætte omsætningshastigheden af 
kulstof i jord ved at tilføre mere inerte/stabile gødningsmateria-
ler. 

Foreløbige resultater af projektet blev præsenteret på DCE 
konferencen ’Science for the Environment’ oktober 2013. Resul-
taterne forventes offentliggjort senere i 2014. 

Økosystem-baserede marine 
strategier (SYMBIOSE) 
Danmark og de øvrige EU lande skal i forbindelse med Hav-
strategidirektivet udarbejde opgørelser over belastninger og 
påvirkninger af de nationale farvande for at vurdere den ku-
mulative påvirkning af menneskelig aktivitet. Forudsætningen 
herfor er opdaterede landsdækkende kort over hhv. belastnin-
ger (f.eks. eutrofiering) og væsentlige økologiske komponenter 
(f.eks. udbredelse af nøglearter), som potentielt kan påvirkes 
negativt af menneskeskabte belastninger.  

De danske farvande falder indenfor to forskellige internationa-
le initiativer for at kortlægge kumulative påvirkninger. For den 
østlige del (Kattegat, de danske bælter og de danske dele af 
Østersøen) har HELCOM udarbejdet en foreløbig vurdering 
(HELCOM 2010), og der foreligger en vurdering for den østlige 
Nordsø, som dækker de danske dele af Nordsøen, Skagerrak 
og Kattegat (Andersen et al. 2013). Der foreligger således fore-
løbige vurderinger for dele af de danske farvande, men en 
samlet landsdækkende vurdering er endnu ikke udarbejdet, li-
gesom den relevante data information, der er nødvendig for at 
kunne vurdere påvirkningerne ikke er samlet og harmoniseret.  
Formålet med SYMBIOSE projektet var at udarbejde lands-
dækkende rumlige fordelinger af menneskeskabte belastnin-
ger og fordelinger af økosystemkomponenter og dermed ska-
bes det datagrundlag, som er en forudsætning for en samlet 
belastnings- og effektvurdering, og som kan understøtte im-
plementeringen af Havstrategidirektivet i Danmark.     
 

 
Kortlægning af udvalgte belastninger og økosystemkomponenter i danske far-

vande. 

 
Gennemførelsen af SYMBIOSE projektet har foreløbigt resulte-
ret i over 80 harmoniserede datalag med belastninger og øko-
systemkomponenter, som bl.a. inkluderer næringsstoftilførsler, 
fiskeri, undervandsstøj, fordelingen af plastikpartikler (marint af-
fald) samt udbredelse af ålegræs, havpattedyr, havfugle og 
placeringen af stenrev. Datalagene er baseret på overvåg-
ningsdata i kombination med avancerede interpoleringsværk-
tøjer og rumlige modeller. DCE/BIOS arbejder i andre projekter 
med at skabe grundlag for en vidensbaseret vægtning af de 
enkelte påvirkninger. 
 
Referencer: 

HELCOM (2010) Ecosystem Health of the Baltic Sea 2003–2007: HEL-

COM Initial Holistic Assessment. Balt. Sea Environ. Proc. No. 122. 

Andersen, J.H. & Stock, A. (eds.), Mannerla, M., Heinänen, S. & M. Vinther, 

M. (2013) Human uses, pressures and impacts in the eastern North Sea. 

Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy. 

136 pp. Technical Report from DCE – Danish Centre for Environment 

and Energy No. 18. 

 

 

belastninger økosystem  

komponenter 
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Energi- og stofstrømme – well 
to wheel 
I dette projekt udvikles der en ny og omfattende analysemeto-
de til at vurdere ressourcestrømme og konsekvenserne for miljø 
og sundhed af forskellige teknologier til at fremstille drivmidler 
til vejtransport. 

Projektet fokuserer på biomasse som udgangspunkt for well-to-
wheel analyser af fremstilling af biobrændstof og biogas. Der 
er udarbejdet et case studie, som analyserer ressourceeffektivi-
teten af en ændret strategi for håndtering af biomasse i over-
ensstemmelse med den nyligt udkomne ressourcestrategi samt 
regeringens vækst- og energiplaner. Fokus er på re-allokering 
af den organiske fraktion af husholdningsaffald fra Vestfor-
brænding (reference scenarie) til eksisterende og nye slam og 
gyllebaserede biogas anlæg (alternativ scenarie). 

I projektet er der gennemført en livscyklusanalyse (LCA) af sy-
stemet, og en konceptuel model for integreret livscyklusanaly-
se og samfundsøkonomisk analyse er udviklet og beskrevet.  

En af projektets konklusioner er, at tilsætning af husholdnings-
affald til bioforgasning på gylle- og slambaserede biogasan-
læg resulterer i en merproduktion af energi. Det betyder, at det 
er muligt at reducere udledning af drivhusgasser ved en mere 
effektiv forvaltning af biomasseressourcer ved udsortering af 
organisk affald fra det eksisterende affaldshåndteringssystem.  
 
En uddybning af resultaterne vil kunne læses i den kommende 
rapport:  
Thomsen, M., Seghetta, Becker, T., M., Martinsen, L., Møller, F., Pe-
tersen, L.K., Solvang, S., Brandt, J. Nielsen, O.-K., Plejdrup, M. 
Frederiksen, P.: Model tools for sustainability assessment of Bio-
resource Management Systems. Case study on the reallocation 
of household biowaste from combustion to biogas and fertilizer 
production. Scientific Report from DCE – Danish Centre for Envi-
ronment and Energy (in prep). 
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SUNDE BYER 

 

En stigende andel af verdens voksende befolkning forventes at 
leve i byer. Der er et stigende behov for at udvikle intelligente 
og helhedsorienterede samfundsløsninger på byernes behov 
for sundhed, naturindhold, vand- og ressourcestrømme og in-
telligent klimatilpasning. Forurenende trafik og trængsel, ener-
giproduktion, intensiv landbrugsproduktion, er sammen med en 
areal- og byplanlægning, som ikke i tilstrækkelig grad har kun-
net tage højde for de seneste års klimavariationer, nogle af år-
sagerne til, at velfærden i byerne trues. Byernes miljø og sund-
hed var derfor et af de tre fokusområder, med to udvalgte pro-
jekter der dækker problemstillinger om både sundhed, ressour-
cer og bynatur. 
  

Byernes behov for sundhed, 
natur, vand og intelligente  
ressourcestrømme og klima-
tilpasning (Økofors) 
Projektet Økofors beskæftigede sig med private haver som en 
del af byens grønne struktur: de levesteder haverne kan rum-
me, de kvaliteter haverne har for deres ejere og brugere, og de 
muligheder der er for at styrke biologisk mangfoldighed og lo-
kal afledning af regnvand (LAR) gennem indretning og brug af 
haven.  
 
Formålet med projektet var at afdække potentialet for at styrke 
biologisk mangfoldighed og økosystemtjenester på private 
parceller i forstadsområder, og dermed potentialet for en 
sammenhængende grøn by- og forstadsstruktur med høj na-
turkvalitet, robust tilpasning til klimaforandringer og mangfoldi-
ge rekreative og kulturelle værdier. Projektet bestod af 5 del-
studier: 
 

 Kortlægning af arealanvendelse og den grønne struk-
tur i hovedstadsområdet 

 Udredning af forstadshavens biotoper og potentialer 
for biodiversitet 

 Analyse af haveejeres brug og opfattelser af deres 
private haver 

 Analyse af virkemidler til optimering af forstadshavens 
økosystemtjenester 

 Analyse af forstadskommunernes mulighed for at 
planlægge den grønne struktur. 

 
Konklusionen på projektet er, at private haver i storbyer kan bi-
drage til at fremme biodiversitet og tilpasning til klimaforan-
dringer, selv om haveejere normalt orienterer sig efter andre 
hensyn, når de indretter og passer deres have. Grønne områ-
der i tilknytning til bebyggelse, herunder især parcelhushaver, 
udgør en betydelig del af den blågrønne struktur i Storkøben-
havn. Den typiske parcelhushave rummer potentielt gode leve-
steder for en mangfoldig natur. Det kommer an på, hvordan 
man passer haven.  
 

Parcelhushaver udgør en stor del af byernes grønne områder 

 
 
 
 

SUNDE BYER 
 

En stigende andel af verdens befolkning lever i byer 
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For haveejerne er det dog ikke hensynet til biodiversitet og lo-
kal vandafledning, men især muligheden for afslapning og so-
cialt samvær samt ønsket om en velordnet og pæn have, der 
betinger havens indretning. De private haver er ligeledes kun i 
ringe omfang integreret i kommunale planlæggeres forestillin-
ger om udviklingen af den blågrønne struktur. Men et mindre 
stykke blomstereng på plænen og et grønt tag på udhuset 
kunne godt være af interesse for mange haveejere, og andre 
tiltag kunne ligeledes fremmes gennem en kommunal indsats. 
 
Yderligere konklusioner kan læses i rapporten: 
Petersen, L.K., Levin, G., Ejrnæs, R., Zandersen, M. Jensen, A. & 
Brunbjerg, A.K. 2014. Parcelhushaven - en del af byens natur. 
Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 
88 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Mil-
jø og Energi nr. 90.  
 

 
 

Luften på din vej. Internet-
baseret og interaktiv website 
for luftforurening på gade-
niveau 
Formålet med projektet ’Luften på din vej’ var at udvikle, teste 
og demonstrere et internetbaseret og interaktivt website for tra-
fikal luftforurening på gadeniveau. Websitet giver alle borgere 
og interesserede mulighed for nemt og hurtigt at få oplysninger 
om luftforureningsniveauet på et vilkårligt sted i Danmark. 
Websitet vil have en public service funktion, hvor alle har ad-
gang til miljøinformation om luftforurening på deres adresse.  
 
Websitet vil også præsentere en kortfattet populær tolkning af, 
hvad det betyder for sundhed mv., samt hvilke modeller og da-
ta, som ligger bag, samt usikkerheden på de præsenterede da-
ta. 
 
Den samling af data og modeller der ligger bag udviklingen af 
websitet er unik, og kan både udbredes til andre lande og til 
andre anvendelsesmuligheder.  
 

Websiden forventes at gå i luften i løbet af 2014. Hvis muligt vil 

der senere blive udviklet en mobil-version af sitet. 
 

Eksempel på lokal information om luftforurening 

 
Projektet har været formidlet løbende gennem processen, bl.a. 
har det været præsenteret i TV-Avisen den 26. juni 2013 med 
efterfølgende korte artikler i de trykte medier.  
Hjemmesiden blev præsenteret på EU's Miljøagentur som del 
af Kulturnatten den 9. oktober 2013 i København og d. 26. april 
2014 som en del af Forskningens døgn i Roskilde. 
Foredrag om udvikling af brugerfladen er præsenteret på di-
verse interne og eksterne seminarer. 
Præsentation ved foredrag om brugerflade, metoder og data 
på Air Quality Conference i Garmisch-Parten Kirchen i Sydtysk-
land 24.-28. marts 2014. 
Senere i 2014 forventes en videnskabelig artikel om metode 
og resultater. 
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En del af vejen til at sikre helhedsorienterede og omkostnings-
effektive miljøløsninger er, at der udvikles værktøjer til at forval-
te natur og biodiversitet. Det er vigtigt, at data og værktøjer er 
baseret på den nyeste forskning, og at resultaterne formidles 
bredt til myndigheder og offentlighed. Inden for dette område 
blev der især identificeret tre emner med behov for vidensud-
vikling: Naturplanlægning og biodiversitet, Konsekvenser af 
ændret vandløbsvedligeholdelse og anvendelse af DNA bar-
coding til vurdering af biodiversitet.  
 

Naturplanlægning og biodiver-
sitet 
 
Formålet med dette projekt var, at sammenstille eksisterende 
biodiversitetsdata på internettet, og at benytte biodiversitets-
data til en mere vidensbaseret naturplanlægning, herunder na-
turgenopretning. 
 
Planen var bl.a. at udarbejde en webportal med eksisterende 
biodiversitetsdata om arter og habitattyper fra NOVANA og 
andre nationale databaser.  I projektperioden har Danmarks 
Miljøportal implementeret flere af projektets oprindelige tanker 
om præsentation af naturdata – og projektet har bidraget hertil, 
bl.a. i form af biodiversitetsdata, der er bygget ind i HNV-kortet 
på Danmarks Arealinfo.  
 
Projektet har bidraget til udviklingen af internetportalen 
www.naturdok.dk. Portalen er i øjeblikket den eneste dedike-
rede portal i Danmark til registreringen af naturindsatser. Porta-
len er udviklet til brug for myndigheder og private lodsejere 
som foretager ændret arealanvendelse med natur som mål-
sætning. Naturdok.dk kan bruges til at dokumentere store of-
fentlige myndighedsindsatser i Natura2000-områder eller LIFE-
projekter. Portalen kan dog også bruges til små lokale projek-

ter, hvor en landmand foretager frivillig vildt- eller naturpleje el-
ler måske modtager landbrugsstøtte til græsning af naturom-
råder. Portalen bygger på konceptet om evidensbaseret natur-
forvaltning, og rummer således en gennemtænkt opdeling af 
projekterne i henholdsvis målsætninger og indsatser (mål og 
virkemidler). Samtidig giver portalen mulighed for en høj grad 
af fleksibilitet, så man kan indtaste ganske få oplysninger eller 
meget detaljerede oplysninger. Man kan også beskrive store 
projekter med flere delområder og adskilte aktiviteter, som er 
knyttet til en eller flere målsætninger 
 
Portalen skal gøre det let at fremsøge, sortere og eksportere 
data, men også tilbyde opdaterede funktioner til visualisering 
og sammenstilling af data med henblik på prioritering og plan-
lægning af forvaltningsindsatsen. 
 
Projektet har endvidere arbejdet på at samle og analysere 
biodiversitetsdata om truede arter fra eksisterende databaser 
med henblik på en analyse af effektiviteten af den gældende 
naturplanlægning i Danmark. Gennem dette arbejde blev det 
klart, at størsteparten af de eksisterende data om truede arter, 
desværre er rapporteret med meget ringe geografisk præcisi-
on, typisk 5-10 km og med et lokalitetsnavn, som ikke kunne 
tolkes som observationssted. Endvidere blev det klart, at obser-
vationssteder for mobile arter kan være vanskelige at tildele en 
meningsfuld geografisk observation. For at løse dette generelle 
problem blev der i projektet udviklet en metode til geolokalise-
ring af rødlistede arter. Metoden bygger på en begrebsafkla-
ring omkring forskellige former for geografisk repræsentation af 
forekomster af rødlistearter, samt en metode til observationsba-
seret ekspertdigitalisering via freewareprogrammet Google 
Earth. Metoden er udviklet i samarbejde med sommerfugleeks-
perten Flemming Helsing Nielsen. 
 

NATUR OG BIODIVERSITET 
 

Biodiversitet under pres 
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Skærmbillede fra Naturdok.dk 

 
Metoden blev i dette projekt anvendt til geolokalisering af rød-
listede dagsommerfugle, natsommerfugle og karplanter. Der er 
desuden blevet gennemført et pilotprojekt med at geolokalise-
re truede ynglefugle. Endelig har projektet medført udvikling af 
en skabelon for vurdering og tilpasning af moniteringsprog-
rammer for biodiversitetselementer. 
 
Leverancer og anvendelse af resultaterne af dette projekt er 
bl.a.: 
 Danmarks største samlede database med georefererede 

biodiversitetsdata. Denne database er netop nu under op-
bygning på opdrag fra Naturstyrelsen, og de metoder og 
data som er oparbejdet i DCE-projektet indgår her. DCE-
projektet har været en katalysator for naturnetværkspro-
jektet som Naturstyrelsen har igangsat, og DCE’s metode til 
geolokalisering er blevet en integreret metode i dette pro-
jekt.  

 Artikeludkast med analyse af power ved overvågning af 
udvalgte arter og naturtyper.  

 Artikeludkast med analyse af biodiversitetsdækningen ved 
arealudpegninger for biodiversitet. 

 Webportal www.naturdok.dk  
 Naturdok.dk blev sammen med metode til og resultater fra 

geolokalisering af truede arter præsenteret på en DCE-
workshop for myndigheder på AU d. 12. december 2013.  
 

 



16 
 

 

DCE STRATEGISKE PROJEKTER 
2012-2013 

NATUR OG BIODIVERSITET 

Konsekvenser af ændret vand-
løbsvedligeholdelse 
 
Projektets formål var at undersøge effekter af ændringer i 
vandløbsvedligeholdelse for udbredelse og tilstand af akvati-
ske og terrestriske plantesamfund i vandløbsøkosystemer. Pro-
jektet skulle fokusere på de akvatiske og terrestriske naturtyper, 
der er omfattet af Habitatdirektivet samt på arter og samfund, 
der har betydning for den økologiske tilstand jf. Vandrammedi-
rektivet. I dag er der kun ringe viden om, hvilke effekter æn-
dringer i vedligeholdelsespraksis har for vegetationens sam-
mensætning i vand og på land. Forventningen i dette projekt 
var at skabe ny viden, der kan kvalificere beslutninger omkring 
virkemidlers anvendelse i vandløbsøkosystemer.   
 
Projektet blev ikke gennemført som planlagt på grund af syg-
dom. Der blev afsluttet feltarbejde svarende til en trediedel af 
de planlagte aktiviteter.  
 

 

Grødeskæring i vandløb 

 
Vandstandsprofiler fra 126 danske vandløb er blevet analyse-
ret og anvendt som grundlag for vurdering af grødeskæringens 
hyppighed, samt effekt på vandstand og genvæksthastighed i 
de undersøgte vandløb. Disse vandløb udgør en delmængde 
af NOVANA overvågningsstationerne, hvor vi har viden om fy-
sisk-kemiske og biologiske forhold, og det er herefter muligt at 
analysere betydningen af grødeskæring for vegetationskarak-
teristika. Dvs. plantedækningsgrader, økologisk tilstandsklasse 
og økologisk kvalitetsratio samt artsegenskaber forbundet med 
plantesamfundenes tilpasninger til det omgivende miljø. Der-
udover er der gennemført vegetationsundersøgelser på 29 jy-
ske vandløbsstrækninger med henblik på at indhente nye in-
formationer om vandløbsvegetationen, samt substratforhold, 
dybde, bredde og strømforhold.  
 

Disse data vil blive anvendt til at vurdere ændringer i vedlige-
holdelsespraksis samt til at vurdere oversvømmelseshyppighe-
den på de vandløbsnære arealer. En del af undersøgelsens re-
sultater forventes offentliggjort i form af en specialerapport. 

DNA barcoding til vurdering af 
biodiversitet 
 
Formålet med projektet var at udvikle og validere 2 forskellige 
metoder til at overvåge biodiversitet via DNA fra udvalgte jord-
prøver – samt at teste anvendeligheden af metoderne.  
 
Projektet adresserer forsøget på at overvåge den samlede bio-
diversitet, så der i fremtiden kan udarbejdes biodiversitetsprofi-
ler for forskellige økosystemer og dermed danne baggrund for 
en mere helhedsorienteret tilgang til overvågning af biodiversi-
tet.  
 
Projektet har vist, at metoderne er anvendelige. Ud fra en me-
get lille mængde jord, kan man få brugbare DNA data og arts-
lister, der repræsenterer arter, der forventes at kunne findes i de 
pågældende habitater. Projektet mangler endnu at blive en-
deligt afsluttet og afrapporteret, men de indhøstede erfaringer 
finder allerede anvendelse i nye forskningsprojekter. Derudover 
er en del genomer blevet kortlagt for 14 danske arter, hvor der 
ikke tidligere har været publiceret genomer. Dermed vil arbej-
det bidrage til det internationale arbejde med at forstå de en-
kelte arters udvikling og biologi, og deres muligheder for at til-
passe sig stress-faktorer som f.eks. klimaændringer. 
 
Projektet afsluttes med en videnskabelig artikel. Titel og forfat-
terliste er foreløbige.  
 

Springhaler er blandt de dyregrupper, der er blevet kortlagt med den nye DNA 
metode 
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Projektliste:  
Miljøkonference og miljøfaglig formidling 

1. Miljøkonference og miljøfaglig formidling 
Projektleder: Anja Skjoldborg Hansen. Budget: 1,1 mio.  

Ressourceeffektivitet    
2. Anvendelse af økosystemydelser som tilgang til intel-

ligent, flersidig arealanvendelse 
Projektleder: Mette Termansen. Budget: 1,75 mio. 

3. Ressourceeffektivitet – tilgange til styrket ressourceef-
fektivitet i Europa  
Projektleder: Marianne Thomsen. Budget: 0,5 mio. 

4. Økosystem-baserede marine strategier (SYMBIOSE) 
Projektleder: Jesper Harbo Andersen. Budget: 1,5 mio. 

5. Energi- og stofstrømme – well to wheel 
Projektleder: Pia Frederiksen. Budget: 0,65 mio. 

Sunde byer    
6. Byernes behov for sundhed, natur, vand og intelligen-

te ressourcestrømme og klimatilpasning. 
Projektleder: Lars Kjerulf Petersen. Budget: 1 mio. 

7. Internet-baseret og interaktiv website for luftforure-
ning på gadeniveau 
Projektleder: Steen Solvang Jensen. Budget: 0,5 mio. 

Natur og Biodiversitet 
8. Naturplanlægning og biodiversitet 

Projektleder: Rasmus Ejrnæs. Budget: 1,5 mio. 
9. Konsekvenser af ændret vandløbsvedligeholdelse 

Projektleder: Annette Baattrup-Pedersen. Budget 0,9 
mio.  

10. DNA barcoding til vurdering af biodiversitet 
Projektleder: Liselotte Wesley Andersen. Budget: 0,6 
mio. 

 

Produktliste: 

 
Miljøkonference og faglig formidling:  

 

Hjemmeside med abstracts og præsentationer: 
http://dce-conference.au.dk/ 

Positionspapir afleveret til kommissionen: Position paper.pdf 

6 nyhedsartikler online: 
 Politikerne må agere på den tilgængelige viden  
 Hidtil største opsamling af erfaringer med klimatilpasning i 

Europa. 
 Fortidens naturkatastrofer er en del af fremtidens løsninger  
 Virksomheder skal stille C02-krav til leverandører 
 ”Konkurrence om gode idéer på international miljøkonfe-

rence”  
 ”Forsker: Fortiden kan forberede os på fremtidens naturka-

tastrofer”  

 
Miljøbiblioteksbog Byens grønne struktur.  Lars Kjerulf Petersen 
(red). Bidrag fra: Rasmus Ejrnæs, Gregor Levin, Anne Jensen, 
Marianne Zandersen (i tryk) 

 
Ressourceeffektivitet 

 

Termansen, M; Sørensen, PB; Levin, G; Nainggolan, D; Hasler, B. 
Zandersen, M; Møller, F.; Polce, C; Andesen, HE; Larsen, J; Han-
sen, L.B.; Bjørner, TB; Jensen, CU; Jørgensen, SL; Martinsen, L; 
Winding, A.; Gyldenkærne, Geographical mapping of ecosy-
stem services and their economic values. Synthesis report of a 
Danish pilot study. Scientific Report from DCE – Danish Centre 
for Environment and Energy (in prep) 

 

OVERSIGT 
 

Projekter og produkter 
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Bruhn, A, Tørring, D.B., Thomsen, M., Nielsen, K.O. Eybye, K.L., 
Larsen, M.M., Nielsen, M.M., Petersen, J.K., 2014. Impact of local 
environmental conditions on growth and biochemistry of Sac-
charina latissima, (In prep) 
 
Anne Trémier, Claire Déchaux, Michele Seghetta and Marianne 
Thomsen : Eco-efficient post-treatment of digestate from col-
lective biogas plants to improve nutrients (N&P) recycling: a life 
cycle assessment (In prep) 

Anders Johansen; Rocio García Sánchez and Marianne Thom-
sen: Degradation of organic waste materials in the field – bal-
ance between recalcitrant residuals in the soil and respiratory 
loss via CO2 emission. (In prep) 

Seghetta et al: Algae cultivation in a Nordic perspective Circu-
lar resource flow from algae production. (In prep) 

Michele Seghetta, Kaisa Manninen, Milla Suutari, Kristian Spill-
ing, Berit Hasler, Annette Bruhn, Jacob Carstensen, Marianne 
Thomsen 2013: Circular resource flow from algae production. 
Presentation at ‘Science for the Environment conference’ 2013. 

Anne Trémier, Claire Déchaux, Mette Hjort Mikkelsen, Michele 
Seghetta and Marianne Thomsen 2013: Post-treatment of di-
gestate from farm and collective biogas plants: What about 
eco-efficiency and nutrient recycling? Presentation at ‘Science 
for the Environment conference’ 2013. 

 

Cordula Göke, Ib Krag Petersen, Jakob Strand, Jesper H. Ander-
sen, Jonas K. Rømer, Jonas Teilmann, Karen Timmermann, Kar-
sten Dahl, Lars L. Iversen, Lonnie Mikkelsen, Peter Stæhr, Rune 
Dietz, Signe Sveegaard, Thomas Kirk Sørensen. Kortlægning af 
menneskeskabte belastninger og økosystemkomponenter i 
danske farvande. Videnskabelig rapport fra DCE – Dansk cen-
ter for miljø og energi (in prep) 

Göke Cordula, Dahl Karsten 2014. Kortlægning af stenrev i Lil-
lebælt & Storebælt vha. Multibeam data. 7 p. Jul 04, 2014. (No-
tat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi). 
 

Strand, Jakob; Lassen, Pia; Shashoua, Yvonne; Andersen, 
Jesper, 2013. Microplastic particles in sediments from Danish 
waters. Poster session presented at ICES Annual Science Con-
ference (ASC), 23-27/9-2013, Reykjavik, Island. 

Strand, Jakob; Lassen, Pia; Shashoua, Yvonne; Andersen, 
Jesper. Relationships between microplastic particles, sediment 
characters and contaminants in sediments from Danish waters. 
(scientific paper, in prep.) 

Agersnap, S., 2013. Mikroplastik i havmiljøet - Metode til kvanti-
ficering af mikroplastik i havvand, blåmusling og fisk. Rapport 
for Bachelorprojekt på Institut for Bioscience, Aarhus Universitet 

Peter A. Staehr, Karen Timmermann, Cordula Göke, Lars 
Iversen.: Current and potential distribution of Zostera marina in 
Danish coastal waters (in prep) 

 

Thomsen, M., Seghetta, Becker, T., M., Martinsen, L., Møller, F., Pe-
tersen, L.K., Solvang, S., Brandt, J. Nielsen, O.-K., Plejdrup, M. 
Frederiksen, P.: Model tools for sustainability assessment of Bio-
resource Management Systems. Case study on the reallocation 
of household biowaste from combustion to biogas and fertilizer 
production. Scientific Report from DCE – Danish Centre for Envi-
ronment and Energy (in prep) 

Thomsen, M., Seghetta, M., Mikkelsen, M.H., Gyldenkærne, S., 
Becker, T. and Frederiksen, P. Bioresource Life Cycle Assess-
ment – Case study on the reallocation of Danish organic 
household waste from combustion to combined biogas and 
fertilizer production. (In prep) 
 

 
Sunde byer 

 

Petersen, L.K., Levin, G., Ejrnæs, R., Zandersen, M. Jensen, A. & 
Brunbjerg, A.K. 2014. Parcelhushaven - en del af byens natur. 
Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 
88 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Mil-
jø og Energi nr. 90.  

 

Interaktiv hjemmeside ’Luften på din vej’ (Offentliggøres sna-
rest. Et link vil kunne findes på dce.au.dk) 

Populær formidling af hjemmeside ’Luften på din vej’: 
Blev præsenteret i TV-Avisen den 26. juni 2013 med efterføl-
gende korte artikler i de trykte medier.  

Hjemmesiden blev præsenteret på EU's Miljøagentur som del 
af Kulturnatten den 9. oktober 2013 i København og d. 26. april 
2014 som en del af Forskningens døgn i Roskilde. 

Foredrag om udvikling af brugerfladen er præsenteret på di-
verse interne og eksterne seminarer. 

Præsentation ved foredrag om brugerflade, metoder og data 
på Air Quality Conference i Garmisch-Parten Kirchen i Sydtysk-
land 24.-28. marts 2014. 

Senere i 2014 forventes en videnskabelig artikel om metode 
og resultater. 

 
Natur og Biodiversitet 

 

Bidrag til Danmarks største samlede database med georefere-
rede biodiversitetsdata.  

Christian Damgaard. 2013. Hierarchical and spatially aggre-
gated plant cover data. Ecological Informatics 18, 35-39 

Webportal www.naturdok.dk  
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Naturdok.dk blev sammen med metode til og resultater fra 
geolokalisering af truede arter præsenteret på en DCE-
workshop for myndigheder på AU d. 12. december 2013.  

 
 
Specialerapport om konsekvenser af ændret vandløbsvedlige-
holdelse på vegetationen (forventes offentliggjort i 2014).  
 

 
 
Liselotte Wesley Andersen, Piotr Starnawski, Lars-Erik Holm, 
Frank Paniz, Paul-Henning Krogh. Evaluating the possibility of 
monitoring biodiversity using DNA metabarcoding. (In prep) 
 



 

 

  
  
Universitetsledelsen på Aarhus Universitet har bevilget 5 mio. kr. pr. år i perioden 2012 
til 2016 for at styrke opbygning af den tværgående forskning i DCE – Nationalt Center 
for Miljø og Energi. 

Midlerne skal understøtte en udvikling, hvor universitets forskningsområder også i 
fremtiden kan understøtte samfundets vidensbehov både i Danmark og internationalt. 

Der blev udvalgt 10 projekter til støtte i 2012-2013 inden for de fire temaområder: Mil-
jøfaglig formidling, Ressourceeffektivitet, Sunde byer og Natur og Biodiversitet. I den-
ne publikation præsenteres resultaterne og produkterne af de 10 projekter. 

 


