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1. Stamdata  

Stamdata  

Projektnavn Anvendelse af MST's marine modelkompleks og metode-

udvikling til brug for vandområdeplanerne 2021-2027 

Journalnummer MST-403-00020 

Projektejer MST Harley Bundgaard Madsen, kontorchef MST 

Projektleder MST Stig Eggert Pedersen, MST 

Projektets primære formål Projektet har til formål at anvende Miljøstyrelsens samlede 

marine modelkompleks og udvikle metoder på baggrund af 

modeldata til beregning af målbelastninger ifm. vandområ-

deplanerne 2021-2027. Det marine modelkompleks er ud-

viklet af AU og DHI under tidligere FoU projekter 2018-

2019. 

Nuværende fase Final 

 2. Projektets formål   

Baggrund 

I forbindelse med Fødevare- og Landbrugspakken blev det besluttet at gennemføre en interna-

tional evaluering af de marine økosystemmodeller, som blev anvendt som en del af det faglige 
grundlag for vandområdeplanerne 2015-2021 (VP2).  

Den internationale evaluering blev gennemført hen over sommeren/efteråret 2017 af et inter-
nationalt panel bestående af 5 forskere. Evalueringen resulterede i en rapport indeholdende en 
række konkrete forslag/anbefalinger til den videre udvikling af de marine modelværktøjer. Det 
fremgår blandt andet af denne rapport, at panelet finder det vigtigt at bygge videre på de ek-
sisterende modelværktøjer, som omfatter både statistiske og mekanistiske modeller, bl.a. 

fordi anvendelsen af to modeltyper muliggør at der kan gennemføres datakontrol og usikker-
hedsanalyser. På baggrund af anbefalingerne fra den internationale evaluering har MST igang-
sat en række FoU projekter. Dette projekt har til formål at sikre, at der kan beregnes retvi-
sende, transparente og differentierede klorofylreferenceværdier og målbelastninger for så 
mange vandområder som muligt, ved at inddrage nyeste forskningsviden, herunder den viden, 
som tilvejebringes på baggrund af alle FoU projekter igangsat til brug for vandområdeplanerne 
2021-2027, bl.a på baggrund af anbefalingerne fra den internationale evaluering.  

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 de økosystemmo-
delværktøjer og metoder, som blev anvendt til vandområdeplanerne 2015-2021 (VP2). Videre-
udviklingen skal ske med udgangspunkt i anbefalingerne fra det internationale ekspertpanel, 

som i efteråret 2017 gennemgik modeller og metoder anvendt under VP2. 

Første fase omfattende videreudviklingen af Miljøstyrelsens statistiske og mekanistiske marine 
økosystem-modelværktøjer til brug for VP3 pågår frem mod oktober 2019 i allerede igangsatte 
integrerede FoU projekter hos Aarhus Universitet og DHI. 

Anden fase (dette projekt) omfatter anvendelse af det opdaterede marine økosystemmodel-
kompleks til at udvikle metoder og afvikle nødvendige modelscenarier, som kan danne bag-
grund for en systematisk og transparent tilvejebringelse af klorofylreferenceværdier og målbe-

lastninger for alle de danske kystvande på et så målrettet og differentieret grundlag som mu-
ligt.  
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Dette projekt er således et delprojekt i en samlet projektportefølje om videreudvikling og an-
vendelse af MST's marine modelværtøjer til brug for VP3. Projektet er en helt central del af 
udviklingsarbejdet frem mod VP3, da netop dette projekt resulterer i nye og opdaterede mål-
belastninger og indsatsbehov baseret på de opdaterede modeller under inddragelse af ny vi-

den bl.a genereret i sideløbende parallelle FoU-projekter.  

Som nævnt ovenfor videreudvikles både de mekanistiske og statistiske modeller i igangvæ-
rende FoU-projekter i perioden 2018-2019. I nærværende projekt skal der udvikles metoder, 
som baseret på de nyudviklede modeller, kan benyttes til at beregne klorofylreferencetilstande 
og målbelastninger. Som grundlag for metoderne skal der gennemføres en række modelbereg-
ninger (scenarier) med de mekanistiske modeller – som nu er udbredt til at inkludere (næ-
sten) alle de danske kystvande/marine vandområder. Derudover skal der afvikles tilsvarende 

beregninger med de nyudviklede statistiske Bayesianske modeller. Gennemførelsen af dette 
projekt kræver derfor stor indsigt i de af AU og DHI opdaterede modeller, samt indsigt i øvrige 
marine FoU projekter til brug for VP3, med henblik på at fastholde nyeste forskningsmæssige 

viden, samt sikre hensyntagen til anbefalingerne fra det internationale ekspertpanel1, som i 
efteråret 2017 har gennemført en evaluering af de marine modelværktøjer og deres anven-
delse under udviklingen af det faglige grundlag for vandområdeplanerne. 

Se kapitel 4 for en detaljeret projektbeskrivelse. 

3. Afgrænsninger 

Projektleverancen skal omfatte beregninger af klorofylreferencetilstande og målbelastninger 

for alle kystvande, under anvendelse af de mekanistiske modeller og statistiske modeller for 
de danske marine vandområder, som frem mod efteråret 2019 udvikles i igangværende FoU 
projekter hos DHI henholdsvis AU. Beregningerne baseres på opdaterede vandområdeaf-
grænsninger og typologier fra igangværende FoU projekt om gennemgang af grundlaget for 

afgrænsning, karakterisering og typeinddeling af kystvandene i vandområdeplanerne.  

Projektleverancen skal integrere udviklinger af mekanistiske modeller og statistiske modeller i 
et samlet marint modelkompleks med henblik på at udvikle metoder og gennemføre modelbe-

regninger af klorofylreferencetilstande, samt beregninger af målbelastninger som grundlag for 
fastlæggelse af indsatsbehov. Projektleverancen omfatter en rapport med differentierede klo-
rofyl-a grænseværdier samt målbelastninger (N og P) for alle kystvande, med tilhørende doku-
mentation af metoder og anvendte forudsætninger samt usikkerhedsvurderinger. 

Første del af nærværende projekt (WP1) skal udvikle beregningsmetoder, herunder inte-
grere/operationalisere de nyudviklede modelværktøjer i et samlet marint model-kompleks 
dækkende alle danske kystvande, med henblik på at gennemføre scenarieberegninger til brug 

for vandområdeplanerne 2021-2027. I denne fase identificeres også hvilke beregninger der 
kan tilvejebringe de nødvendige data til fastlæggelse af klorofylreferencetilstande og tilhø-
rende grænseværdier, samt målbelastninger. Endvidere identificeres og tilvejebringes de nød-

vendige modelinputdata og forudsætninger til brug for scenarieberegningerne, herunder ek-
sempelvis modelinputdata (scenariedata) om påvirkninger af N og P, samt eventuelle forud-
sætninger om udviklingen i danske og andre landes påvirkninger og effekten af iværk-

satte/fremtidige miljøindsatser. Som eksempel på forudsætninger til brug for modelberegnin-
ger kan nævnes forudsætning om gennemførelse af Baltic Sea Action Plan og NEC direkti-
vet/Gøteborg protokollen (loft for størrelsen af luftemissioner, herunder kvælstofemissioner).  

Anden del af projektet (WP2-WP6) omfatter selve beregningerne, der tilvejebringer nødven-
dige data til brug for differentieret beregning af målbelastninger (N og P) i forhold til at sikre 
god økologisk tilstand i alle danske kystvande. Endvidere gennemføres beregninger af klorofyl-
a referencetilstand i alle kystvande (WP3), blandt andet baseret på modelinputdata fra et 

                                                

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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igangværende FoU projekt om fastlæggelse af år 1900 belastningen (kvælstof og fosfor) til 
kystvandene fra danske landarealer. 

Metodeudviklingen (WP1) omhandler en metode til fastlæggelse af målbelastninger relateret 
den danske andel af et konstateret indsatsbehov, dvs. en metode der tager hensyn til indsats-

behov i såvel DK og som i andre lande (byrdefordeling) – herunder vurdering af betydning af 
allerede gjorte indsatser, og valget af basisperiode for beregningerne. Dertil kommer udvikling 
af en metode til fastlæggelse af målbelastning for de vandområder, som ikke kan dækkes af 
tilstrækkeligt valide statistiske eller mekanistiske modeller. Første del af projektet (WP1) skal 
således identificere den fagligt mest optimale metode til beregning af målbelastninger under 
hensyntagen til bidraget fra andre lande og effekten af allerede gjorte indsatser (reduktioner i 
udledninger). Som et resultat af WP1 fremlægger DHI og AU anbefalinger til metode for pro-

jektets følgegruppe og styregruppe. På baggrund heraf beslutter styregruppen hvilket bereg-
ningsgrundlag der skal anvendes i anden del af projektet (WP2-6), herunder også hvilken ba-
sisperiode der skal lægges til grund for beregningerne af målbelastninger og indsatsbehov. Til 

vandområdeplanerne 2015-2021 lå basisperioden 1997-2001 til grund for beregningerne.  

Der skal i projektet løbende pågå koordinering mellem dette projekt og de igangværende pro-
jekter om videreudvikling af mekanistiske og statistiske modeller. Dertil kommer koordinering 
med en række andre sideløbende MST-projekter, og her henvises til projektbeskrivelsen for en 

nærmere gennemgang. 

Dette FoU-projekt skal således omfatte en koordineret metodeudvikling, der tager udgangs-
punkt i anbefalingerne fra det internationale ekspertpanel og nyeste forskning samt resultater 
fra igangværende og sideløbende FoU projekter til brug for VP3, og dermed sikre en samlet 
modelværktøjskasse til brug for VP3 planlægningen i alle marine vandområder. 

Beregninger og analyser af klimaeffekters betydning for indsatsbehovet i kystvande, samt be-

regninger og analyser der kan afdække reguleringspotentiale og betydning for indsatsbehovet 

af årstidsbestemt regulering planlægges gennemført i separate projekter.  

Der vil ikke, knyttet til dette projekt, blive gennemføret modelberegninger relateret analyser 
af øvrige virkemiddeleffekter, herunder eksempelvis effektberegninger af eventuelle marine 
virkemidler som fx muslingebrug eller stenrev. 

4. Projektbeskrivelse 

Projektet omfatter udvikling af metoder og modelberegninger med henblik på bestemmelse af 
klorofyl-a referencetilstande og deraf afledte grænseværdier for klorofyl-a (tilstandsgrænser) 
samt beregninger af målbelastninger, under inddragelse af viden og konklusioner fra en række 
sideløbende MST FoU projekter. Dermed tager dette projekt afsæt i anbefalingerne fra det in-

ternationale ekspertpanel. 

4.1 VP3 modelgrundlaget 

I to igangsatte FoU projekter hos DHI og AU vil der i perioden frem mod efteråret 2019, med 
få undtagelser, blive udviklet specifikke modeller for samtlige danske fjorde og kystvande. Helt 
specifikt udvikles der mekanistiske hydrodynamiske og biogeokemiske modeller for Ringkøbing 
Fjord, Nissum Fjord, Mariager Fjord, Odense Fjord, Roskilde Fjord, det Nordvestlige Bælthav, 

det Sydvestlige Bælthav, vandområder i og omkring Smålandsfarvandet, foruden Nordsøen og 
de Indre Danske Farvande (IDF). Dertil kommer en række statistiske modeller, baseret på 
Bayesiansk statistik, som udvikles for en lang række af moniteringsstationer i de danske fjorde 
og kystvande. Gennem disse to FoU projekter sikres dermed et modelgrundlag, som forvente-
ligt vil kunne dække næsten alle danske vandområder. Disse modeludviklingsaktiviteter er en 
direkte opfølgning på den internationale evaluering, der netop anbefalede at så mange kyst-
vande som muligt skulle dækkes af mekanistiske modeller, og at de statistiske modeller skulle 

benytte sig af Bayesiansk statistik.   
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Modeludviklingen i disse to igangværende FoU projekter omfatter ikke anvendelse af model-
lerne til scenarieberegninger til brug for VP3, men omfatter alene videreudvikling af VP2 mo-
dellerne – det vil sige udvikling, opsætning, kalibrering og validering af de statistiske modeller 
for perioden 1990-2016 og de mekanistiske modeller for perioden 2002-2016.  

Overordnet projektindhold og arbejdspakker 

Nærværende projekt omfatter anvendelsen af disse nyudviklede modeller til scenarieanalyser 
til brug for en differentieret beregning af målbelastninger (N og P) relateret alle kystvande. 
Endvidere skal der med det nye modelgrundlag udføres differentierede beregninger af referen-
cetilstande og grænseværdier for klorofyl-a dækkende alle kystvande. Dertil kommer bereg-
ninger af støtteparametre (Fx N, P, ilt, lys) som relaterer sig til alle VRD miljøkvalitetsindikato-
rer herunder fytoplankton, makroalger og blomsterplanter, samt bundfauna indikatoren DKI. 

Beregningerne skal sikre en tilvejebringelse af resultater for alle vandområder, som er dækket 
af de to typer af modeller, og derudover udvikling af metoder til håndtering af vandområder, 

som ikke er dækket af enten statistiske og/eller mekanistiske modeller, således at der kan be-
regnes indsatsbehov og målbelastninger for alle danske vandområder.    

Nærværende projekt har derfor følgende overordnede formål (organiseret i 6 arbejdspakker 
(WP) fordelt på en indledende metodeudvikling (del 1) og efterfølgende udførelse og bereg-
ning af referenceværdier og målbelastning (del 2): 

DEL I: Indledende metodeudvikling 

 WP1: Udvikling af metode til beregning af vandområdedifferentierede referen-

cetilstande og målbelastninger under hensyntagen til andre landes påvirk-

ningsbidrag. Metodeudviklingen baseres på anbefalinger fra den internationale 

evaluering og skal samtidig sikre at viden fra sideløbende MST FoU projekter 

inddrages i de endelige beregninger af målbelastninger. I næste afsnit (afsnit 

4.2) er kort beskrevet de MST FoU projekter, som bidrager med viden, som 

metodeudviklingen skal kunne inddrage, således at de får indflydelse på de 

endelige målbelastninger (i det omfang resultaterne fra disse projekter viser, 

at det er relevant).   

Metodeudviklingen vil tage udgangspunkt i anbefalinger fra den internationale evalue-
ring, herunder harmonisering af beregningsmetoder i alle vandområder under fuld ud-
nyttelse af forklaringskraften i både STAT- og MEK-modeller, samt et ønske om en 

øget differentiering på vandområdeniveau, samt fokus på betydningen af både kvæl-
stof og fosfor.   

Baseret på de udviklede metoder skal denne arbejdspakke munde ud i en række anbe-
falinger til modelberegninger, som sikrer tilvejebringelsen af de data, der skal indgå i 
beregning af klorofyl-a referenceværdier og målbelastninger. Metoden og anbefalede 

scenarier fremlægges og diskuteres herefter på styre- og følgegruppe møde.  Herefter 

træffer styregruppen endelig beslutning om beregningsgrundlag for det videre arbejde, 
herunder den basisperiode der skal lægges til grund for fastlæggelse af målbelastnin-
gen relateret næringsstofbelastningen fra danske belastningskilder (byrdefordeling 
mellem DK og andre lande). 

Stop/go milepæl: Forelæggelse for følgegruppe og styregruppe med præsentation af udviklede 
metoder og anbefalinger til scenarieberegninger til brug for beregning af klorofyl-a reference-
værdier og målbelastninger.  

DEL 2: Udførelse og beregning af referenceværdier og målbelastning 

 WP2: Opstilling og afvikling af modelberegninger (scenarier), som sikrer et da-

tagrundlag, som kan understøtte metodeudviklingen fra WP1 og dermed indgå 

i de endelige beregninger af referenceklorofyl værdier og målbelastninger.  
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 WP3: Fastlæggelse af differentierede klorofyl referencetilstande og deraf af-

ledte God-Moderat grænseværdier for klorofyl (og evt. supplerende støttepara-

metre relateret miljøkvalitetsindikatorerne fytoplankton, makroalger og blom-

sterplanter samt bundfauna) baseret på referenceværdiberegninger. 

 WP4: Opstilling af regressionsbaserede og/eller type-specifikke modeller for 

vandområder, som ikke er dækket af (egnede) statistiske og/eller mekanisti-

ske modeller, på basis af modeludviklingsprojekterne og modelscenarier. 

 WP5: Supplerende vurdering af miljøeffekter i lavvandede områder. Især øn-

skes effekten af næringsstofreduktioner for arealudbredelsen af ålegræs på 

lavt vand belyst. Resultaterne fra WP5 skal således omfatte en analyse af 

hvordan processer, som påvirker ålegræsudbredelsen på lavt vand, påvirkes 

ved implementering af de beregnede målbelastninger. Denne analyse kan evt. 

danne grundlag for udviklingen af nye supplerende støtteparametre i forhold til 

arealudbredelse af ålegræs i lavvandede områder, eksempelvis forekomst af 

trådalger, søsalat og iltsvind, samt sedimentforhold, som potentielt kan benyt-

tes i den endelige vurdering af indsatsbehov og tilhørende målbelastninger, 

samt vurdering af mulige restaureringstiltag i forhold til ålegræs. 

 WP6: Samlet beregning af målbelastninger inklusive vurderinger omkring sik-

kerhed på de enkelte beregninger, samt vurderinger og antagelser om betyd-

ningen af påvirkninger fra andre lande (byrdefordeling). 

4.2 Sammenhæng til sideløbende VP3 projekter 

Som forberedelse til nærværende projekt er der afsluttet, eller forventes afsluttet, en række 
andre FoU projekter til brug for VP3. For alle disse andre FoU projekter gælder det, at DHI 
og/eller AU enten forestår projekterne, eller deltager i projekterne.  

Da omhandlede projekt anses som et projekt, der i videst muligt omfang skal ’samle enderne’ 
af disse andre VP3-projekter kræver det en tæt koordinering med disse projekter. De projek-
ter som allerede er afsluttet eller forventes afsluttet, således at resultater/konklusioner fra 
projekterne kan nå at indgå i nærværende FoU projekt, er: 

 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 efter anbefa-
lingerne fra den internationale evaluering (projekt forventes afsluttet primo 4. kvartal 
2019). 

 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 efter anbefa-
lingerne fra den internationale evaluering (projekt forventes afsluttet primo 4. kvartal 

2019). 

 Projekt om gennemgang af grundlaget for afgrænsning, karakterisering og typeindde-
ling af kystvandene i vandområdeplanerne (projekt forventes afsluttet i 2. kvartal 
2019). 

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

ger og angiospermer" jfr Vandrammedirektivets bilag V (projekt forventes afsluttet i 4. 

kvartal 2019). 

 

 Projekt om andre presfaktorer end næringsstoffer (projekt forventes afsluttet i 3. 

kvartal 2019). 

 

 Projekt om marine vandområders fosforfølsomhed (projekt forventes afsluttet i 3. 

kvartal 2019). 

 

 Projekter om marine virkemidler (projekter forventes afsluttet i 1. halvår 2020). 

 



PID for projekt Anvendelse af MST's marine modelkompleks og metodeudvikling til brug for vandforvaltningen 

 

7 

 

 Projektet omkring undersøgelse af klimaændringers betydning for indsatsbehovet 

(Projekt forventes afsluttet 2. kvartal 2020) 

En forudsætning for at nævnte projekter kan inddrages i det samlede modeludviklingsarbejde 
for beregning af målbelastninger mv., er at disse projekter afsluttes i henhold til de planer, der 
foreligger i dag (se ovenfor). 

 

4.3 Metodeudvikling (WP1) 

I forbindelse med arbejdet med tilvejebringelse af målbelastninger under VP2 blev der udviklet 
metoder til brug for statistiske modeller henholdsvis mekanistiske modeller. Metoderne, her-

under den manglende indbyrdes harmonisering af anvendelsen af modellerne, gav anledning 

til kritik fra det internationale ekspertpanel, og panelet gav anbefalinger til forbedringer af me-
toden. 

For at imødekomme denne kritik er det i dette projekt nødvendigt med en indledende arbejds-
pakke (WP1), som har til formål at udvikle en harmoniseret metode til beregning af målbelast-
ninger i alle kystvande baseret på modelresultater fra begge typer af modeller, og sikre en 

ensartet og transparent beregning. Metodeudviklingen vil tage udgangspunkt i anbefalinger fra 
den internationale evaluering, herunder harmonisering af beregningsmetoderne i alle vandom-
råder under fuld udnyttelse af forklaringskraften i både STAT- og MEK-modeller. Denne me-
tode skal bla. omfatte en harmonisering af anvendelsen af indikatorer og beregninger/antagel-
ser i de to typer af modeller. 

Dertil kommer at der igennem projektet om marine vandområders fosforfølsomhed potentielt 
vil komme resultater, der vil kvalificere betydningen af fosfor og et evt. behov for fastlæggelse 

af P-målbelastning, foruden P-indsatser/reduktioner, der eventuelt kan få en direkte eller indi-

rekte betydning for N-målbelastningen og -indsatser. Dette er ligeledes en opfølgning på an-
befalingerne fra den internationale evaluering, og i det omfang det er muligt, skal erfaringerne 
fra P-projektet inddrages i metodeudviklingen. 

Resultater fra FoU projekt om andre presfaktorer end næringsstoffer vil ligeledes blive inddra-
get i omhandlede projekt. Sideløbende med dette projekt gennemføres et særskilt projekt om 
klimaeffekternes betydning for indsatsbehov.  

Derudover skal metodeudviklingen tage højde for påvirkninger af den økologiske tilstand og 
eventuelle ændringer i tilstand baseret på indsatser – eller mangel på samme – fra andre 
lande (landbaseret og/eller fra atmosfæren). Der blev udviklet metoder til håndtering af dette i 
forbindelse med VP2, men der er behov for en evaluering af metoderne med henblik på en 
eventuel opdatering og tilpasning af de to modeltilgange. Helt specifikt er der behov for en op-
datering af metoden i forhold til at håndtere tidligere indsatser i både Danmark (herunder an-

befalinger af basisperiode) og andre lande koblet til fremtidige indsatser i alle vandområder. 

Afslutningsvis skal der også være fokus på identifikation af usikkerheden i de enkelte bereg-
ninger. Derfor skal en integreret del af metodeudviklingen sikre, at der kan tages højde for de 
eventuelle usikkerheder, der kan påvirke de beregnede målbelastninger, samt at usikkerheden 
på modelberegningerne kan vurderes og om muligt kvantificeres.  

En integreret del af WP1 bliver inddragelse af statistisk ekspertise i projektgruppen med hen-
blik på at fastlægge/sikre ensartede og stringente metoder, der dels følger op på kritikken fra 

den internationale evaluering, dels inddrager ny viden fra sideløbende projekter og samtidigt 
underbygger brugen af data fra langt flere vandområder med henblik på at tilvejebringe så 
målrettede og differentierede indsatser som muligt på et fagligt velfunderet grundlag. 

 

Projektdeltagere: 

AU og DHI udarbejder forslag til metoder med input fra DTU-AQUA vedr. betydningen af andre 
presfaktorer end næringsstoffer og klima. Baltic Nest Institute (BNI) bidrager med viden fra 
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egne modelberegninger i HELCOM regi, og derudover vil DTU Compute blive inddraget med 
henblik på at understøtte design af usikkerhedsscenarier og dermed sikre de nødvendige data 
til at fastslå usikkerhed i målbelastninger i et eller flere vandområder. SDU bidrager med me-
tode til at vurdere miljøeffekter især i de mere lavvandede områder ved gennemførslen af de 

beregnede målbelastninger/indsatser, herunder vurdering af betydningen af sedimentforhold, 
forekomst af trådalger, søsalat og iltsvind. 

Leverancer: 

Teknisk note med beskrivelse af metode med inddragelse af forbehold og antagelser, foruden 
anbefalinger til modelberegninger (scenarier). Anbefalingerne til modelberegninger skal tage 
udgangspunkt i de udviklede metoder, og sikre de nødvendige modeldata til brug for de efter-
følgende bestemmelser af referencetilstande og målbelastninger. Det handler om at identifi-

cere typen og omfang af beregningsscenarier (”pressure/impact relationer”) der skal lede til 
beregning af klorofylreferencetilstand og målbelastning fordelt på danske vandområder under 

hensyntagen til andre landes påvirkninger.  

Gennemførelse af modelberegninger er relativt ressourcetungt, hvorfor der i forbindelse med 
udvikling af metode vil blive fokuseret på en optimeret anvendelse af ressourcen hertil inden 
for de givne rammer. 

 

4.4 Forelæggelse af WP1 for følge- og styregruppe med præsentation af metode  

Resultatet af WP1 forelægges for projektets følgegruppe og styregruppe. 

På baggrund af WP1 forelæggelsen og drøftelserne på følgegruppemødet skal styregruppen ef-
terfølgende tage beslutning om metodegrundlaget for det videre arbejde, herunder type og 

omfang af model-beregningsscenarier. 

 

4.5 Udvikling og afvikling af modelscenarier (WP2) 

Baseret på de udviklede metoder fra WP1 skal modelscenarier operationaliseres, scenariemo-
delkørsler foretages og modelresultater efter-processeres. De endelige modelberegninger, som 
de er beskrevet på baggrund af WP1, skal inkludere både de mekanistiske modeller og de sta-
tistiske modeller, og sikre at de data der er nødvendige for de endelige indsatsberegninger og 
beregninger af målbelastninger kan foretages.  

Til hvert scenarie skal der indhentes input data (klima- og påvirkningsdata), og data skal be-

handles så de kan indgå i modelberegninger og sikre at de beskriver de typer af scenarier 
(”pressure/impact relationer”) der er besluttet gennemført på baggrund af WP1. På nuvæ-

rende tidspunkt kendes de enkelte modelberegningsscenarier ikke, men det drejer sig i et vist 
omfang om modelscenarier (men ikke udelukkende), der kan benyttes til at beskrive: 

 Fatlæggelse af referencetilstand: Baseret på de udviklede modeller skal der gennemfø-
res scenarier der kan benyttes til fastlæggelse af klorofyl-a referenceværdier og de 
deraf afledte God-Moderat grænseværdier for klorofyl. 

 Effekter af næringsstofreduktioner: Der skal (sandsynligvis) gennemregnes et antal 
reduktionsscenarier for at kunne fastlægge ”pressure / impact relationer” i de respek-
tive vandområder til brug for beregninger af målbelastninger. Hvor mange og hvilke 
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scenarier (i gennemsnit regnes med 5 reduktionsscenarier per model) er endnu ikke 
fastlagt og det skal besluttes på baggrund af arbejdet i WP12.    

Også her inddrages BNI, specielt i forbindelse med referencescenarier, og delvist som en spar-
ringspartner og dataleverandør (HELCOM Østersødata) i denne arbejdspakke.  

Udover ovenstående beregninger vil der også være behov for afvikling af beregninger som sik-
rer relevante data til udvikling af robuste regressions- og typebaserede modeller (WP4) 

Afslutningsvis er der behov for at designe et eller flere modelberegningsscenarier, der kan be-
nyttes til at adressere usikkerheder. Tanken med denne del er at analysere usikkerheder med 
henblik på at kunne udtale sig mere generelt om usikkerheden på målbelastninger som afslut-
ning på projektet. Metoden udvikles under WP1, men data indhentes i forbindelse med denne 
arbejdspakke (WP2). 

Projektdeltagere: 

AU og DHI indgår i denne arbejdspakke med henblik på at udvikle og afvikle modelscenarier 
og efterfølgende sikre de nødvendige data til underbyggelse af metoderne fra WP1. Derudover 
inddrages BNI i denne arbejdspakke, dels med henblik på diskussion af metoder og dels med 
henblik på levering af data (påvirkningsdata, randværdier og initialdata). 

 

4.6 Fastlæggelse af differentierede klorofylreferencetilstande og deraf afledte God-

Moderat grænseværdier for klorofyl (og evt. andre indikatorer) baseret på reference-
scenarier (WP3) 

For at imødekomme anbefalinger fra det internationale evalueringspanel om højere grad af 

rumlig differentiering udvikles og anvendes en metode til beregning af God-Moderat grænse-
værdier for klorofyl, som i højere grad reflekterer vandområdernes forskelle i fysiske og hydro-
morfologiske karakteristika. Metoden baseres på resultater fra referenceberegningsscenarier 

(WP2) udført med det samlede modelkompleks og den forbedrede typologi tilvejebragt i et se-
parat FoU projekt gennemført af AU og DHI. God-Moderat grænseværdier for klorofyl (og an-
dre indikatorer) er nødvendige som input til både til tilstandsvurderinger (udføres af MST) og 
beregning af målbelastning (udføres i WP6 i nærværende projekt).  

Referencetilstande for klorofyl tilvejebringes i alle kystvande på baggrund af scenarieberegnin-
ger i en år 1900-situation, hvor modellerne påtrykkes et år 1900 klima og en år 1900-belast-
ning med næringsstoffer, blandt andet baseret på inputdata fra et igangværende FoU projekt 

om fastlæggelse af år 1900 tilførsler (kvælstof og fosfor) til kystvandene fra danske landarea-
ler. 

Deltagere: 

AU og DHI varetager opgaven, som kræver det fulde kendskab til det samlede modelkompleks 
og resultater fra referencescenarier, som skal anvendes til fastlæggelse af differentierede 
grænseværdier for alle danske vandområder 

Leverence: 

Note med beskrivelse af metoder og resultater. Tabel med referenceværdier og tilhørende GM-
grænseværdier 

                                                

2 Det vil dog ikke være muligt at foretage et ubegrænset antal scenarier, hvorfor de endelige 
scenarier skal udvælges med omhu. Forventningerne til nærværende projekt er omkring 5 
scenarier pr. model i gennemsnit (udover reference-scenariet). 
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4.7 Udvikling af modeller for områder, som ikke er dækket af STAT- og/eller MEK-
modeller (WP4) 

I modeludviklingsprojekterne forventes det, at hovedparten af danske vandområder dækkes af 

egnede stedspecifikke statistiske modeller (STAT) og/eller mekanistiske modeller (MEK). Det 
kan imidlertid ikke udelukkes at modellerne ikke dækker alle vandområder, eller ikke vurderes 
at være tilstrækkeligt egnede til at kunne anvendes for specifikke vandområder. For disse om-
råder vil der så vidt muligt blive udviklet regressionsbaserede modeller (REG-modeller), som 
anbefalet af det internationale evalueringspanel. Såfremt der stadig vil være områder uden 
stedspecifikke modeller (dvs. STAT, MEK og/eller REG-modeller), vil den forbedrede typologi 
blive anvendt til udvikling af typespecifikke modeller (TYPE-modeller). Efter WP4 vil alle dan-

ske vandområder dermed være dækket af modeller egnede til beregning af målbelastninger. 
Til udvikling af både REG og TYPE modeller, kræves data (”pressure / impact relationer”), som 

ekstraheres fra overvågningsresultater og modelscenarier med STAT og/eller MEK (WP2 og 
WP3).     

 

Projektdeltagere: 

Opgaven varetages af AU og DHI, som undersøger og vurderer, om der findes vandområder, 

som ikke er dækket af egnede STAT og/eller MEK-modeller. Såfremt dette er tilfældet, udvik-
les REG og/eller TYPE modeller for disse områder.  

Leverancer: 

Notat som giver et overblik over det samlede modelkompleks med specificering af, hvilke mo-

deltyper, der kan anvendes i de enkelte vandområder.  

 

4.8 Supplerende vurdering af miljøeffekter i lavvandede områder (WP5) 

Data fra NOVANA – og dermed de data som indgår i vurderingen af tilstand og beregning af 
målbelastninger – repræsenterer i mange tilfælde de mere centrale og dybere dele af vandom-
råderne. Der er behov for nærmere at analysere og vurdere miljøeffekterne af indsats (eller 
mangel på samme) i de lavvandede dele af vandområderne.  

For at vurdere, om de beregnede målbelastninger har de ønskede miljøeffekter på vegetatio-
nen m.v. også i de lavvandede dele af vandområderne, vil der i WP5 blive gennemført supple-

rende analyser af miljøeffekter i lavvandede områder ved reduktion af næringsstoftilførsler. 
Analysen skal udføres med speciel fokus på at synliggøre hvordan ålegræsudbredelsen på lavt 

vand påvirkes ved gennemførslen af de beregnede målbelastninger/indsatser. Dette inkluderer 
vurdering af potentielle effekter af næringsstofreduktioner på arealudbredelsen af ålegræs i 
lavvandede områder, på forekomst af trådalger og søsalat, på sedimentforhold samt udvikling 
af iltsvind. Disse supplerende analyser vil primært blive udført af SDU i tæt samarbejde med 
DHI og AU.  

Analyserne og udviklingerne i WP5 skal baseres på eksisterende data og nyeste forskningsvi-
den. Data fra både mekanistiske og statistiske modeller kan inddrages i analyserne. Resulta-
terne af arbejdet kan indgå i en evaluering af effekterne i lavvandede områder af at imple-
mentere de beregnede målbelastninger, samt vurdering af mulige restaureringstiltag i forhold 
til ålegræs. Resultaterne fra WP5 vil derfor understøtte de beregninger af målbelastninger som 
gennemføres i WP2 og sikre en større evidens for den miljømæssige effekt af de beregnede 

målbelastninger og tilhørende indsatsbehov.  
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Projektdeltagere: 

Arbejdet i WP5 skal i stor udstrækning gennemføres af SDU, som har mange års erfaringer 
med økologiske studier af ålegræs i kystnære områder og marine økosystemmodeller. SDU 
har blandt andet været koordinerende enhed i store strategiske forskningsprojekter (REEL-

GRASS, NOVAGRASS) og har erfaring med at gennemføre konkrete restaureringsprojekter for 
ålegræs i en række danske vandområder (Odense Fjord, Roskilde Fjord, Horsens Fjord og 
Vejle Fjord). Derudover skal DHI og AU indgå, dels med data fra de forskellige modelberegnin-
ger, og dels i en arbejdsgruppe omkring selve udviklingen og afprøvningen. 

Leverancer: 

Teknisk note indeholdende resultater og anbefalinger baseret på det arbejde, der er udført i 
WP5 med henblik på at vurdere miljøeffekter især i de mere lavvandede områder ved gennem-

førslen af de beregnede målbelastninger/indsatser. Dette inkluderer vurdering af potentielle 
effekter på udbredelsen af ålegræs af fx forekomst af iltsvind, trådalger og søsalat, samt sedi-
mentforhold. 

4.9 Bestemmelse af målbelastninger (WP6) 

I denne sidste arbejdspakke i projektet skal alle data og metoder samles til brug for bestem-
melse af differentierede målbelastninger for de enkelte vandområder som indgår i VP3.  

Der skal i denne arbejdspakke være fokus på at beregningsmetodikken er transparent, som 

var en del af konklusionerne/anbefalingerne fra den internationale evaluering. Baseret på alle 
modelberegningerne og de udviklede metoder skal der beregnes målbelastninger, men således 
at de enkelte beregninger af målbelastninger på indikatorniveau og modeltypeniveau holdes 
adskilte i beregningsprocessen, således at eventuelle forskelle (model, indikator) indgår under 
estimering af usikkerheder. 

Som afslutning på WP6 skal der udvikles et estimat for usikkerheden på målbelastningerne for 

de enkelte vandområder samt samlet for alle vandområder. Her vil DTU Compute blive inddra-
get til at gennemgå metoder og antagelser med henblik på at komme med så retvisende et 
usikkerhedsestimat som muligt.  

Deltagere: 

AU og DHI, som har det fulde indblik i det samlede modelkompleks og resultater fra de reste-
rende arbejdspakker i projektet vil udføre beregningerne af målbelastninger. DTU Compute vil 
blive inddraget med henblik på at sikre en statistisk robuste usikkerhedsberegninger. 

 Leverence: 

Slutrapport indeholdende en endelig beskrivelse af metode og resultaterne af beregningerne af 

klorofylreferencetilstande og målbelastninger, foruden beskrivelse af usikkerhederne på mål-
belastninger.    
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4.10 Datagrundlag 

De foreliggende mekanistiske og statistiske modeller, udviklet som grundlaget for nærvæ-
rende projekt, inkluderer en række data. Disse data skal også indgå i dette projekts samlede 
beregning af målbelastninger. 

Det er især data som relaterer sig til 

 Meteorologi 

 Ferskvandstilførsler og næringsstoftilførsler 

 Atmosfæriske depositioner 

Ud over de allerede indhentede data vil følgende yderligere data blive tilvejebragt: 

 Atmosfæriske depositioner i et fremtidsscenarie, eksempelvis emissioner som i NEC-
direktivet 

 BNI-data, både i en referencesituation og/eller i en 2027 situation med fuld implemen-
tering af BSAP og tilhørende atmosfærereduktioner. 

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

Projektets leverancer fremgår af tabel 6.1, mens tids- og milepælsplanen fremgår af GANT-
diagram i tabel 6.2. 

Tabel 6.1 Projektets overordnede leverancer 

Leverancer  Arbejds-

pakke 

Teknisk note med beskrivelse af metode med inddragelse af forbehold og antagelser, 
for-uden anbefalinger til modelberegninger (scenarier). Anbefalingerne til modelbereg-
ninger skal tage udgangspunkt i de udviklede metoder, og sikre de nødvendige model-
data til brug for de efterfølgende bestemmelser af referencetilstande og målbelastnin-
ger. Det handler om at identificere typen og omfang af beregningsscenarier (”pres-
sure/impact relationer”) der skal lede til beregning af klorofylreferencetilstand og mål-
belastning fordelt på danske vandområder under hensyntagen til andre landes påvirk-
ninger. 

WP1 

Materiale til præsentation og afholdelse af følgegruppe- op styregruppemøde: Baseret 
på ovenstående tekniske note og en præsentation i følgegruppen og styregruppen be-
sluttes og igangsættes de endelige modelscenarier. Derfor anses denne leverance som 
en stop/go milepæl: 

Mødemateri-
ale 

Note med beskrivelse af metoder og resultater for beregningerne af referenceværdier 
og tilhørende GM grænseværdier for klorofyl-a. Tabel med referenceværdier og tilhø-
rende GM-grænseværdier 

WP3 

Notat som beskriver udvikling af REG- og TYPE-modeller og giver et overblik over det 
samlede modelkompleks med specificering af, hvilke modeltyper, der kan anvendes i de 
enkelte vandområder. 

WP4 

Teknisk note indeholdende resultater og anbefalinger baseret på det arbejde, der er ud-
ført i WP5 med henblik på at vurdere miljøeffekter især i de mere lavvandede områder 
ved gennemførslen af de beregnede målbelastninger/indsatser. Dette inkluderer vurde-
ring af potentielle effekter på udbredelsen af ålegræs af fx forekomst af iltsvind, trådal-
ger og søsalat, samt sedimentforhold. 

WP5 

Slutrapport indeholdende en endelig beskrivelse af metode og resultaterne af beregnin-
gerne af klorofylreferencetilstande og målbelastninger, foruden beskrivelse af usikker-
hederne på målbelastninger.  

WP6 

* Alle dokumentationsrapporter afleveres engelsksprogede, med dansk opsummering. 
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Identifikation af opgaver/milepæle  

Baseret på beskrivelserne af WP1-WP6 er følgende opgaver/milepæle identificeret: 

 

Tabel 6.2 Tids- og milepælsplan   

 

 
 

 

 
Miljøstyrelsens brugsret til leverancerne 
 
Miljøstyrelsen har brugsret til de udviklede metoder, modelsetup og modeldata (Miljøstyrel-
sens marine modelsetup). Ved metoder forstås beregningsmetoder. Ved modelsetup forstås de 

datafiler (f.eks. indeholdende randbetingelser, bathymetri, kalibreringsparametre/data mv.) 
som anvendes i modelsystemerne til at generere output/resultater. Ved modeldata forstås 
processerede data der indgår i beregninger af målbelastninger. 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, modelsetups og modeldata, internt og 
eksternt i forbindelse med Miljøstyrelsens virksomhed i forbindelse med vandforvaltningsopga-
ver, herunder overvågningsopgaver. Forskningsinstitutionen skal stille de metoder, model-

setups og modeldata der er nødvendige for at Miljøstyrelsen kan udnytte sin brugsret til meto-
der og modelsetups udviklet efter nærværende kontrakt, til rådighed for Miljøstyrelsen og 
tredjemand efter Miljøstyrelsens valg. Tilrådighedsstillelsen af metoder og modelsetups skal 
ske til Miljøstyrelsen i takt med udviklingen heraf.    

maj juni Juli aug sept okt nov dec jan Feb mar aprilmaj juni jul aug septokt nov dec

WP Opgave Ansv.

WP 1: Metode udvikling Metode gennemgang AU+DHI

Identificering af kritiske elementer AU+DHI

Inddragelse af suppl. indikatorer SDU+AU+DHI

Metode til håndtering af andre presfaktorer DTU+AU+DHI

Metode til håndtering af usikkerheder DTU+AU+DHI

Håndtering og forbedring af kritiske elementer AU+DHI

Skitsering af forbedret og homogen metode AU+DHI

Leverance: Teknisk note med metodebeskrivelse AU+DHI

Stop/go Stop/go styregruppemøde

WP 2: Scenarier Præcisering af scenarier AU+DHI

Afvikling af MEK referencescenarier DHI

Afvikling af STAT referencescenarier AU

Afvikling af MEK næringsstofscenarier DHI

Afvikling af STAT næringsstofscenarier AU

Post processering AU+DHI

WP 3 Beregning af reference og GM grænserBeregning af referenceværdier med REG og TYPE modeller AU+DHI

Håndtering af referenceværdier fra MEK og STAT model (WP 2) AU+DHI

Sammenkobling og postprocessering af referenceværdier AU+DHI

Beskrivelse af resultater AU+DHI

Leverance: Præsentation af ref.- og  GM-værdier AU+DHI

Leverance: Teknisk note med dokumentation AU+DHI

WP 4: Samlet modelkompleks Idenifikation af områder uden egnet STAT-MEK model AU+DHI

Udvikling af regressionsbaserede modeller AU+DHI

Udvikling af typespecifikke modeller AU+DHI

Leverance: Teknisk note - beskr. af samlet modelkompleks AU+DHI

WP 5: Miljøeffekt i lavandede områder Analyse af supplerende støtteparametre SDU

Analyse af supplerende miljøeffekter SDU

Dokumentation SDU+DHI+AU

Leverance: Teknisk note med præs. af analyseres. SDU+DHI+AU

WP 6: Beregning af målbelastninger Opstilling af beregningsframework AU+DHI

Klargøring  af data (GMværdier, tilførs., modelresultater mm) AU+DHI

Beregning af målbelastning AU+DHI

Leverance: Aflevering af data (målbelastning) til MST AU+DHI

Vurdering af usikkerheder DTU+AU+DHI

Leverance: Slutrapport - metode, result. og usikkerhedsvurd. AU+DHI

Styre- og følgegruppemøder Statusredegørelse mv AU+DHI

2019 2020



PID for projekt Anvendelse af MST's marine modelkompleks og metodeudvikling til brug for vandforvaltningen 

 

15 

 

7. Organisering og projekttilrettelæggelse 

Styregruppe, følgegruppe og projektgruppe 

Styregruppe og følgegruppe for projektet er de samme grupper som er tilknyttet FoU projek-
terne om videreudvikling af de marine modeller til brug for VP3 (se nedenfor) Det forventes, 
at der bliver afholdt kvartalsvise styre- og følgegruppemøder i projektperioden jfr. tids- og mi-
lepæls-/mødeplanen. Umiddelbart efter hvert følgegruppemøde vil der som udgangspunkt 

blive afholdt et styregruppemøde. Styregruppen deltager også i følgegruppemødet. Til hvert 
styregruppemøde vil der som minimum foreligge et opdateret statusnotat for projektet. Styre-
gruppens overordnede rolle er facilitere og sikre fremdriften i projektet i overensstemmelse 
med projektplanen (PID), herunder leveranceplan, tids- og milepælsplan. Forud for hvert sty-
regruppemøde udarbejder DHI og AU et statusnotat til styregruppens godkendelse. Statusno-
tatet redegør for fremdriften i projektet jfr. tids- og leveranceplanen kapitel 6. DHI's projektle-

der på omhandlede projekt er Anders Erichsen og AU's projektleder på omhandlede projekt er 

Karen Timmermann. Der indgås kontrakter med de to institutioner enkeltvis og de respektive 
projektledere står for koordineringen og den daglige drift af projektet på DHI henholdsvis AU 
samt deltagelse i styre- og følgegruppemøder. 

Til styring af projektet nedsætter DHI en intern arbejdsgruppe bestående af projektleder An-
ders Erichsen og Mads Joakim Birkeland. Derudover omfatter DHI's projektteam en række res-
sourcepersoner som inddrages løbende igennem projektet jfr. nedenstående.  

Tilsvarende nedsætter AU en intern arbejdsgruppe og projektteam/ressourcepersoner jfr ne-

denstående. AU's projektleder på omhandlede projekt er Karen Timmerman. Projektlederen 
står for koordineringen og den daglige drift af projektet samt deltagelse i styre- og følgegrup-
pemøder.  

Eksterne bidrag fra SDU, DTU Aqua, DTU Compute og BNI varetages af DHI’s og AU’s projekt-
ledere, som også udarbejder underhåndsskontrakter med de respektive partnere, jfr budget-
ansvarsfordelingen i bilag 1.  Projektlederne fra DHI og AU har også ansvaret for at inddrage 

eksterne bidragsydere/bidrag i projektgrupperne fra DHI og AU. 

Der ligger et særligt ansvar hos de to projektteams i AU og DHI for at sikre den løbende koor-
dinering mellem de to institutioner foruden koordinering med de andre deltagende institutio-
ner. 

Der vil blive afholdt som minimum månedlige statusmøder (videomøder) mellem projektle-
derne på DHI og AU samt 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/anv 

AU Peter Henriksen Institutleder, Institut for Bioscience, Roskilde 

AU Karen Timmerman  Projektleder på AU's STAT modeludvikling/anv.  

 

 

 



PID for projekt Anvendelse af MST's marine modelkompleks og metodeudvikling til brug for vandforvaltningen 

 

16 

 

 

Følgegruppe 

 

Interessent/Institution Navne 

Landbrug og Fødevarer Anders Panum, Marie Østergård 

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 

 

 

DHI 

Projektleder og 

projektgruppe  

Navn  Institution 

Projektleder  Anders Erichsen DHI 

Projektdeltager Mads Joakim Birkeland  DHI 

Projektdeltager Rikke Closter DHI 

Projektdeltager Kadri Kuusemäe DHI 

Projektdeltager Mai-Britt Kronborg DHI 

Projektdeltager Florence Cuttat DHI 

   

 

AU 

Projektleder og 

projektgruppe  

Navn  Institution 

Projektleder  Karen Timmerman AU 

Projektdeltager Christian Damgaard AU 

Projektdeltager Jesper Christensen AU 

Projektdeltager Stiig Markager AU 

Projektdeltager Post Doc NN AU 
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Eksterne projektgruppedeltagere og bidragsydere 

Institution Navn  Rolle 

DTU AQUA Jens Kjerulf Understøttende forsknings- og rådgivningsin-

stitution i forhold til inddragelse af forsk-

ningsviden fra projekt om andre presfaktorer 

end næringsstoffer. 

SDU Mogens Flindt Understøttende forsknings- og rådgivningsin-

stitution i forhold til inddragelse af nyeste 

forskningsviden i udviklingsarbejdet, herun-

der viden fra projekter om marine virkemidler 

og supplerende indikatorer. 

DTU Compute Lasse Engbo Understøttende forsknings- og rådgivningsin-

stitution i forhold til inddragelse af forsk-

ningsviden om statistiske metoder og usikker-

hedsbetragtninger. Relevant i forhold til den 

samlede modelværktøjskasse dvs både meka-

nistiske og statistiske del af værktøjskassen, 

herunder anvendelsen af samme. 

BNI Bo Gustavsson Understøttende forsknings- og rådgivningsin-

stitution med central viden om effekter af re-

duktioner til Østersøen og klimaeffekter over 

dekader. 
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Tidsplan for styre- og følgegruppemøder  

Nedenstående tabel viser tidsplan og hovedmilepæle for såvidt angår projekttilrettelæggelse og 

styring i projektperioden fra udarbejdelse af projektbeskrivelse til sidste møde i styregruppe og 

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

følgegruppemøder vil MST afholde månedlige statusmøder med projektlederne fra DHI og AU.  

I leverancebeskrivelsen i afsnit 5 omtales en stop/go milepæl. Leverancener selve møderne og til-

hørende notat og præsentation. I nedenstående tabel svarer mødet til M5-milepælen. 

Milepæl Beskrivelse Tidspunkt 

M1 Endelig projektbeskrivelse foreligger. Medio april 2019 

M2 Indgåelse af kontrakt. Medio april 2019 

M3 Møde i styregruppe og følgegruppe, præsentation af projekt-

beskrivelse. 

8. maj 2019 

M4 Møde i styregruppe og følgegruppe med præsentation af sta-

tusnotat/delresultater.  

Ultimo juni 2019 

M5 Møde i styregruppe og følgegruppe med præsentation af WP1 

– metodebeskrivelse, herunder oplæg til scenarier. Styregrup-

pen tager beslutning om metodegrundlaget der skal lægges til 

grund for det videre arbejde 

. 

Ultimo august 2019 

M6 Møde i styregruppe og følgegruppe med præsentation af sta-

tusnotat/delresultater. 

Oktober 2019 

M7 Møde i styregruppe og følgegruppe med præsentation af sta-

tusnotat/delresultater. 

Primo januar 2020 

M8 Møde i styregruppe og følgegruppe med præsentation af sta-

tusnotat/delresultater. 

April 2020 

M9 Møde i styregruppe og følgegruppe med præsentation af fore-

løbigt udkast til slutrapport (eksklusiv kapitel om usikkerheds-

vurderinger) 

Juni 2020 

M10 Møde i styregruppe og følgegruppe med præsentation af ende-

ligt udkast til slutrapport inklusiv kapitel om usikkerhedsvur-

deringer . 

Primo oktober 2019 

8. Risici 

Risiko 

 

Konsekvens Handling Yderligere be-

mærkninger 

 Der er risiko for, at pro-

jektets tidsplan ikke 

kan overholdes, hvis 

projektets igangsættelse 

trækker ud eller hvis 

der opstår uforudsete 

problemer i forbindelse 

med det faglige arbejde 

i projektet. 

 

 

Risiko for, at resulta-

terne i form af målbe-

lastninger ikke kan nå 

at foreligge til somme-

ren 2020. 

. 

Dette vil kunne betyde, 

at den direktivfastlagte 

tidsplan for vandplan-

arbejdet ikke kan hol-

des.  

Ud over de kvartalsvise styre- 

og følgegruppemøder, vil 

MST løbende være i tæt dialog 

med DHI og AU om fremdrif-

ten i projektet. MST vil såle-

des afholde månedlige status-

møder med DHI og AU for lø-

bende blive opdateret på frem-

driften i projektet. 
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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 kravspecifikationens punkt 2-4 og 6-7 

Større afvigelser og 

ændringer godkendes 

af: 

Projektejer 

 

10. Rapporteringskrav 

Se leverancer afsnit 6. 


