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1 Stamdata  

Stamdata  

Projektnavn Gennemgang af grundlag for afgrænsning, karakterisering, 

og typeinddeling af kystvande i vandområdeplanerne. 

Projektejer Harley Bundgaard Madsen 

Den øvrige organisering af projektet beskrives under punkt 9.  

 

Projektets primære formål Formålet med projektet er at gennemgå vandområdeplaner-

nes karakterisering, typeinddeling og afgrænsning af kyst-

vande. Projektet adresserer en række konkrete problemstil-

linger i forhold til den eksisterende karakterisering, typeind-

deling og afgrænsning af kystvande, herunder eventuelle fejl 

og generelle forbedringsmuligheder, som kan have betydning 

for fastlæggelse af konkrete referencetilstande og hermed 

miljømål. Forhold som har betydning for fastlæggelsen af 

indsatsbehov for de enkelte kystvande. Projektet skal forbed-

re det faglige grundlag for vandområdeplanerne for tredje 

planperiode 2021-2027. 

Det eksisterende tekniske grundlag gennemgås for samtlige 

danske kystvande med henblik på at vurdere den nuværende 

karakterisering, typeinddeling og afgrænsning samt betyd-

ningen for fastlæggelse af referencetilstand for de biologiske 

kvalitetselementer. 

Projektet forventes konkret at resultere i et opdateret teknisk 

grundlag bestående af regneark og GIS-lag der kan udgøre 

fundamentet for kystvande i vandområdeplanerne for tredje 

planperiode 2021-2027, herunder udarbejdelse af basisanaly-

sen. Dette tekniske grundlag vil være justeret (i forhold til 

nugældende vandområdeplaner) med henblik på afgræns-

ning, karakterisering og typeinddeling. På baggrund af type-

inddelingen fastlægges i udgangspunkt den typespecifikke 

referencetilstand, som danner grundlag for fastlæggelse af 

grænser mellem kvalitetsklasser for den økologiske tilstand 

(høj, god, moderat, ringe og dårlig). Især grænsen mellem 

god og moderat er central med henblik på opfyldelse af målet 

om god tilstand. Fastlæggelse af referencetilstanden gælder i 

udgangspunktet de eksisterende indikatorer ålegræs dybde-

udbredelse og bunddyr (DKI), mens referencetilstand for 

makroalger, andre blomsterplanter end ålegræs samt klorofyl 

afventer færdiggørelse af andre projekter (projekt om udvik-

ling og interkalibrering af makrofytindeks, samt projekt om 

videreudvikling af det marine modelkompleks). Interkalibre-

rede referencetilstande for makrofytter forventes først at 

foreligge medio 2019, og opdaterede referencetilstande for 

klorofyl forventes først at foreligge efteråret 2019. Det tekni-

ske grundlag i nærværende projekt forberedes i størst mulige 

omfang til nye indikatorer samt nye/opdaterede referencetil-

stande, så disse oplysninger kan indarbejdes efterfølgende. 

Slutproduktet er således en teknisk ramme, der er udfyldt for 
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ålegræs og bunddyr, mens makroalger og andre blomster-

planter end ålegræs samt klorofyl afventer færdiggørelse af 

andre projekter. 

Nuværende fase Initiering 

 

2 Projektets formål  

Den nuværende situation og formålet med projektet 

Der er i flere sammenhænge rejst spørgsmål til vandområdeplanernes afgrænsning, karakterise-

ring og typeinddeling af kystvandene samt betydningen heraf for fastlæggelsen af de konkrete 

miljømål fx for klorofyl og for kvælstofindsatser i de enkelte kystvande. Miljøstyrelsen ønsker på 

den baggrund at gennemgå vandområdeplanernes karakterisering, typeinddeling og afgrænsning 

af kystvande samt fastlæggelse af referencetilstand for de biologiske kvalitetselementer, hvor det 

er muligt. Projektet gennemføres på baggrund af en forsknings- og udviklingskontrakt mellem 

Miljøstyrelsen og DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet. Som model 

for inddragelse af faglige bidrag fra eksterne parter anvendes tiltag 1-5 under rammeaftalen for 

2018. Det er DCE i samarbejde med DHI, som gennemfører projektet for Miljøstyrelsen. 

Vandrammedirektivet foreskriver, at overfladevandområder karakteriseres som vandløb, søer, 

kystvande, overgangsvande eller som kunstige eller stærkt modificerede vandområder. Kategori-

en kystvande inddeles i typer (typologier) efter en række fysiske og kemiske deskriptorer som 

dybde, strømforhold, opholdstid, saltholdighed mm. Danmark har i de gældende vandområdepla-

ner 119 afgrænsede kystvande, beliggende inden for basislinjen plus 1 sømil, som er fordelt på 19 

typer. Typeinddelingen og afgrænsningen af kystvandene har betydning for fastlæggelsen af refe-

rencetilstand (den uberørte tilstand med ingen eller kun meget ubetydelige tegn på ændring) for 

de enkelte typer af kystvande og hermed de konkrete miljømål for de biologiske kvalitetselemen-

ter i overensstemmelse med de normative definitioner i vandrammedirektivet (dvs. grænserne 

mellem kvalitetsklasserne), som skal gælde for de enkelte typer af kystvande. For ålegræs' dyb-

degrænse indgår i projektet konkret justerede referenceværdier som følge af justeret typologi og 

afgrænsning. Dette skal koordineres med et parallelt projekt om udvikling af et samlet makro-

fytindeks. Som supplement til typetilgangen er der for ålegræs i fjordene i et vist omfang anvendt 

vandområdespecifikke historiske referenceværdier, som grundlag for fastsættelse af konkrete 

miljømål, mens der for klorofyl er modelleret referenceværdier, som også gælder for specifikke 

vandområder eller typer afhængig af data/modelgrundlaget. Yderligere 14 kystvande er beliggen-

de mellem 1-sømilegrænsen og territorialfarvandsgrænsen på 12 sømil, hvor der alene gælder det 

overordnede mål om god kemisk tilstand. 

Projektets hovedfokus vil være på følgende 3 forhold: 

Afgrænsningen af kystvande er et resultat af vandrammedirektivets definitioner af overfladevand-

områder i forhold til basislinjen og den gennemførte karakterisering og typeinddeling, hvorfor 

karakterisering, typeinddeling og afgrænsning af kystvande skal ses i sammenhæng. 

Karakteriseringen af kystvandområderne efter vandrammedirektivets relevante deskriptorer for 

kystvande, eller alternativt som kunstige eller stærkt modificerede vandområder er et andet for-

hold. Der er med henvisning til, at en række fjorde har fysiske modifikationer som dæmninger og 

sluser rejst kritik af den nuværende karakterisering. 
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Typeinddelingen af kystvande er kritiseret i forhold til den gruppering af kystvandstyper, som i et 

vist omfang blev gennemført med henblik på fastlæggelse af referencetilstande og miljømål for 

klorofyl. Denne gruppering af fjordtyper ligger til grund for beregningen af referencetilstand og 

konkrete klorofylmål for et større antal fjorde. Den internationale evaluering af de danske marine 

modeller (oktober 2017) konkluderer, at anvendelsen af en relativ ”grov" typologi fsva. klorofyl-

referencetilstande har ført til reduktionskrav, der ikke er optimale for de enkelte vandområder. 

Evalueringsrapportens anbefalinger om en mere vandområdespecifik tilgang vil være projektets 

udgangspunkt med henblik på i videst muligt omfang at have en differentieret og fagligt under-

bygget tilgang til grundlaget for definition af referencetilstande for fjorde og kystvande. Det 

adresseres fx at der specifikt i relation til fastlæggelsen af typespecifikke referenceværdier for 

klorofyl været rejst kritik af, at der har været anvendt en for grov typeinddeling, idet 8 kystvands-

typer (fjordtyper) i den forbindelse er grupperet til 2 typer. 

Baggrund 

Typeinddelingen af kystvande bygger som nævnt på et grundlag udviklet af det tidligere DMU, 

herunder udvælgelse blandt vandrammedirektivets fakultative (valgfrie) deskriptorer samt et af-

strømningsindeks. Der ønskes en faglig gennemgang af deskriptorerne, herunder en revurdering 

af afstrømningsindeksets anvendelighed i typeinddelingen af kystvande. I den sammenhæng ind-

går opmærksomhed på hvad de marine modelværktøjer må forventes kunne bruges til fx omkring 

vandudveksling, opholdstider og sæsonudsving. 

Af specifikke emner som vil indgå kan bl.a. nævnes: 

 Karakterisering af en række lukkede nor/brakvandsområder, som er karakteriseret som 

kystvande, og som muligvis bør karakteriseres som søer (de overvåges som brakvandssø-

er i NOVANA). 

 Miljøstyrelsen har gennemført en foreløbig analyse af ferskvandspåvirkning (sammenlig-

ning af salinitet), som indikerer, at en række kystvande kan være fejltypeinddelt set i for-

hold til de nuværende definitioner af kystvandstyper. 

 Vurdering af, om det er det mest optimale sæt af deskriptorer og faktorer, der i dag an-

vendes til typeinddelingen herunder inddragelse af øvrige fakultative deskriptorer i vand-

rammedirektivet (bilag II) fx sedimentsammensætning. Dette belyses også i forhold til 

andre lande med sammenlignelige kystvande og betydningen for interkalibrering i fælles 

typeområder. 

 Anvendelse af vandrammedirektivets hydromorfologiske kvalitetselementer i fastlæggel-

se af referencetilstand (høj tilstand) for kystvande samt betydningen for vurderingen af 

fysiske modifikationer (broer, dæmninger, sluser mv.) belyses, herunder forslag til fagli-

ge kriterier for karakterisering som stærkt modificerede vandområder.   

 Den konkrete karakterisering af 6 kystvande som stærkt modificerede som følge af fysi-

ske påvirkninger, herunder slusefjorde, havneanlæg og sejlrender. 

 Anvendelse af typologien ”slusefjorde” som en selvstændig typologi set i forhold til 

vandrammedirektivet. 

 Eventuel anvendelse af aktuel tilstand som kriterium for afgrænsning samt vurdering af 

den nedre grænse for størrelsen af kystvandsafgrænsning, under hensyntagen til det for-

valtningsmæssige formål med vandområdeplanlægningen jf. direktiv og CIS-vejledning. 
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 Den ydre afgrænsning af kystvandene i vandområdeplanerne jf. definitionen af basislin-

jen plus 1 sømil og den officielle fastlagte basislinje ved Udenrigsministeriet. 

Referencegrundlaget for ålegræs dybdegrænse foreligger og indarbejdes i dette projekt, og koor-

dineres med projekt om udvikling af samlet makrofytindeks. Referencetilstand for klorofyl afven-

ter en videreudvikling af de marine modeller (nyt modelgrundlag til brug for beregninger forven-

tes at foreligge medio 2019), mens makroalger og andre blomsterplanter afventer udviklingen af 

makrofytindekset (2018). Spørgsmålet om anvendelsen af type- og/eller stedspecifik referencetil-

stand indgår som element i denne gennemgang. 

Det system af deskriptorer, som hidtil er anvendt til at foretage typeinddeling og afgrænsning af 

kystvande, er udviklet af det tidligere Danmarks Miljøundersøgeler i 20051. Systemet vil blive 

undersøgt nærmere i projektet, og det skal afdækkes, om der er mere retvisende deskriptorer, som 

kan indgå som grundlag for en typeinddeling af kystvandene. Grundlaget fastlægges i overens-

stemmelse med vandrammedirektivet ligesom der vil være opmærksomhed på om sammensæt-

ningen af deskriptorer forvaltningsmæssigt er mere hensigtsmæssig end det nuværende system. 

Alle direktivets deskriptorer gennemgås således med henblik på udvælgelse af dem, der fagligt 

kan dokumenteres har en betydning. Ligeledes vil grundlaget for karakterisering af stærkt modifi-

cerede kystvande blive gennemgået. Karakterisering, typeinddeling og afgrænsning af kystvande 

opdateres, herunder også i videst muligt omfang fastlæggelse af referencetilstande. 

Hensigten er at evaluere det eksisterende grundlag med henblik på at etablere grundlaget for en 

mere vandområdespecifik tilgang og gennemføre forbedringstiltag i forhold til det faglige grund-

lag for kystvande frem mod vandområdeplaner for den tredje planperiode 2021-2027. Med nær-

værende projekt gennemgås alle forhold vedr. karakterisering, typeinddeling og afgrænsning af 

kystvande, herunder også fastlæggelsen af referencetilstande for de enkelte kystvande, hvor det er 

muligt. Projektet vil hermed have væsentlig betydning for vandområdeplaner for den tredje plan-

periode 2021-2027, idet det berører det fundamentale grundlag for vandplanlægningen. 

Projektet vil afsøge muligheder for en mere differentieret tilgang, hvor der tages højde for de 

særlige forhold, der kan gøre sig gældende i de enkelte vandområder. I projektet skal det bl.a. 

afdækkes, om der måtte være andre måder at karakterisere, typeinddele og afgrænse kystvandene, 

som fagligt og forvaltningsmæssigt er bedre end det nuværende system. Arbejdet med vandplan-

lægning har således afdækket, at den foreliggende karakterisering og typeinddeling af kystvande-

ne sine steder kan være fejlbehæftet med betydning for fastlæggelse af referencetilstand.  

Der etableres et nyt grundlag, som kan erstatte det nuværende system anvendt til typeinddeling af 

kystvandene (DMU 2005) navnlig i forhold til at afdække, om antallet af typer med tilhørende 

fakultative deskriptorer (direktivets bilag II) er dækkende/hensigtsmæssige i forhold til fastlæg-

gelsen referencetilstande for de anvendte biologiske kvalitetselementer. Hensyn til hvilket detalje-

ringsniveau der ud fra faglige og forvaltningsmæssige hensyn er mest hensigtsmæssigt vil indgå. 

                                                

1 Dahl, K. (Red.), Andersen, J.H. (Red.), Riemann, B. (Red.), Carstensen, J., Christiansen, T., 

Krause-Jensen, D., Josefson, A.B., Larsen, M.M., Petersen, J.K., Rasmussen, M.B. & Stand, J. 
2005: Redskaber til vurdering af miljø- og naturkvalitet i de danske farvande. Typeinddeling, 
udvalgte indikatorer og eksempler på klassifikation. Danmarks Miljøundersøgelser. - Faglig 
rapport fra DMU nr. 535. 
http://www2.dmu.dk/1_viden/2_Publikationer/3_fagrapporter/rapporter/FR535.PDF 
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Projektet vil endvidere genbesøge den ydre afgrænsning af kystvande (basislinjen plus 1 sømil) 

samt inddelingen i kystvandområder.     

I projektet vurderes afslutningsvist hvilken betydning det opdaterede faglige grundlag må forven-

tes at have for miljømålsværdier, tilstandsvurderinger, beregnede indsatsbehov samt usikkerheder 

forbundet hermed.  

3 Scope og afgrænsninger 

Projektets formål er beskrevet ovenfor. Da projektet omfatter dele af grundlaget for næste genera-

tion af vandområdeplanerne forventes det at have betydning for og være afhængigt af andre for-

beredende arbejder. Følgende er identificeret foreløbigt:  

 Karakterisering af øvrige kategorier af overfladevand, herunder vandløb og søer indgår 

ikke i projektet. Dog vurderes eksisterende kystvandområder med henblik på om der er 

grundlag for karakterisering som kunstige eller stærkt modificerede overfladevandområ-

der, eller overgangsvande og søer (brakvandssøer). 

 Der tages i projektet ikke stilling til om der er grundlag for udpegning af kystvandområ-

der som kunstige og stærkt modificerede, herunder særligt om opnåelse af god økologisk 

tilstand vil indebære betydelig negativ indvirkning på den nuværende anvendelse. 

 Hermed omfatter projektet heller ikke hvilket miljømål, der vil gælde de enkelte kyst-

vandområder for næste generation af vandområdeplanerne. 
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4. Leverancer  

Projektet indledes med en workshop i januar 2018, med deltagelse af DCE, DHI, MFVM og MST 

samt orienteringsmøde med L&F marts 2018. Målet er at skabe en fælles forståelse for den for-

valtningsmæssige ramme (vandrammedirektivet) og belyse det nyeste faglige grundlag inklusiv 

den internationale evaluering af de marine modeller. Der kan efterfølgende indarbejdes ændringer 

i nærværende PID. 

PID’en indgår som grundlag for en forsknings- og udviklingskontrakt.  

Hovedleverancerne er en rapport indeholdende grundige beskrivelser af metode og resultater samt 

redegørelse for konkrete forslag til justeringer af karakterisering, typeinddeling og afgrænsning af 

kystvande. Endvidere indeholder rapporten forslag til justerede referencetilstande for de eksiste-

rende indikatorer ålegræs dybdegrænse og bundfauna (DKI). Om muligt indgår referencetilstand 

for nye indikatorer i et nyt makrofytindeks for makroalger og blomsterplanter, som forventes 

færdigt med udgangen af 2018. Referenceforhold for klorofyl afventer videreudvikling af de ma-

rine modeller. 

Til rapporten knytter sig et teknisk grundlag i form af Excel regneark indeholdende alle relevante 

oplysninger for kystvandene samt MapInfo GIS-lag/tabeller, som beskriver kystvandenes af-

grænsning. Indhold og struktur i det tekniske grundlag tager udgangspunkt i det eksisterende 

grundlag, herunder MiljøGIS, men skal specificeres nærmere af hensyn til format for vandområ-

deplanerne. 

Projektet kan overordnet skitseres i 5 faser: 

Fase 1. Kvalificering af projektgrundlaget. 

Afholdelse af en workshop med deltagelse af DEP, MST, DCE og DHI samt orienteringsmøde 

med L&F med henblik på fælles forståelse af projektet, herunder baggrund, fokusering og af-

grænsning af projektets indhold og proces.  

Fase 2. Udredning af det faglige grundlag. 

Redegørelse for det naturfaglige grundlag, som ligger til grund for den eksisterende karakterise-

ring, typeinddeling og afgrænsning af kystvande i vandområdeplanerne med udgangspunkt i 

DMU (2005). Redegørelse for nyeste viden med relevans for karakterisering, typeinddeling og 

afgrænsning af kystvande, herunder anvendelse af de marine modelværktøjer og problemstillin-

gen omkring gruppering af typologier jf. den internationale evaluering (DCE og DHI). 

Fase 3. Gennemgang af det eksisterende grundlag (DCE og DHI). 

Med baggrund i faglige redegørelser samt nyeste viden gennemgås grundlaget for den eksisteren-

de karakterisering, typeinddeling og afgrænsning af kystvande systematisk med henblik på at 

identificere forbedringsmuligheder.  Fokus vil være på grundlaget for fastlæggelse af referencetil-

stand for de biologiske kvalitetselementer. Resultaterne fremstilles på overskuelig form inklusiv 

angivelse af forbedringsmuligheder. 

 

Fase 4. Udarbejdelse af nyt grundlag (DCE og DHI). 

På baggrund af de fremkomne anbefalinger udarbejdes et nyt forslag til karakterisering, typeind-

deling og afgrænsning af kystvande inkl. fastlæggelse af referencetilsand for de biologiske kvali-

tetselementer i det omfang det er muligt for nærværende. Endvidere fastlægges, med udgangs-

punkt i foranstående, metodegrundlaget for en revurdering af klorofyl referencetilstand med hen-

blik på efterfølgende at kunne indgå i marine modelværktøjer. 

 



 

 

PID, version 1.0 

 

 

Fase 5. Rapportering (DCE og DHI). 

Om processen vedrørende nedenstående leverancer gøres der opmærksom på vigtigheden af præ-

sentation og behandling/godkendelse af delleverancer i styregruppen samt interessentinddragelse i 

form af faglig referencegruppe og den følgegruppe, der forventes etableret til projektet. Forelæg-

gelsesformen er i udgangspunktet PowerPoint præsentationer evt. suppleret med arbejdsnotater. 

Der forventes en iterativ proces omkring leverancer inden slutproduktet i form af en samlet rap-

port (dokumentation) med bilag (regneark og GIS) foreligger i endeligt udkast. 

 

Ovenstående forventes at kunne danne grundlag for en karakterisering, typeinddeling og afgræns-

ning af kystvande, der samlet set udgør et forvaltningsmæssigt bedre og mere hensigtsmæssigt 

grundlag for vandområdeplaner for den tredje planperiode 2021-2027. 

 

Som grundlag for udarbejdelse af de konkrete leverancer henviser Miljøstyrelsen til:  

Bekendtgørelse om basisanalyser nr. 837 27/06/2016 (herunder bilag 1-4). 

Bekendtgørelse om overvågning af overfladevandets, grundvandets og beskyttede områder til-

stand og om naturovervågning af internationale naturbeskyttelsesområder nr. 1001 29/06/2016 

(bilag 3, afsnit 1). 

Bekendtgørelse om fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og 

grundvand nr. 1625 19/12/2017 (bilag 1). 

Vandrammedirektivet (2000/60/EF) (herunder bilag 2 og bilag 5) samt tilknyttede EU-

vejledninger/CIS Guidance Documents: 

N° 2 – Identification of Water Bodies 

N° 4 – Identification and Designation of Heavily Modified and Artificial Water Bodies 

N° 5 - Transitional and Coastal Waters - Typology, Reference Conditions and Classification Sys-

tems. 

MFVM leverer den nødvendige bistand omkring forståelse af bestemmelser i det nationale lov-

grundlag og vandrammedirektivet. Dette vil ske efter behov og sideløbende med leverancerne. 

Leverancer og afhængigheder  

Leve-

rance 

Beskrivelse Leveringstids-

punkt 

Afhængighe-

der - Ansvarlig 

for leverance 

Håndtering af afhængig-

hed 

 

1 Workshop (præsentationer, drøf-

telser, opsamling og referat) 

Januar 2018 DCE (MST)  

2 Orienteringsmøde mellem MFVM 

og L&F 

Marts 2018 MFVM  

3a Vandområdeafgrænsning – gen-

nemgang/fortolkning af guide-

lines og eksisterende grundlag  

April 2018 DCE/DHI.   

3b Vandområdeafgrænsning – etab-

lering af kriterier for gennemgang  

April 2018 DCE/DHI  

3c Vandområdeafgrænsning – gen-

nemgang af nuværende vandom-

rådeafgrænsninger 

Maj 2018 DCE/DHI  

3d Vandområdeafgrænsning –

konkret grundlag for fremadrettet 

Maj 2018 DCE/DHI  
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vandområdeafgrænsning (delrap-

port) 

 5a til 5d afsluttes med PowerPo-

int/arbejdspapir og diskussion i 

styre- og følgegruppe 

Maj 2018 DCE/DHI  

3e Vandområdeafgrænsning - kom-

mentering (MST/MFVM) 

Juni 2018 MST/MFVM  

3f Vandområdeafgrænsning – del-

rapport og bilag (GIS-lag, tabel-

ler) 

Nov 2018 DCE/DHI  

4a Dataindsamling- definition af 

databehov  

Marts 2018 DCE/DHI.   

4b Dataindsamling- indsamling og 

behandling af data 

 

April 2018 

 

DCE/DHI. 

MST bidrager 

medovervåg-

ningsdata. 

 

5a Karakterisering af vandområder –

kriterier for gennemgang 

April 2018 DCE/DHI.   

5b Karakterisering af vandområder-

Gennemgang og karakterisering 

af alle vandområder 

Maj 2018 DCE/DHI  

5c Karakterisering af vandområder –

karakterisering af alle vandområ-

der (delrapport, tabel) 

Maj 2018 DCE/DHI  

 5a til 5c afsluttes med PowerPo-

int/arbejdspapir og diskussion i 

styre- og følgegruppe 

Maj 2018 DCE/DHI  

5d Karakterisering af vandområder- 

kommentering (MST/MFVM) 

Juni 2018 MST/MFVM  

5e Karakterisering af vandområder – 

delrapport og bilag (GIS-lag, 

tabeller) 

Nov 2018 DCE/DHI  

6a Typologisering – gennemgang af 

deskriptorer og metodemæssige 

muligheder mhp typer med fælles 

karakteristika 

April 2018 DCE/DHI.   

6b Typologisering – identifikation af 

variable/udvælgelse af deskripto-

rer (fokus på biol. kval elementer) 

Maj 2018 DCE/DHI  

6c Typologisering - indsamling af 

suppl. (model) data og beregning 

af variable 

August 2018 DCE/DHI  

6d Typologisering – udførelse af 

similaritetsanalyse (fokus på biol. 

kval. elementer) 

Sept. 2018 DCE/DHI  

6e Typologisering – gennemgang og 

typebestemmelse af alle vandom-

råder 

Okt. 2018 DCE/DHI 

 

 

6f Typologisering - forslag til typo-

logisering af vandområder (del-

rapport +tabel) 

Okt. 2018 DCE/DHI  

 6a til 6f afsluttes med PowerPo-

int/arbejdspapir og diskussion i 

styre- og følgegruppe. På styre-

gruppemøde tages stilling til om 

punkt 6h kan indeholdes i projek-

Okt. 2018 DCE/DHI  
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tets økonomiske ramme. 

6g Typologisering- kommentering 

(MST/MFVM) 

Okt 2018 MST/MFVM  

6h Referenceværdier for ålegræs 

dybdegrænse, bundfauna og om 

muligt Makrofytindex (nye indi-

katorer) til ny typologi 

Okt.-Nov 2018 DCE/DHI  

6i Typologisering – delrapport og 

bilag (GIS-lag, tabeller) 

Nov. 2018 DCE/DHI  

6j Udkast til samlet rapport med 

bilag (regneark og GIS) 

Dec. 2018 DCE/DHI  

7 Forelæggelse og godkendelse Januar 2019 MFVM  
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Afhængigheder 

Afhængigheder er forhold mellem projektets leverancer, der er indbyrdes forbundne, således at 

ændringer i en leverance kan medføre ændringer for andre leverancer. Dette gælder inden for 

projektet dvs. afhængigheder mellem delleverancer samt udenfor projektet, hvor projektets ho-

vedleverance (rapport og datagrundlag) kan have betydning for andre projekter. 

Nærværende projekt etablerer det faglige grundlag for dele af vandområdeplanerne 2021-2027, 

og kan potentielt hermed have betydning for fastlæggelse af konkrete miljømål, klassificering af 

tilstand og beregning af indsatser samt afgrænsningen af kystvande. Projektet er således af fun-

damental betydning for vandområdeplanlægningen for den tredje planperiode, idet den grundlæg-

gende administrative enhed, som er genstand for konkret målfastsættelse, overvågning og til-

standsvurdering samt indsatser, er selve overfladevandområdet, og i dette tilfælde de enkelte 

kystvande. 

I forhold til en række andre projekter, som er igangsat eller forventes igangsat med henblik på at 

understøtte det faglige grundlag for vandområdeplaner for den tredje planperiode 2021-2027, kan 

nærværende projekt om karakterisering, typeinddeling og afgrænsning af kystvande også have 

afgørende betydning. Det drejer sig i udgangspunktet om følgende projekter: 

 Anvendelsen af nye videreudviklede marine modelværktøjer på baggrund af anbefalinger 

fra den internationale evaluering af modelarbejdet.  

 Basisanalysen for næste generation af vandområdeplanerne kan ikke gennemføres på et 

opdateret grundlag for kystvandområderne, før resultaterne af nærværende projekt fore-

ligger. Det bemærkes at videreudvikling af de marine modeller først forventes i forbin-

delse med udarbejdelsen af vandområdeplanerne i 2020. 

 Projekt om udvikling af samlet makrofytindeks (makroalger og blomsterplanter) som for-

ventes gennemført med udgangen af 2018. I projektet indgår fastlæggelse af referencetil-

stand og konkrete miljømål for nye indikatorer samt eventuelt en opdatering af det eksi-

sterende referencegrundlag for ålegræs i det omfang, gennemgangen af det historiske da-

tamateriale fører til ny viden.  

 

Slutteligt bemærkes det, at der kan ske ændringer i leverancer som følge af politiske beslutninger. 

Dette forhold er ikke anført som en afhængighed, men analyseres som en risiko, der kan påvirke 

projektets leverancer. 

5. Organisering 

Projektorganisation og styregruppe 

Projektet ledes overordnet af en styregruppe, som træffer afgørelse om projektets indhold og 

eventuelle justeringer af indhold og tids- og ressourceplan. Endvidere nedsættes en projektgruppe 

og en følgegruppe. 

Styregruppens medlemmer er:  

Fra DEP: KC Peter Østergård Have 

Fra MST: KC Harley Bundgaard Madsen og KC Sara Westengaard Guldagger 

Fra DCE: Institutleder Peter Henriksen 

Fra DHI Afdelingschef Mikael Kamp Sørensen 
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Til følgegruppen inviteres Landbrug og Fødevarer, SEGES, Danmarks Naturfredningsforening, 

Danmarks Sportsfiskerforbund, Danske Havne og KL/Kommuner. 

 

Projektleder fra Miljøstyrelsen, Morten Brozek, deltager som sekretær for styregruppen.  

 

Projektgruppens medlemmer er: 

 

Projektleder og 

projektgruppe i 

MST/MFVM 

Navn og enhed Ressource 

Projektleder  Morten Brozek, Vandplanlægning Haraldsgade, MST  

Projektdeltager Stig Eggert Pedersen, Vandplanlægning Fyn, MST  

Projektdeltager Mette Lise Jensen, Vandplanlægning Haraldsgade, MST  

Projektdeltager Oliver Ries, DEP  

Projektdeltager Nicklas Schreiber Echsner-Rasmussen, DEP  

Projektdeltager   

Projektdeltager   

Projektdeltager   

Projektdeltager   

Projektdeltager   

Projektdeltager   

 

Projektleder og projektgruppe, DCE og 

DHI  

Navn og enhed 

Projektleder, DHI Anders Chr. Erichsen 

Projektdeltager, DHI Flemming Møhlenberg 

Projektleder, DCE Karen Timmermann 

Projektdeltager, DCE Jesper Christensen 

Projektdeltager Jacob Carstensen 

Projektdeltager  

Projektdeltager  

 

6. Tilrettelæggelse og tidsplan 

Udbudsstrategi 

Opgaverne i projektet udbydes ikke, men løses efter aftale af DCE med DHI som underleveran-

dør. Miljøstyrelsen vurderer, at opgaverne har karakter af forskningsbaseret udviklingsarbejde, og 

at alene DCE og DHI råder over de nødvendige kompetencer i form af indsigt i det eksisterende 

grundlag for karakterisering, typeinddeling og afgrænsning baseret på den tidligere nævnte refe-

rence (DMU 2005) og de muligheder, der ligger i anvendelsen af de marine modeller samt nyeste 

viden, som kan lægges til grund for et nyt grundlag for karakterisering, typeinddeling og af-
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grænsning. Projektet er udbudsvurderet af MST som har konkluderet, at projektet ikke er omfattet 

af udbudspligt efter udbudslovens §22 og, at det kan karakteriseres som forskning og udvikling 

og tildeles DCE og DHI pga. deres kendskab til det eksisterende grundlag og de marine modeller. 

Nærværende PID kan i endelig form godkendt af parterne udgøre grundlaget for en forsknings- 

og udviklingskontrakt mellem Miljøstyrelsen og DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, 

Aarhus Universitet. 

Kriterier for overdragelse af leverancer fra DCE til MST  

Overtagelseskriterier Overdrages til  Ansvarlig for overdragelse 

Kvalitetssikrede beskrivelser og 

leverancer, som beskrevet i pkt. 7, 

leveranceplan 

MST DCE 

 

Tids- og milepælsplan 

Se leveranceplan, pkt. 7. 

7. Risici 

Risiko 

 

Konsekvens Handling Yderligere 

bemærkninger 

 Der er risiko for, at projek-

tets tidsplan ikke kan over-

holdes, hvis der opstår 

ressourcemæssige udfor-

dringer hos DCE og DHI 

Hvis projektet 

forsinkes med 

mere end 3 måne-

der, vil der være 

risiko for, at resul-

taterne fra projek-

tet ikke kan an-

vendes i basisana-

lysen for VP3. 

MST vil være i tæt dialog 

med DCE  og DHI om 

fremdriften i projektet.  

Eventuelle henvendelser 

fra DCE/DHI med relation 

til projektet har en høj 

prioritering og vil blive 

behandlet hurtigst muligt.  

 

Projektets udfald kan pege 

på meget forskellige løs-

ninger - fra mindre juste-

ringer af det eksisterende 

grundlag til en omfattende 

revision af grundlaget. 

Hvis projektet 

peger på en omfat-

tende revision af 

grundlaget risike-

res en forøgelse af 

ressourceforbruget.  

På baggrund af delrappor-

ter træffes beslutning om 

projektets videre forløb. 

 

 

8. Informationssikkerhed 

Projektets leverancer er omfattet af de gældende regler for offentlighedens adgang til miljødata.  

 

I projektet behandles i udgangspunktet ikke personoplysninger.  

 

Det er vurderet, at der ikke er behov for at tage særlige forbehold for informationssikkerhed i 

forbindelse med gennemførelse af projektet.  
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9. Interessenter og kommunikation 
 

Interessent/målgruppe Emne Ansvarlig Komm 

MFVM/MST Opdragsgiver (MST), 

medudførende part. 

  

DCE og DHI Udførende forsknings- 

og rådgivningsinstituti-

oner (analyser, metoder 

og resultater) 

  

L&F og SEGES Interessent    

Danmarks Naturfred-

ningsforening, Dan-

marks Sportsfiskerfor-

bund 

Interessent   

Danske Havne Interessent   

Øvrige myndigheder: 

KL, kommuner 

Myndighedsopgaver   

    

  


