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Formål

• Udvikling af modelværktøjer med henblik på at forbedre det faglige grundlag for 
vandplanerne og reducere usikkerhederne

• Modelværktøjerne skal kunne sikre optimal dækning af danske havområder, beskrive 
interkalibrerede kvalitetselementer og give areal- og tidsmæssige betragtninger af 
tilstand og effekter af virkemidler under nuværende klimatiske forhold og under 
klimaændringer

Modelværktøjerne vil bygge videre på arbejdet udført under NOVANA og anbefalingerne 
fra Ålegræsgruppe I & II, foruden anbefalingerne fra Natur- og Landbrugskommissionen 
og dens arbejdsgrupper.

18 December, 2013© DHI #2



Projekt-arbejdsgruppen
• NST:

• Harley Bundgaard Madsen
• Stig Eggert Pedersen
• Cathrine Bøgh Pedersen, Benny Bruhn, Svend Åge Bendtsen & Morten Brozek

• DCE:
• Karen Timmermann (PL)
• Stiig Markager
• & Peter Stæhr, Dorte Krause Jensen, Jørgen Hansen, Karsten Dahl, Jacob Carstensen, Christina Frisk, Jesper Christensen

• DHI:
• Anders Erichsen (PL)
• Hanne Kaas
• & Erik Koch Rasmussen, Rikke Closter, Thomas Uhrenholdt, Flemming Møhlenberg

• Eksterne deltagere:
• Ole Krarup Leth (DMI), Erik Buch (DMI), Flemming Gertz (Videncenter for Landbrug), Henning Mørk Jørgensen (DN) &

Karl Iver Dahl-Madsen, Dansk Akvakultur
• Mogens Flint (SDU), Paula Canal (DSC)

18 December, 2013© DHI #3



Projektbeskrivelse
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2. Data grundlag – tilvejebringelse

4. Modeller, enkelt-områder, værktøjer B

5. Kvalificering af modeller, værktøjer C

Koncept for referenceværdier

Kvalitetselementer

Udvikling af værktøj for områder uden data

Usikkerhedsvurdering

1. Projektforberedende arbejde

Model Validering

6. Dokumentation

3. Generiske metoder, værktøjer A

Effekter af muslingeskrab
Regimeskift

Post-processering/Nøgledata

7. Brugergrænseflader

Model udvikling –Dynamiske modeller
Model udvikling –Empiriske modeller

9. LIFE ansøgning
8. Møder og Projektstyring

Bundvegetationsmodul



Modelværktøj
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Empiriske modeller Dynamiske modeller

Meta analyse 
(til områder med få data)



Status

• WP1, Projektforberedende arbejde
• Indledende skriv omkring ålegræssets systemeffekter og potentielle presfaktorer

• Samarbejde med KU og SDU

• Diskussioner af databehov – dels i forbindelse med ålegræs og dels i forbindelse med udvikling af modeller

• WP2, Datagrundlag
• Indhentning og analyse af fælles datagrundlag

• Sediment data og substrat kort mm.
• Natura 2000 kortlægning
• ODAM data 
• Oplandsdata – fælles belastningsgrundlag
• Fiskeridata
• Etc.
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Status

• WP3, Generiske metoder, værktøjer trin A
• Udvikling af modeller og koncepter
• Link mellem NOVANA og model data
• Videreudvikling af bundvegetationsmodel

• WP4, Modeller, enkelt-områder, værktøjer trin B
• Empiriske modeller
• Dynamiske fjordmodeller
• Regionalmodeller
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Data indsamling

• Indsamling og analyse af sammenhængende målinger i afstrømning og recipient
• Chl.a., suspenderet tørstof og glødetab, DOC, DON, egenfarve og spektral-analyse
• Alm. vandkemi 

• Indhentning af ilt, temperatur og lys data i og udenfor ålegræs bede – med fokus på lavvandede 
områder
• Dette gøres for at analysere kortidsvariationer på lav vand
• Analysere forskelle mellem parametrene i og udenfor ålegræs bede med henblik på at kunne analysere på 

systemeffekterne
• Se på forskelle mellem forskellige dybder
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Aktiviteter i efteråret/vinter 2013

• Fortsat modeludvikling
• Strategi for estimering af referenceværdier
• Strategi for håndtering af klimaforandringer
• Metodik til usikkerhedsvurdering
• Indledende effektvurderinger af muslingeskrab 
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Generelle udfordringer

Projektmæssige udfordringer
• Tidspres
• Indsamling af data der skal bruges før de kan indsamles
• Behov for at bruge værktøjerne før projektet er afsluttet

Faglige udfordringer
• Områder med sparsomme data
• Få og ikke model egnede indikatorer
• Behov for modelekstrapolering – usikkerheder 
• Data - sikring af at det er de samme data vi bruger de enkelte institutter imellem
• Mangel på data – mangel på viden
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Modelspecifikke udfordringer

Dynamiske modeller
• Hvornår er kalibreringen tilfredsstillende

• sæsonvariationer
• trends/år-til-år variationer

• Bestemmelse af usikkerheder

Empiriske modeller
• Krav om lange tidsserier
• Tidsforskydning mellem forklarende variable og respons variable
• Korrelation mellem forklarende variable
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