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1 Stamdata  
Stamdata  

Projektnavn Vurdering af vandindvindingernes effekt på smådyr og bundlevende al-

ger i små vandløb 

Journalnummer MST-40-00101 

Projektleder Dirk-Ingmar Müller-Wohlfeil, Naturgeograf, MST 

Projektets primære formål Formålet er empirisk at identificere direkte effekter af reduceret vandfø-

ring på smådyrsfauna og bundlevende alger. Resultaterne fra de empiri-

ske undersøgelser skal anvendes til at underbygge projektarbejdet med 

at validere/modificere empiriske modeller for sammenhænge mellem hy-

drologiske variable og økologisk tilstand ved vurderinger af grundvands-

forekomsternes tilstand til brug for basisanalysen for vandområdepla-

nerne 2021-27. 

Nuværende fase Udkast til PID, udbudsvurdering i proces 

 

2 Miljøstyrelsens formål med projektet  

2.1 Den nuværende situation  
I forbindelse med udarbejdelsen af udkast til vandområdeplaner (2015-21) har Aarhus Univer-
sitet (DCE/AU) i 2014 på foranledning af Naturstyrelsen tilvejebragt ny viden og nye modeller 
til brug for vurdering af vandindvindings påvirkning af den økologiske tilstand i vandløb. Denne 
viden er anvendt ved beregning af tilstand og indsatsbehov for grundvand i vandområdeplanerne 
2015-2021. GEUS har gennemført disse modelberegninger for Naturstyrelsen (nu Miljøstyrel-
sen) på et overordnet niveau (storskalaniveau). Da de nye modeller mestendels er udviklet på 
baggrund af data fra større vandløb (> type 1 vandløb), er modellerne på nuværende tidspunkt 
ikke egnede til brug for at vurdere konsekvenser af vandindvinding for små vandløb ligesom 
modelberegningerne generelt er behæftet med en vis usikkerhed.  

Kommunerne er ved administration af vandindvindingstilladelser, jf. vandforsyningsloven1 og 
lov om vandplanlægning2, forpligtede til at vurdere konsekvenserne af vandindvinding for på-
virkning af vandløbenes økologiske tilstand. Af § 8 i bekendtgørelse om indsatsprogrammer for 
vandområdedistrikter3, som udgør en del af udmøntningen af lov om vandplanlægning, fremgår 
en forpligtelse til at forebygge forringelse af overfladevandområder og grundvandsforekomster, 
som følger af vandrammedirektivets artikel 4. Heraf følger bl.a. at meddelelse af tilladelse til 
indvinding af grundvand samt udbygning og drift af vandforsyninger ikke må være til hinder for 
opfyldelse af vandforekomsternes miljømål. Derudover må den økologiske tilstand i målsatte 

                                                

1 Lov om vandforsyning m.v., jf. LBK nr. 125 af 26/01/2017   

2 Lov om vandplanlægning, jf. LBK nr. 126 af 26/01/2017 

3 BEK nr. 1521 af 15/12/2017 om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter  
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vandløb ifølge vandrammedirektivet ikke forringes. Det vil sige, at enhver vandindvindingsind-
sats ikke må medføre forringelse af den økologiske tilstand for nogen af de anvendte kvalitets-
elementer (kvalitetselementer kan fx være smådyr og bundlevende alger). 

Naturstyrelsen (nu Miljøstyrelsen) har i vandområdeplaner 2015-2021 anført, at styrelsen vil 
igangsætte et arbejde med henblik på at operationalisere den nye viden til vurdering af vand-
indvindings betydning for den økologiske tilstand i vandløb, således at den nye viden kan indgå 
i grundlaget for kommunernes administration af vandindvindingstilladelser. Af den politiske af-
tale af 22. december 2015 om en fødevare- og landbrugspakke fremgår desuden, at der primo 
2016 vil blive igangsat nødvendige yderligere undersøgelser forud for en egentlig operationali-
sering.   

Naturstyrelsen (nu Miljøstyrelsen) har i samarbejde med GEUS, Aarhus Universitet, KL og fem 
udvalgte kommuner gennemført et for-projekt bl.a. mhp. at identificere alternative meto-
der/data til at modellere vandindvindings betydning for økologisk målopfyldelse i mindre vand-
løb.     

Der blev i forbindelse med for-projektet ikke gennemført undersøgelser af, om de modeller, som 
beskriver sammenhæng mellem vandføring og vandløbsøkologi, og som er blevet opstillet af 
Aarhus Universitet forud for og som et led i udarbejdelse af vandområdeplanerne 2015-2021, 
også er egnede til at beskrive effekten af vandindvinding i mindre vandløb. Modellernes anven-
delighed i små type 1 vandløb undersøges som del af et nyt projekt, der udføres i samarbejde 
mellem GEUS og Aarhus Universitet ligeledes finansieret af Miljøstyrelsen (”Vurdering af vand-
indvindings effekt på økologisk tilstand i vandløb”), herefter benævnt hovedprojektet.  

De ovennævnte modeller er primært baseret på hydrologiske variable, hvor især variable, der 
afspejler reduceret vandføring (fx Q90, BFI og Fre75) har betydning for om vandløbene kan nå 
målopfyldelse vurderet med anvendelse af de økologiske tilstandsindikatorer (Graeber m.fl. 
2015), hvilket er i tråd med den internationale litteratur hvor også graden af reduceret vandfø-
ring samt varigheden af denne er af betydning for den økologiske tilstand. Lave vandføringer 
kan udover en direkte effekt også have betydning for andre stresspåvirkninger, der kan påvirkes 
af ændret vandføring, da minimumskoncentrationer af ilt samt sedimentation af fine partikler 
vil kunne nå kritiske niveauer under lave vandføringer. Netop kritisk lave iltkoncentrationer og 
sedimentation af fine partikler har stærk negativ indflydelse på vandløbenes økologiske tilstand 
(især ift. smådyr, bundlevende alger og fisk) og disse forhold vil derfor kunne spille ind på 
sandsynligheden for at nå målopfyldelse ved lave vandføringer. Imidlertid vil betydningen af de 
andre ovennævnte effekter også forventes at variere mellem vandløb, og hvor vandløb med 
ringe fysiske forhold og høj grad af sedimenttransport vil være i større risiko for at være påvir-
kede af de andre stresspåvirkninger end vandløb i god fysisk tilstand. Med andre ord er Iltkon-
centration og sedimenttransport påvirkelige af ændret vandføring, men ellers resultat af andre, 
herunder især fysiske forhold i oplandet, såsom dyrkningsgrad.     

Aarhus Universitet har opstillet forslag til to supplerende projekter, der til sammen har til sigte 
at kvantificere samt adskille betydningen af 1) intensitet og varighed af lave vandføringer og 2) 
stresspåvirkninger relateret til lave vandføringer for økologisk målopfyldelse. Det ene projekt 
(nærværende projektbeskrivelse) har til sigte at undersøge grænseværdier for økologiske ef-
fekter af lave vandføringer under kontrollerede forhold. Det andet projekt (endnu ikke finansie-
ret) har til sigte at beskrive intensiteten af de andre stresspåvirkninger i en række vandløb, der 
er geografisk repræsentative for Danmark. Intensiteten af de andre stresspåvirkninger forventes 
at afhænge af fysiske forhold i vandløbene herunder sedimenttransport samt at være størst i de 
mindste vandløb. 

I forprojektet blev der yderligere skitseret en fremgangsmåde til risikoanalyse, der kan anven-
des til evaluering af risiko for reduceret økologisk tilstand som følge af vandindvinding. Denne 
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risikoanalyse bliver i hovedprojektet konkretiseret gennem case-specifikke scenarier. Gennem-
føres de af Aarhus Universitet foreslåede supplerende projekter (nævnt ovenfor) vil der dan-
nes fagligt grundlag for en differentiering af risikoanalysen. Graden af differentiering vil af-
hænge af, hvorvidt det ene eller begge de af Aarhus Universitet foreslåede supplerende pro-
jekter gennemføres. 

2.2 Formålet med projektets løsning og bidrag til strategiske mål 
Der er med dette projekt tale om et projekt, der bidrager til operationalisering af den nye viden 
til vurdering af vandindvindingens betydning for den økologiske tilstand i vandløb. 

Projektet har til formål at forbedre det faglige grundlag for vurdering af vandindvindingens 
betydning for den økologiske tilstand i især små vandløb. Strømrendeforsøget skal under-
søge om og i hvilken grad reduceret vandføring alene kan være afgørende for den økologiske 
tilstand. Således giver strømrendeforsøget mulighed for direkte at undersøge betydningen af 
varighed og intensitet af reduceret vandføring for målopfyldelse for så vidt angår makroinverte-
brater og bundlevende alger. Derved bliver det på baggrund af resultater fra strømrendeforsø-
get muligt at validere, om det er vandindvinding alene, der er afgørende for en ændring i den 
økologiske tilstand. Såfremt dette er tilfældet er der ikke grund til at differentiere risikoanaly-
sen i forhold til graden af de ovennævnte andre stresspåvirkninger, der typisk bliver berørt af 
ændret vandføring. Omvendt vil en differentieret risikoanalyse være nødvendig såfremt lav 
vandføring kun i begrænset omfang i sig selv påvirker den økologiske tilstand, idet risikoanaly-
sen kan gøres mindre restriktiv for vandløb med gode fysiske forhold og lav sedimenttransport. 

Helt konkret vil strømrendeforsøget på baggrund af makroinvertebrat- og bundlevende alge-
samfund anvendes til at i) identificere, hvordan lav vandføring i sig selv påvirker den økologi-
ske tilstand vurderet med smådyr og bundlevende alger i små vandløb, og ii) bestemme kriti-
ske værdier for graden og varigheden af lave vandføringer for strukturelle forandringer i sam-
fund af smådyr og bundlevende alger, herunder forandringer hos indikatorarter. 

2.3 Den fremtidige situation efter projektets gennemførelse 
Efter projektets gennemførelse vil der foreligge viden om, hvilke grader og varigheder af redu-
ceret vandføring, der negativt påvirker smådyr og bundlevende alger i mindre vandløb, herun-
der hvorvidt arter af smådyr og bundlevende alger, der er positive indikatorer for god/høj øko-
logisk tilstand, påvirkes af reduceret vandføring. Projektets resultater vil således give et ind-
blik i de økologiske effekter, der opstår som følge af den direkte påvirkning af reduceret vand-
føring. Projektets resultater vil kunne bruges til at evaluere de opstillede empiriske modeller 
for sammenhænge mellem hydrologiske parametre og økologisk tilstand samt supervisere ud-
vælgelsen af hydrologiske parametre i de empiriske modeller.  

2.4 Situationen hvis projektet ikke gennemføres  
Hvis projektet ikke gennemføres, er det empiriske grundlag svækket for kvalificering af de ek-
sisterende modeller, der beskriver sammenhæng mellem vandføring og vandløbenes økologi-
ske tilstand. Der mangler i så fald viden om, hvordan vandløbenes økologi ændrer sig pga. 
ændret vandføring alene. Det betyder samtidig, at denne viden ikke vil kunne indgå i risiko-
analysen, og dermed at der kan være risiko for overimplementering af beskyttelsesniveau ift. 
vandindvindingstilladelser.  
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2.5 Alternative løsningsscenarier 
Parallelt med nærværende aktivitet gennemføres et projekt4, der skal udvide grundlaget for 
kvalificering og eventuel opdatering af de eksisterende modeller5,6. Nævnte projekt baserer 
sig på et datagrundlag, som er udvidet sammenlignet med det, der er blevet anvendt til udar-
bejdelse af vandområdeplanerne 2015-2021.        

3 Scope og afgrænsninger 
I tilstandsvurderingen udført ifm. udarbejdelse af vandområdeplanerne indgik smådyr (DVFI), 
vandplanter (DVPI) og fisk (DFFVa) som kvalitetselementer. Det supplerende fiskeindeks (ør-
redindekst, DFFVø) indgik ikke, da der ikke kunne opstilles modeller, der afspejlede sandsyn-
ligheden for målopfyldelse for små vandløb (opland < 10 km2) langs gradienter af de væsent-
ligste hydromorfologiske parametre (jf. Baattrup-Pedersen m.fl. 2016). 

Fisk skal ikke indgå i de empiriske undersøgelser, da DFFVø, som vil være relevant for små 
vandløb, ikke kan beregnes i en s t o r  de lmængde  a f  de  små  vandløb grundet mang-
lende fangst af ørred.     

Bundlevende alger er ikke for nuværende et økologisk kvalitetselement i små vandløb, men 
skal på sigt anvendes, hvorfor dette kvalitetsselement er valgt medtaget.  

Projektet berører ikke direkte de ovenævnte andre stresspåvirkninger, der kan opstå eller for-
stærkes som følge af reduceret vandføring, og som har potentiale for også at være væsentligt 
betydende for den økologiske tilstand i vandløb (reducerede iltkoncentrationer og sedimenta-
tion af fint partikulært organisk materiale). Dermed kan risikoanalysen (jf. forprojektet) ikke 
differentieres ift. faktorer der har indflydelse på graden af afledte effekter (fx omfattende sedi-
menttransport og ringe fysiske forhold). Hovedårsagen til, at de andre stressfaktorer ikke ind-
går i projektet er, at sedimenttransport og iltkoncentrationer i vandløb vil variere over tid og 
være stærkt påvirket af de hydrologiske forhold og oplandskarakteristika. Derfor bør det gen-
nem feltstudier undersøges, hvor store gradienter af intensitet disse andre stresspåvirkninger 
optræder med i vandløb med forskellig grad af påvirket vandføring og oplandskarakteristika. 
På baggrund af den manglende viden om intensitetsniveauer af de andre stresspåvirkninger i 
vandløb med påvirket vandføring samt den forventede rumlige og tidslige variation vil det så-
ledes ikke være muligt at udføre et strømrendeforsøg, der fuldt repræsenterer de andre 
stresspåvirkninger i danske vandløb under påvirket vandføring.     

4 Mål og succeskriterier  

Projektets mål Succeskriterier 
1.  Identificere direkte effek-
ter af reduceret vandføring 
på smådyrsfauna, herunder 
kvantificere vandføringsbase-
rede tærskelværdier for så-
danne effekter. 

At analyser gennemføres, for både tærskelværdier samt for hvilke indika-

torarter der forekommer (ud fra TITAN). 

                                                

4 Projekt om ”Vurdering af vandindvindings effekt på økologisk tilstand i vandløb” 

5 Notat om ” Vurdering af effekten af vandindvinding på vandløbs økologiske tilstand”, udgivet 
af AU/DCE i revideret udgave, den 2. september 2015 

6 GEUS RAPPORT 2014/74 om ” Implementering af modeller til brug for vandforvaltning. Del-
projekt: Effekt af vandindvinding” 
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2. Identificere direkte effek-
ter af reduceret vandføring 
på bundlevende alger, herun-
der kvantificere vandførings-
baserede tærskelværdier for 
sådanne effekter. 

At analyser gennemføres, for både tærskelværdier samt for hvilke indi-
katorarter der forekommer (ud fra TITAN). 

3. Undersøge sammenhænge 
mellem intensitet og varighed 
af reduceret vandføring for 
effekter på smådyrs- og 
bundlevende algesamfund, 
herunder analysere variation 
i tærskelværdier (formål 1 og 
2) ift varigheden af den redu-
cerede vandføring. 

At analyser gennemføres(TITAN), der afdækker hvorvidt tærskelværdier 

for vandføring ændres afhængig af eksponeringstid. 

  

  
 
 

5 Teknisk løsning 

5.1 Konceptuelt forsøgsdesign 
Det overordnede konceptuelle design af forsøget er udviklet med henblik på at kunne identifi-
cere tærskelværdier for signifikante effekter af vandførings-relaterede parametre på den øko-
logiske tilstand. Designet adskiller sig fra typisk anvendte design, hvor tilstedeværelse af en 
stresspåvirkning eller en kombination af stresspåvirkninger sammenlignes med fravær af så-
danne ved brug af Analysis of Variance (ANOVA)-modeller eller lignende multivariate metoder 
(fx PERMANOVA og ANOSIM). Vi vil anvende en nyligt beskrevet metode inden for multivariat 
statistik (Threshold Indicator Taxa ANalysis (TITAN)), der netop har til sigte at identificere 
tærskelværdier for miljøvariable, der beskriver signifikante forandringer i biologiske samfund. 
TITAN er baseret på en udpegning af indikatorarter og integrerer både forekomst, abundans 
og retning af artsspecifikke responser på en målt stressgradient. Idet hver art tilskrives en in-
dikatorværdi, som normaliseres i forhold til middelværdi og standardafvigelse for selvsamme 
art (ved brug af permutationer), er analysen også følsom over for mere sjældent forekom-
mende arter med en høj iboende følsomhed over for den givne stresspåvirkning. TITAN identi-
ficerer tærskelværdier for signifikante forandringer på samfundsniveau såvel som på artsni-
veau og beregner ved bootstrapping også en sandsynlighedsbaseret sikkerhed på de identifi-
cerede tærskelværdier. TITAN bibringer derfor en oplagt mulighed for at imødekomme den del 
af projektets formål, der adresserer identifikation af tærskelværdier. 

Designet er endvidere udviklet med henblik på at kunne adressere betydningen af såvel grad 
og varighed af reduceret vandføring for smådyrs- og bundlevende algesamfund. Forsøget er 
planlagt gennemført i vores strømrendefacilitet ved Lemming (12 store udendørs strømrender) 
(http://bios.au.dk/forskning/faciliteter/klimaforsoegsanlaeg/). 

Forsøget rummer en undersøgelse af økologiske effekter af gradienter i reduceret vandføring 
på smådyr og bundlevende alger. Under forsøget vil vandføringen blive reduceret i forskellig 
grad i de enkelte strømrender. Der vil blive anvendt en høj tidslig opløselighed af prøveind-
samlingen af smådyr og bundlevende alger med henblik på at sikre muligheden for at analy-
sere grænseværdier for lav vandføring samt at analysere betydningen af varigheden af den re-
ducerede vandføring for graden af effekt. Gradienten i vandføring introduceres både i strøm-
render med stor og lille vanddybde, idet geniltningen af vandet vil afhænge af vanddybden. 
Dermed kan vanddybden alene have betydning for iltkoncentrationer i renderne. Dog forven-
tes det, at iltkoncentrationer i virkelige vandløb vil afhænge mere af graden af sedimenteret 
fint organisk sediment end af strømhastighed. Dybdenuancen er medtaget i forsøget som en 
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sikkerhedsfaktor imod fejlfortolkninger af direkte effekter af reduceret vandføring. Der arbej-
des altså med 6 vandføringsscenarier for både stor og lille vanddybde (6 vandføringsscenarier 
og 2 vanddybder = 12 kombinationer).  

 

5.2 Projektets faglige indhold 
Indledningsvist gøres strømrenderne klar til undersøgelsen ved udlægning af substrat (afspej-
lende naturlige fysiske referenceforhold), udsætning af smådyr samt udplantning af vandplan-
ter (Fig. 1). For at sikre stabile og miljørealistiske forhold (fx biofilm på substrat- og plante-
overflader) er det nødvendigt, at etableringsfasen er relativt lang, samt at denne fase foregår 
under normalt vandføringsregime. Efter etableringsfasen indsamles smådyrs- og algeprøver 
for at fastsætte det økologiske udgangspunkt i hver strømrende. De smådyrs- og algesam-
fund, der introduceres i strømrenderne, vil blive indsamlet i Lemming å, som er relativt upå-
virket (DVFI faunaklasse 7), og der vil derfor være mange følsomme arter, som kun forekom-
mer i vandløb med høj økologisk tilstand hos begge organismegrupper. Tidligere undersøgel-
ser har vist, at der kan etableres sammenlignelige biologiske samfund imellem strømrenderne, 
og det kan derfor antages, at det biologiske udgangspunkt er sammenligneligt. Yderligere har 
tidligere undersøgelser vist, at de introducerede samfund fuldt ud afspejler samfundene i Lem-
ming å (Graeber m.fl. 206). 

 

Figur 1. Konceptuelt diagram for projektets eksperimentelle arbejdsfaser i 2018 og deres rækkefølge. De røde cirkler indikerer prø-
vetagninger af smådyrs og bundlevende alger. 

 

Herefter igangsættes den del af forsøget, hvor vandføringen reduceres som beskrevet ovenfor 
(Fig. 1), og udviklingen i smådyrs- og algesamfundene følges i hver strømrende gennem fire 
prøvetagninger, inden forsøget afsluttes midt i efteråret (Fig. 1). Fra første til sidste prøvetag-
ning af alger og smådyr følges iltkoncentrationerne i hver strømrende med dataloggere, og de 
fysiske forhold (inklusive vandførings-målinger) karakteriseres ved hver indsamling af små-
dyrs- og algeprøver. 

De indsamlede prøver vil dels blive anvendt til at beregne den økologiske tilstand, dels til at 
identificere de arter, som er mest påvirkelige over for ændringer i vandføringen. Dog kan den 
økologiske tilstand kun beregnes for bundlevende alger, da indsamling af sparkeprøver ikke kan 
udføres i strømrenderne. Sparkeprøveindsamling vil konkret indsamle for stor en delmængde af 
smådyrene, og da der er tale om semi-lukkede systemer er det helt essentielt, at selve prøve-
indsamlingen i sig selv ikke påvirker smådyrssamfundene i signifikant omfang. I stedet indsam-
les smådyrsprøver med surbersampler, der har et mindre prøvetagningsareal end sparkeprøve-
tagning. Med anvendelse af TITAN (se ovenfor) vil vi identificere tærskelværdier for signifikante 
forandringer på samfundsniveau såvel som på artsniveau og beregne en sandsynlighedsbaseret 
sikkerhed på de identificerede tærskelværdier. Såfremt arterne har stor betydning for den øko-
logiske tilstandsvurdering, vil tætheden af disse blive kvantificeret, således at det er muligt at 
udvikle ’early warning’-indikatorer, der kan beskrive, ved hvilke vandføringer der giver risiko 
for, at der ikke kan opnås målopfyldelse. På denne måde etableres et grundlag for at sammen-
ligne og sandsynliggøre, hvorvidt og i hvilken grad reduceret vandføring kan forringe den øko-
logiske tilstand. Herved optimeres samspillet mellem projektet og det overordnede forvaltnings-
behov, som er baseret på de gældende økologiske tilstandsindikatorer.  
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6 Leverancer og afhængigheder 

Leverance Beskrivelse Af-

hængig-

heder 

Håndtering af 

afhængighed 

1 Opstartsmøde   

2 Delnotat med beskrivelse af projektformål og set-up   

3 Projektmøde, DCE præsenterer resultater   

4 Projektstatus, DCE beskriver projektfremdrift til MST   

Notat Notat af samtlige resultater for de tre formål.   
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7 Organisering 

7.1 Projektorganisation og styregruppe 

Rolle Navn og titel Enhed 

Styregruppeformand Sara Westengaard Guldagger, 

Kontorchef 

MST – Vandplanlægning Køben-
havn 

Styregruppemedlem Poul Nordemann Jensen,   

Chefkonsulent 

Aarhus Universitet, Nationalt Cen-

ter for Miljø og Energi (DCE) 
Styregruppen holder sig løbende orienteret om udviklingen i projektet og tager stilling til even-
tuelle forelæggelser af faglige spørgsmål eller lignende af væsentlig betydning for projektet. 
Styregruppen mødes efter behov. 
  

7.2 Projektleder og projektgruppe 

Rolle Navn og enhed Kompetencer 

Projektejer  Sara Westengaard Guldagger / MST Kontorchef 

Projektleder Dirk-Ingmar Müller-Wohlfeil / MST Fyn Projektledelse grundvand 
Videnskabelig  
Projektleder  

Annette Baattrup-Pedersen / Århus Univ. Seniorforsker, projektledelse 

Projektdeltager Jes J. Rasmussen / Århus Universitet Post. Doc. 
Projektdeltager Asger Pedersen Funktionsleder 
Projektdeltager Dagmar Kappel Andersen / Århus Universitet Post. Doc. 
Projektdeltager Søren E. Larsen / Århus Universitet Seniorforsker 
Projektdeltager TAP/ Århus Universitet TAP 
Projektdeltager Anette Baisner Alnøe/ Århus Universitet Post. Doc. 
Projektdeltager Jørn Vistisen Rasmussen / MST Vandplanlæg-

ning 

Biolog, vFKG vandløb 

Projektdeltager NN / MST - VFS Viden om indvindingstilladelser 
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8 Tilrettelæggelse 

8.1 Udbudsstrategi 
Projektet udbydes ikke, men gennemføres som et forsknings- og udviklingsprojekt i et tæt 
samarbejde med Århus universitet / DCE.  

8.2 Kriterier for overdragelse af leverancer fra projekt til forretning  
Ikke relevant. 

 

9 Kvalitet 
Den faglige kvalitet af projektets leverancer sikres ved valg af fagligt kompetent forskningsin-
stitution og fra MST’s side bl.a. ved at inddrage tværfaglige kompetencer fra hhv. MST vFKG-
grundvand, MST vFKG-vandløb og MST Vandforsyning.  

 

10 Risici 
Strømrenderne har dannet grundlag for flere større forskningsprojekter med fokus på både 
smådyr og bundlevende alger, og forsøgsdesignet er derfor gennemprøvet, og med lav fejlri-
siko. 

 

11 Informationssikkerhed 
Projektet omhandler ikke personoplysninger, og der er ikke behov for at tage særlige forbe-
hold for informationssikkerhed i forbindelse med gennemførelse af nærværende projekt.  
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12 Interessenter og kommunikation 

Inddragelse af interessenter/målgrupper 

Interessent/målgruppe Repræsentant 

Kommunernes Landsforening Niels Philip Jensen 

Kommuner MST vurderer løbende det hensigts-

mæssige omfang af involvering af 

kommuner i følgegruppemøderne  

Landbrug og Fødevarer Marie Juul Rohde 

SEGES Søren Kolind 

DANVA Claus Vangsgaard 

Danske Vandværker Pernille Weile 

Danmarks Naturfredningsforening Walter Brüsch 

Bæredygtigt Landbrug Poul Vejby Sørensen 

Danmarks Sportsfiskerforbund Lars Brinch Thygesen 
 

13 Tolerancer 
Toleranceområde Råderum for programleder og projektleder 
Projektudgifter:  Projektet skal gennemføres indenfor de afsatte ressourcer 
Tid: Inden for tidsrammen er der mulighed for ændring af leverancetidspunkter. Ændrin-

ger skal godkendes af MST. 
Afvigelser og ændringer 
godkendes af: 

MST/Sara Westengaard Guldagger 

 

 

14 Rapporteringskrav 

 

15 Revisionshistorik 
Revisions-
d t  

 

Version 

 

Ændringer Ændringer markeret? 

 

Forfatter 

27/2-2018 1   MST/DIMUL 

5/2-2018 2   DCE 

8/3 - 2018 3   MST/MEJEP/chwje/DIMUL/ 

                                                                

Rapport/produkt Modtager Formål Frekvens 

Status pr. mail Dirk-Ingmar Müller-Wohlfeil At sikre fremdrift i 
projektet 

Hver anden måned, eller efter aftale, 
fra kontraktens indgåelse til endelig 
rapport foreligger. 
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