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1. Stamdata  

Stamdata  

Projektnavn Videreudvikling af Miljøstyrelsens mekanistiske marine 

økosystem-modelværktøjer brug for vandforvaltningen 

Journalnummer MST-403-00018 

Projektejer MST Harley Bundgaard Madsen, kontorchef MST 

Projektleder MST Stig Eggert Pedersen, MST 

Projektets primære formål Projektet har til formål at videreudvikle Miljøstyrelsens me-

kanistiske marine økosystem-modelværktøjer udviklet af 

DHI under et tidligere FoU projekt 2013-2015. 

Nuværende fase FINAL 

 2. Projektets formål   

Formål 

Med henblik på at øge sikkerheden i vurderingerne af kystvandenes indsatsbehov og i højere 
grad at kunne tage højde for særlige lokale forhold, er det besluttet at der til brug for vand-
områdeplanerne 2021-2027 (VP3) skal gennemføres en videreudvikling af Miljøstyrelsens 
(MST's) marine økosystemmodel-kompleks udviklet til brug for vandområdeplanerne 2015-
2021 (VP2). MST's marine økosystemmodel-kompleks omfatter såvel statistiske som mekani-

stiske modelværktøjer.   

Dette projekt har til formål at udvikle mekanistiske marine økosystem-modeller for nye områ-

der og at videreudvikle de mekanistiske marine økosystem-modelværktøjer udviklet til brug 
for VP2 af DHI under et FoU projekt fra 2013-2015. Projektet er et delprojekt i en samlet pro-
jektportefølje om videreudvikling og anvendelse af MST's marine modelværtøjer til brug for 
vandområdeplanerne 2021-2027 (VP3).   

Videreudviklingen omfatter bl.a. en øget udbredelse af de mekanistiske modeller med henblik 

på også at inkludere (næsten) alle de danske kystvande/marine vandområder. Videreudviklin-
gen skal ske med udgangspunkt i nyeste forskningsmæssige viden, samt anbefalingerne fra et 
internationalt ekspertpanel1, som i efteråret 2017 har gennemført en evaluering af de marine 
modelværktøjer, som er anvendt som en del af det faglige grundlag for vandområdeplanerne 
2015-2021 (VP2).  

Modeludviklingsopgaven skal være tilendebragt oktober 2019, for at sikre at modellerne tids-

nok kan nå at blive anvendt til scenarieberegninger og dermed indgå i beregninger af indsats-
behov og målbelastninger under VP3. 

Se kapitel 4 for en detaljeret projektbeskrivelse. 

Baggrund 

Med Fødevare- og Landbrugspakken blev det besluttet at gennemføre en international evalue-
ring af de marine kvælstofmodeller, som er blevet anvendt som en del af det faglige grundlag 
for vandområdeplanerne 2015-2021 (VP2).  

Et internationalt forskerpanel på 5 forskere har hen over sommeren/efteråret 2017 gennem-
ført evalueringen. Panelets rapport indeholder en række forslag/anbefalinger til den videre 

                                                

1 "International evaluation of the Danish marine models", performed by the Panel of international experts, Implement 

Consulting Group, 10. oktober 2017. Link til rapport/baggrundsrapporter: http://mfvm.dk/nyheder/nyhed/nyhed/esben-

lunde-larsen-brug-for-retningsskifte-i-beskyttelsen-af-vandmiljoeet/ 
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udvikling af de marine modelværktøjer. Det fremgår blandt andet, at panelet finder det vigtigt 

at bygge videre på de eksisterende modelværktøjer, hvor der anvendes såvel statistiske som 
mekanistiske modeller, bl.a. for at sikre at der kan gennemføres datakontrol og usikkerheds-
analyser.  Panelet har således en række anbefalinger til videreudvikling af særligt de statisti-
ske modeller, samt anbefaling om at øge udbredelsen af de mekanistiske modeller til at omfat-
te flere vandområder. 

3. Afgrænsninger 

Projektleverancen vil omfatte en række videreudviklede mekanistisk økosystem-modeller med 
tilhørende data for de danske kyst- og farvandsområder, inklusiv dokumentations- og valide-

ringsrapporter. Dertil kommer at projektleverancen skal integreres i et samlet marint model-
setup til brug for scenarieberegninger til Vandområdeplanerne 2021-2027, omfattende såvel 
videreudviklede mekanistiske modeller (dette projekt) og videreudviklede statistiske modeller 
(påregnes udviklet under et parallelt projekt). Der skal løbende pågå koordinering mellem 

disse 2 videreudviklingsprojekter således at den samlede modeludvikling, i lyset af anbefalin-
gerne fra det internationale ekspertpanel og nyeste forskning, optimeres bedst muligt til en 
samlet modelværktøjskasse til brug for VP3 planlægningen i alle marine vandområder.  

4. Projektbeskrivelse 

Projektet omfatter etablering af nye mekanistiske modelområder (MEK modeller) og en vide-
reudvikling af MST's allerede eksisterende mekanistiske modelsetup udviklet af DHI til brug for 

VP2. Videreudvikling af MST's statistiske modeller udviklet af AU til brug for VP2 sker som 
nævnt ovenfor ikke i dette projekt, men i et parallelprojekt. Videreudviklingen til VP3 af MST's 
marine modelværktøjer (mekanistiske såvel som statistiske modeller) sker med udgangspunkt 
i anbefalingerne fra det internationale ekspertpanel og under inddragelse af nyeste viden.  

4.1 Udgangspunkt – VP2 modelgrundlaget  

Til brug for VP2 blev der udviklet specifikke mekanistiske modeller for Odense Fjord, Roskilde 

Fjord og Limfjorden, foruden en regional model (model for de Indre Danske Farvande, IDF-
modellen) med udstrækning fra den Botniske Bugt til Skagerrak, og dermed dækkende en 
række af de åbne danske vandområder. Endvidere blev der til VP2 igangsat udviklingen af en 
Nordsømodel (inklusiv Vadehavet), som dog først blev færdiggjort i 2017. 

Samlet set dækkede MEK modellerne udviklet til VP2 45 kystvandområder. Heraf 3 kystvande i 
Limfjordsmodellen, 2 kystvande i Odense Fjord modellen og 2 kystvande i Roskilde Fjord mo-
dellen, mens resten (primært kystvande af åbentvandstype) blev dækket af IDF-modellen. 

Hovedparten af de i alt 84 resterende kystvande (hovedsageligt af fjordtype) er således i dag 
ikke dækket af MEK modeller, hvorimod alle kystvande af åbentvandtstype er dækket (efter 
Nordsømodellen som blev færdiggjort i 2017). 

Til VP2 blev der således udviklet MEK modeller, som tilsammen dækker lidt under halvdelen af 
de i alt 119 danske kystvandområder. 

I den internationale evaluering er anbefalet, at så mange kystvande som muligt dækkes af 
mekanistiske modeller.  

Nærværende projekt skal sikre at næsten alle kystvande bliver dækket af MEK modeller, og at 
MEK-modellerne generelt opgraderes på baggrund af nyeste forskningsviden, samt nyeste 
viden fra overvågningsprogrammerne.  

 

4.2 Sammenhæng til sideløbende projekter 

Sideløbende med nærværende projekt er der igangsat (eller forventes igangsat) en række 

andre projekter til brug for VP3, som dette projekt skal koordinere med i forhold til i videst 
muligt omfang at sikre størst mulig synergi projekterne imellem. 
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Det drejer sig særligt om følgende projekter:  

 Projekt om videreudvikling af MST's statistiske modeller og integration af disse med de 
mekanistiske modeller til et samlet marint modelværktøj til brug for VP3 i lyset af an-
befalingerne fra den internationale evaluering (projekt forventes igangsat i 3 kvartal 
2018). 

De statistiske modeller som blev udviklet af AU til VP2 er, som det fremgår af den in-
ternationale evaluering, en væsentlig og vigtig del af MST's marine modelkompleks, 

bl.a. fordi disse modeller som noget meget væsentligt bidrager til valideringen af de 
mekanistiske modeller og fordi de bidrager til at der kan tilvejebringes usikkerheds-
analyser. Derfor er videreudviklingen af de statistiske modeller i lyset af evaluerings-
panelets anbefalinger vigtig, tilsvarende videreudviklingen af de mekanistiske model-
ler.  

 Projekt om gennemgang af grundlaget for afgrænsning og typeinddeling af kystvande-

ne i vandområdeplanerne (igangværende). 

 

 Projekt om udvikling af et samlet makrofytindex relateret kvalitetselementet "Makroal-

ger og angiospermer" jfr Vandrammedirektivets bilag V (igangværende). 

 

 Projekt om andre presfaktorer end næringsstoffer (igangværende). 

 

 Projekt om marine vandområders fosforfølsomhed (igangværende). 

 

 Projekter om marine virkemidler (igangværende). 

 

4.3 Datagrundlag 

De foreliggende modeller til VP2 er udviklet/kalibreret på overvågningsdata fra 2002-2011. I 

dette projekt vil modeludviklingen/kalibreringen basere sig på overvågningsdata for årene 
2002-2015. Der skal ved projektets start tages stilling til (MST, AU og DHI) hvorledes der ta-
ges højde for aktuelle konstaterede fejlanalyser på TN- og TP-målinger i NOVANA-
programmet, jf. Miljøstyrelsens servicecheck heraf.   

Følgende data skal DHI tilvejebringe/anskaffe som en del af modeludviklingen: 

 Næringsstoftilførsler fra danske oplande2, foruden oplande til Østersøen og Nordsøen 

 Atmosfæriske N-depositioner 

 Randværdier og meteorologiske data (IDF-model og Nordsømodellen) 

 Tilvejebringelse af en bedre beskrivelse af dybdeforholdene/bathymetrien i de mest 

lavvandede kystvande (ca. 60 kystvande ud af Danmarks 119 kystvande jf. opgørelse 

fra DHI). Baseres på opmåling af bathymetrien i Danmarks lavvandede kystvande på 

baggrund af satellitdata. 

 

 

Næringsstoftilførsler  

Næringsstoftilførsler fra danske oplande og tilførsler fra andre landes oplande til Nordsøen og 
Østersøen er helt centrale for modelopsætningen og det videre forløb med estimering af mål-

belastninger/indsatsbehov.  

                                                

2 Evt. omkostninger dækkes af MST 



 

5 

 

Til DHI's modeludvikling under arbejdet med VP2 modellerne leverede AU daglige næringsstof-

tilførsler fra danske oplande på 4. ordens farvandsniveau for perioden 1990-2011. Til model-
udviklingen under VP3 er der behov for tilsvarende data fra AU med samme opløsning (daglige 
værdier på 4. ordens farvandsniveau), og at denne tidsserie udvides til at dække frem til og 
med år 2016, svarende til yderligere fire års belastningsdata. Disse belastningsdata skal være 
tilgængelige for modeludviklingen senest ultimo oktober 2018 af hensyn til tidsplanen for ud-
viklingsarbejdet. Det er aftalt at MST dækker eventuelle omkostninger ved tilvejebringelsen af 

disse data. 

I det omfang at der er væsentlige ændringer i de beregnede næringsstof-tilførsler mellem de 
tidligere beregninger (1990-2011) og de opdaterede beregninger, eller at der i løbet af udvik-
lingsperioden ændres på belastningerne kan det få betydning for modeludviklingen og den 
tidsplan som er inkluderet i denne beskrivelse. Hvorvidt dette er tilfældet må afklares mellem 
MST og DHI i den aktuelle sag.  

Tilførsler fra andre lande/oplande til Nordsøen og Østersøen skal i udgangspunktet basere sig 

på officielle afrapporteringer til OSPAR og HELCOM.  

Atmosfæriske N-depositioner 

Atmosfæriske N-depositioner leveres af AU til dette projekt som modelresultater opgjort som 
samlede måneds-depositioner af ammonium (NH4) og NOx’er. DHI har i dag adgang til data 
og der er ikke behov for yderligere indkøb. 

Randværdier og meteorologi 

Ud over de ovennævnte næringsstoftilførsler er der behov for anskaffelse af randværdier (fy-
sisk/kemiske observationer og data på modelrande/tilgrænsende farvandsområder) og meteo-
rologi data til at drive de mekanistiske modeller. Som udgangspunktet vil DHI foretrække me-
teorologiske data fra lokale meteorologiske målestationer i nærheden af de aktuelle fjorde, 
som der udvikles modeller fra. Denne type af data skal leveres af MST, der i dag har ret til 

brug af disse data. Alternativt anvendes drivdata fra meteorologiske modeller til både fjord- og 
lokal-modellerne. 

Som randværdier til fjord- og lokal-modeller benyttes i udgangspunktet målinger fra NOVANA 
programmet i det omfang de findes. Derudover suppleres med data fra regionalmodellerne 
udviklet i dette projekt. 

Til de to regionale modeller (IDF-modellen og Nordsømodellen) er der dog behov for mere 
regionale randværdier og modelleret meteorologi. DHIs vandudsigt leverer randværdier til de 
regionale modeller, mens DHI benytter meteorologi leveret af StormGEO. 

MST har allerede indkøbt brugsret til randdata og meteorologi gennem tidligere og sideløbende 
projekter, og mangler i dag udelukkende at købe brugsret til 2013 data. Dette er inkluderet i 
nærværende projekt-budget. 

Forbedret beskrivelse af dybdeforholdene i lavvandede fjorde 

I forbindelse med videreudviklingen af de marine mekanistiske modeller, herunder udbredelse 
til næsten alle fjorde, skal der tilvejebringes en bedre beskrivelse af dybdeforholde-
ne/bathymetrien i de mest lavvandede kystvande, end hvad der foreligger tilgængeligt i dag. 

En sådan forbedret beskrivelse er grundlæggende for videreudvikling af de mekanistiske mo-
deller i fjordene.  

Til brug herfor vil DHI-GRAS lave en opmåling af bathymetrien i Danmarks lavvandede kyst-
vande på baggrund af satellitdata. DHI/DHI-GRAS anslår, at satellitmetoden kan anvendes til 
at forbedre bathymetrien markant i 60 ud af Danmarks 119 kystvande, mens det ikke er nød-
vendigt at forbedre bathymetrien i 51 kystvande. Dertil kommer 8 meget lavvandede kystvan-
de (fx. Gamborg Nor, Tryggelev Nor og Orestrand) med høj turbiditet og/eller høje klorofyl-

koncentrationer, hvor metoden ikke kan anvendes eller kun kan anvendes i dele af vandområ-

det. 
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4.4 Biogeokemisk modeludvikling 

De biogeokemiske modelkomponenter i MEK-modellerne opdateres så de indeholder ny viden, 
der er indhentet igennem en række nyere forskningsprojekter. 

Videreudviklingen skal have fokus på såvel pelagiske som bentiske økosystemprocesser, her-
under processer der styrer udveksling af næringsstoffer mellem sedimenter og pelagiet. Der 
tages udgangspunkt i de biogeokemiske modeludviklinger, der også ligger til grund for de 
mekanistiske modeller under VP2. Disse modeller vil blive opdateret i henhold til DHIs almin-

delige udviklinger og især udviklinger foretaget under forskningsprojekterne NOVAGRASS 
(DSF-projekt) og BIO-C3 (BONUS-projekt). 

Derudover skal der lægges vægt på at inkludere modeludviklinger, der vil kunne adressere 
effekter af andre presfaktorer end næringsstoffer samt effekter af (udvalgte) marine virkemid-
ler (tang, muslinger og ålegræs), og dermed sikre at scenarieanalyser med modellerne kan 
inddrage effekter af virkemidler og andre presfaktorer end næringsstoffer i det omfang der 

måtte være vidensgrundlag og behov for dette. 

 

4.5 Øgning af dækningsgraden af MEK-modeller i fjorde 

Dette projekt skal sikre en udbredelse af MEK modeller til flest mulige (næsten alle) fjorde. 
DHI har i samråd med AU vurderet, at en udviklingsplan omfattende følgende typer af MEK 
modeller vil kunne tilgodese dette. Modeltyper som hver især har væsentlig forskellig ud-
strækning: 

1. Specifikke fjordmodeller: Ringkøbing Fjord, Nissum Fjord, Mariager Fjord, Odense Fjord, 

Roskilde Fjord og Limfjorden (se figur 4.1)  

2. Lokale modeller: Én lokalmodel, der dækker fra Lillebælt til Grenå (grøn modelafgræns-

ning på figur 4.1), én model der dækker fra Lillebælt til Langeland (blå modelafgrænsning 

på figur 4.1) og én model der inkluderer Smålandsfarvandet og nærliggende vandområder 

(rød modelafgrænsning på figur 4.1)  

3. Regionale modeller: Model for indre danske farvande – IDF-modellen (se figur 4.2) og 

Nordsø-modellen (se figur 4.3). 

Omhandlede udviklingsplan betyder at antallet af kystvandområder der kan dækkes af MEK 

modeller øges fra 44 vandområder i VP2 til 112 vandområder i VP3. Kun 7 vandområder vil 

således ikke være omfattet af mekanistiske modeller: Randers Fjord (3 vandområder), Ise-

fjorden (2 vandområder), Københavns Havn og Vandområdet omkring Christiansø.  Udvik-

lingsarbejdet og de tilhørende valideringsprocesser kan dog vise at enkelte vandområder må 

udgå af de mekanistiske modeller som følge af for stor usikkerhed på modelresultaterne. 

I det følgende beskrives de tre mekanistiske modelniveauer (VP3) nærmere (fjordspecifikke 

modeller, lokalmodeller og regionalmodeller). Der lægges generelt vægt på at modellerne til 

brug for VP3 arbejdet kan håndtere scenarier med både N og P reduktioner og at effekter af 

andre presfaktorer og marine virkemidler, jf. igangsatte projekter herom, også kan håndteres i 

modellerne. 

 
 
 
 
 
Specifikke fjordmodeller 
 

I Tabel 4.1 er vist de specifikke fjorde hvor det er prioriteret og vurderet relevant at udvikle 
specifikke modeller som en del af dette modeludviklingsprojekt. I tabellen er ligeledes angivet 
antallet af kystvandområder, som de enkelte modeller dækker.  
 

Med fjordspecifikke modeller kan den geografiske opløsning af modellerne optimeres, således 
at tærskler og snævre kanaler, der har betydning for strømningerne i de enkelte fjorde og 
transporter mellem bassiner, kan beskrives med størst mulig nøjagtighed. Derudover vil en 
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høj (horisontal) opløsning i modellerne, især kystnært, sikre at bentisk vegetation kan inklude-

res passende i modellerne, mens høj vertikal opløsning vil sikre at eventuelle perioder med 
iltsvind kan gengives i modellerne. 
  
På Figur 4.4 er Limfjordsmodellen vist som et eksempel på en fjordspecifik model. Limfjords-
modellen blev udviklet som en del af VP2. Fremadrettet skal Limfjordsmodellen, som det er 
tilfældet med de andre fjordspecifikke modeller, opdateres således at den kystnære modelop-

løsning yderligere optimeres og tilpasses eventuel bentisk vegetation (ålegræs og/eller makro-
alger).  

 

 

 

Figur 4.1: Specifikke fjordmodeller (orange) og lokalmodeller (blå, rød og grøn) . 

 

Figur 4.2: Den regionale model for de indre danske vandområder (IDF). Modellen dækker hele Østersøen 

og har en udstrækning fra Skagerrak til den Botniske Bugt. Modellen inkluderer dermed de mere åbne 

danske vandområder syd for Skagen. IDF-modellen bidrager til at sikre beskrivelsen af effekter i danske 

vandområder af påvirkninger/reduktioner af påvirkninger fra andre lande. 
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Figur 4.3: Udstrækningen af den regionale Nordsømodel. Modellen som inkluderer de danske vandområ-

der fra Vadehavet til Skagerrak dækker hele Nordsøen og den kan dermed også bruges fremadrettet i 

forhold til eventuelle behov under Danmarks implementering af EU's Havstrategi. Modellen bidrager til at 

sikre beskrivelsen af effekter i danske vandområder af påvirkninger/reduktioner af påvirkninger fra andre 

lande. 

 

 

 
 

 

Figur 4.4: Udstrækningen af Limfjordsmodellen med tilhørende opland. Et eksempel på en fjordspecifik 

model. 

I fjordmodellerne vil den horisontale og den vertikale geografiske modelopløsning blive yderli-
gere optimeret så både bentisk vegetation og potentielt iltsvind kan gengives bedre. Dermed 
vil specifikke fjordmodeller blive udviklet så de med størst mulig præcision kan gengive histo-

riske målinger af vandkvaliteten og biologien henover året, og imellem de forskellige år, med 
henblik på at sikre den største præcisionen i scenarier fremadrettet.  
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Som det fremgår af tabel 4.1 vil projektet indebære at i alt 13 vandområder bliver dækket af 

fjordspecifikke mekanistiske modeller til brug for VP3. 

Fjordmodeller Vandområdedækning – antal 

Ringkøbing Fjord (nyudvikling) 1   

Nissum Fjord (nyudvikling) 3 

Mariager Fjord (nyudvikling) 2 

Limfjorden (videreudviklet VP2 model) 3 

Odense Fjord (videreudv. VP2 model) 2 

Roskilde Fjord (videreudv. VP2 model) 2 

I alt 13   

Tabel 4.1. Vandområdedækning med specifikke fjordmodeller 

 
 
Udvikling af lokale modeller dækkende flere sammenhængende fjord- og kystvandssystemer 

Fjordspecifikke modeller (med få vandområder pr. model) er både de mest præcise, men også 
de mest ressourcekrævende typer set i forhold til det antal vandområder de dækker.  

For en række fjorde/vandområder er der ikke på samme måde behov for at opstille fjordspeci-
fikke modeller. Dette skyldes dels af de har et relativt stort vandskifte, og dels at interaktio-

nen med de omkringliggende farvande eksempelvis er styret af en relativ stor åben rand. Ek-
sempler på denne type af fjorde er Vejle Fjord, Kolding Fjord, Åbenrå Fjord, Flensborg Fjord 
m.fl. 

Under arbejdet med VP2 blev denne type af fjorde delvist forsøgt opløst i IDF-modellen, men 
under arbejdet med IDF-modellen viste opløsningen sig ikke at være tilstrækkelig til at model-
len kunne anvendes tilfredsstillende i alle disse områder.    

Derfor skal udviklingsarbejdet under VP3 inkludere lokale modeller (sub-modeller inden for IDF 

modellens hovedafgrænsning), som har en opløsning, der er øget markant i de enkeltstående 
fjorde som er nævnt ovenfor, og desuden yderligere inkluderer en lang række yderligere fjor-
de/vandområder som i dag ikke er inkluderet i IDF-modellen. Disse sub-modellers arealmæs-
sige dækning er langt mindre end i IDF-modellen. Den foreløbige udstrækning af tre sådanne 
modeller er vist i figur 4.1, som de områder omsluttet af de grønne, blå henholdsvis røde lin-
jer, idet modeludviklingsarbejdet dog kan vise, at mindre justeringer af udstrækningen af lo-

kalmodellerne kan vise sig hensigtsmæssig med henblik på at imødekomme ønsket om at 
inddrage flest mulige fjorde i modeludviklingen. 

Med disse tre lokale modeller er det DHIs vurdering, at en stor del af de østvendte jyske fjorde 
(syd for Grenå) og områder i det Sydfynske Øhav og Smålandsfarvandet vil kunne opløses så 
modelresultater repræsenterende disse fjorde efterfølgende vil have en kvalitet så resultaterne 
vil kunne indgå i beregninger af indsatsbehov og målbelastninger for pågældende fjorde.  
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Figur 4.5: Introduktion af små vandområder i lokale modeller. Til venstre er vist et satellitbillede af Virk-
sund-dæmningen og til højre er vist hvordan åbningen mellem Hjarbæk Fjord og Lovns Bredning ved 
Virksund-dæmningen er opløst i Limfjordsmodellen. Denne løsning er ikke praktisk mulig for alle vandom-
råder, og derfor foreslår DHI en løsning, hvor transporten ind og ud sikres, men uden at åbningen opløses 
fuldt korrekt geometrisk.   

I alle tre lokal-modellers områder findes en hel række nor og bugter, hvor der er en relativ lille 

åbning mod eksempelvis Lillebælt. DHI skal ved modeludviklingen af de lokale modeller forsø-
ge inddrage så mange af disse kystvandsområder som overhovedet muligt. DHI tilkendegiver 
at der er gode muligheder herfor. For at kunne inkludere disse vandområder skal der være en 
sammenhæng mellem det enkelte vandområde og de vandområder, som de er i forbindelse 
med. Dette kan enten gøres ved at opløse åbningen, som det eksempelvis er gjort i Lim-
fjordsmodellen imellem Lovns Bredning og Hjarbæk Fjord (Virksund dæmningen), se figur 4.5. 

Denne højopløselige løsning er dog kun mulig i fjordspecifikke modeller, mens modeller med 
større udbredelse kræver en anden løsning for ikke at blive for beregningskrævende (CPU-
krævende). Derfor vil DHI som en del af dette projekt repræsentere alle vandområder inden 
for de viste afgrænsninger, men håndtere de snævreste forbindelser med en struktur-løsning. 
Dette betyder at modellen transporterer vand og stof imellem de to vandområder, men at der 

ikke udføres konkrete hydrodynamiske og transportmæssige 3D beregninger i selve snævrin-
gerne. 

På denne måde er der stor sandsynlighed for at der kan etableres små-skala modeller for alle 
vandområder inden for lokalmodellerne. Det er DHI's ambition at alle modelresultaterne re-
præsenterende disse vandområder har en kvalitet så de efterfølgende kan benyttes til speci-
fikke indsatsberegninger i disse små vandområder, men på nuværende tidspunkt kan DHI ikke 
garantere at udviklingsarbejdet vil føre til at kvaliteten af modellerne i alle de mindre områder 
er fuldt ud tilstrækkelig til dette. Udviklingsarbejdet vil afdække dette. Modeldata fra alle kyst-
vande vil dog under alle omstændigheder kunne indgå i cross-system analyser (under et pa-

rallelprojekt hos AU om videreudvikling af de statistiske modeller) og dermed bidrage med 
værdifuld information til udviklingen af den samlede modelværktøjskasse til brug for arbejdet 
med VP3 vandplanlægningen i alle kystvande.  

4.6 Udvikling af en samlet marin modelværktøjskasse til brug for VP3 - koordination 

af videreudvikling af MEK-modeller og statistiske modeller  

Samtidig og parallelt med videreudvikling af de mekanistiske modeller (omhandlede projekt) 

skal der jf. ovenstående formålsbeskrivelse også ske en videreudvikling af de statistiske mo-
deller (parallelt projekt hos AU), med henblik på tilvejebringelse af en samlet modelværktøjs-
kasse til brug for vandplanlægningen til VP3.  

DHI og AU skal således under modeludviklingen i disse 2 projekter løbende koordinere udvik-
lingsarbejdet således at den samlede modeludvikling, i lyset af anbefalingerne fra det interna-
tionale ekspertpanel og nyeste forskning, optimeres bedst muligt til en samlet modelværktøjs-
kasse til brug for VP3 planlægningen i alle kystvande. Den samlede modelværktøjskasse til 

VP3 arbejdet er en fælles leverance af omhandlede 2 parallel-projekter.  
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5. Økonomi og betalingsplan 

6. Leverancer, tidsplan og milepæle 
Projektets leverancer fremgår af tabel 6.1. Tids- og milepælsplanen fremgår af tabel 6.2. 

Leverancer  

1. Regionale modeller: Opdatering og videreudvikling af eksisterende  
regionale modeller (IDF og Nordsøen) inklusiv særskilte dokumentations- og 
valideringsrapporter*. 

2. Fjordspecifikke modeller: Nyudvikling af fjordspecifikke modeller (Ring-
købing Fjord, Nissum Fjord og Mariager Fjord) inklusiv særskilte dokumenta-
tions- og valideringsrapporter*. 

3. Fjordspecifikke modeller: Opdatering og videreudvikling af eksisterende 
fjordspecifikke modeller (Limfjorden, Odense Fjord og Roskilde Fjord) inklu-
siv særskildte dokumentations- og valideringsrapporter*. 

4. Lokalmodeller: Nyudviklede lokalmodeller (Lillebælt nord, Lillebælt syd, 
Smålandsfarvandet) inklusiv særskilte dokumentations- og valideringsrap-
porter*. 

5. Datainput: Indkøb og oparbejdning af data (herunder bathymetri projekt), 
med tilhørende datadokumentationsrapporter* (se afsnit 4.3) 

6. Samlet modelværktøjskasse: Bidrag til samlet modelværktøjskasse til 
brug for VP3 (MEK +STAT modeller) - Dokumentations og anvendelsesan-
visning (Samlerapport). Fælles leverance med parallelt projekt hos AU om 
videreudvikling af de statistiske modeller jfr projektformål (kap 2) og pro-
jektbeskrivelsen kap. 4.6.  

i alt 

* Alle dokumentationsrapporter afleveres engelsksprogede, med dansk opsummering. 

Tabel 6.1 Leverancer  
 

Miljøstyrelsens brugsret til leverancerne 
 
Miljøstyrelsen har brugsret til de udviklede metoder og modelsetup (Miljøstyrelsens mekanisti-
ske modelsetup). Ved metoder forstås beregningsmetoder. Ved modelsetup forstås de datafi-
ler (f.eks. indeholdende randbetingelser, bathymetri, kalibreringsparametre/data mv.) som 

anvendes i modelsystemerne til at generere output/resultater. Ved modelsystemer eller soft-
ware forstås softwareprogrammer som f.eks. DHI MIKE21, Excel m.v. Miljøstyrelsens brugsret 
omfatter enhver brug af hele eller dele af metoderne og modelsetups, internt og eksternt i 
forbindelse med Miljøstyrelsens virksomhed i forbindelse med vandforvaltningsopgaver, her-
under overvågningsopgaver. Forskningsinstitutionen skal stille de metoder og modelsetups der 
er nødvendige for at Miljøstyrelsen kan udnytte sin brugsret til metoder og modelsetups udvik-
let efter nærværende kontrakt, til rådighed for Miljøstyrelsen og tredjemand efter Mil-

jøstyrelsens valg. Tilrådighedsstillelsen af metoder og modelsetups skal ske til Miljøstyrelsen i 
takt med udviklingen heraf.   
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Tabel 6.2 Tids- og milepælsplan 



 

13 

 

7. Organisering og projekttilrettelæggelse 

Styregruppe, følgegruppe og projektgruppe 

Der nedsættes en styregruppe og en følgegruppe for projektet. Der forventes, at der bliver 
afholdt kvartalsvise styre- og følgegruppemøder i projektperioden jfr. nedenstående tids- og 
milepælsplan. Umiddelbart efter hvert følgegruppemøde vil der som udgangspunkt blive af-
holdt et styregruppemøde. Styregruppen deltager også i følgegruppemødet. Til hvert styre-
gruppemøde vil der som minimum foreligge et opdateret statusnotat for projektet. 

DHI's projektleder på omhandlede projekt er Anders Erichsen. Projektlederen står for koordi-
neringen og den daglige drift af projektet samt deltagelse i styre- og følgegruppemøder.  

Til styring af projektet nedsætter DHI en intern arbejdsgruppe bestående af projektleder An-
ders Erichsen, Mads Joakim Birkeland og Anne Lise Middelboe. Derudover omfatter DHI's pro-

jektteam en række ressourcepersoner jfr. nedenstående. Projektlederen har også ansvaret for, 
som en del af projektet, at inddrage eksterne bidragsydere i projektgruppen jf. nedenfor. Et 
særligt ansvar ligger på den løbende koordinering med projekt hos AU om videreudvikling af 
de statistiske modeller frem mod den fælles leverance fra DHI og AU i form af en samlet mo-

delværktøjskasse dækkende alle de danske kystvande.  

Der vil som minimum blive afholdt månedlige statusmøder (videomøder) mellem projektleder 
på DHI og MST projektejer/projektleder.  

Styregruppe  

Institution Navn Funktion 

MFVM DEP Peter Østergård Have Kontorchef, Vand og Hav, DEP 

MFVM DEP Mogens Kaasgaard Specialkonsulent, Vand og Hav, DEP 

MFVM MST Harley Bundgaard Madsen Projektejer, kontorchef, MST Fyn  

MFVM MST Stig Eggert Pedersen Projektleder, MST Fyn 

DHI Mikael Kamp Sørensen Afdelingschef, DHI  

DHI Anders Erichsen Projektleder, DHI 

AU Peter Henriksen Institutleder, Institut for Bioscience, Roskilde 

AU Karen Timmerman  Projektleder på AU's statistiske modeller.  

 

Følgegruppe 

Interessent/Institution Navne 

Landbrug og Fødevarer Anders Panum ,Marie van Maarschalkerweerd 

SEGES Flemming Gertz 

Danmarks Naturfredningsforening, DN Henning Mørk Jensen 

Danmarks Fiskeriforening Ole Lundberg Larsen 

Danmarks Sportsfiskerforbund Lars Brinch Thygesen 

Bæredygtigt Landbrug Jørgen Evald Jensen, Nikolaj Schulz 

Dansk Akvakultur Lisbeth Jess Plesner 

KL (Repræsenteret ved Aalborg Kommune) Torben Bramming Jørgensen  

Syddansk Universitet (SDU) Mogens Flint 

DHI  Mads Joakim Birkeland 

MFVM MST Thomas Bruun Valdemarsen 
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Projektleder og 

projektgruppe  

Navn og enhed Institution 

Hos leverandør   

Projektleder  Anders Erichsen DHI 

Projektdeltager Mads Joakim Birkeland  DHI 

Projektdeltager Anne Lise Middelboe DHI 

 

Eksterne  vidensinstitutioner 

Institution Kontaktperson  Rolle 

AU Karen Timmer-

mann 

 

Medansvarlig forskningsinstitution i forhold til leve-

rancen af en samlet modelværktøjskasse til brug for 

VP3, med særligt ansvar for videreudvikling af de statis-

tiske modeller. Understøttende forsknings- og rådgiv-

ningsinstitution i forhold til inddragelse af nyeste fors-

kningsviden i udviklingsarbejdet, herunder viden fra 

igangværende projekter om marine virkemidler, viden 

fra projekt om udvikling af et samlet makrofytindex, 

samt viden fra projekt om marine vandområders fos-

forfølsomhed. 

DTU 

AQUA 

NN Understøttende forsknings- og rådgivningsinstitution i 

forhold til inddragelse af forskningsviden fra projekt om 

andre presfaktorer end næringsstoffer. 

SDU Mogens Flindt Understøttende forsknings- og rådgivningsinstitution i 

forhold til inddragelse af nyeste forskningsviden i udvi-

klingsarbejdet, herunder viden fra projekter om marine 

virkemidler. 

DTU 

Compute 

Lasse Engbo Chri-

stiansen 

Understøttende forsknings- og rådgivningsinstitution i 

forhold til inddragelse af forskningsviden om statistiske 

metoder og usikkerhedsbetragtninger. Relevant i forhold 

til den samlede modelværktøjskasse dvs både mekanisti-

ske og statistiske del af værktøjskassen, herunder anven-

delsen af samme. 
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Tidsplan for styre- og følgegruppemøder  

Nedenstående tabel viser tidsplan og hovedmilepæle fsv angår projekttilrettelæggelse og styring i 

projektperioden fra udarbejdelse af projektbeskrivelse til sidste møde i styregruppe og følgegrup-

pe, hvor en samlet dokumentationsrapport præsenteres. Ud over kvartalsvise styre- og følgegrup-

pemøder vil MST afholde månedlige statusmøder med DHI.  

Milepæl Beskrivelse Tidspunkt 

M1 Endelig projektbeskrivelse foreligger. Medio  juni 2018 

M2 Indgåelse af kontrakt. Ultimo juni 2018 

M3 Nedsættelse af styregruppe og følgegruppe og 1. møde i grup-

perne, med præsentation af projektet. 

Medio august 2018 

M4 2. møde i styregruppe og følgegruppe, præsentation af statusno-

tat/delresultater.  

Ultimo oktober 2018 

M5 3. møde i styregruppe og følgegruppe med præsentation af sta-

tusnotat/delresultater. 

Ultimo januar 2019 

M6 4. møde i styregruppe og følgegruppe med præsentation af sta-

tusnotat/delresultater. 

Ultimo april 2019 

M7 5. og sidste møde i styregruppe og følgegruppe med præsentati-

on af slutrapport/dokumentationsrapport 

Ultimo august 2019 

 

8. Risici 

Risiko 

 

Konsekvens Handling Yderligere 

bemærkninger 

 Der er risiko for, at projek-

tets tidsplan ikke kan over-

holdes eller hvis der opstår 

uforudsete problemer i for-

bindelse med det faglige 

arbejde i projektet. 

 

Hvis det igangværende sup-

plerende servicechek hos 

AU (frem mod foråret 2019) 

om analysekvalitet (TN og 

TP analyser) viser behov for 

at opdatere belastningsopgø-

relserne eller marine TN og 

TP analyser anvendt til mo-

dellerne kan det   påvirke 

kalibreringen af modellerne i 

visse områder, hvilket evt 

kan udløse et behov for 

rekalibrering af modellerne 

og dermed en forsinkelse af 

modeludviklingen.   

 

 

Hvis projektet forsin-

kes, vil der være risiko 

for, at modellerne ikke 

når at blive færdigud-

viklet oktober 2019 til 

brug for scenariebereg-

ningerne for VP3 frem 

mod sommer 2020. 

Dette vil kunne betyde, 

at den direktivfastlagte 

tidsplan for vandplan-

arbejdet ikke kan hol-

des.  

Ud over de kvartalsvise 

styre- og følgegruppemø-

der, vil MST løbende være 

i tæt dialog med DHI om 

fremdriften i projektet. 

MST vil således afholde 

månedlige statusmøder med 

DHI for løbende blive op-

dateret på fremdriften i 

projektet. 

 

Hvad angår eventuel risiko  

for forsinkelse af modelud-

viklingsarbejdet forbundet 

med servicechek af analy-

ser og afledte effekter mo-

delkalibreringen, vil MST, 

AU og DHI løbende holde 

sig orienteret herom  og 

være i dialog med henblik 

på at afsøge muligheder for 

at minimere risikoen for 

tidstab i modeludviklingen 

mest muligt.  
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9. Tolerancer 

Toleranceområde Råderum for projektejer 

Projektudgifter: Er der behov for ændringer af det tildelte budget, skal dette aftales med 

projektejer 

Interne ressourcer: Er der behov for ændringer af tildelte ressourcer, skal dette aftales med 

projektejer 

Tid: Projektet skal overholde den tidsplan, der er angivet under pkt. 6. Så-

fremt der opstår behov for at afvige fra denne tidsplan, skal eventuelle 

afvigelser aftales med styregruppen 

Kvalitet: Der henvises til projektbeskrivelsens punkt 2-4 og 6-7 

Større afvigelser og 

ændringer godkendes 

af: 

Projektejer 

10. Rapporteringskrav 

Se leverancer afsnit 6. 


