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1. Stamdata  

Stamdata  

Projektnavn Sammenhænge i det marine miljø – andre presfaktorer end 

næringsstoffer 
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(SVANA-404-00316) 

Projektejer Harley Bundgaard Madsen, kontorchef MST 

Projektleder Cathrine Bøgh Pedersen, MST 

Projektets primære formål Vurdering af effekten af menneskeskabte presfaktorer i ma-

rine vandområder, jf. Vandrammedirektivet. 

Nuværende fase Initiering 

  

2. Miljøstyrelsens formål med projektet  

2.1 Den nuværende situation  

MST er i færd med at igangsætte en række projekter, der skal forbedre det faglige grundlag for 

udarbejdelsen af Vandområdeplan 2021-2027. En række af disse projekter har fokus på marine 

problemstillinger, heriblandt en analyse af effekten af en række menneskeskabte presfaktorer på 

det marine miljø. Vandrammedirektivet foreskriver, at der i vandområdeplanerne skal gives et 

resumé af signifikante menneskabte belastninger, eller presfaktorer, og deres virkninger for over-

fladevandets tilstand, og at det skal vurderes, hvor påvirkelig vandområdernes tilstand er over for 

de anførte belastninger.  

Der er en række menneskabte presfaktorer som potentielt har betydning for tilstanden i det marine 

miljø, herunder den økologiske tilstand i kystvande, som vurderes efter Vandrammedirektivet 

(VRD). I kystområderne skal den økologiske tilstand ifølge VRD primært vurderes på baggrund 

af biologiske forhold, kvalitetselementerne makroalger og angiospermer (f.eks. ålegræs), fy-

toplankton og bunddyr. Yderligere kan støtteparametre, der har betydning for de biologiske kvali-

tetselementer, inddrages, eksempelvis iltkoncentration og sigtdybde.  

Forskning har tidligere vurderet, at den mest betydende presfaktor er belastningen med nærings-

stofferne kvælstof og fosfor, hvoraf kvælstof har størst betydning, som dokumenteret i det marine 

modelprojekt og øvrige forskningsbaserede udredninger, som ligger til grund for den marine del 

af Vandområdeplanerne 2015-2021
1
. Betydningen af fosfor for tilstanden i det marine miljø vil 

blive belyst i et andet MST projekt til forberedelse af Vandområdeplan 3: ”Fosforkortlægning af 

dyrkningsjord og vandområder i DK”, samt indgå i marine modelberegninger i forbindelse med 

beregning af indsatsbehov og målbelastninger. Potentielle effekter af klimaforandringer forventes 

håndteret i et særskilt projekt, se endvidere afsnit 3 om afgrænsninger. 

En række andre presfaktorer kan have betydning for tilstanden i det marine miljø. Det kan være: 

fiskeri blandt andet med bundskrabende redskaber, klapning, råstofindvinding, bundsedimenters 

beskaffenhed, invasive arter, mikroplast, klimaforandringer og fysiske anlæg som sluser og hav-

                                                

1 Riemann et al. 2016. Recovery of Danish Coastal Ecosystems After Reductions in Nutrient Loading: Holistic 
Ecosystem Approach. Estuaries and Coasts (2016) 39:82-97 
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neanlæg mv. Der findes imidlertid ikke en samlet vurdering og fremstilling af de øvrige marine 

presfaktorer, og den eksisterende viden om de enkelte presfaktorer og deres potentielle effekt på 

miljøtilstanden, samt evt. interaktion mellem effekterne af presfaktorerne er heller ikke samlet 

eller kvantificeret. 

Den internationale evaluering af kvælstofmodeller 

Den internationale evaluering af kvælstofmodeller (oktober 2017) konkluderede i forhold til an-

dre presfaktorer i det marine miljø, at det er i overensstemmelse med Vandrammedirektivet at 

fokusere på vandkvalitet og næringsstofbelastningen med henblik på understøttelse af god økolo-

gisk tilstand. Den internationale evalueringsrapport vurderer dog også, at det er vigtigt at inddrage 

andre presfaktorer end næringsstoffer i overordnede vurderinger i forbindelse med oprettelse af 

god økologisk tilstand. Denne anbefaling vil blive tilgodeset i gennemførelsen af dette projekt. 

  

2.2 Formålet med projektets løsning og bidrag til strategiske mål 

Formålet med projektet er at udvikle en samlet forskningsbaseret viden om andre marine presfak-

torer - ud over næringsstofbelastning – der kan påvirke den økologiske tilstand i de marine vand-

områder, jf. Vandrammedirektivet (VRD). Resultaterne skal inddrages i Vandområdeplan 2021-

2027. Der vil blive fokuseret på presfaktorernes effekt på de biologiske kvalitetselementer, som 

vurderingen af den økologiske tilstand skal baseres på. I det omfang data tillader det vil støttepa-

rametre for kvalitetselementerne, som iltkoncentration og lysgennemtrængning, også inddrages. 

En af opgaverne i projektet vil være at identificere de presfaktorer, som det er relevant at inddrage 

i projektet. Der skal laves en beskrivelse af hver presfaktors påvirkningsmekanisme(r) og i det 

omfang, det er muligt en vurdering af de enkelte vandområders følsomhed overfor presfaktoren. 

Dette skal resultere i en kortlægning (GIS) af betydningen af hver presfaktor i hvert vandområde 

for kvalitetselementerne i det omfang, der er datagrundlag herfor. Projektet skal samtidig identifi-

cere både videnshuller og datamangler indenfor området. Endelig skal projektet vurdere om der er 

kumulerede effekter af eller interaktioner mellem presfaktorerne, det gælder både presfaktorer 

omfattet af projektet og presfaktorer som næringsstoffer. 

Liste over presfaktorer 

Følgende liste over presfaktorer vil blive belyst i projektet. 

1. Dansk erhvervsfiskeri 

a. Effekter af bundskrabende redskaber 

b. Mulige kaskadeeffekter i fødenettet 

2. Råstofindvinding 

3. Klapning og graveaktiviteter 

4. Fysiske anlæg (fx sluser og dæmninger) 

5. Invasive arter (4-10 udvalgte arter) 

6. Mikroplast 

7. Miljøfarlige stoffer 

8. Skibstrafik 

9. Ændringer i sedimentstruktur  

 

 

Baggrund og formål med delprojekterne 
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Aktiviteterne i projektet vil i et vist omfang foregå i forskellige delprojekter og afrapporteres i 

rapport 1 – 3, se afsnit 5 om leverancer. I det følgende er baggrund og aktiviteter for de enkelte 

presfaktorer beskrevet. 

Dansk erhvervsfiskeri 

Fiskeri – effekter af bundskrabende redskaber og mulige kaskadeeffekter i fødenettet 

Fiskeri er en af de presfaktorer, som kan have betydning for miljøtilstanden i de danske fjorde og 

kystvande. Effekterne af fiskeri kan skyldes fysisk forstyrrelse af havbunden ved bundslæbende 

redskaber, og/eller effekter ned gennem det marine fødenet (kaskadeeffekter) hvor fiskeri af mus-

linger og fisk potentielt kan påvirke bl.a. fytoplankton-sammensætning og -biomasse, og dermed 

også vandets klarhed. 

Som en del af Miljøstyrelsens marine modelprojekt, der udgør en del af grundlaget for Vandom-

rådeplanerne 2015-2021, er betydningen af bundskrabende redskaber (trawlfiskeri) for ålegræs og 

bunddyr belyst. Der er foretaget en kortlægning af fiskeriets påvirkning af ålegræs og bunddyrs-

indikatoren
2
. Der er endvidere gennemført modelberegninger af fiskeriets betydning for fødenet-

tet, med primær fokus på fiskeriets betydning for ændringer i klorofylkoncentrationen
3
. 

Der er dog behov for en videreudvikling af ovennævnte forskningsbaserede undersøgelser af fi-

skeriets mulige påvirkning af miljøtilstanden i de marine vandområder. Dette vil blive håndteret i 

nærværende projekt i to underprojekter. Det ene underprojekt skal belyse mulige effekter af 

bundslæbende redskaber på tilstanden for sigtdybde, ålegræs og bunddyr i de marine vandområ-

der. Et igangværende forskningsprojektprojekt (”Udvikling af nye værktøjer til vurdering af mil-

jøeffekter af fiskeri”) undersøger sammenhængen mellem muslingeskrab og resuspension i ud-

valgte områder af Limfjorden. I nærværende projekt vil resultaterne fra Limfjordsprojektet blive 

ekstrapoleret fra områder i Limfjorden til de resterende danske marine vandområder bl.a. ved 

brug af blackbox data fra fiskerifartøjer og sedimentdata. På den måde kan der opnås viden om 

fiskeriinduceret resuspension samt viden om, hvor meget sigtdybden påvirkes pga. fiskeri med 

bundslæbende redskaber. 

Derudover vil tidligere kortlægningsundersøgelser af direkte effekter af bundslæbende redskaber 

på ålegræs blive opdateret med de nyeste data for ålegræsudbredelse og med blackbox data, hvor 

det i modsætning til de tidligere anvendte VMS data, er muligt at detektere reelt fiskeri. Blackbox 

data er dog begrænset til områder med muslingefiskeri. Endelig vil det også blive undersøgt, om 

påvirkningen af fiskeri med bundslæbende redskaber på bundfaunaens artsrigdom vil afspejle sig 

i tilstandsklassifikationen for vandområderne beregnet ud fra DKI. 

Det andet underprojekt skal ved hjælp af modelberegninger undersøge kaskadeeffekten af fiskeri 

efter muslinger og fisk på det marine fødenet, med fokus på fytoplankton. Der opstilles modeller, 

der kan beregne betydningen af muslinger og zooplanktons græsning på fytoplankton. Der vil 

blandt andet blive koblet resultater for effekten af muslingefiskeri på muslingebestanden til en 

populationsmodel for muslinger. Det vil også blive undersøgt om fiskeri efter fisk via en effekt på 

zooplankton har en kaskadeeffekt på fytoplanktonbiomassen. 

Baseret på resultater fra delprojekterne om fiskeri skal der foretages en opgørelse over hvilken 

evt. effekt fiskeri med den nuværende regulering kan have på opnåelse af god økologisk tilstand i 

de kystnære vandområder, jf. VRD. 

                                                

2 ”Erhvervsfiskeri med bundslæbende redskaber, intensitet og geografisk fordeling” Udarbejdet af DTU-Aqua, 
december 2014. 
3 ”Notat om betydningen af fiskeri for zooplankton og fytoplankton samt en vurdering af det relative græsnings-
tryk på fytoplankton fra zooplankton og bunddyr.” Udarbejdet af DCE, november 2014. 
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Det videre arbejde i delprojekterne om effekten af fiskeri skal koordineres med Fiskeripolitisk 

kontor i Udenrigsministeriet.  

 

Råstofindvinding 

Råstofindvinding på havet omfatter indvinding af sand, grus og ral. Ved indvindingen påvirkes 

havbunden på det sted, hvor der suges.Flora og fauna kan dermed potentielt blive påvirket i de 

dele af indvindingsområdet, hvor indvindingen finder sted. Samtidig kan der ske en spredning af 

det finkornede materiale i selve indvindingsområdet, i de tilfælde hvor der indvindes kvalitetsma-

terialer, og hvor materialet sorteres på skibet. Indvindingen påvirker således lokalt i selve indvin-

dingsområdet og eventuelt i den omkringliggende påvirkningszone. Indvinding af råstoffer på 

havet sker efter reglerne i lov om råstoffer. Der må som altovervejende hovedregel kun gives 

tilladelse til indvinding af råstoffer på dybder større end 6 meter, hvilket betyder at indvindingen 

ikke finder sted i kystnære omgivelser eller områder med væsentlig naturværdi som stenrev og 

ålegræsbælter.  

Formålet med dette delprojekt er at foretage en vurdering af, om indvinding af sand, grus og ral 

kan være med til at hindre opnåelse af god økologisk tilstand i visse marine vandområder. Del-

projektet tager udgangspunkt i en GIS-analyse, der viser hvilke vandområder, hvor der reelt fore-

går råstofindvinding. Vurderingen kan bl.a. omfatte indvindingsområdernes placering i forhold til 

vanddybde og evt. strømrender. For de pågældende vandområder med råstofindvinding foretages 

en vurdering af, om råstofindvindingen inden for de nugældende regler kan påvirke den økologi-

ske tilstand i området negativt. Vurderingerne bør inddrage resultater og konklusioner fra eksiste-

rende undersøgelser af effekter af råstofindvinding på miljøtilstanden. Konkret kan der henvises 

til to rapporter
45

 og et notat6 (alle tilgængelige på MST’s hjemmeside), der belyser en mulig ef-

fekt af råstofindvinding på dyre- og plantelivet i og uden for indvindingsområderne. Det skal 

således være muligt til 3. vandplanperiode at lave en vurdering af en evt. effekt af råstofindvin-

ding på tilstanden i det marine miljø, og om der sammen med de øvrige presfaktorer i projektet 

kan være en effekt, der kan være med til at hindre målopfyldelse i de berørte vandområder. 

 

Klapning og graveaktiviteter 

Ved uddybning af sejlrender og havne påvirkes bundforholdene samt dyre- og plantelivet under 

selve gravearbejdet og ved dumpning (klapning) af materiale på klappladser. Foruden graveakti-

viteterne og klapningens fysiske påvirkning af det omgivende miljø, omfatter nogle klapninger 

også en kemisk påvirkning, idet klapningen kan medføre dumpning af oprensningsmaterialer 

belastet med tungmetaller mv. Oprensningsmateriale kan desuden indeholde organisk stof, som 

ved klapning kan bidrage til et øget iltforbrug i området, hvor materialet klappes. 

Oprensning af sediment og klapning reguleres af Kystdirektoratet og Miljøstyrelsen ved konkrete 

tilladelser, der bl.a. indeholder en vurdering af, om håndteringen af sedimentet vil ændre på 

                                                

4 “Miljøeffekter ved anvendelse af store fartøjer til råstofindvinding på havbunden.”, udarbejdet af DHI for By-og 
Landskabsstyrelsen, dec. 2010. 

5 “Marin råstofkortlægning og miljøundersøgelser i Øresund 2014.”, udarbejdet af GEUS og DCE, 2015.  

6 ”Råstofindvindings betydning for opfyldelse af miljømål efter vandrammedirektivet i kystvande omfattet af 
vandplanerne.” Naturstyrelsen, december 2014. 
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vandområdets tilstand eller mulighed for at opnå god økologisk tilstand. Klapning skal foregå på 

udpegede klappladser. Der gives ikke tilladelse til at klappe materialer med et forhøjet indhold af 

miljøfarlige stoffer, hvis spredningen af miljøfarlige stoffer vurderes at kunne udgøre væsentlig 

påvirkning af det omgivende miljø. Langt de fleste klappladser ligger på 6-20 meters dybde. 

Klappladserne udgør generelt under 1 % af det samlede areal af de marine vandområder. Vester-

havet, syd (nr. 119) er det vandområde, hvor klappladser udgør den største andel af arealet, her 

udgør klappladser 2,2 % af det samlede areal7. 

Formålet med dette delprojekt er at en vurdering af den potentielle effekt af oprensning af sedi-

ment og klapning på den økologiske tilstand i vandområderne. Delprojektet bør i vid udstrækning 

kunne løftes med enkle GIS-analyser. Vurderingen kan bl.a. omfatte klappladsernes og større 

sejlrenders placering i forhold til vanddybde og evt. strømrender. Der kan tages udgangspunkt i 

kort over de marine vandområder og de aktive klappladser og større sejlrender, der er placeret i de 

enkelte vandområder. Derudover henvises der til notat på MST’s hjemmeside om vurdering af 

effekt af klapning på vandområdernes tilstand8. For det enkelte vandområde skal der laves en 

vurdering af, om klapning kan være med til at hindre opnåelse af god økologisk tilstand. Det skal 

således være muligt til 3. vandplanperiode at lave en vurdering af en evt. effekt af klapning og 

oprensning af sediment på tilstanden i det marine miljø. Det skal også vurderes, om aktiviteterne 

sammen med de øvrige presfaktorer i projektet kan have en kumuleret effekt, der kan være med 

til at hindre målopfyldelse i de berørte vandområder. 

I det videre arbejde i de to delprojekter om mulig effekt af råstofindvinding, oprensning af sedi-

ment og klapning kan de relevante myndigheder (Miljøstyrelsen og Kystdirektoratet), der er an-

svarlige for forvaltningen af disse områder. Inddrages i fornødent omfang, eks. i forbindelse med 

leverance af data. MST sikrer denne koordinering. 

 

Fysiske anlæg (f.eks. sluser og dæmninger) 

I tilknytning til en række marine vandområder er der etableret sluser, højvandssluser, vejdæmnin-

ger og andre fysiske anlæg der potentielt kan påvirke vandudvekslingen med de tilstødende om-

råder. I Vandområdeplan 2015-2021 er det for flere af disse fysiske ændringer af vandområderne 

vurderet, at de ikke påvirker de marine økosystemer i en grad, der hindrer opnåelse af god økolo-

gisk tilstand for det samlede vandområde. 

I nærværende projekt skal det undersøges om og i givet fald hvorledes fysiske ændringer som 

sluser og vejdæmninger kan være med til at påvirke den økologiske tilstand for kvalitetselemen-

terne i de vandområder, anlæggene er placeret i. En af de første opgaver i projektet er at udarbej-

de et review (se afsnit 5 om leverancer) af presfaktorerne og deres påvirkningsmekanismer, her-

under at fastlægge metode til vurdering af en potentiel effekt af fysiske anlæg. Vurderingen af 

effekten af fysiske anlæg vil blive inddraget i den samlede vurdering af presfaktorerne. Det er 

muligt, at analysen af fysiske anlæg vil pege på et behov for supplerende modelberegninger, der 

dog vil ligge uden for rammerne af nærværende projekt. 

 

Invasive arter 

                                                

7
 ”Klapnings betydning for opfyldelse af miljømål efter vandrammedirektivet i kystvande omfattet af vandplanerne.”  

8 ”Klapnings betydning for opfyldelse af miljømål efter vandrammedirektivet i kystvande omfattet af vandplanerne.” 

Naturstyrelsen, december 2014. 
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Antallet af invasive arter, fx sortmundet kutling er gennem de seneste årtier steget og blevet en 

mere betydende faktor i de danske kystvande. En analyse af invasive arter i de danske kystvande 

indikerer, at der kan være en sammenhæng mellem saltholdigheden og den relative andel af inva-

sive arter9. Sammenhængen mellem den relative andel af invasive arter og andre forhold i det 

marine miljø end saltholdighed ser derimod umiddelbart ud til at være svag. Men der er behov for 

yderligere analyser, som kobler forekomst af invasive arter med forhold i det marine miljø. Så-

danne undersøgelser vil kunne belyse potentielle artsspecifikke effekter på de marine økosyste-

mer.  

Formålet med dette delprojekt er at udføre en analyse, der kan danne grundlag for en vurdering 

af, om forekomsten af invasive arter kan være medvirkende til manglende opfyldelse af god øko-

logisk tilstand i de marine vandområder. Det vurderes at med den eksisterende viden og data på 

området, vil der ikke kunne sættes tal på en potentiel effekt af invasive arter. Analysen vil mere 

være af kvalitativ karakter. For de enkelte vandområder, eller som minimum på regional skala, 

skal der foreligge en vurdering af, om forekomsten af invasive arter konkret, eller sammen med 

øvrige presfaktorer, kan være med til at hindre opnåelse af god økologisk tilstand. 

Mikroplast 

Der har de seneste år været et stigende fokus på, at mikroplast kan have en potentiel betydning for 

det marine plante- og dyreliv. Men forekomsten såvel som en evt. effekt af mikroplast i det mari-

ne miljø er endnu ikke veldokumenteret. Eventuel yderligere redegørelse for mikroplast samt 

vurdering af presfaktorens potentielle betydning for biologiske marine kvalitetselementer i regi af 

Vandrammedirektivet vil indgå i review rapporten (leverance 1) og denne vil danne udgangs-

punkt for mulighederne for at foretage egentlige analyser i fase 2. 

Miljøfarlige stoffer 

I vandområdeplanerne er der peget på en række miljøfarlige stoffer fra bl.a. husholdninger, skibs-

fart, havbrug og øvrige erhverv, der potentielt kan påvirke tilstanden i det marine miljø. Eventuel 

yderligere redegørelse for miljøfarlige stoffer samt vurdering af presfaktorens potentielle betyd-

ning for biologiske marine kvalitetselementer i regi af Vandrammedirektivet vil indgå i review 

rapporten (leverance 1) og denne vil danne udgangspunkt for mulighederne for at foretage egent-

lige analyser i fase 2. 

Skibsfart 

Sejlads med større skibe på havet, kan medføre forstyrrelser af dyrelivet samt påføre sedimentet 

og bundvegetationen fysiske forstyrrelser (f.eks. ved skibes skrueaktivitet, sug og hækbølger fra 

større skibe). Eventuel yderligere redegørelse for skibsfart samt vurdering af presfaktorens poten-

tielle betydning for biologiske marine kvalitetselementer i regi af Vandrammedirektivet vil indgå 

i review rapporten (leverance 1) og denne vil danne udgangspunkt for mulighederne for at foreta-

ge egentlige analyser i fase 2. 

 

Sedimentændringer 

Belastning af det marine vandmiljø med næringsstoffer fra landbrug og spildevand har gennem en 

længere årrække medført ophobning af næringsstoffer i bundsedimentet. Man taler om intern 

                                                

9 Scientific Report from DCE, no. 179, 2016. ”Trends in records and contribution of non-indigenous species (NIS) to 

biotic communities in Danish marine waters.” 
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belastning, når de ophobede stoffer frigives til vandet. Det sker under forskellige forhold, som når 

alger, der nedbrydes i varmt og stillestående eller lagdelt vand, skaber iltmangel ved bunden.  

 

I store dele af de danske fjorde og kystvande er sedimentet ikke alene blevet beriget med næ-

ringsstoffer, men er samtidig blevet dækket med organisk mudder. Det organiske mudder kan 

være svært omsætteligt og ophvirvles hyppigt, og det kan derfor være med til at forringe lysfor-

holdene i vandet. Samtidig kan dette være med til at forsinke genetableringen af et stabilt plante-

samfund i nogle lavvandede områder.10 En meget væsentlig del af den organiske berigelse af se-

dimentet er primært relateret til tilførslen af næsringsstoffer til de kystnære områder. 

 

Til brug for Vandområdeplan 2015-2021 er der af DHI/AU foretaget beregninger af hvilken ind-

sats, der er nødvendig, for at bringe vandområderne i god økologisk tilstand. I beregningerne er 

der taget højde for, at der sker en frigivelse af ophobede næringsstoffer fra sedimentet.  

 

Formålet med dette delprojekt er at foretage en vurdering af, om ændringer i sedimentstruktur kan 

være med til at hindre opnåelse af god økologisk tilstand i de marine vandområder. Vurderingen 

skal baseres på indsamling af eksisterende sedimentdata i form af både måleværdier (med fokus 

på indhold af organisk stof og vand) og sedimentkortlægninger. I det omfang der foreligger data 

fra flere tidsperioder, skal disse inddrages i undersøgelsen. Data kan ved hjælp af en GIS-analyse 

anvendes i en vurdering af om ændringer i sedimentstrukturen kan være med til at påvirke miljø-

tilstanden i de konkrete vandområder. Dette bør koordineres med MST’s virkemiddelprojekter 

om sandcapping og storskala reetablering af ålegræs, der også vil undersøge sedimentforhold i 

Danmark bl.a. ved indsamling af eksisterende data. 

 

2.3 Den fremtidige situation efter indførelse af løsningen 

Når dette projekt som planlagt er gennemført og afrapporteret medio 2019, vil der foreligge en 

solid, faglig- og videnskabeligt baseret beskrivelse af relevante presfaktorer udover næringsstof-

fer og klima i det marine miljø og en vurdering af deres mulige effekt og eventuelle interaktioner 

mellem presfaktorerne (også i relation til kvælstof og fosfor) i de marine vandområder i regi af 

VRD. 

Resultaterne fra projektet skal anvendes i basisanalysen, der skal ligge klar i udkast medio 2019, 

og resultaterne vil indgå i den endelige Vandområdeplan 2021-2027.  

  

                                                

10 ”Marine virkemidler. Beskrivelse af virkemidlernes effekter og status for vidensgrundlag.” AU, NAER, DHI, SDU, 

DN, DTU-Aqua, DSC, NST og SEGES, 2015. 
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3. Afgrænsninger 

Definitioner og afgrænsninger 

I dette projekt defineres presfaktorer som værende antropogene. Konsekvensen heraf er, at evt. 

unaturligt store forekomster af fx søstjerner, søpindsvin, krabber, skarv eller andre hjemmehøren-

de organismer ikke i sig selv er en presfaktor, men er en konsekvens af evt. ubalancer i forstyrre-

de/påvirkede systemer. I projektet fokuseres endvidere på aktuelle presfaktorer med en grænse 

mellem ophørte og aktuelle presfaktorer på 5-10 år. Et eksempel på en ikke længere eksisterende 

presfaktor er stenfiskeri. En forudsætning for en egentlig analyse og/eller kortlægning af en po-

tentiel presfaktor er, at der både kan dokumenteres en teoretisk påvirkningsmekanisme baseret på 

offentliggjorte videnskabelige resultater og, at der er datagrundlag for at bestemme en evt. effekt 

på kvalitetselementerne i vandplanområderne. 

Som nævnt i afsnit 2.1 om den nuværende situation, vil effekten af fosfor og kvælstof blive hånd-

teret i særskilte MST projekter. 

Aarhus Universitet har udarbejdet en rapport11 for Miljøstyrelsen (tidligere Naturstyrelsen), der 

fremskriver, hvorledes de biologiske kvalitetselementer påvirkes af klimaforandringer. De væ-

sentligste klimaændringer beskrevet i rapporten er vind, øget temperatur og øget næringsstoftil-

førsel som følge af øget nedbør. Overordnet set fastslår rapporten, at klimaforandringerne allerede 

nu påvirker de økologiske kvalitetselementer. En væsentlig konklusion er dog samtidig, at der 

stadig er væsentlige ”huller” i vidensgrundlaget. Klimaforandringer har en grundlæggende karak-

ter og indflydelse på en række forhold af betydning for vandplanlægningen. Det er et omfattende 

og komplekst emne, som forventes løftet via et særskilt projekt. I nærværende projekt fokuseres 

på presfaktorer med en mere direkte kobling til det marine miljø.  

Ændringer i sedimentet forårsaget af organisk belastning, med eks. store mængder fytoplankton, 

er koblet til tilførslen af næringsstoffer og er en direkte afledt effekt af næringsstoftilførslen. Se-

dimentændringer medfører flere steder substratændringer, som kan have betydning for plante- og 

dyresamfund. Betydningen af ændringer i sedimentet vil blive behandlet i en særskilt rapport, og 

resultaterne af analysen vil indgå i hovedrapporten. 

Presfaktorer, der ikke vurderes at have betydning for opfyldelse af miljømålene i henhold til 

vandrammedirektivet, vil ikke indgå i nærværende projekt, eksempelvis støj. 

Projektet vil ikke redegøre for, hvilke tekniske eller administrative foranstaltninger der kan regu-

lere påvirkningen. Dette er en forvaltningsmæssig opgave, som ikke vil blive løftet i nærende 

projekt, der udelukkende er et forsknings- og udviklingsprojekt. 

Styrelsen forbeholder sig ret til selv eller via tredjemand at ændre og videreudvikle i Leverancen, 

herunder i modelberegninger, (for statistiske modeller omfatter leverancen også formelapparatet), 

der eventuelt måtte udvikles under Projektet og er beskrevet som en Leverance i Projektbeskrivel-

sen.  

 

 

                                                

11 ”Klimaforandringernes betydning for vandområder – med fokus på de biologiske kvalitetselementer.” Videnskabelig 

rapport fra DCE nr. 146, 2015. 
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5. Leverancer  

5.1 Leverancer 

Fase 1 Teoretisk analyse af marine presfaktorer og deres påvirkningsmekanismer og analy-

se af sedimentændringer 

Projektet opdeles i to faser med særskilte aktiviteter. I fase 1 vil der for presfaktorerne 1-8, jf. 

afsnit 2.2, blive gennemført en teoretisk analyse af presfaktoren omfattende en generel beskrivel-

se af påvirkningsmekanismerne på kvalitetselementerne makroalger og angiospermer, fytoplank-

ton, bundfauna og støtteparametrene (iltkoncentration og sigtdybde/lyssvækkelse) samt en gen-

nemgang af datagrundlag på vandområdeniveau med henblik på, om der meningsfyldt kan foreta-

ges en kortlægning af presfaktoren på vandområdeniveau. I fase 1 vil der endvidere blive påbe-

gyndt en analyse af betydningen af sedimentændringer som følge af eutrofiering primært med 

fokus på konsekvenser af øget organisk berigelse, og sekundært oplagring af puljer af næringssal-

te for intern belastning, ålegræssets dybdeudbredelse, klorofyl og DKI-indeks. 

Fase 2 På baggrund af fase 1 gennemføres en egentlig analyse af relevante presfaktorers 

påvirkningsmekanismer inkl. kortlægning med fokus på vandområdeniveau 

I fase 2 vurderes det for presfaktorerne 1-8 på baggrund af fase 1, om der (a) kan dokumenteres 

både en generel påvirkningsmekanisme på kvalitetselementerne, dvs. i hvilket omfang presfakto-

ren overordnet påvirker en eller flere kvalitetselementer, og en specifik påvirkningsmekanisme på 

de i Vandområdeplan 3 aktuelle indikatorer, dvs. om der er dokumentation for, at en overordnet 

effekt på fx kvalitetselementet fytoplankton kan dokumenteres for koncentration af klorofyl; og 

(b) om der er et tilstrækkeligt datagrundlag for at lave en egentlig analyse på vandområdeniveau 

med udgangspunkt i kortlægning/GIS. For presfaktorer med et tilstrækkeligt datagrundlag gen-

nemføres en analyse med fokus på kortlægning på vandområdeniveau. For presfaktoren fiskeri 

foretages både indsamling af eksisterende data og evt. modelberegninger jf. afsnit om projektets 

formål og analyse af presfaktorens betydning på vandområdeniveau, som vil blive gennemført for 

de vandområder, hvor der er tilstrækkeligt datagrundlag. For presfaktorerne 2-8 vil en evt. analy-

se i fase 2 basere sig på eksisterende viden og kortlægningsanalyser.  

Derudover vil der i fase 2 blive gennemført en teoretisk analyse af, om det på baggrund af eksi-

sterende viden kan afgøres, hvordan forskellige presfaktorer kan forventes at interagere eller have 

en kumuleret effekt på kvalitetselementerne, herunder om de kan kumuleres med presfaktorerne 

næringssalte og klimaændringer. 

 

Nedenstående tabel indeholder en oversigt over de konkrete leverancer i projektet, leveringstids-

punkt, ansvarlige partner for leverancen samt leverancens form. Nogle leverancer er egentlige 

rapporter eller delrapporter, andre leverancer er korte notater o.l. Under tabellen fremgår en mere 

udførlig beskrivelse af leverancerens indhold. 

Leve-

rance 

Rap-

port/notat 

Beskrivelse Leverings-

tidspunkt 

Ansvarlig for 

leverance 

L1 Rapport 1 

(review 

rapport) 

Definitioner og identifikation af 

presfaktorer. 

Review af de enkelte presfaktorer. 

Juni 2018 DTU Aqua/AU 
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Gennemgang af datagrundlag. 

Identificering af videnshuller. 

L2 Kort notat Første statusnotat Juni 2018 DTU Aqua  

L3 Rapport 2 Betydningen af sedimentændringer November 

2018 

AU 

L4 Kort notat Andet statusnotat December 

2018 

DTU Aqua 

L5 Rapport 3 
(hovedrap-

port) 

Effekt af fiskeri med bundskraben-

de redskaber. 

Effekt af mulige kaskadeeffekter i 

fødenettet.  

Kortlægning og analyse af øvrige 

presfaktorer på vandområdeni-

veau.  

Samlet vurdering af alle presfakto-

rernes effekt på vandområde-

niveau. 

Kumulerede effekter. 

Juni 2019 DTU Aqua og AU 
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Leverance 1 Rapport 1 udarbejdes under fase 1 i projektet og vil udgøre en del af grundlaget for 

den videre analyse af presfaktorer i projektet. I rapporten vil der redegøres for definitioner og 

afgrænsninger af presfaktorer, herunder afgrænsninger ift. opgavegrundlaget (andre presfaktorer 

end N, P og klima) og hvad der kan betegnes som presfaktor. Med udgangspunkt i definitionerne 

gives en kort begrundelse for, hvorfor de valgte presfaktorer, der indgår i undersøgelsen er rele-

vante og opfylder kriterierne. Rapport 1 vil derudover indeholde et review af hver enkelt presfak-

tor herunder beskrivelse af påvirkningsmekanismerne på det pågældende kvalitetselement. For 

presfaktoren invasive arter, vil der blive udvalgt 4-10 nøglearter af særlig betydning. Endvidere 

vil rapporten omfatte en gennemgang af datagrundlag for evt. analyse af effekten af presfaktorer 

på vandområdeniveau, inkl. kort/tabel for hver presfaktor. Endelig vil rapport 1 indeholde en 

identificering af de væsentligste videnshuller til vurdering af presfaktorer og deres effekter på 

marine kvalitetselementer. 

 

Leverance 2 Første statusnotat udfærdiget efter skabelon fra MST.  

 

Leverance 3 En analyse af betydningen af ændringer i sedimentet som følge af belastning med 

næringssalte og organisk materiale for kvalitetselementer og indikatorer. Der laves en vurdering 

af vandområders følsomhed over for ændringer i sedimentsammensætning, hvis datagrundlaget 

herfor er tilstrækkeligt. 

 

Leverance 4 Andet statusnotat udfærdiget efter anvisninger fra MST. 

 

Leverance 5 Rapport 3 (hovedrapport) udarbejdes i fase 2 i projektet og udgør hovedleverancen i 

projektet og indeholder de egentlige analyser og vurderinger af effekter af presfaktorerne i projek-

tet, dog undtaget sedimentændringer der afrapporteres i rapport 2. Rapporten vil også indeholde 

konklusioner og sammenfatninger fra rapport 1 og 2, som også vil ligge som bilag til rapport 3. I 

rapport 3 vil der blive redegjort for den potentielle presfaktor fiskeri med bundskrabende redska-

ber, inklusiv beskrivelse af indsamling af data og modelberegninger. Vurderingen af de mulige 

kaskadeeffekter af fiskeri på fødenettet i det marine miljø vil også være en del af rapport 3, inklu-

siv beskrivelse af indsamling af data og modelberegninger. Rapport 3 vil endvidere indeholde en 

kortlægning af de øvrige relevante presfaktorer samt en analyse af evt. effekt på kvalitetselemen-

terne i de enkelte vandområder. Derudover vil der blive foretaget en samlet vurdering af alle i 

projektet identificerede presfaktorers effekt på kvalitetselementerne i de enkelte vandområder. 

Endelig vil rapporten indeholde en teoretisk analyse af presfaktorernes kumulerede effekter, eller 

evt. interaktioner mellem presfaktorerne (inkl. næringsstofpåvirkningen), herunder en beskrivelse 

af de metodiske tilgange til opgørelse af disse effekter. 
 

5.2 Eksterne afhængigheder 

Følgende afsnit beskriver projektets relationer til andre relevante projekter inden for vandplan-

lægning og marinforvaltning. Evt. interne afhængigheder mellem aktiviteter, produkter og leve-

rancer i projekter fremgår af ovenstående afsnit om leverancer. 

Øvrige internationale konventioner 

Projektet vil søge at koordinere med det øvrige arbejde vedrørende presfaktorer, som MFVM er 

involveret i under havstrategidirektivet og HELCOM (evt. øvrige internationale konventioner). I 

det omfang andre af de af MFVM igangsatte aktiviteter inden for emneområdet anvender meto-

der, der adskiller sig fra metoderne anvendt i nærværende projekt, skal der i rapporteringen rede-

gøres herfor. 
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MST vil forestå koordineringen. Det er aftalt med relevante afdelinger i MFVM, at de løbende får 

tilsendt relevante produkter og leverancer i projektet. Koordinering kan derudover sikres ved at 

relevante personer fra MFVM deltager i projektets styregruppe.  

Forvaltning af fiskeri 

Da en væsentlig del af nærværende projekt omhandler dansk erhvervsfiskeris betydning for bio-

logiske marine kvalitetselementer i regi af Vandrammedirektivet, skal det sikres at projektets 

produkter og leverancer udføres med viden om gældende fiskeriforvaltning i de områder projektet 

dækker. 

MST vil forestå koordineringen som bl.a. vil ske ved, at Fiskeripolitisk kontor under Udenrigsmi-

nisteriet inviteres til at deltage i projektets styregruppe. 

Skibstrafik 

En potentiel betydning af skibstrafiks for den marine tilstand vil være en del af dette projekt, og 

det vurderes derfor relevant at eks. Danske Havne orienteres om projektet og inviteres med i pro-

jektets følgegruppe.  

Forvaltning af klapning og råstofindvinding 

Vurdering af om klapning og råstofindvinding kan have betydning for biologiske marine kvali-

tetselementer i regi af Vandrammedirektivet vil indgå i projektet 

MST vil forestå koordineringen. MST har ansvaret for forvaltning af både klapning og råstofind-

vinding og koordineringen skal derfor ske i MST. Det forventes at koordineringen kan ske ved, at 

pågældende medarbejdere deltager i arbejdsmøder i projektet hvor relevant. 

Miljøfarlige stoffer 

I forhold til miljøfarlige stoffer kan der vise sig behov for en koordinering tilsvarende klapning og 

råstofindvinding. Koordineringen vil ske i MST. 

Øvrige Vandområdeplan 3 projekter 

Nærværende projekt afhænger på to områder af resultater fra et projekt om ”Servicetjek af karak-

terisering, typeinddeling og afgrænsning af kystvandene i vandområdeplanerne”, der ligesom 

nærværende projekt skal danne grundlag for udarbejdelsen af Vandområdeplan 3. Projektet er i 

gangsat af MST primo 2018 og forventes afsluttet med udgangen af 2018.  

Den ene afhængighed er knyttet til afgrænsningen af vandområder. I det omfang projekt ”Service-

tjek af karakterisering, typeinddeling og afgrænsning af kystvandene i vandområdeplanerne” re-

sulterer i ændringer i afgrænsningerne af vandområderne, skal disse ændrede afgrænsninger ind-

drages i de relevante dele af nærværende projekt. MST’s projektleder, se afsnit 8. Organisering, 

skal sikre at dette sker.  

Den anden afhængighed er koblet til den potentielle presfaktor fysiske anlæg (eks. sluser og 

dæmninger). I nærværende projekt er AU ansvarlig for håndteringen af denne presfaktor. AU er 

leverandør på projekt ”Servicetjek af karakterisering, typeinddeling og afgrænsning af kystvande-

ne i vandområdeplanerne”, hvor effekten af fysiske anlæg også forventes inddraget. AU skal der-

for sikre, at arbejdet med dette emne vil blive koordineret i de to projekter. 
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6. Organisering 

Projektorganisation og styregruppe 

Der nedsættes en styregruppe og en følgegruppe for projektet. Det forventes, at der bliver afholdt 

fire styregruppemøder i projektperioden, i feb. 2018, aug. 2018, dec. 2018, jun. 2019. Umiddel-

bart efter hvert styregruppemøde vil der som udgangspunkt blive afholdt et følgegruppemøde. Til 

hvert møde vil der som minimum foreligge et opdateret statusnotat for projektet. 

DTU Aqua er leverandørens projektleder under ledelse af Jens Kjerulf Petersen. Projektlederen 

står for koordineringen og den daglige drift af projektet samt deltagelse i styre- og følgegruppe-

møder. DTU Aqua skal forestå aftaler med underleverandørerne. På forhånd har DTU Aqua be-

sluttet at inddrage AU Bioscience/DCE som underleverandør, hvilket er godkendt af MST. Yder-

ligere underleverandører kan blive inddraget efter godkendelse af MST.  

Til styring, ideudvikling og kvalitetssikring af projektet nedsætter DTU Aqua en intern arbejds-

gruppe bestående af Jens Kjerulf Petersen, Henrik Gislason og Anna Rindorf fra DTU Aqua og 

Henrik Fossing, Karen Timmermann og Jens Würgler Hansen fra AU Bioscience/DCE. Arbejds-

gruppen står endvidere for at rekruttere relevant personale til de konkrete opgaver. Der kan blive 

behov for at medarbejdere fra MST deltager i arbejdsgruppen i forbindelse med konkrete presfak-

torer. 

 

Styregruppe  

Institution Navn Funktion 

MFVM  Harley Bundgaard Madsen Kontorchef, MST Fyn 

MFVM Peter Østergård Have Kontorchef, Vand og Hav DEP 

MFVM 

 

Cathrine Bøgh Pedersen Medarbejder og projektleder, 

MST Fyn 

UM Fiskeripolitisk 

kontor 

Anja Gadgård Boye Chefkonsulent, UM Fiskeripoli-

tisk kontor 

DTU Aqua Jens Kjerulf Petersen Professor 

 

Følgegruppe 

Interessent/Institution Navne 

Landbrug og Fødevarer, 

L&F 

 

Danmarks Naturfrednings-

forening, DN 

 

Danmarks Fiskeriforening  

Danske Havne  

MFVM Harley Bundgaard Madsen 

MFVM Cathrine Bøgh Pedersen 

DTU Aqua Jens Kjerulf Petersen 
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Projektleder og 

projektgruppe 

hos leverandør 

Navn og enhed Institution 

Projektleder  Jens Kjerulf Petersen DTU Aqua 

Projektdeltagere Henrik Gislason  DTU Aqua 

Projektdeltager Anna Rindorf  DTU Aqua 

Projektdeltager Henrik Fossing,  DCE/ AU Bioscience. 

Projektdeltager Karen Timmermann  DCE/ AU Bioscience. 

Projektdeltager Jens Würgler Hansen  DCE/ AU Bioscience. 

 

7. Tilrettelæggelse og tidsplan 

Udbudsstrategi 

Det er vurderet, at opgaverne i projektet har karakter af forskningsbaseret udviklingsarbejde. Pro-

jektet udbydes derfor ikke, men løses ved direkte tildeling af opgaven til DTU Aqua, med AU 

som underleverandør. Der er mulighed for at DTU Aqua inddrager andre forskningsinstitutioner 

som underleverandører, hvis valget af institution godkendes af MST.   

Tids- og milepælsplan 

Nedenstående tabel viser de væsentligste milepæle i projektperioden fra udarbejdelse af projekt-

beskrivelse til sidste møde i styregruppe og følgegruppe, hvor samlerapporten præsenteres. Der 

vil være en række aktiviteter og delleverancer og produkter, som ikke fremgår af tabellen. I tabel-

len i afsnit 5 om leverancer er der beskrevet delleverancer og produkter, som ikke fremgår af 

nedenstående tabel.  
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Mi-

lepæl 

Beskrivelse Tidspunkt 

M1 Endelig projektbeskrivelse foreligger. Primo februar 2018 

M2 Indgåelse af kontrakt. Medio februar 2018 

M3 Nedsættelse af styregruppe og følgegruppe og første møde i grup-

perne, med præsentation af projektet. 

2018 

M4 Rapport 1 (leverance 1). Ultimo juni 2018 

M5 Første statusnotat (leverance 2). Juli 2018 

M6 Andet møde i styregruppe og følgegruppe, præsentation af statusno-

tat af review delrapport.  

August 2018 

M7 Rapport 2 om betydningen af sedimentændringer som følge af eut-

rofiering (leverance 3). 

November 2018 

M8 Andet statusnotat (leverance 4). Ultimo december 2018 

M9 Tredje møde i styregruppe og følgegruppe med præsentation af 

statusnotat og delrapport om sedimentændringer. 

Januar 2019 

M10 Rapport 3 (hovedrapport) inkl. fiskeri og øvrige presfaktorer og evt. 

interaktioner mellem presfaktorer (leverance 5). 

Juni 2019 

M11 Fjerde og sidste møde i styregruppe og følgegruppe med præsenta-

tion af delrapport om kumulative effekter og samlerapporten. 

Juni 2019 

 

 

 

 

 

8. Risici 

Risiko 

 

Konsekvens Handling Yderligere 

bemærkninger 

 Der er risiko for, at pro-

jektets tidsplan ikke kan 

overholdes, hvis der 

opstår uforudsete pro-

blemer i forbindelse med 

det faglige arbejde i pro-

jektet. 

Hvis projektet for-

sinkes, vil der være 

risiko for, at resul-

taterne fra projektet 

ikke kan anvendes i 

basisanalysen for 

VP3. 

MST vil være i tæt dialog 

med DTU Aqua og AU om 

fremdriften i projektet. MST 

vil løbende blive opdateret 

med resultater, således at 

MST er bekendt med resulta-

terne før end hovedrapporten 

offentliggøres. Det sikres 
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Risiko 

 

Konsekvens Handling Yderligere 

bemærkninger 

 derved bedst muligt, at resul-

taterne kan inddrages i basis-

analysen medio 2019. Even-

tuelle henvendelser fra DTU 

Aqua og AU med relation til 

projektet har en høj priorite-

ring og vil blive behandlet 

hurtigst muligt. 

Der er risiko for, at pro-

jektets tidsplan ikke kan 

overholdes, da relevante 

interessenter skal inddra-

ges i gennemførelsen af 

projektet. 

Hvis projektet for-

sinkes, vil der være 

risiko for, at resul-

taterne fra projektet 

ikke kan anvendes i 

basisanalysen for 

VP3.  

MST arbejder pt. på at få 

planlagt interessentinddra-

gelsesmøder i Faglig Refe-

rencegruppe i 2018, så der 

vil kunne ske en forelæggel-

se for interessenterne uden 

det giver anledning til væ-

sentlig forsinkelse. 

 

9. Informationssikkerhed 

Projektets leverancer er omfattet af de gældende regler for offentlighedens adgang til miljødata.  

 

I projektet behandles i udgangspunktet ikke personoplysninger.  

 

Det er vurderet, at der ikke er behov for at tage særlige forbehold for informationssikkerhed i 

forbindelse med gennemførelse af projektet.  

10. Interessenter og kommunikation 

Interessent/målgruppe Emne Ansvarlig Kommunikation 

MVFM/MST Opdragsgiver, medudfø-

rende part og primærbru-

ger (modtager) af projek-

tets resultater. 

  

MFVM/Departementet Medudførende part (bl.a. 

direktivtolkning) 

  

DTU Aqua Hovedleverandør. Udfø-

rende forsknings- og råd-

givningsinstitution (analy-

ser, metoder og resultater). 

  

DCE/AU Underleverandør. Under-

støttende forsknings- og 

rådgivningsinstitution 

(analyser, metoder og 

resultater). 
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Evt. andre forsknings-

institutioner 

Evt. underleverandør. 

Understøttende forsk-

nings- og rådgivningsinsti-

tutioner (analyser, metoder 

og resultater). 

  

L&F Interessent   

Danmarks Fiskerifor-

ening 

Interessent   

Danske Havne Interessent    

Danmarks Naturfred-

ningsforening 

Interessent   

Øvrige myndigheder: 

MST klapning og rå-

stofindvinding, 

MFVM/DEP (havstra-

tegi og akvakultur), 

evt. andre? 

Myndighedsopgaver   

11. 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. 7. Så-

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

afvigelser aftales med styregruppen 

Kvalitet: Kravet er som beskrevet i projektets formål, se pkt. 2.  

Større afvigelser og 

ændringer godkendes 

af: 

Projektejer 

12. Rapporteringskrav 

Se leverancer afsnit 5. 

13. Revisionshistorik 

Revisionsdato 

 

Version 

 

Ændringer Ændringer markeret? 

 

Forfatter 

02.02.2018 1.version  -  Tekst mærket med 

blå skrift er kopie-

ret fra DTU Aquas 

udkast til projekt-

beskrivelse. 

Cathrine Bøgh Pedersen 
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07.02.2018 2. version DTU Aqua 

(Jens Kjerulf’s) 

justeringer fra 

04.02. er indar-

bejdet, samt 

MST justerin-

ger (Harley og 

Nils Daell) fra 

07.02.2018. 

 Cathrine Bøgh Pedersen 

08.02.2018 3. version DTU Aqua’s 

justeringer fra 

07.02 til versi-

on 2 er indar-

bejdet. 

 Cathrine Bøgh Pedersen 

08.02.2018 4.version Justeringer fra 

Nils Daell og 

Harley fra 

08.02. er ind-

draget. 

 Cathrine Bøgh Pedersen 

13.02.2018 5.version Justeringer fra 

Thomas Beh-

rendt Kling-

gaard 08.02, 

Jane Brøns-

Hansen 09.02, 

Lone Bjerre-

gaard 12.02, og 

Jens Kjerulf 

08.02. 

 Cathrine Bøgh Pedersen 

23.02.2018 5.2 version Justeringer fra 

Jens Kjerulf fra 

19.02.2018 

indarbejdet 

 Cathrine Bøgh Pedersen 

05.03.2018 5.3 version Justeret i sidste 

afsnit i afsnit 3. 

Afgrænsninger. 

Tilføjelsen er mær-

ket med registrer 

ændringer. 

Cathrine Bøgh Pedersen 

08.03.2018 5.4 version Justeret i sidste 

afsnit i afsnit 3. 

Afgrænsninger 

Tilføjelsen er mær-

ket med registrer 

ændringer. 

Stine Askjær 

09.03.2018 5.5 version 

identisk med 

endelig versio 

n 

Justeret i sidste 

afsnit i afsnit 3. 

Afgrænsninger 

Tilføjelsen er mær-

ket med registrer 

ændringer. 

Cathrine Bøgh Pedersen 

 

 


