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Overskrift to linjer  

ændr 2. linje til 

AU Passata Bold 

OVERORDNEDE RAMME 

Udvikling af modelværktøjskasse til brug for VP3. 

 

Kravspecifikation/ønsker til værktøjskassen: 

• Skal dække alle vandområder 

• Skal kunne anvendes til scenarieberegninger (indsatsbehov mm) 

• Øge mulighed for inddragelse af lokale forhold  

• Øge den rumlige præcision 

• Øge sikkerheden på modelprædiktioner 

• Være klar til anvendelse i oktober 2019 

 

Forbedrede statistiske modeller skal indgå som del af værktøjskassen 
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Overskrift én linje 

Light eller AU Passata Bold FORMÅL MED STAT-MODEL PROJEKT 

Videreudvikle STAT modeller efter anbefalinger fra IE-panel med fokus på at: 

 

• Forbedre beskrivelse af kvalitetselementer (fytoplankton, bundveg. og hvis muligt 

bundfauna) 

• Dække så mange vandområder som muligt, med stedspecifikke modeller  

• Øge sikkerheden på modelprædiktioner 

• Forbedre mulighed for samtidig inklusion af N og P tilførsler 

• Forbedre beskrivelse af vandområders N og P følsomhed  

• Forbedre mulighed for kvantificering af usikkerheder 

• Bidrage til en forbedret modelværktøjskasse 
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Overskrift én linje 

Light eller AU Passata Bold STAT MODEL METODE 

Udvikling af hierarkiske Bayesianske modeller (HBM), hvilket i højere grad vil 

• Muliggøre separering af effekter af ko-varierende variable (fx N og P tilførsler) 

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

• Estimere sikkerheden på centrale parametre og responser 

 

Inkludere tværsystemiske (cross-system) effekter, hvilket sandsynligvis vil 

• Øge modellernes robusthed og sikkerhed 

• Øge mulighed for modellering i områder uden lange tidsserier 
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Overskrift én linje 

Light eller AU Passata Bold 

ILLUSTRERING AF HBM-MED TVÆRSYSTEMISKE EFFEKTER 

• Kasser er stedspecifikke data 

• Pile (parametriseringen) kvantificeres med 

Bayesiansk statistik med data fra flere 

stationer. 
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Overskrift én linje 

Light eller AU Passata Bold MODEL FUNDAMENT - MONITERINGSSTATIONER 

Lange tidsserier Data 
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Overskrift én linje 

Light eller AU Passata Bold METODE  - FORTSAT  

Revision af model-indikatorer med fokus på 

• Fytoplankton, bundvegetation og om muligt bundfauna 

• Bedre beskrivelse af N og P følsomhed af kvalitetselementer/indikatorer 

 

Løbende koordinering med MEK modelprojekt/DHI mhp 

• Harmonisering af indikatorer 

• Design af samlet modelværktøjskasse (herunder plan for områder, som ikke dækkes 

af brugbare stedspecifikke modeller) 

• Mulighed for gensidig modelvalidering 

• Mulighed for bedre kvantificering af usikkerheder 
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Overskrift én linje 

Light eller AU Passata Bold FORVENTET OUTPUT 

• Én statistisk model for hver indikator (teoretisk kan flere indikatorer være i samme model) 

 

• I princippet én model for alle vandområder (men mere sandsynligt med opsplitning) 

• Modellen vil dække flere vandområder pga tværsystemiske effekter –både med 

lange og kortere datatidsserier 

• Størst sikkerhed for områder med mange data 

• Datagrundlag vil afgøre antal af modeller og områder der kan dækkes  

 

• Modellen er stedspecifik fordi den drives af stedspecifikke inputparametre (tilførsler, 

dybde, osv) 

 

• Sikkerheden på centrale model-parametre kan kvantificeres 

 

• Ikke alle områder kan dækkes af (brugbare/tilstrækkeligt troværdige) STAT modeller 
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Overskrift én linje 

Light eller AU Passata Bold TIDSPLAN 

Opgave 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Udvælgelse af indikatorer og design af modelkomplex (med DHI)

Udvikling af hierakiske modeller (overordnet STAT model design)

Præsentation af indikatorer og model setup

Indsamling og behandling af inputdata

kodning af Beysianske modelleringsrutiner

Vurdering af modelkvalitet (for områder med lange tidsserier)

Midtvejsstatus for modeludvikling

Evaluering af modeller for områder uden lange tidsserier

Vurdering af modelkvalitet - modeller klar til anvendelse

Slutmøde med præsentation af modeller og resultater

Dokumentation af STAT modeller

Dokumentation og design af samlet modelkompleks (med DHI)

Projektledelse og møder

2018 2019

”Design”-fase 

Modelbygning og evaluering 

Dokumentation 



Videreudvikling af MST’s marine mekanistiske 
model-setup til brug for vandforvaltningen  
Anders Chr. Erichsen, DHI Danmark 
Mads Birkeland, DHI Danmark 



Formål 

• Overordnet projekt: Videreudvikling af Miljøstyrelsens marine økosystemmodel-kompleks 

(mekanistiske og statistiske modeller) udviklet til brug for vandområdeplanerne 2015-2021 

 

• Formål: 

• At øge sikkerheden i vurderingerne af kystvandenes indsatsbehov 

• I højere grad at tage højde for særlige lokale forhold (differentiering) 

 

• Mekanistiske marine økosystem-modeller: Mekanistiske modeller er et delprojekt i en samlet 

projektportefølje om videreudvikling og anvendelse af MST's marine modelværtøjer til brug for 

vandområdeplanerne 2021-2027 (VP3).   

• Omfatter bl.a. en øget udbredelse af de mekanistiske modeller med henblik på også at inkludere (næsten) alle de 

danske kystvande/marine vandområder.  

• Videreudviklingen skal ske med udgangspunkt i nyeste forskningsmæssige viden, samt anbefalingerne fra den 

internationale evaluering 

• Omhandler alene udviklingen og dokumentation af modellerne - anvendelsen og omfang endnu ikke fastlagt 

 

© DHI 



Mekanistiske Modellerne og Målinger 

• Årsagssammenhænge (differentiale 

ligninger) 

 

• Fysisk beskrivelse 

 

• Biologisk og fysisk viden for et givent område 

(målinger indgår indirekte som del af 

formelapperatet) 

 

• Høj spatial- og temporal opløsning 

 

• Validering af modellerne (målinger) 

 

• Målinger og modeller integreres ifm. 

tilstandsvurderinger og målbelastninger 
© DHI 



Modelstrategi 

• Regionale modeller 

• Lokale modeller 

• Fjordspecifikke modeller 
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Modelstrategi 

• Regionale modeller 

• Lokale modeller 

• Fjordspecifikke modeller 

© DHI 



Fjordspecifikke modeller 

© DHI 

Fjordmodel Vandområdedækning – antal 

Ringkøbing Fjord 1 

Nissum Fjord 3 

Mariager Fjord  2 

Limfjorden 3 

Odense Fjord 2 

Roskilde Fjord 2 

i alt 13 



Regionale modeller 

© DHI 

Fjordmodel Vandområdedækning – antal 

IDF-modellen 35 

Nordsømodellen 7 

I alt 42 



Lokalmodeller 
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Lokalmodel: Eksempel 

© DHI 



Lokale modeller/Regional-modeller 

© DHI 

Fjordmodel Vandområdedækning – antal 

Nord for Lillebælt 6 (15) 

Syd for Lillebælt 6 (29) 

Smålandsfarvandet 4 (13) 

I alt 16 (57) 



MSTs Projektportefølje om Videreudvikling og Anvendelse 

• 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 anbefalingerne fra 

den internationale evaluering (projekt forventes igangsat i 3 kvartal 2018). 

 

• Projekt om gennemgang af grundlaget for afgrænsning og typeinddeling af kystvandene i 

vandområdeplanerne (igangværende). 

 

• Projekt om udvikling af et samlet makrofytindex relateret kvalitetselementet "Makroalger og 

angiospermer" (igangværende). 

 

• Projekt om andre presfaktorer end næringsstoffer (igangværende). 

 

• Projekt om marine vandområders fosforfølsomhed (igangværende). 

 

• Projekter om marine virkemidler (igangværende). 
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Tidsplan – Mekanistiske Modeller 
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Tak for Jeres opmærksomhed 
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