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• Ønsker til den marine modellering
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Overordnet modelstrategi

Udvikling af modeller til brug for vandforvaltningen: 

Oplands-/grundvandsmodeller

•Hav- og fjordmodeller

•Sømodeller

Modellerne udvikles sammen med forskningsinstitutioner i perioden 
2012-15 til brug for 2. generation af vandplaner

Der er nedsat en følgegruppe med interessenter



Marin indsats i 1. 
planperiode er fastlagt 
under hensyntagen til 
vidensniveau/usikker-
heder
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Uddrag af ”Ålegræsarbejdsgruppens konklusioner (maj 2011):

•Anvendelse af ålegræsværktøjet er forbundet med usikkerhed, men der 
findes ikke et værktøj, som med mindre usikkerhed kan anvendes til at 
opgøre indsatsbehovet i de danske fjorde og kystvande

•Frem mod næste planperiode bør der (videre-)udvikles værktøjer med 
henblik på at mindske usikkerhederne og som indeholder både ålegræs 
og andre kvalitetselementer (klorofyl, makroalger, bundfauna)

•Værktøjet skal inddrage ålegræssets systemeffekt som næringssaltfilter 
i fjorde og kystvande

Uddrag af NLK’s kvælstofgruppes konklusioner (juni 2012):

•Fortsat fokus på reduktion af kvælstof og fosfor

•Differentiering og målretning efter lokale forhold

•Supplerende marine virkemidler bør overvejes og undersøges

•Der bør udvikles nye indikatorer og beregningsværktøjer….
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Arbejdsgruppen ”Ålegræs og marine kvalitetselementer” (dec. 2012)

Ønsker til modelværktøjerne:

•Dynamiske modelværktøjer, som dækker de danske kystvande og udvalgte 
fjorde samt mere simple empiriske værktøjer for øvrige, mindre fjorde

•Medtage dynamiske arealbetragtninger mht. ålegræs samt indregne 
ålegræssets buffereffekt og feedback mekanismer mht. næringsstoffer

•Medtage øvrige interkalibrerede kvalitetselementer ud over ålegræs, dvs. 
klorofyl, makroalger og bundfauna – i muligt omfang

•Medtage sedimentforhold

•Medtage effekter af klimaændringer

•Om muligt: Beregne effekter af fiskeri med bundtrawl, af muslingeskrab, af 
stenrev, af muslingeopdræt og af tangproduktion
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Haraldsgade 53
2100 København Ø
Tlf: 72 54 30 00
E-mail: nst@nst.dk
www.naturstyrelsen.dk

- Jeg giver ordet videre til Karen 
Timmermann fra DCE og Anders 
Erichsen fra DHI
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Naturstyrelsens projekt

Implementering af modeller til brug for 
vandforvaltningen

Vandplanværktøjer/modelkomplekser:

1 Oplandsmodeller 
� Vand- og stofkredsløb samt 
stofomsætning
� Interaktion 
vandindv./grundvand/vandløb/søer/natur
� Stofbelastning af søer og kystvande 
(N,P)

2 Hav- og fjordmodeller
�Havmodel 
�Et antal hydrodynamiske fjordmodeller 
�Impiriske fjordmodeller/metamodeller

3 Sømodeller tilpasset de danske søtyper



Formålet med at styrke modelleringen

At forbedre vidensgrundlaget og dermed 
beslutningsgrundlaget for 2. generation vandplaner

– Supplere overvågningen

– Erstatte måling hvor det er fagligt forsvarligt og relevant

– Værktøj for beregning af stofbelastning (påvirkning), tilstand, 
fremskreven tilstand (baseline), sammenhæng mellem tilstand og 
påvirkninger samt beregning af indsatsbehov

– Værktøj til beregning af effekt af indsats (scenarier)

– Værktøj som kan adskille effekter af klimaændringer fra andre 
menneskeskabte påvirkninger
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Arbejdsgruppens opgave:

• Give anbefalinger til udvikling af et marint 
planlægningsværktøj

• Redegøre for andre landes marine værktøjer

Arbejdsgruppens tidsramme: Juni-oktober 2012

Deltagere: Repræsentanter for FVM, L&F, VfL, DN og NST

Faglig bistand: Forskere fra AU, SDU, KU og DHI

Arbejdsgruppen ”Ålegræs og marine kvalitetselementer”
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Arbejdsgruppen ”Ålegræs og marine kvalitetselementer”

Formål og baggrund:

•Forbedre det faglige grundlag for vandplanerne og dermed 
mindske usikkerhederne på vurdering af indsatsbehov mv.

•Konklusioner og anbefalinger fra ”Ålegræsarbejdsgruppens” 
rapport fra maj 2011

•Konklusioner og anbefalinger fra Natur- og Landbrugs-
kommissionens kvælstofarbejdsgruppes notat fra juni 2012

•EU-interkalibrering af flere kvalitetselementer ud over ålegræs


