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1. Stamdata  

Stamdata  

Projektnavn Videreudvikling af Miljøstyrelsens statistiske marine økosy-

stem-modelværktøjer til brug for vandforvaltningen 

Journalnummer MST-403-00019 

Projektejer MST Harley Bundgaard Madsen, kontorchef MST 

Projektleder MST Stig Eggert Pedersen, MST 

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

stiske marine økosystem-modelværktøjer udviklet af AU 

under et tidligere FoU projekt 2013-2015. 

Nuværende fase Initiering 

 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 statistiske marine økosystem-modeller i samspil med de 
mekanistiske marine økosystem-modelværktøjer (parallelt delprojekt hos DHI hvor de meka-
nistiske modeller som blev udviklet til brug for VP2 videreudvikles). Projektet er således et 

delprojekt i en samlet projektportefølje om videreudvikling og anvendelse af MST's marine 
modelværtøjer til brug for vandområdeplanerne 2021-2027 (VP3).   

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 
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 udbredelsen af de mekanistiske modeller øges til at om-
fatte flere vandområder. De statistiske modeller som blev udviklet af AU til VP2 er, som det 
fremgår af den internationale evaluering, en væsentlig og vigtig del af MST's marine model-
kompleks, bl.a. fordi disse modeller som noget meget væsentligt bidrager til valideringen af de 

mekanistiske modeller og fordi de bidrager til at der kan gennemføres datakontrol og usikker-

hedsanalyser. Derfor er videreudviklingen af de statistiske modeller i lyset af evalueringspane-
lets anbefalinger lige så vigtig som videreudviklingen af de mekanistiske modeller. 
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3. Afgrænsninger 

Projektleverancen vil omfatte videreudviklede økosystem-modeller (STAT-modeller) med tilhø-
rende modeldata for de danske kyst- og farvandsområder, inklusiv dokumentationsrapport. 
Videreudviklingen af STAT modellerne er i overensstemmelse med det internationale ekspert-
panels anbefalinger målrettet udviklingen af en avanceret tværsystemisk statistisk model, som 
dækker flest mulige kystvande. Dertil kommer at STAT projektleverancen skal integreres i et 
samlet marint model-setup til brug for scenarieberegninger til Vandområdeplanerne 2021-

2027, omfattende såvel videreudviklede STAT modeller (dette projekt) og videreudviklede 
mekanistiske modeller som udvikles under et parallelt projekt igangsat juli 2018 med DHI som 
projektleder. Der skal løbende pågå koordinering mellem de 2 modeludviklingsprojekter, såle-
des at den samlede modeludvikling følger den nyeste forskning og anbefalingerne fra det in-
ternationale ekspertpanel, og resulterer i en optimeret, samlet modelværktøjskasse til brug for 
VP3 planlægningen i alle marine vandområder.  

4. Projektbeskrivelse 

Dette delprojekt omfatter videreudvikling af MST's statistiske modeller (STAT modeller). Vide-

reudvikling af MST's mekanistiske modeller brugt til VP2 sker ikke i dette projekt, men i et 

parallelt delprojekt hos DHI. Begge disse udviklingsprojekter skal gennemføres i et samspil, 

resulterende i en samlet marin økosystemværktøjskasse til brug for scenarieberegnin-

ger/indsatsplanlægning til VP3. Udviklingsopgaven, der omfatter marine modelværktøjer (me-

kanistiske såvel som statistiske modeller) dækkende alle danske kystvande, vil ske med ud-

gangspunkt i anbefalingerne fra det internationale ekspertpanel og under inddragelse af nye-

ste viden.  

Videreudviklingen af STAT modeller vil så vidt muligt omfatte udvikling af hierarkiske modeller 

med inkorporering af tværsystemiske (”Cross-system”) effekter, således at flest mulige af de 

danske kystområder kan dækkes af stedspecifikke STAT modeller. Datagrundlaget vil være 

afgørende for det endelige modeldesign, herunder antallet af vandområder, som kan dækkes 

af STAT modeller samt antallet af forskellige statistiske modeller. 

Eksempelvis vil en STAT model for Horsens Fjord skulle baseres på variabler (data) specifikke 

for Horsens Fjord (fx næringsstof tilførsler, fysiske/kemiske data, klimatiske data), samt på 

parametriseringer af sammenhænge mellem forklaringsvariable og tilstandsdata (indikatorer). 

De parametriserede sammenhænge vil blive baseret på et netværk af data som inkluderer 

tværsystemiske variabler. Parametriseringen af STAT modellen for Horsens Fjord vil derfor 

bygge på lokale erfaringer, samt inddrage viden om relevante sammenhænge fra et større 

antal vandområder, hvilket forventes at forøge sikkerheden på parametriseringen og kvalite-

ten/sikkerheden af STAT-modelresultaterne. 

4.1 Udgangspunkt  

I forbindelse med VP2 blev der udviklet stationsspecifikke STAT-modeller for 29 NOVANA statio-

ner dækkende 22 vandområder (se figur 1). De var baseret på en indledende variabeludvælgelse 

ved hjælp af multipel lineær regression og efterfølgende blev der lavet PLS modeller, med ud-

gangspunkt i variabelsættet fra den indledende udvælgelse. I den proces, blev stærkt korrelere-

de forklaringsvariable fravalgt i de situationer hvor parameterbestemmelsen blev for usikker. N 

og P tilførsler er ofte korrelerede, og kun i få tilfælde, blev begge variable derfor udvalgt som 

forklaringsvariable, i en given model. Dette var et centralt kritikpunkt i evalueringen af de stati-

stiske modeller brugt til VP2.  
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Figur 1: kort over NOVANA stationer med lange (> 15 år) datatidsserier 

 

I den internationale evaluering blev det anbefalet, at STAT-modellerne videreudvikles ved at 

inddrage tværsystemiske effekter (eksempelvis fysiske karakteristika som middeldybde og op-

holdstid), hvorved viden om systemeffekter fra andre/tilsvarende kystvande i analysen kan over-

føres til det enkelte kystvand) og basere modeludviklingen på Bayesianske metoder, således at 

usikkerheden på modellerne i højere grad kan kvantificeres. Bayesianske metoder er karakteri-

seret ved opstillingen af sandsynlighedsmodeller, hvor man ud fra viden og data for området og 

ved computersimuleringer, dels kan beregne det mest sandsynlige udfald (eksempelvis parame-

ter værdi for sammenhæng mellem tilførsler og koncentrationer) og dels får et estimat for sand-

synligheden af dette udfald.  De Bayesianske metoder/modelelementer betyder eksempelvis for 

en STAT model for Horsens Fjord, at man udover at få et estimat for fx. sammenhæng mellem 

TN tilførsler og klorofyl koncentrationen gældende for Horsens Fjord også får et estimat for hvor 

velbestemt dette parameterestimat er.   

I den internationale evaluering blev det endvidere anbefalet, at STAT-modeller i højere grad 

anvendes til validering af de mekanistiske modeller og at der inkluderes supplerende miljøtil-

standsindikatorer (eksempelvis forårsklorofyl) i modellerne blandt andet med henblik på en 

forbedret beskrivelse af systemernes fosforfølsomhed, samt indbygge yderligere (supplerende) 

indikatorer i modellerne til bedre beskrivelse af især udbredelsen af bundvegetationen. 
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Nærværende projekt skal således arbejde for at forbedre STAT- modellerne udviklet til VP2 ved 

blandt andet at inkludere anbefalingerne fra den internationale evaluering og inddrage ny viden, 

herunder:  

- forbedre modellernes mulighed for at inkludere korrelerede forklaringsvariable (særligt 

kvælstof- og fosfortilførsler), og herunder udvikle forbedrede metoder til at beskrive 

vandområdernes følsomhed for såvel kvælstof- som fosfortilførsler. Med følsomhed 

forstås følsomhed i forhold til miljøtilstanden vurderet på baggrund af VRD's biologiske 

kvalitetselementer "Fytoplankton", "Makroalger og angiospermer" og " Bentisk inver-

tebratfauna" og relevante dertilhørende indikatorer (Jf. blandt andet VRD Bilag V og 

EU Kommissionens interkallibreringsbeslutning vedrørende klassifikationssystemer) 

- udvikle  STAT modeller som   inddrager tvær-systemiske effekter og beskriver usik-

kerheder baseret  på Bayesianse statistiske metoder.  

- Forbedret samspil til/mellem STAT og MEK-modellerne, som til VP3 videreudvikles til 

at dække næsten alle kystvande  

 

Sammenlignes med model setup brugt til VP2 (STAT + MEK modeller), vil STAT- modellers an-

vendelse/rolle i et videreudviklet model setup til VP3 ændres, ikke mindst fordi næsten alle 

kystvande til VP3 dækkes af MEK modeller (fra 44 kystvande i VP2 til 112 i VP3). STAT-

modellerne udvikles med udgangspunkt i data fra 29 kystvandsstationer med de længste tidsse-

rier (Figur 1), men grundet indbygning af tværsystemiske parametre (herunder inddragelse af 

data fra øvrige lokale målestationer med kortere tidsserier) vil langt flere af de kystnære vand-

områder (”fjordtyperne”) blive dækket af stedspecifikke STAT modeller. Datagrundlaget vil være 

afgørende for det præcise antal vandområder som kan dækkes af statistiske modeller.  De stati-

stiske modeller til VP3 forventes således at få følgende anvendelser/funktioner, jf. også anbefa-

linger i den internationale evaluering: 

1. STAT modeller som i samspil med MEK modeller skal anvendes til brug for scenariebe-
regninger (referencetilstand, målbelastning, indsatsbehov mv). 

2. STAT modeller (se 1) til gensidig validering af de mekanistiske modeller (scenariere-
sultater fra MEK-modeller) 

3. STAT modeller (se 1) til brug for gensidig, uafhængig og evidensbaseret kontrol af da-
ta og MEK-modelresultater  

4. STAT modeller (se 1) i samspil med MEKmodeller til brug for usikkerhedsanalyse i for-
hold til målbelastning og indsatsbehov  

 

Videreudvikling af de statistiske modeller i samspil med mekanistiske modeller skal have disse 
modelanvendelser for øje med henblik på at de to modeltyper kan supplere hinanden, som 
anbefalet af det internationale ekspertpanel. Der vil desuden ske en harmonisering af bereg-
ningsforudsætninger, herunder i relation til beregning af dansk andel af belastningen. 

Der vil således i projektet dels blive udviklet forbedrede/nye vandområdespecifikke og tværsy-
stemiske statistiske modeller.  

Dertil kommer at metodegrundlaget for projekterne om videreudvikling af STAT- og MEK-
modeller skal beskrives og operationaliseres, så der i oktober 2019 foreligger en beskrivelse af 
den marine modelværktøjskasse dækkende alle kystvande til brug for scenarieberegninger til 
VP3 af bl.a. referencetilstande for klorofyl, beregninger af målbelastninger (kvælstof og fosfor), 
indsatsbehov mv.   
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Selvom dækningsgraden for både MEK og STAT modeller udvides betragteligt ift VP2, således at 
alle vandområder i princippet er dækket af MEK og/eller STAT modeller, kan det ikke udelukkes, 
at modellerne for enkelte vandområder ”diskvalificeres” i modelevalueringen. Såfremt enkelte 
vandområder ikke dækkes af en STAT og/eller MEK model vil der blive udviklet typespecifikke 
modeller baseret på den ny-udviklede typologi (se kapitel 4.2), og principperne for de typespeci-
fikke modeller vil blive udviklet som en del af STAT og MEK projekterne.     

 

4.2 Sammenhæng til sideløbende projekter 

Sideløbende med nærværende projekt er der 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. 

Det drejer sig særligt om følgende projekter:  

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

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

ne i vandområdeplanerne (igangværende hos AU og DHI). 

 

 Projekt om udvikling af et samlet makrofytindeks for kvalitetselementet "Makroalger 

og angiospermer" jfr Vandrammedirektivets bilag V (igangværende hos AU). 

 Projekt om andre presfaktorer end næringsstoffer (igangværende hos DTU AQUA med 

bidrag fra bl.a AU). 

 Projekt om marine vandområders fosforfølsomhed (igangværende hos AU med bidrag 
fra DHI). 

 Projekter om marine virkemidler (igangværende hos SDU, DTU AQUA, og AU). 

 

4.3 Datagrundlag 

 Modellerne som blev anvendt til VP2 er udviklet/kalibreret på overvågningsdata fra 1990-2012. 

I dette projekt vil modeludviklingen basere sig på overvågningsdata for årene 1990-2016. Der 

skal ved projektets start tages stilling til (MST, AU og DHI) hvorledes der tages højde for aktuelle 

konstaterede fejlanalyser på TN- og TP-målinger i NOVANA-programmet, jf. Miljøstyrelsens ser-

vicecheck heraf.  Der er med de nye målinger længere tidsserier end i VP2, og der vil blive set på 

muligheden for at udvide modelkalibreringsgrundlaget/måleperioderne, hvor der foreligger 

data, så der startes længere tilbage end 1990. 

Datagrundlaget for modeludviklingen i forbindelse med VP3 er baseret på DMIs vejrstationer, 

det marine overvågningsprogram, tilførselsmålinger fra punktkilder og diffuse kilder samt ud-

vaskningsmodeller (NOVANA belastningsdata), geomorfologiske data og hydrologiske egenska-

ber baseret på DHIs hydrodynamiske modeller. 

I det marine overvågningsprogram er der samlet data for de biologiske kvalitetselementer og 

støtteparametre til bedømmelse af den økologiske tilstand. Herudover er det målt fysiske og 

kemiske parametre som kan indgå i modellerne som forklarings-/uafhængige variable.  
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Klimatiske variable 

o Vind 

o Lufttemperatur 

o Solindstråling 

 Data relateret til lokale og regionale påvirkninger fra luft og land  

o ferskvandstilførsel  

o næringsstofbelastning 

Marine NOVANA data 

o Kd 

o Sigtdybde 

o Vandtemperatur 

o Salinitet 

o DIN/DIP 

o TN/TP 

o Fytoplanktondata (herunder klorofyl) 

o Makroalger og angiospermer (herunder ålegræs) 

o Bentisk invertebratfauna (materialiseret i DKI-indexet, som er baseret på be-

regninger af AMBI- og Shannon Wiener-diversitet) 

Data relateret til vandområder og oplande 

o Batymetri 

o Areal og volumen af vandområde (fra MEK projektet) 

o Areal af opland  

Data fra MEK model  

o Opholdstid 

o Ferskvandspåvirkning 

 

4.4 Modeludvikling 

Omhandlede projekt har fokus på at udvikle statistiske økosystemmodeller som adresserer pres-

faktorer og økosystemsammenhænge (pressure/impact) relateret VRD kvalitetselementerne 

makroalger og angiospermer, fytoplankton og bentiske invertebrater med relevante tilhørende 

indikatorer. Den statistiske modeludvikling som sker i omhandlede delprojekt skal ses i sam-

menhæng/koordineres med udviklingen af MEK modeller som udvikles i et parallelt delprojekt 

hos DHI, således at disse 2 delprojekter tilsammen leverer det operationelle marine model-

grundlag som skal anvendes til scenarieberegninger af målbelastninger og indsatsbehov mv. til 

brug for Vandområdeplanerne 2021-2027.    

Det overordnede mål med den statistiske modeludvikling er, at beskrive de indikatorer (både 

interkalibrerede- og supplerende indikatorer), som udvælges i samarbejde med DHI, ud fra 

vandområde specifikke forklaringsvariable som fx næringsstoftilførsler, klima, vandudveksling, 

vanddybde mm. Modellerne vil blive udviklet med udgangspunkt i moniteringsstationer med 

lange tidsserier, men pga. inkorporering af tværsystemiske (”Cross-system”) effekter, vil model-

lerne også kunne dække vandområder uden lange tidsserier, dog med større usikkerhed, da 

datagrundlaget er mindre. Datagrundlaget og modelvalideringen vil i sidste ende være afgøren-

de for det endelige modeldesign, herunder antallet af vandområder, som kan dækkes af sted-

specifikke STAT modeller samt antallet af forskellige statistiske modeller. 

 

Udviklingen af statistiske modeller tager udgangspunkt i de indikatorer( f.eks. klorofyl a, sigt-

dybde, Kd …) som testes og udvælges sammen med DHI og øvrige VP3 projekter jr. 4.2, og som 
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adresserer kvalitetselementerne fytoplankton, bundvegetation og hvis muligt bundfauna.   Dette 

gælder især med henblik på at udvikle bedre beskrivelser af eventuelle effekter af fosfortilførsler 

samt beskrivelse af dybdeudbredelsen af bundvegetationen, som anbefalet af det internationale 

evalueringspanel. Indikatorer relevant for et nyt Makrofytindeks (under udvikling hos AU) ind-

drages og hvis muligt inddrages indikatorer relevant for det EU interkalibrerede bundfaunain-

deks DKI.  

For hver miljøindikator opstilles en hierarkisk (konceptuel) model med indbyggede tværsystemi-

ske effekter (dvs fysisk/kemiske karakteristika som f.eks. hydraulisk opholdstid og gennemsnits-

dybde). Eksisterende viden om årsagssammenhænge fra igangværende VP3 forskningsprojekter 

(se senere), øvrig forskningsviden/litteraturen og fra de stedspecifikke STAT modeller, som blev 

udviklet i VP2, bliver indbygget i modellerne, både i form af viden om koefficienternes sandsyn-

lighedsfordeling (bayesiansk tilgang) og i form af den hierarkiske struktur (se eksempel i fig 2). 

Ved hjælp af den hierarkiske modelstruktur og koefficienternes sandsynlighedsfordeling kan der 

indbygges kendte årsagssammenhænge mellem forklaringsvariable og indikatorer (fx at fosfor 

tilførsler kan påvirke klorofyl) og det vil i højere grad være muligt at tage højde for ko-varierende 

forklaringsvariable f.eks. N og P tilførsler.  Den Bayesianske statistik kan derefter sammen med 

data anvendes til at kvantificere graden af påvirkning fra en given presfaktor/forklaringsvariabel, 

som indgår i den hierarkiske struktur.    

For at gøre modellerne mere bredt dækkende (geografisk) og robuste (flere moniteringsstatio-

ner kan indgå i samme model) indbygges der tværsystemiske data (fx opholdstid og ferskvands-

påvirkning) som forklaringsvariable i modellerne. Det kan f.eks. være effekter relateret til vand-

områdespecifikke karakteristika som eksempelvis vandareal, vanddybde, ferskvandpåvirkning, 

opholdstid mm, der så vidt muligt inkorporeres i den hierarkiske struktur. Modeller som inklude-

rer tværsystemiske effekter vil også kunne bruges i områder med mere sparsomme overvåg-

ningsdata.  Det betyder at alle modeller bliver specifikke for det enkelte kystvand, fordi de drives 

af stedspecifikke data (tilførsler, dybde mm) samt modelstrukturen/parametriseringen, men 

usikkerheden vil blive større for områder med sparsomme overvågningsdata i forhold til områ-

der med mange overvågningsdata.   
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Figur 2: viser en illustration af en konceptuel hierarkisk model med indbyggede tværsystemi-

ske effekter (f.eks. hydraulisk opholdstid og gennemsnitsdybde). Rektangulære variable er 

målte variable mens ovale variable indikerer modelberegnede variable. Dobbeltpil markere at 
to variable er interkorrelerede. Pilene mellem kasserne parametriseres ved hjælp af Bayesi-
ansk statistik. 

Som anbefalet i den internationale evaluering, vil indbyrdes relationer mellem forklaringsvariab-
le og indikatorer i den hierarkiske model struktur i de videreudviklede STATmodeller kvantifice-
res ved hjælp af Bayesiansk statistisk (betingede sandsynligheder).  I Bayesianske statistiske mo-
deller anvender man forhåndsviden om parametre (fx hældningskoefficent, der beskriver sam-
menhæng mellem N tilførsel og klorofyl) – såkaldte initielle priors (dvs. forhåndsviden om para-
meter værdier/udfaldsrum), hvorved man kan beregne de mest sandsynlige parameterværdier 
givet de observerede moniteringsdata. Denne metode bevirker, at man ud fra moniteringsdata 
og bayesiansk statistik både kan beregne den mest sandsynlige parameterværdi (for f.eks. sam-
menhæng mellem N tilførsel og klorofyl koncentration) og derudover kan man også beregne 
parameterens sandsynlighedsfordeling, hvorved man får et udtryk for, hvor sikkert en parame-
ter værdien er bestemt. Den modellerede variabel vil også komme ud med en sandsynligheds-
fordeling, som man kan tolke direkte på eller omregne til et gennemsnit og en standardafvigelse 
(hvis fordelingen er ”normal”). Da modellerne udvikles i en Bayesiansk hierarkisk ramme vil det 
være muligt at adskille procesusikkerhed og måleusikkerhed og dermed kvantificere usikkerhe-
der af både parametre, modelresultater og scenarieberegninger.  

 

4.5 Udvikling af en samlet marin modelværktøjskasse til brug for VP3 - koordination 
af videreudvikling af STAT-modeller og MEK modeller  

Parallelt med videreudviklingen af de statistiske modeller, sker der en videreudvikling af meka-

nistiske modeller (modelprojekt hos DHI). Det er hensigten af de udviklede statistiske og meka-

nistisk modeller skal indgå i et fælles modelkompleks som skal danne grundlag for beregning af 

indsatsbehov og målbelastninger til brug for VP3. For at optimere modelkomplekset og følge 

anbefalingerne fra det internationale evalueringspanel kræves en udpræget koordinering mel-
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lem de 2 modelprojekter (udviklingen af hhv. STAT- og MEK modeller), således at modellerne, 

når de er færdigt udviklede, i bedst muligt omfang kan:  

1) dække så mange vandområder som muligt,  

2) er harmoniserede mht. modellerede indikatorer,  

3) kan anvendes til gensidig validering og usikkerheds/sensitivitets betragtninger og  

4) kan anvendes til robuste estimater af indsatsbehov og målbelastninger.  

Det vil være en særskilt leverance at sikre tæt koordinering mellem modelprojekterne og udar-

bejde en beskrivelse af det samlede modelkompleks.    

5. Økonomi og betalingsplan 
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6. Leverancer, tidsplan og milepæle 

Projektets tids- og milepæle fremgår af tabel 6.1 med tilhørende GANT diagram. Leverance-
planen fremgår af tabel 6.2. 

Milepæle/opgaver Start/slut 

Udvælgelse af indikatorer og design af det samlede modelkom-
pleks (STAT + MEK) til brug for VP3  

- - Test og udvælgelse af indikatorer  

- - Design af det samlede modelkompleks  

November 2018/December 2018  

(fælles aktivitet med DHI) 

Præsentation af valg af indikatorer og design af modelkompleks 
(møde)  

Januar 2019 

(fælles aktivitet med DHI) 

Udvikling af setup for  hierarkiske modeller med inkorporering 
af tværsystemiske effekter (overordnet STAT modeldesign) 

December 2018/Februar 2019 

Indsamling og preprocessering af inputdata herunder tidslig 
interpolering samt beregning af indikatorer og inputparametre 

Januar 2019/Marts 2019 

Præsentation af hierarkiske modeller (møde) April 2019 

Opstilling og evaluering af operationelle tværsystemiske hieraki-
ske modeller, herunder udvikling af Bayesianske kvantificerings-
rutiner og anvendelse af disse for områder med lange (>15 år) 
tidsserier.  

Marts 2019/September 2019 

Statusmøde med præsentation af foreløbige modelresultater 
(møde) 

August 2018 

Evaluering af  modeller for  områder uden lange data tidsserier  Juli 2019/September 2019 

 STAT modeller operationelle og klar til anvendelse Oktober 2019 

Slutmøde med præsentation (power points) af endelige model-
ler (møde) 

Oktober 2019 

Beskrivelse/dokumentation af STAT modeller (bidrag til samle-
rapport om ”samlet modelværktøjskasse til brug for VP3” ) 

Ultimo november 2019 

Samlet modelværktøjskasse: Rapport som dokumenterer de 
udviklede modelværktøjer og beskriver deres anvendelsesmu-
ligheder.  

Ultimo november 2019 

(Fælles leverance med DHI). 

 

Tabel 6.1 Tids- og milepælsplan inklusiv GANT diagram  

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

Udvælgelse af indikatorer og design af modelkomplex (med DHI)

Præsentation af indikatorer og modelkompleks

Udvikling af hierakiske modeller (overordnet STAT model design)

Indsamling og behandling af inputdata

Præsentation af hierarkiske modeller

kodning af Beysianske modelleringsrutiner

Vurdering af modelkvalitet (for områder med lange tidsserier)

Status 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
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Leverancer   

1. PowerPoint præsentation om metode bag udvælgelse af indikatorer og 
design af det samlede modelkompleks (STAT + MEK) til brug for VP3 

Ultimo december 2018 

Fælles leverance med DHI 

2. PowerPoint præsentation om valg af indikatorer og model setup, samt 
overordnet præsentation om anvendelses muligheder (samspil med MEK 
modeller).  

April 2019 

Fælles leverance med DHI 

3. PowerPoint præsentation om status for modeludvikling inkl. første mo-
delresultater. 

August 2019 

3. PowerPoint præsentation med endelige modeller og modelresultater samt 
anvendelsesmuligheder. 

Oktober 2019 

4. Delrapport  – dokumentationsrapport for statistiske modeller – bidrag til 
samlet rapport om ”samlet modelværktøjskasse til brug for VP3”   

Ultimo november 2019 

5. Samlet modelværktøjskasse: Bidrag til samlet modelværktøjskasse til 
brug for VP3 (MEK +STAT modeller) - Dokumentations og anvendelsesan-
visning (Samlerapport). Fælles leverance med parallelt projekt hos DHI om 
videreudvikling af de mekanistiske  modeller jfr projektformål (kap 2) og 
projektbeskrivelsen (kap. 4). 

Ultimo november 2019 

Fælles leverance med DHI 

* Rapporter afleveres engelsksprogede, med dansk opsummering. 

 
Tabel 6.2 Leverancer  

 
 
 

Miljøstyrelsens brugsret til leverancerne 
 

Miljøstyrelsen har brugsret til de udviklede metoder og modelsetup (Miljøstyrelsens STAT mo-

delsetup). Forskningsinstitutionen skal stille de metoder og modelsetups der er nødvendige for 

at Miljøstyrelsen kan udnytte sin brugsret til metoder og modelsetups udviklet efter nærværen-

de kontrakt, til rådighed for Miljøstyrelsen og tredjemand efter Miljøstyrelsens valg.  
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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. Styregrup-
pens overordnede rolle er facilitere fremdriften i projektet i overenstemmelse med projektpla-
nen (PID), herunder leveranceplan, tids- og milepælsplan. Forud for hvert styregruppemøde 

udarbejder AU et statusnotat til styregruppens godkendelse. Statusnotatet redegør for frem-

driften i projektet jfr. tids- og leveranceplanen kapitel 6.  

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

Derudover omfatter AU's projektteam en række ressourcepersoner jfr. nedenstående. Projekt-
lederen 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 DHI om videreudvikling af MEK modeller frem mod den fælles leverance fra AU og DHI i 

form af en samlet modelværktøjskasse dækkende alle de danske kystvande. Dertil kommer 
indragelse af DTU Compute med henblik på afsøgning af muligheder og metoder til vurdering 
og kvantificering af usikkerheder på modeller og modelprædiktioner.  

Projektleder og 

projektgruppe  

Navn og enhed Institution 

   

Projektleder  Karen Timmerman AU 

Projektdeltager Christian Damgaard AU 

Projektdeltager Jesper Christensen AU 

Projektdeltager Stiig Markager AU 

Projektdeltager Post Doc NN AU 

 

Der vil som minimum blive afholdt månedlige statusmøder (videomøder) mellem projektleder 
på AU 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 på DHI's MEK modeludvikling 

AU Peter Henriksen Institutleder, Institut for Bioscience, Roskilde 

AU Karen Timmerman  Projektleder på AU's STAT modeludvikling.  
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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 Kom-

mune) 

Torben Bramming Jørgensen  

Syddansk Universitet (SDU) Mogens Flindt 

DHI  Mads Joakim Birkeland 

MFVM MST Thomas Bruun Valdemarsen 

 

 

Eksterne projektgruppedeltagere og bidragsydere 

Institution Navn  Rolle 

DHI Anders Erichsen Medansvarlig forskningsinstitution i forhold til leve-

rancen af en samlet modelværktøjskasse til brug for 

VP3, med særligt ansvar for videreudvikling af de me-

kanistiske  modeller. Understøttende forsknings- og 

rådgivningsinstitution i forhold til inddragelse af nyeste 

forskningsviden i udviklingsarbejdet, herunder viden fra 

igangværende VP3 projekter om gennemgang af grund-

laget for afgrænsning, karakterisering og typeinddeling 

af kystvandene i vandområdeplanerne.    

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 mekanistiske og statistiske del af værktøjskas-

sen, herunder anvendelsen af samme. Deltager/bidrager 

med input vedr. metoder til vurdering og om muligt 

kvantificering af usikkerheder på modeller og model-

prædiktioner 
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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 AU.  

Milepæl Beskrivelse Tidspunkt 

M1 Endelig projektbeskrivelse foreligger. Ultimo oktober 2018 

M2 Indgåelse af kontrakt. Ultimo november 2018 

M3  Møde i styregruppe og følgegruppe, præsentation af projektbe-

skrivelse.  

5. november 2018 

M4  Møde i styregruppe og følgegruppe med præsentation af status-

notat/delresultater. 

Ultimo januar 2019 

M5  Møde i styregruppe og følgegruppe med præsentation af status-

notat/delresultater. 

Ultimo april 2019 

M6 Møde i styregruppe og følgegruppe med præsentation af status-

notat/delresultater. 

Ultimo august 2019 

M7  Møde i styregruppe og følgegruppe med  præsentation af mo-

deller og modelresultater  

Primo oktober 2019 

M8 Møde i styregruppe og følgegruppe med endelig præsentation af 

slutrapport/dokumentationsrapport. 

Ultimo november 

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 

modellerne i visse områder, 

hvilket evt kan udløse et 

behov for rekalibrering af 

modellerne og dermed en 

forsinkelse af modeludvik-

lingen.   

 

 

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 AU om 

fremdriften i projektet. 

MST vil således afholde 

månedlige statusmøder med 

AU for løbende blive opda-

teret på fremdriften i pro-

jektet. 

 

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. 

 


