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Processen
• Juni 2016: Vandområdeplaner 2015-2021 udsendes
• Planerne bygger på statistiske og mekanistiske modeller

• 2017: International evaluering af modeller og metoder anvendt til beregning af målbelastninger til vandområdeplanerne
2015-2021 (VOP2)
• Evalueringspanel fremkom med en række anbefalinger og forbedringsforslag

• 2017-2020: En række projekter igangsættes af Miljøstyrelsen mhp. at forbedre vidensgrundlaget
• Nye og forbedrede metoder og modeller som adresserer input fra evalueringspanel bliver udviklet

• Løbende interessentinddragelse
• Faglige Referencegruppemøder
• Månedlige/bi-månedlige møder

• December 2020: Rapportudkast med resultater af scenarioberegninger af målbelastninger foreligger
•

© DHI

Data skal anvendes som input til MFVMs videre bearbejdning frem mod de endelige Vandområdeplaner 2021-2027

Formål
• Beregne den målbelastning, der understøtter at alle danske (marine) vandområder kan opnå
(mindst) god økologisk tilstand
• Formål udmøntes igennem en række MST projekter (baseret på anbefalingerne i den internationale
evaluering) med henblik på at:
•
•
•
•
•

Øget differentiering
Forbedre præcisionen
Fokus på andre lande
Analysere effekter fra andre presfaktorer
Analysere effekter af sæson-mæssige tilførsler og effekter af (historiske) klimaforandringer

• Udvikling og anvendelse af modeller og metoder til beregning af data, som kan ligge til grund for
målbelastninger (også med udgangspunkt i anbefalingerne fra den internationale evaluering)
• DHI og AU/DTU leverer data der indgår i det videre arbejde med de endelige vandområdeplaner
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Vandrammedirektivet
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Nuværende
økologisk
tilstand
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Det samlede model kompleks
• Dækker 107 vandområder med mindst én modeltype (statistisk og/eller mekanistisk
model)
• Metoderne kan direkte og eksplicit håndtere
• Betydningen af andre landes næringsstof-tilførsler
• Betydningen af fosfor (både dansk og udenlandsk)
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Nutidens belastninger (til vilkårligt vandområde)
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Lukket
vandområde

Antropogen DK-belastning (landbaseret)
Antropogen deposition (DK+andre lande)
Antropogen Nordsørand (aktuel for IDF-model)
Antropogen Østersø-belastning (landbaseret)

Reference-belastning (natur + lille antropogent bidrag)
• Østersø, DK, depositioner, rand
• Sedimenter, N-fiksering etc

Næringsstoftilførsel (N eller P)

Næringsstoftilførsel (N eller P)

Åbent
vandområde

Effekter af næringsstoftilførsler (DK-N)
Klorofyl-a
Tilstand
(målinger)

Andre lande/atmosfæren

Miljømål
Reference

DK landbaserede Ntilførsel (tons N)
Reference Målbelastning
tilførsel
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Nutidig
tilførsel
(2014-2018)

Effekter af næringsstoftilførsler (DK-N)
Klorofyl-a
Tilstand
(målinger)

Andre lande/atmosfæren

Miljømål
Reference

DK landbaserede Ntilførsel (tons N)
Reference
tilførsel
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Målbelastning

Nutidig
tilførsel
(2014-2018)

Beregningsmetode

Management scenarier:
Antagelser om andre landes
reduktion, reduktion fra
atmosfære, Dansk P
reduktion

Beregning af N
reduktionsbehov
for lys-mål

Beregning af N
reduktionsbehov
klorofyl-mål

N reduktionsbehov
vandområde x

Justeret N reduktionsbehov
vandområde x
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Brug af modeller

Udpegning af opland,
Gennemsnit, OO-AO
Hensyntagen til
nabovandområder

Forudsætninger for
vandplan 3
beregninger

• For alle vandområder udpeges et opland
• Gennemsnit-tilførsel 2014-2018 beregnes
for de enkelte oplande
• Effekter af andre lande og atmosfære
beregnes
• Reduktions-procenter udregnes og
omsættes til tons N for det pågældende
opland
• Målbelastning beregnes ved at fratrække
reduktionsbehov (i tons N) fra gennemsnittilførsel 2014-2018

Danske landbaserede N reduktioner alene kan ikke bringe alle vandområder i mål
Nogle områder kræver at andre lande gør en større indsats end besluttet i nuværende gældende planer
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Management scenarier
• Management Scenario 1: Regionale aftaler og vandområdeplaner 2015-2021
• Management Scenarier 2a-e: Landbaserede reduktioner
• Forskellige antagelser omkring N og P reduktioner i nabolande

• Management Scenarier 3a-b: Reduktioner i atmosfæriske depositioner
• Forskellige antagelser omkring N emissioner/depositioner

• VRD-scenarier: Undersøgelse af forskellige teknikaliteter bag VRD
• Sikkerhedsbetragtninger

• Effekter af landbaserede danske P-reduktioner inddrages i ovenstående scenarier
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Verdenen omkring os!
Område

1997-2001

2014-2017/2018

Vadehavet (GE)

100%

60%

Østersøen (BAP,
DS, KAT)

100%

72%

DK

100%

81%

2008-2012

2014-2017

Vadehavet (GE)

100%

81%

Østersøen (BAP,
DS, KAT)

100%

87%

DK

100%

108%

Område
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Beregningsgrundlag til brug for målbelastninger
– alle scenarier
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Målbelastninger til Vandplan 2 og Vandplan 3
• Vandområdeplanerne 2015-2021
• International evaluering: 42.000 ton N
• Ændrede beregninger/metode: 44.700 ton N

• Vandområdeplanerne 2021-2027
• Ændret beregningsgrundlag bag N- og P-tilførsler
• ~3.000 ton N mindre
• Opdateret VOP2 målbelastning: 39.000 ton N

• Forskelle mellem VOP2 og VOP3 metoder
• Flere vandområder dækket af modeller
• Modellering iht anbefalingerne i den Internationale Evaluering (mekanistiske modeller i så mange områder som
muligt og Bayesianske modellering)
• Inddragelse af effekter fra andre lande og atmosfære
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Klima-projekt
Betydning af (historiske) klimaændringer for
reduktionsbehov
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Klimaændringernes betydning for indsatsbehov
Undersøger ændring fra år 1900 klima til nutidsklima for
Ålegræssets dybdegrænse:
• Hvad ville status af ålegræs være, hvis klimaet var som i år 1900?
• Betydning for reduktionsbehov
Sommer klorofyl:
• Hvad ville klorofylmålet være, hvis referencen var beregnet i et år 1900 klima?
• Betydningen for reduktionsbehov
Reduktionsbehov (ålegræs):
Nuv. klima: 21.476 tons N/år
Hist. klima: 22.083 tons N/år
Forskel: -607 tons N/år
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Reduktionsbehov (klorofyl):
Nuv. klima: 21.476 tons N/år
Hist. klima: 19.949 tons N/år
Forskel: +1527 tons N/år

Optimeret Regulering
Muligheder for optimeret regulering af N- og P-tilførslen til kystvandene
med fokus på tilførslen i sommerhalvåret
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Vandområder med potential


Horsens Fjord, indre (T.10)



Karrebæk Fjord (T.29)



Nakskov Fjord (T.14) – i denne type er der to
andre vandområder, hvor modellen ikke
identificerer et potentiale (Stege Bugt og
Rødsand)



Odense Fjord, ydre og Langerrak (T.31)



Bjørnholms Bugt, Riisgårde Bredning, Skive
Fjord og Lovns Bredning (T.32)



Kalundborg Fjord (T.20) – i denne type befinder
der sig 8 andre vandområder, som alle betragtes
som åbenvandsområder uden potentiale



Norsminde Fjord (T.33) – i denne type indgår
også Holckenhavn Fjord, men Holckenhavn Fjord
er ikke udpeget i denne analyse.



Vejle Fjord, ydre (T.22) – i denne type befinder
der sig 10 andre vandområder, som alle betragtes
som åbenvandsområder uden potentiale.



Hejlsminde Nor og Odense Fjord, indre (T.35)



Haderslev Fjord, Hjarbæk Fjord og Halkær
Bredning (T.36)



Ringkøbing Fjord (T.37)
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Nærå Strand (T.25) – i denne type er der to andre
vandområder, som ikke er udpeget i denne
analyse (Stege Nor og Mariager Fjord, ydre)
Kolding Fjord, indre og Vejle Fjord, indre (T.28)
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Sommer
reduktion

Samlet

Årsreduktion

Sommer
reduktion

Samlet

Årsreduktion

Sommer
reduktion

Samlet

Vejle Fjord, indre

Årsreduktion

Sommerreduktioner

Vandomr.
Vejle Fjord, indre

561

100% sommerreduktion

532
451
530
479

50% sommerreduktion

491
505

Reduktion [tons N]

498

Reduktion [%]

Samlet [tons N]

GØT-tilførsel

Gennemsnit (STAT) [tons N]

GØT-tilførsel

Gennemsnit (STAT) [tons N]

GØT-tilførsel

Lys (MEK) [tons N]

GØT-tilførsel

Klorofyl-a (MEK) [tons N]

GØT-tilførsel

Lys (STAT) [tons N]

GØT-tilførsel

Klorofyl-a (STAT) [tons N]

GØT-tilførsel

Tilførsel (2014-2018) [tons N]

Vandomr.

11
63

20% sommerreduktion

0
24
24
32
12
44
51
5
56

Tak for Jeres opmærksomhed
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