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Baggrund (den korte/kedelige version)

• 2013-2015: AU+DHI udvikler modelkompleks til beregning af indsats og målbelastninger for danske 

marine vandområder, som danner grundlag for vanplan II

• Feb. 2016: vandplan II vedtages

• Feb 2016: Det træffes beslutning om international evaluering af modeller og metoder bag 

vandplaner, som skal lede til anbefalinger frem mod vandplan III

• Jan-Juni 2017: AU+DHI udarbejder videnskabelige dokumentation

• Okt. 2017: Evalueringspanel fremkommer med anbefalinger

• Jan-Juni 2018: AU+DHI udarbejder rapport med forslag til forbedringer af modelkomplekset
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Ekspertpanel

• Professor Peter Herman, Deltares, Institute for applied research in the field of water and subsurface, 

the Netherlands.

• Professor Alice Newton, NILU – Norwegian Institute for Air Research

• Professor Gerald Schernewski, Leibniz Institute for Baltic Sea Research, Warnemunde

• Director Bo Gustafsson, Baltic Nest Institute (BNI), Stockholm University, Sweden

• Senior Researcher Olli Malve, Finnish Environment Institute SYKE

• Evalueringsmateriale:

• Evalueringsrapport

• Spørgsmål fra Interessenter (Bæredygtig Landbrug, L&F, Dansk Akvakultur, DN og Dansk Sportfiskerforbund)

• Spørgsmål til AU/DHI fra ekspertpanel & svar

• Svar fra eksperter på spørgsmål fra interessenter

• Hørings spørgsmål (alle parter) og svar fra eksperter
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Anbefalinger fra evalueringspanelet

• Typologien bør gøres mere differentieret: Typologien, der er anvendt i vandområdeplanerne 2015-2021 (VOP2), er 

for grov og tillader ikke tilstrækkelig differentieret målsætning. Det bør være muligt at udvikle og anvende en finere 

typologi

• Indikatorer: Lys (udtrykt ved Kd indikatoren) er ikke tilstrækkelig til beskrivelse af ålegræs dybdegrænse og derudover 

er den sandsynligvis mere usikker end klorofyl indikatoren. Panelet anbefaler inddragelse af flere indikatorer til 

beskrivelse af udbredelsen af ålegræs/bundvegetation.  

• Favorisering af N over P: Panelet anerkender at N typisk er den vigtigste af de to næringssalte, men panelet mener 

ikke, at det er tilstrækkeligt godtgjort, at det er tilfældet alle steder, og kan derfor ikke afvise, at der kan være ekstra 

gevinster ved også at reducere P i nogle vandområder

• Modeludvikling: Panelet anbefaler fortsat anvendelse af to forskellige modeltilgange, og mener at de mekanistiske 

modeller bør udbredes til flere vandområder, og at de statistiske modeller bør inkludere ”cross system” analyser og i 

højere grad baseres på Bayesiansk statistik. Endvidere mener panelet at modeltilgangene i højere grad bør 

harmoniseres således at der benyttes samme indikatorer og metoder til beregning af indsatsbehov. 
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Anbefalinger fra evalueringspanelet

• Metamodeller: Panelet anbefaler, at der udvikles regressionsbaserede metamodeller, som 

sandsynligvis vil være bedre end de anvendte type-baserede modeller. Evalueringspanelet vurderer 

endvidere at metamodeller for Nordsøen er usikre og bør forbedres. 

• Indsatsbehovsberegninger: Panelet anbefaler at beregningsmetoder anvendt i de statistiske og 

mekanistiske modeller i højere grad harmoniseres og at der ikke skal ”midles” før senere i 

processen for at øge transparensen i beregningerne. 

• Andre presfaktorer end N: Et kritikpunkt som er fremhævet af nogle af interessenterne er fokus på 

andre presfaktorer end næringssalte. Ekspertpanelet anerkender at andre presfaktorer kan bevirke 

at et økosystem ikke kan opnå god økologisk tilstand, men vurderer, at der ikke er andre 

presfaktorer der er så betydende som N (og P).

11 June, 2018© DHI #6



Videreudvikling: Eksisterende projekter

• Typologiprojekt – allerede præsenteret

• P-projekt – allerede præsenteret

• Nordsømodel – mekanistisk model færdiggjort i løbet af vinteren 2017

• Andre presfaktorer end N – præsenteres ved kommende referencegruppe-møde

• Indikatorer

• Modeludvikling

• Metamodeller

• Indsatsbehovsberegninger
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Videreudvikling: Modeller og metoder



Indikatorer

• I dag eksisterer 3 interkalibrerede indikatorer

• Sommer-klorofyl-a

• Ålegræs dybdegrænse

• DKI

• I VOP2 benyttes

• Sommer-klorofyl-a

• Proxy-indikatoren Kd

• Supplerende indikatorer (statistiske modeller)

• One-out-all-out

• Benyttes i tilstandsvurdering

• Ikke nødvendigvis i indsatsberegninger

• Ekspertpanel vurderer at hver indikator i henhold til one-out-all-out burde behandles individuelt
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Indikatorer

• Sommer-klorofyl-a

• Klorofyl-a vurderes at være en veldefineret og brugbar indikator for fytoplankton

• Sommer indikatorer (herunder klorofyl-a) betyder en større fokusering på N fremfor P, da en meget stor andel af 

de danske vandområder er N-begrænset i den periode

• Valget af sommer indikatorer kan være for restriktivt, blandt andet fordi der kan være en afhængighed af P i 

foråret, som dermed ikke er adresseret

• Er interkalibreret

• Kd som en proxy indikator for ålegræs dybdegrænse

• Kd ikke interkalibreret

• Ikke nødvendigvis tilstrækkelig til beskrivelse af ålegræssets dybdegrænse 

• Lille hældning (lille effekt af N reduktioner)
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Indikatorer

• Opsummering

• Både klorofyl-a og Kd repræsenterer eutrofieringseffekter, men beregningen af indsatsbehov baseret på klorofyl-a 

er mere robust end tilsvarende baseret på Kd

• Evt. inkludere forårsblomst i klorofyl-a indikatoren for at inkludere evt. effekter af P

• Panelet vurderer, at den mekanistiske modeltilgang (med dansk andel) er hensigtsmæssig og at den ikke leder til 

en uberettiget overvurdering af reduktionsindsatsen (til trods for lav Kd hældning)

• Ålegræs kan benyttes som en indikator for makrofytter – men der kan være områder hvor andre græsser kan 

indgå

• Panelet anbefaler at fortsætte arbejdet med at modellere ålegræs med henblik på at finde en bedre indikator for 

makrofytter – men at benytte Kd som proxy indtil dette er gennemført

• Kd har potentialet til at blive en vigtig parameter i beregningen af indsatsbehov og målbelastning

• I den afsluttende rapport er der inkluderet en gennemgang over indikatorer fra litteraturen

• Der foreligger i dag ikke beslutning om at inddrage andre indikatorer i VOP3 – men inddragelse vil sikre mere 

robuste indsatsberegninger

• Andre indikatorer er ikke interkalibreret – skal kunne beskrive sammenhæng til de interkalibrerede indikatorer
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Supplerende indikatorer

• I anvendelsen af statistiske modeller er der benyttet yderligere 3 indikatorer; ”Iltsvind”, ”økologiske 

effekter af iltsvind” og ”kvælstof begrænsning”

• Opsummering

• Anvendelsen af forskellige indikatorer i de to modeltilgange giver en asymmetri

• Panelet er tvivlende overfor om de supplerende indikatorer er uafhængige af klorofyl-a og Kd indikatorerne

• De supplerende indikatorer beskriver vigtige økologiske fænomener, men er for ”umodne” til beregning af 

indsatsbehov

• Anbefaler at metoderne, der benyttes under de to forskellige modeltilgange, harmoniseres, blandt andet ved at 

benytte den tilgang, hvor der tages højde for den andel som kan forklares med den enkelte model, og at de 

samme indikatorer anvendes i de to modeltilgange
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Modeludvikling: Statistiske modeller

Anbefalinger/løsningsforslag:

• Udvikling af hierarkiske Bayesianske modeller, hvilket i højere grad vil

• Muliggøre inklusion af ko-varierende variable (fx N og P)

• Muliggøre separering af korttids (år-til-pr) og langtids (dekade) effekter

• Estimere sikkerheden på centrale parametre og responser

• Inkludere cross-system analyser, hvilket sandsynligvis vil

• Øge modellernes robusthed

• Øge mulighed for modellering i områder uden lange tisserier

• I højere grad anvende statistiske modeller til validering af mekanistiske modeller
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Evalueringspanelet påpeger følgende:

• Den automatiske parameterudvælgelse og de ofte ko-varierende forklaringsvariable kan betyde, at 

N og P ikke udvælges samtidigt

• Valg af periode (1990-2012) gør det vanskeligere at adskille effekter af hhv. N og P

• Større fokus på langtids (dekade) effekter af næringsstof reduktioner



Modeludvikling: Mekanistiske modeller

• Overordnet set vurderer ekspertpanelet at de mekanistiske modeller udviklet under VOP2 er meget 

omfattende og inkluderer alle de nødvendige processer, der skal til, for at kunne anvendes og indgå 

i beregninger af indsatsbehov

• Dog med en tendens til at DIN er overestimeret i foråret og at DIP er overestimeret om sommeren

• Anbefalinger/løsningsforslag

• Modeludvikling skal tilpasses resultater af P-projekt og typologiprojektet

• Forbedret kalibrering af især DIN og DIP

• Mere fokus på P

• Udbredelse af mekanistiske modeller med henblik på at dække så mange vandområder som muligt
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Metamodeller

• Meta-modeller betyder i VOP2 sammenhæng ‘indikator-hældning’ når N-reduceres 

• Meta-modeller skal tilpasses typologiprojektet

• Meta-modeller skal tilpasses evt. resultater fra P-projekt

• Meta-modeller skal tilpasses evt. resultater fra ‘andre presfaktorer end N’

• Meta-modeller skal udskiftes til områdespecifikke modelresultater i Nordsøen

• På nuværende tidspunkt ikke muligt at estimere behov for meta-modeller

• Meta-modeller skal forsøges baseret på en ‘cross-system’ analyse (i bedste fald vandområde specifikke 

hældninger)

• Modeludviklingen vil afsløre om alle vandområde-typer dækkes 

• AU/DHI vurderer at der vil være et (mindre?) behov for meta-modeller i VOP3

• Målinger 

• Afhængigt af modeludviklingen (validering mm.)
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Indsatsbehovsberegninger

• Kritikken i forhold til indsatsberegninger går i hovedtræk på:

• Inkonsistens i beregningerne – fx referenceklorofyl værdier midles på tværs af modeltyper og på tværs af 

vandområde typer hvorimod model-hældninger ikke midles

• Princippet om one-out-all-out følges ikke fordi der midles over indsatsbehovet for de enkelte indikatorer

• Ikke tilstrækkelig dokumentation for at mekanistiske modeller foretrækkes frem for statistiske modeller, og denne 

tilgang er i modstrid med metamodelleringen, hvor resultater fra begge modeltyper midles

• Løsningsforslag:

• Forbedret estimering af klorofylreferenceværdier, hvor der tilstræbes størst mulig rumlig variation under 

hensyntagen til den (ukendte) usikkerhed, der altid vil være ved beregninger af referenceværdier. Flere forskellige 

tilgange bør undersøges, herunder anvendelse af den forbedrede typologi, anvendelse af forbedrede statistiske 

og mekanistiske modeller, anvendelse af forbedrede meta-modeller, og cross system analyse.

• Revision af proces til beregning af målbelastning, herunder harmonisering af anvendte indikatorer, harmonisering 

af indregning af dansk-andels forklaringsgrad, konsekvensberegning af indikatorvægtning i forhold til one-out-all-

out princippet og undersøge muligheder for at fokusere målbelastningen til en given periode/årstid i stedet for at 

operere med en helårsmålbelastning. Ligeledes bør en optimering af upstream/downstram metodikken inkluderes. 

• En mere stringent beregning, hvor der i vides muligt omfang ventes med at midle, og dermed får et bedre estimat 

for variation i målbelastningen ud fra de forskellige modeller, indikatorer 
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Opsummering

Med udgangspunkt i anbefalinger fra det internationale ekspertpanel anbefaler AU+DHI at 

modelkomplekset frem mod VOP3 videreudvikles ved at:

• Forbedre typologien (øget differentiering)

• Inkludere flere indikatorer (eksempelvis bundvegetation, P følsomme, bunddyr, mm.)

• Udbrede mekanistiske modeller til flere vandområder

• Videreudvikle statistiske modeller (Bayesiansk statistik, cross system)

• Udvikle regressionsbaserede metamodeller

• Harmonisere indsatsbehovsberegninger på tvær af modeltyper
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Tak for Jeres 

opmærksomhed
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