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Indledning 
I det følgende beskrives rådgivningsaktiviteterne i Institut for Bioscience for perioden 1. januar til 31. 

december 2014. Som udgangspunkt er indholdet i aktiviteterne fordelt på 3 hovedoverskrifter jf. 

strategiske forskningsbehov i den kommende rammeaftale med Miljøministeriet for perioden 2014-2017. 

Endvidere er aktiviteterne underopdelt under hovedoverskrifterne indenfor tre medier, henholdsvis 

terrestriske-, limniske- og marine økosystemer. Aktiviteterne inden for de tre medier er identificeret med 

brun farve til de terrestriske aktiviteter, grøn farve til ferskvandsaktiviteterne samt blå farve til de marine 

aktiviteter. 

Oversigten er som udgangspunkt et rent internt dokument, som er målrettet instituttets ledelse, DCE samt 

medarbejderne i Institut for Bioscience. Det er intentionen, at oversigten vil kunne anvendes som bidrag til 

udarbejdelse af arbejdsprogrammet i det efterfølgende år (2015). Endvidere vil notatet bidrage til 

Rådgivningsudvalgets (RU’s) arbejde med udvikling af indikatorer, fortsat kortlægning og registrering af 

rådgivningsaktiviteter, formidling af rådgivning, rekrutteringsplaner samt integrering af de geografiske 

enheder. 

Notatet vil blive justeret efter behov, dog vil det være hensigtsmæssigt at opdatere notatet mindst én gang 

om året. RU vil drøfte dette på et kommende møde den 13. maj 2014. 

Beskytte, bevare og forbedre naturkapitalen 

Økosystembaseret forvaltning 

 Økologisk modellering (statistisk, deterministisk, tålegrænser) 
Modeller er vigtige redskaber både ved tolkning af data og analyse af årsags-

virkningssammenhænge og i scenarieanalyser og fastsættelse af grænseværdier og 

reguleringsbehov. Der er behov for en løbende udvikling af redskaberne og analyse af, hvilke 

redskaber der er bedst egnet til en given problemstilling, eller hvordan de enkelte metoder kan 

kombineres og supplere hinanden. 

 Individbaseret modellering - scenarieanalyser 

Effekten af ændret sektorregulering, incitamenter og lovgivning er ofte vanskelig at forudsige, fordi 

samspillet mellem arterne, arealerne, landskabet og arealanvendelsen er komplekst og afhængig af 

mange påvirkninger på samme tid. Ofte kan det tage mange år før en ændret arealanvendelse slår 

igennem i form af stigninger eller fald i bestandsstørrelser. I mange tilfælde kan vi ikke forudsige 

effekter ved hjælp af simple eksperimenter og statistiske modeller, men må i stedet tage 

simuleringsmodeller i brug, som gør det muligt at evaluere konsekvenserne af scenarier for ændret 

arealanvendelse. Simuleringsmodeller er særligt egnede for landbrugslandskabet i relation til 

ændringer i fx pesticidanvendelse, braklægning, ændret sædskifte mv. 

 Stofstrømme – systembeskrivelse og forståelse, herunder det hydrologiske kredsløb 

Effekten af en given påvirkning kan optræde langt fra stedet for påvirkningen eller forskudt i tid, 

fordi der kan forekomme langtransport af stoffer både gennem vandets kredsløb og atmosfærisk 

transport. Der er brug for effektmodeller, som sammenkæder ændringen i biologisk tilstand i 

naturområder med ændringen i ressourceudnyttelse og næringsstoftab i andre sektorer. 

 Vandrammedirektiv herunder vandplaner i vandløb og søer.  
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Dette emne fylder meget i rådgivningen. Vurdering af ”økologisk status” skal foretages ud fra 

egnede biologiske indikatorer, udviklet til specifikke typer af vandløb/søer. Der mangler flere 

sådanne indikatorer, ligesom flere allerede eksisterende indikatorer ikke som beskrevet i 

Vandrammedirektivet indeholder ”funktionalitet” eller abundans. Desuden mangler indices 

målrettet mod specifikke påvirkninger – eksempelvis pesticider. 

 Modeller til forudsigelse af vand- og stoftransport og biologiske effekter som funktion af 

fysisk/kemiske parametre eller påvirkninger i vandløb og søer) 

Der er stor efterspørgsel efter empiriske og dynamiske modeller og modelværktøjer til 

implementering af direktiver og vandplaner, til vurdering af effekter af nye tiltag og indsatser i 

natur- og vandplaner.  

 Marine økosystemer og modelværktøjer til understøttelse af forvaltning i havet 

Forvaltning af havets miljøforhold og ressourcer er baseret på en økosystembaseret tilgang. Både 

EU direktiverne og den nationale følgelovning er baseret på dette princip, men det faglige grundlag 

for at kvantificere denne tilgang er både mangelfuld og væsentlig for Miljøministeriets virke. 

Biologiske-, fysiske- og kemiske presfaktorer spiller intimt sammen i marine økosystemer og danner 

en kompleksitet, der både forskningsmæssigt og forvaltningsmæssigt kun kan beskrives ved en  

omfattende brug af empiriske og dynamiske modeller og data. Rådgivningen inden for dette 

område har og vil forsat have en stor betydning for flere ministeriers forvaltning. Økologiske 

modeller kan blandt andet understøtte viden og rådgivning om trofiske interaktioner. Herunder 

hvordan ændringer på et niveau i fødenettet påvirker den samlede struktur og dynamik, fx 

hvorledes ændringer i fiskepredation eller næringsstof-belastning kan medføre kaskadeeffekter i 

økosystemet eller hvordan filtrerende bunddyr (fx muslinger) både påvirkes af vandsøjlens økologi 

via deres fødeindtag og samtidig selv har en effekt på sigtdybden. Marine fisk og pattedyr er vigtige 

for økosystemernes struktur og funktion og udgør en væsentlig ressource. Der mangler viden på 

samspillet mellem topprædatorerne og økosystemernes kvalitet og udvikling. EU direktiver fordrer 

forvaltning på området, og der er stigende behov for rådgivning. 

 De åbne oceaners betydning for regionale havområder 

De indre danske farvande af en blanding af oceanisk vand og ferskvand. Eutrofieringsgraden er 

derfor til dels bestemt af næringsstofkoncentrationer knyttet til disse kilder og deres 

blandingsforhold. Hvor de tidslige ændringer i nærringsstofkoncentrationerne er velkendte på 

ferskvandssiden, så er variationerne på kilderne fra de åbne rande dårligt kendte. Det er derfor 

stort set uvist om mellemårlige og dekade variationer i tilførslerne fra åbne oceaner har betydning 

de tidlige ændringer der observeres i de indre danske farvande. 

 Blå korridorer 

Begrebet ”blå korridorer” skal ses som en analogi til begrebet grønne korridorer i den terrestriske 

verden. Blå korridorer beskriver hvorledes udvekslingen af marine populationer sker i rum.  Den 

passive spredning af organismer (planktonisk livsform) spiller en langt vigtigere rolle for arternes 

udbredelse i havet end på land. Arternes udbredelse og evolution er styret af denne spredning og 

dermed formet af havstrømmene. Den marine biodiversitet skal forstås i forhold til disse 

spredningsmønstre på lige fod med andre forhold såsom saltholdighed og produktivitet. 

 Havbundens biogeokemi 

Havbundens har stor betydning for økosystemernes stabilitet, struktur og funktion, iltforhold, og 

næringsstof dynamik og havbundens dyre- og planteliv er vigtige som nicher og fødegrundlag for 
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fisk, fugle og marine pattedyr. De lave havdybder i de danske havområder bevirker, at havbunden 

indgår i et intimt samspil med økosystemernes fødenet og miljøkvalitet.  

 Databaser 

Databaser med de nationale overvågningsdataudgør grundlaget for en del forskning og for en stor     

del af den forskningsbaserede rådgivning. AU/DCE er fagligt ansvarlige for den nationale 

overvågning og for en stor del af kvalitetssikringen af data. Der er behov for at afklare en fremtidig 

ansvarsfordeling af kvalitetssikringen af data og databaser (i større detaljegrad end nu), og der er 

behov for at få rettet op på de fejl og andre uhensigtsmæssigheder, som har ophobet sig i 

databaserne de senere år.  

 Kildeopsplitning og trendanalyser på tidsserier af data. 

Der mangler udvikling af nye metoder (dynamiske) til opgørelser af næringsstofkilder i oplande, 

som inddrager viden om omsætning og tilbageholdelse evt. på månedsbasis. 

 

Genopretning og bevarelse af biodiversitet og naturtyper 

 Rødlisten (opdatering, kvalitetssikring og udvikling) 

Den danske rødliste er en fortegnelse over sårbare og truede planter, dyr og svampe efter 

guidelines fra IUCN. Rødlisten er en del af det obligatoriske grundlag for vurderingen af status og 

udvikling i Danmarks biodiversitet. Der er behov for metodeudvikling af Rødlisten, således at 

opdateringen og formidlingen af resultater kan foregå mere transparent, sammenligneligt og 

operationelt end tidligere.  Biodiversitet, ’ecosystem services’ og naturkapital er kernebegreber i 

EU’s 2020 ’headline target’ og 2050 vision på miljøområdet med det overordnede mål at standse 

tabet af biodiversitet. Der er brug for rådgivning indenfor operationelle målsætninger og 

indikatorer til at afgøre om det overordnede mål er nået. 

 Arealbaseret ”conservation planning” 

Et af Aichi-målene for opnåelse af 2020 målet om at standse tilbagegangen i biodiversiteten er at 

udpege mindst 17 % af landarealet til natur. Der er behov for viden og rådgivning om hvilke 

arealtyper, som er vigtigst for bevarelsen af den samlede biodiversitet og om hvordan ændret 

arealdisponering og arealbeskyttelse kan bidrage til at opnå målsætningen om at standse tabet af 

biodiversitet. 

 Bynatur, grøn infrastruktur 

80 % af danskerne bor i byer og der er et stort ønske om grønnere bymiljøer. Samtidig har urbane 

miljøer et stort potentiale for biodiversitet, fordi de ikke er underlagt et produktionskrav. Der er 

behov for viden om hvordan der kan skabes gode levesteder for vilde dyr og planter i det urbane 

rum i respekt for rummets funktionalitet til beboelse, rekreation, industri og infrastruktur.  

 Rewilding                                         

Gennem de seneste år har der, gennem en række rewilding-projekter, været stigende fokus på 

genudsætning af vilde græssende dyr såsom bison, bæver, elg, vilde heste og heck-kvæg, hvilket 

har affødt et behov for rådgivning i rewilding som omkostningseffektiv strategi for biodiversitets-

forvaltning.  

 Effektovervågning 

Der opbygges dokumentation for effekterne på biodiversiteten af gennemførte naturforvaltnings-

tiltag på alle niveauer – både ændret arealanvendelse, genopretning af hydrologi, naturpleje, urørt 

natur og rewilding. Formålet er at sikre en omkostningseffektiv naturbeskyttelse baseret på viden 
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om hvilke forvaltnings- og planlægningstiltag som har den største effekt. Der forventes et stigende 

behov for rådgivning. 

 VVM – konceptudvikling 

Der er behov for en (videre-) udvikling af redskaber til VVM-vurderinger, herunder 

husdyrgodkendelser, der sikrer en balance mellem lokal- og landsdækkende regulering, og 

inddrager målsætninger, aktuel tilstand, andre påvirkninger og usikkerheder i en integreret 

vurdering. 

 Vurdering af indikatorer/pressures/trusler  

Indikatorer er vigtige redskaber til beskrivelse af tilstand, udvikling og effekten af væsentlige 

påvirkninger, både i relation til overvågning og scenarieanalyser. Der er behov for forbedring af 

eksisterende – og udvikling af nye indikatorer ifm. nye målsætninger og identifikation af nye trusler. 

Det terrestriske miljø er påvirket af næringsstoffer, arealanvendelse, antropogene forstyrrelser 

(herunder jagt), pesticider, ændret arealanvendelse mm. Der er behov for en større viden om 

hvordan disse påvirkninger influerer på naturens tilstand og om hvordan truslerne kan nedbringes 

gennem incitamenter eller regulering. Behovet for rådgivning er stigende. 

 Citizen science i Danmark 

Der er et stigende antal projekter, primært finansieret af private fonde, der bygger på inddragelse 

af frivillige indsamlere af viden om den danske natur. Der er behov for viden om hvordan data 

indsamlet i citizen science projekterne kan supplere data indsamlet af kommuner og stat og 

understøtte en evidensbaseret naturforvaltning.   

 Naturkort – databaseret prioritering af eksisterende og potentielle naturarealer (HNV, Prior, 

naturnetværk) 

Samfundet efterspørger omkostningseffektiv naturbeskyttelse. Gennem de seneste år har BIOS 

derfor udviklet en række forskellige værktøjer til prioritering af naturforvaltningsindsatser, 

udlægning af ny natur og tildeling af støttemidler. Der vil være behov for at videreudvikle disse. 

 Forvaltningsplaner for arter og naturtyper 

Der er behov for udvikling af adaptive forvaltningsplaner for enkeltarter, der inddrager og 

involverer interessenter og forvaltere og som gør brug af monitering, modellering og dynamisk, 

adaptiv planlægning. 

 Virkemiddelkatalog for terrestrisk natur 

En gennemgang af de seneste 20 års naturgenopretnings- og naturforvaltningsprojekter har vist at 

der kun undtagelsesvis er foretaget en dokumentation af de valgte virkemidler. Med Natura 2000-

planerne sker der i disse år en intensiveret indsats for at sikre og forbedre den danske natur.  Men i 

modsætning til vandplanindsatsen findes der på natur- og biodiversitetsområdet ikke et 

virkemiddelkatalog og der er kun sporadisk evidensbaseret viden om, hvilken effekt forskellige 

former for naturforvaltning reelt har. Der er behov for at udvikle et virkemiddelkatalog for 

biodiversitetsforvaltning med evidensbaserede anbefalinger for effektiv naturbeskyttelse. 

 Biodiversitet og artsidentifikation (herunder kvalitetssikring og certificering) i vandløb og 

søer. 

Tab af biodiversitet er en politisk og direktiv bestemt målsætning senest i 2020. Det kræver viden 

om forekomst af biodiversitet, at kunne tilrettelægge en effektiv planlægning og implementering af 

virkemidler. Og det kræver udvikling af specifikke virkemidler. Det forudsætter, at biodiversiteten 

kortlægges korrekt, dvs. at overvågningen tilrettelægges med henblik på at kunne kortlægge 
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biodiversiteten samt at arterne identificeres korrekt. Mht. sidstnævnte mangler en certificering af 

de som foretager overvågning. Korrekt identifikation af arter er vigtig i forbindelse med brug af de 

udviklede indices for de biologiske parametre, hvor der i flere tilfælde er udpeget specifikke 

indikatorarter. 

 Naturgenopretning og restaurering 

Implementering af vand- og naturplaner kræves at virkemidler identificeres og at deres effektivitet 

dokumenteres . Der er stort behov for dokumentation af allerede foreslåede virkemidler, samt 

udvikling af nye som eksempelvis genintroduktion af træer i den ripariske zone. Ligeledes er der 

behov for fastlæggelse af realistiske tidshorisonter for, hvor hurtigt effekter kan forventes ved 

anvendelse af virkemidler, hvilket forudsætter ny vidensopbygning. Inden for sørestaurering i 

forbindelse med vandplanerne anvendes eller planlægges der i mange tilfælde at anvende 

aluminiumsforbindelser til binding af fosfor i søsedimentet. Det vil være relevant at undersøge 

muligheden for at anvende andre midler end dette.  

 Natura2000 og kortlægning af marine habitater.  

Der er opbygget en stor kompetence inden for biodiversitet, betydning af presfaktorer, udvikling af 

metoder, overvågning af flora og hårdbundsorganismer på stenrev og boblerev i natura 2000 

områder i danske farvande. På nationalt plan er der mangel på viden inden for især naturtypen 

”sandbanker” der spænder vidt fra typer domineret af ålegræsbede til dybe eller eksponerede 

typer, hvor faunaen er nedgravet og hvor fisk som tobis kunne tænkes at være en vigtig indikator. 

En fremtidig bedre arealforvaltning af de danske farvande stiller krav om bedre viden om 

fordelingen af de marine habitater. I dag er der primært fokus på kortlægning af naturtyperne i 

natura-2000 områderne med de begrænsninger der ligger både i deres definitioner, den 

arealmæssige udbredelse og den arealmæssige dækning. Ud over at kunne indgå i kortlægning af 

fysiske habitater, vil AU kunne bidrage med viden om de biologiske habitater både hvad angår 

kortlægning og modellering. 

 Marin restaurering  

Marin restaurering er vigtig på organisme-, samfunds- og habitatniveau. AU er i dag direkte 

involveret i arbejde med restaurering af enkelte arter (fx marsvin) og habitater (Blue-Reef projektet 

med restaurering af et stenrev). Arbejde på restaurering af marine samfund foregår i dag kun 

indirekte med fokus på identifikation og evt. kvantificering af betydningen af presfaktorer, primært 

fiskeri og eutrofiering. Reetablering af i dag inddæmmede fjorde, andre typer stenrev, ålegræs 

enge, og blødbundsamfund er eksempler på mulige fremtidige opgaver. 

 Marine virkemidler 

En række virkemidler har været anvendt til at forbedre natur- og miljøkvaliteten i marine 

økosystemer. Der er også opstået behov for supplerende virkemidler, som inddrager nye metoder 

og ny viden og behovet for rådgivning på området er fortsat stigende. 

 Invasive arter 

Nogle af de invasive arter kan afgørende ændre de ferske økosystemer og deres nære omgivelser 

(fx vandremusling, vandpest, kæmpebjørneklo) – negativt – dog i enkelte tilfælde også positivt 

(vandremusling). Der er p.t. stort fokus på problemstillingen inden for det terrestriske område, 

hvorimod der trods behov mangler fokus og viden på ferskvandsområdet. 

 Invasive arter i ballastvand 
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Der er en stigende mængder invasive, der spreder sig i det marine miljø. Spredningen af disse arter 

faciliteres af ballast vand. Der er stigende behov for rådgivning på området ikke mindst indenfor 

arternes potentielle betydning i de danske havområder. 

 Fugle og marsvin 

Nogle marine fugle er beskyttet jf. af Fuglebeskyttelsesdirektivets bilag 1. Det gælder på den 

marine side for Sortstrubet Lom, Rødstrubet Lom og Dværgmåge. Navnlig lommerne er der fokus 

på, idet disse let påvirkes af menneskelige aktiviteter. Og derfor er meget aktuelle i forhold til 

placering af havvindmølleparker. Lommerne er også uforholdsmæssigt hyppigt forekommende i 

statistikker over bifangster af fugle i nedgarn. Vi rådgiver både Naturstyrelsen, Energistyrelsen og 

Naturerhvervsstyrelsen om disse arter. Bilag IV arter i Habitatdirektivet kræver ekstra beskyttelse i 

hele deres udbredelsesområde. Alle hvaler er listet i bilag IV, men det er endnu kun marsvin der 

indgår i den danske overvågning og aktive forvaltning. Marsvin i danske farvande er opdelt i tre 

populationer, som har meget forskellig status. I Nordsøen findes en stor levedygtig population, men 

den mindre population i de indre danske farvande har en usikker status og populationen i 

Østersøen er stærkt truet. ASCOBANS (CMS underaftale) har udarbejdet en forvaltningsplan for 

hver af de tre bestande, ligesom Danmark har en forvaltningsplan for marsvin. AU rådgiver NST og 

Naturerhvervsstyrelsen i alle spørgsmål vedrørende trusler og beskyttelse af marsvin. 

 

 Udvikling af indikatorer for fiskeri 

Fiskeri påvirker det marine økosystem på to forskellige måder. Dels sker der skader på de bentiske 

habitater i forbindelse med selve fiskeriet og dels påvirker fiskeri efter især toppredatorer den 

trofiske sammensætning. Der mangler viden om, hvordan disse forhold påvirker økosystemets 

biodiversitet og tålegrænser overfor for andre presfaktorer, og rådgivningsbehovet er stigende. 

Effekter af klimaforandringer  

 Natur og landskabsplanlægning ift. klimatilpasning & -effekter 
Helhedsorienteret naturplanlægning (fx med fokus på forskellige organismegrupper) 
Fra konflikt til synergi i naturforvaltningen (fx ml. akvatiske og terrestriske miljøer)  
Natur- og landskabsplanlægning sker i dag ofte ud fra forholdsvis løsrevne målsætninger, fx 

udlægning af randzoner for NO3 reduktion. Der er brug for en mere helhedsorienteret planlægning 

og rådgivning, der sammentænker forskellige hensyn og inddrager stofkredsløb, spredningsveje for 

arter mv. 

 Klima og virkemidler i vand- og naturplanlægningen 

De hidtidige vand- og naturplaner har ikke inddraget klimaændringer i forhold til hverken 

målopfyldelse eller virkemidler. Det drejer sig om effekter for næringsstofudvaskning/-udledninger 

til vandmiljøet, samt betydning i vandløb, åbne land og byer af for meget og for lidt vand.  I næste 

generations vandplaner skal klimaet tænkes ind (hvordan ændrer virkemidler sig i forbindelse med 

klimaændringer og herunder – er der brug for nye?), og der er behov for vidensopbygning til 

understøtning af rådgivningen. Klimaet vil spilde ind i forhold til adskillige af de øvrige punkter. 

 Havmiljø og klimaforandringer 

Klimaforandringerne har allerede haft en række dokumenterede økologiske effekter såsom en 

forlænget vækstperiode af f.eks. planteplankton. Klimaforandringer forventes ifølge 

fremskrivningerne at tiltage yderligere i de kommende årtier. Klimaforandringerne i form af især 

øget temperatur, øget nedbør/afstrømning fra land (og dermed større næringsstoftilførsel til 
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vandområder), ændrede vindforhold (påvirker f.eks. lagdeling af vandsøjlen), øget vandstand og 

øget surhedsgrad påvirker de marine økologiske systemer. Havets surhedsgrad falder og 

prognoserne viser, at denne udvikling vil fortsætte. Da pH påvirker både organismer og økologiske 

processer er der behov for fortsat vidensopbygning og omfattende rådgivning. Der mangler forsat 

viden om de økologiske effekter af klimaforandringer. 

Implementering af EU direktiver (WFD, MFSD, HD, mv.) 

 Virkemiddelkatalog for terrestrisk natur 

En gennemgang af de seneste 20 års naturgenopretnings- og naturforvaltningsprojekter har vist at 

der kun undtagelsesvis er foretaget en dokumentation af de valgte virkemidler. Med Natura 2000-

planerne sker der i disse år en intensiveret indsats for at sikre og forbedre den danske natur.  Men i 

modsætning til vandplanindsatsen findes der på natur- og biodiversitetsområdet ikke et 

virkemiddelkatalog og der er kun sporadisk evidensbaseret viden om, hvilken effekt forskellige 

former for naturforvaltning reelt har. Der er behov for at udvikle et virkemiddelkatalog for 

biodiversitetsforvaltning med evidensbaserede anbefalinger for effektiv naturbeskyttelse. 

 Integreret overvågning (Natura2000 og NOVANA) 

Overvågningen skal tilgodese en række behov nationalt som internationalt for at kunne beskrive 

natur- og miljøtilstanden. Internationale krav til overvågningen er øget sammenlignet med niveauet 

ved etableringen af det nationale overvågningsprogram, samtidig med at ressourcen de senere år 

er reduceret. Det er nødvendigt at koordinere overvågningen, så den kan udføres så 

omkostningseffektivt som muligt. Dette fordrer, at behovene klarlægges og sammentænkes 

yderligere. I det marine havstrategidirektiv stilles der krav om kvantitative sammenhænge mellem 

miljøkvalitet og belastningen med næringsstoffer og miljøfarlige stoffer. Den eksisterende viden er 

mangelfuld og den igangværende forskningsindsats er et unikt udgangspunkt for den fortsatte 

omfattende rådgivning på området. 

 Taxonomi/Biodiversitet 

Den klassiske taxonomi er en central forudsætning for forskning, rådgivning og forvaltning indenfor 

biodiversitet. Men, det er et forskningsområde, som generelt nedprioriteres, og det er et stigende 

problem for overvågning og datakvalitet, at der er for få mandskabsmæssige og økonomiske 

ressourcer til området. Behovet for rådgivning indenfor marin biodiversitet er stigende.  

 Undervandsstøj 

Menneskeskabt undervandsstøj er inkluderet som en selvstændig deskriptor i MSFD og kommer ind 

i flere og flere sammenhænge hvor der skal vurderes påvirkninger (VVM’er o.lign.) og miljøtilstand 

(MSFD mm.). Der vil i de kommende år være et stort og voksende behov for forskning og rådgivning 

om konkrete effekter på marine organismer og etablering af kriterier for god miljøtilstand og 

tålegrænser, samt etablering af overvågningsprogrammer.  

 E-DNA anvendelse for marin økologi 

Miljø-DNA anvendes i stigende grad indenfor overvågningen af arter især i den terrestriske natur. 

Det skyldes metodens ekstremt store følsomhed, hvor det er muligt at fastslå tilstedeværelsen af 

ganske få molekyler af artsspecifikt DNA. Det betyder at udbredelsen af især sjældne arter kan 

dokumenteres effektivt (og i nogle tilfælde billigt). I havet har man dokumenteret fiskefaunaen ud 

fra vandprøver og potentialet for at kortlægge og finde de sjældne/ukendte arter er enormt. Men, 

hvor det er relativt nemt at stedfæste e-DNA i den terrestriske og limniske natur,er der helt andre 

udfordringer i havet før metoden kan anvendes operationelt. Her er der behov for at forstå hvor 
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stort et DNA-aftryk de enkelte arter sætter, hvor meget det spredes og hvor hurtigt det henfalder.  

Det vil være oplagt at koble målinger af e-DNA til fysiske 3D modeller for at opnå denne viden.   

 

Tålegrænser og forvaltning af næringsstoffer 

 Vandløbsvedligeholdelse og land/vand interaktioner 
Vandløbsloven forudsætter en vedligeholdelse, der både tilgodeser afvandingsbehov og 

naturinteresser. Vedligeholdelsen skal ses i nært samspil med arealudnyttelsen langs vandløbene. 

Både vedligeholdelse og ånær arealudnyttelse griber ind i den naturlige fysiske-kemiske og 

biologiske dynamik/interaktion mellem vand og land. Der er behov for en bedre forståelse 

betydningen af interaktioner mellem land og vand for ’ecosystem services’ som 

næringsstoffjernelse, den biologiske tilstand i vandløbet samt forekomst og tilstand af naturtyper i 

vand og på land, for at kunne forvalte vandløbene fornuftigt. 

 Vand og stoftransport – herunder MFS og fosfor 
Emnet er essentielt i forhold til planlægning af miljøindsatsen på landbrugsområdet for at sikre god 

økologisk tilstand i havet, fjorde og søer, vandløb?? samt for at evaluere hidtidige indsatser og 

virkemidler. Der er behov for en stadig forbedring af beregningerne (modeller) af tilførsler af 

kvælstof og fosfor, både overordnet og på varierende rumlig og tidslig skala. I vurderinger af N-

reduktionen i vandløb anvendes der eksempelvis et gennemsnitstal fra fem danske vandløb der 

dækker over meget store variationer mellem 5-700 kg N/ha vandløbsbund/år. Denne variation 

dækker formentlig over hydromorfologiske forskelle og forskelle i vedligeholdelsespraksis. 

Datagrundlaget for N-reduktionen i vandløb bør forbedres for at kunne nuancere og optimere 

valget af virkemidler til indfrielse af VRD mål. Senest vil der – ud fra Natur- og 

Landbrugskommissionens anbefalinger - formodentlig blive behov for opgørelse på grupper af 

landbrug og/eller markblokke. For fosfor er der særligt behov for at beskrive den ”sande” transport, 

som hidtil har været underestimeret i især mindre vandløb. Der er også behov for at beskrive 

transporten af MFS og tungmetaller, ikke mindst at beskrive ”sande” koncentrationer, hvor disse 

specielt for landafstrømningen underestimeres ved den nuværende overvågningsstrategi.  

 Stofomsætning og stofkredsløb 
Området står måske ikke p.t. stærkt i forhold til rådgivningen, men har potentiale til at gøre det. 

Eksempelvis er omsætning af kvælstof og fosfor i søer og vandløb biologisk interessant i forhold til 

tilstanden i disse medier og for transporten til de kystnære områder. Fx er kvælstoffjernelsen 

formentlig større om sommeren og større i vandløb der forløber naturligt sammenlignet med 

kanaliserede vandløb og størst i områder hvor der aflejres fintkornet sediment fx i indersiden af 

svingene og under planteøerne samt på planteoverflader. Denitrifikationen falder formentlig også 

markant når plantebiomassen reduceres fx via grødeskæring om sommeren. Omfanget af 

stofreduktion/-tilbageholdelse er en vigtig brik i modellering af stofbelastning til fx søer og havet. 

Derudover kan elementer i stofomsætning være vigtige indikatorer for ”økosystemydelser” og 

”funktion”. Der mangler målinger af denitrifikation, fosfortilbageholdelse (sedimentation og 

sorption) samt omsætning af organisk stof (DOM og POM) og organiske næringsstofforbindelser 

(DON, PON, DOP) i vandløb, vådområde, søer og kystnære områder. 

 Eutrofiering / Oligotrofiering (tålegrænser for næringsstoffer)  
Sammenhænge mellem belastning af næringsstoffer og miljøkvalitet i havet er centrale emner for 

EU, Miljøministeriet og en lang række erhvervsinteresser. Fagligt set berører det både historiske 

sammenhænge men også scenarier og prognoser for blandt andet biotilgængelighed og resilliens i 

marine økosystemer.  
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Bæredygtig ressourceudnyttelse  

 Blå biomasse 

Blå biomasse (makro- og mikroalger) ses i stigende grad som et supplement til landbaseret 

biomasse i en fremtidig produktion af energi, fødevarer, foder, biomaterialer og 

højværdiprodukter. Produktion af blå biomasse foregår endnu ikke på industriel skala i den vestlige 

verden, og hverken produktionspotentialet eller de miljømæssige konsekvenser – positive såvel 

som negative – er ikke fuldt dokumenterede.  Det forventes, at produktion af blå biomasse i 

kystnære farvande kan fungere som et supplerende virkemiddel til fjernelse/genindvinding af 

kvælstof og fosfor.  

 Kompensationsopdræt af muslinger og makroalger 

Opdræt af linemuslinger og makroalger kan anvendes som supplerende kompensation for 

udledning af næringsstoffer i dybe fjordområder med dårlig udveksling af vand samt i forbindelse 

med etablering af åbne marine akvakulturanlæg. Der forventes en kraftig vækst i samfundets behov 

for akvakulturer i de kommende år. Samtidigt arbejdes der på at anvende opdræt af muslinger og 

alger til dyrefoder, gødning, mv.  

 

 Vurderinger af effekten af overgang til CO2-neutral energi (energiafgrøder, vindmøller) 

Omlægning af energisystemerne til CO2 neutral energi kan potentielt have store landskabsmæssige 

virkninger og påvirke miljø og biodiversitet. Der er brug for effektvurderinger af forskellige 

scenarier, der inddrager forskellige skalaer fra lokal, til national, europæisk og global, idet fx 

energiafgrøder transporteres over grænserne. Der er behov for både vurdering af konsekvenser for 

biodiversitet ved energiafgrøder og vurdering af potentialer for integration af energiafgrøder og 

biodiversitetsfremme. 

 

Øko-teknologiske metoder 

 Udvikling af automatiserede overvågningsmetoder 

Naturens tilstand og udvikling kan bl.a. aflæses i naturtypernes udbredelse og strukturer (fx 

dækning af vedplanter og dværgbuske, bar jord, vandflader). Dette gør det muligt at supplere 

naturovervågningens feltbaserede overvågning med analyser af telemålingsdata, fx flyfotos 

(orthofotos), satellitfotos, droner og LiDAR. Der er behov for rådgivning indenfor udvikling af  

metoder til identifikation og kortlægning af de strukturelle elementer, særligt i kystzonen, ådalene 

og skovene. Endvidere er der fortsat behov for at videreudvikle metoder og tekniske anvisninger til 

overvågning af udviklingen af arter og naturtyper under international og national beskyttelse samt 

truede arter generelt. 

 Udvikling af nye teknologier i overvågningen – herunder sensorteknologier 

Et begrænset budget til overvågning og et samtidigt ønske om resultater af høj kvalitet gør det 

vigtigt, at overvågningen udføres så omkostningseffektivt som muligt. Det kræver udvikling af ny 

innovative metoder – eller smart udnyttelse/strategisk udnyttelse af eksisterende metoder.  Der vil 

blive et øget behov for monitering ift. emissionsbaseret regulering af landbrug og bestemmelse af 

reduktionskapacitet for nitrat i forhold til nye kommende reguleringer af fosfor i landbruget. Derfor 

vil det være en vigtig fremadrettet opgave at gennemføre undersøgelser af nye sensor teknologier 

til overvågningen.  

 Nye teknologier – i forbindelse med overvågning i søer 
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Der er behov for udvikling og validering af pigmentanalyser til overvågning af 

algesammensætning i søer. 

 Tilstandsvurderingsværktøjer (indeks, EQR) 

AU/BIOS arbejder løbende med udvikling and anvendelse af indikator-baserede værktøjer til 

vurdering af de menneskelige påvirkninger og den resulterende tilstand i havmiljøet. Principperne 

disse værktøjer og deres anvendelse afhænger dels af den aktuelle problemstilling (eutrofiering, 

biodiversitet, miljøfarlige stoffer, kumulative påvirkninger), dels af den forvaltningsmæssige 

sammenhæng (fx EQR i WFD eller andre metoder i MSFD og HD). Dette arbejde fokuserer på 

udvikling af en brugervenlig værktøjskasse med en bred vifte af relevante og fagligt velforankrede 

tilstandsvurderingsværktøjer, der kan understøtte evidens-baseret miljøforvaltning. 

 Smart prøvetagning (automatiseret overvågning, optiske overvågningsteknikker) 

Konventionel prøvetagning fra skibe er tidskrævende og dyrt. Man har derfor i en årrække udviklet 

forskellige typer af fjernmålinger (satellitter eller fly), og udstyret skibe eller bøjer med sensorer 

som dem man også har på en CTD. Denne udvikling forventes at fortsætte, og styrkes med nye 

platforme (autonome undervands fartøjer og droner i luften) samt nye sensorer, hvor især 

fluorescens baserede teknikker er i hurtig udvikling. Tidsintegrerende passiv prøvetagning på 

autonome bøjer kan give viden om miljøfarlige stoffer i vandmiljøet. 

Vi forventer at fremtidig marin overvågning i høj grad vil bære baseret på disse metoder, ikke 

mindst i mere åbne farvande under det marine havstrategi direktiv. Afdelingen forventes især at 

kunne bidrage med udvikling af sensorer og metoder for datahåndtering og analyse. 

 

Arealudnyttelse og forvaltning 

 Maritim arealforvaltning (konfliktanalyser og værktøjer) 

Arealforvaltning og udnyttelse af havets ressourcer kræver nye metoder og værktøjer til at analyse 

plads behov for marine organismer, betydning af human-inducerede barrierer, bærekapacitet af 

forskellige habitater, presfaktorer og erhvervsmæssige og forvaltningsmæssige behov.  

 

Miljørelaterede belastninger og risici  

Effekter af miljøfremmede stoffer 

 Miljøvenligt jordbrug, reduceret pesticidanvendelse 
Landbruget fylder meget i arealanvendelsen og både naturindholdet på dyrkningsjorden og 

påvirkningen af naturområder, småbiotoper, grundvand, klima og vandmiljø er væsentlige. Der er 

brug for en fortsat vurdering af påvirkningen, både set i forhold til areal og produktionens størrelse.  

 Miljøfremmede stoffer i vandløb og søer  

Der er i særdeleshed behov for at kunne rådgive om forekomst og betydning af miljøfremmede 

stoffer i vandløb/småsøer, som er de områder hvor der typisk vil være væsentlige 

miljøproblemer. 

 Miljøfarlige stoffer og biologiske effekter (integreret overvågning) i havet 

Miljøfarlige stoffer påvirker arter, populationer og marine økosystemets struktur og funktion. 

Særligt i fjorde og kystnære områder er påvirkningen stor, men også i åbne havområder (Østersøen 

og Nordsøen) er miljøfarlige stoffer betydningsfulde for arter, fødekæder og human udnyttelse af 
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havets ressourcer. Der er stigende behov for rådgivning indenfor miljøfarlige stoffers 

biotilgængelighed og effekter på biota. 

 Oliespild 
Et særligt aspekt af øget skibstrafik igennem Danske og Grønlandske farvande er risikoen for 
oliespild fra enten tilsigtede oliespild (tankskylning) eller ved uheld og katastrofer. Vi arbejder med 
kortlægning af særligt følsomme områder for oliespild, herunder udarbejdelse af værktøj til 
vurdering af den i situationen optimale oliebekæmpelsesstrategi, en såkaldt Net Environmental 
Benefit Analysis, hvis der inddrages alternative bekæmpelsesteknikker (in situ burning (ISB), kemisk 
dispergering) til mekanisk oprensning. Vi forsker således i biologiske / økotoksikologiske effekter af 
olieforurening, oliens naturlige nedbrydning og også i utilsigtede miljøeffekter af ISB og 
dispergering af olie. Vi yder rådgivning i direkte forbindelse med olieefterforskning i arktiske 
farvande, vurderer baggrundsbelastning af olie via data fra den nationale overvågning af fisk og 
muslinger for DK, samt forsker i belastning og effekter af oliekomponenter herunder PAHer i 
danske og grønlandske farvande. 

 

Marint affald  

 Marint affald 

Marint affald er udbredt i havmiljøet, hvor det kan drive rundt i vandsøjlen, være deponeret på 

havbunden, skyllet op på kyster eller været optaget i dyrelivet som bunddyr, fisk og fugle. Marint 

affald er desuden en potentiel kilde til forskellige typer af miljøfremmede stoffer i havmiljøet. På 

Bioscience har vi erfaring med metoder til at vurdere belastningsniveauer, kilder og til 

karakterisering af forskellige typer af affald, herunder mikroplastik, i havmiljøet. I regi af EU’s 

Havstrategidirektiv er marint affald udpeget som en væsentlig indikator for god miljøtilstand og 

tilsvarende i Miljøministeriets basisanalyse, og marint affald er derfor et nyt strategisk vigtigt 

fokusområde, både nationalt og internationalt.  

 


