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KAM

EU

interkalibrering

Fælles  implementeringsstrategi  kombineret

Chl-a

Aalborg  Universitet

EDL

H/G

MAI

europæiske  Union

De  Geologiske  Undersøgelser  for  Danmark  og  Grønland  geografiske  

interkalibrering  grupper  høj/god

DPSIR

BV

BQE

GIG

IC

Indre  Danske  Farvande

DCE

DIN

f.Kr

biologisk  kvalitetselement

EUCJ

GD

Drivere,  pres,  tilstand,  påvirkning  og  respons

EQR

Aarhus  Universitet

AAU

Handlingsplan  for  Østersøen

CIS

Nationalt  Center  for  Miljø  og  Energi

HELKOM

EC

Betyder

CD

klorofyl-a

Helsinki-kommissionen

FFC

LGM

GEUS

Kommissionens  beslutning

DIP

BSAP

Den  Europæiske  Unions  Domstol  god/

moderat  vejledende  dokument

MECH

IDW

DEPA

AU

Brunt  Väisälä

G/M

Forkortelse

Østersøens  kystvandstype

Europa-Kommissionens  

ålegræsdybde  begrænser  

økologisk  kvalitetsforhold

Fælles  Forskningscenter

latent  vækstmodellering  

maksimalt  tilladte  input  mekanistisk

Miljøstyrelsen  opløste  uorganisk  kvælstof  opløst  

uorganisk  fosfor
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Multi  Arts  Makroalger  Dybdeindeks

QE

Byrdefordeling.  Dækker  effekten  af  kvælstofbelastninger  fra  nabolande  (via  atmosfære  og  vand)  og  

deres  effekt  på  tilstanden  i  Danmark  sammenlignet  med  kvælstofbelastningen  fra  Danmark.

TP

Miljøministeriet

DMU

Oslo  og  Paris-konventionerne

DEFINITIONER

kommissorium  for  

samlet  nitrogen

Vandrammedirektivet

Danmarks  Miljøundersøgelser

NEA

PLS

TN

MAI  fra  menneskelige  kilder.

Status  indlæst.  Kvælstof-  og  fosforbelastningen  (i  tons/år)  for  hvert  vandområde  i  begyndelsen  af  

planperioden,  altså  2021.

Havstrategirammedirektivet

Nordøstatlantisk  kystvandstype

P/B

MSFD

RBMP

RFM

WG

fosfor  dårlig/

dårlig  

forureningsbelastning  kompilering  

delvis  mindste  kvadraters  

kvalitetselement  vandområdeplan  

referencebetingelser

NLES

MoF

OSPAR

Finansministeriet

WAIC

Baseline  belastning.  Basisbelastning  er  den  forventede  belastning  af  kvælstof  og  af  fosfor  (tons/år)  for  hvert  

vandområde  ved  udgangen  af  planperioden,  altså  2027.

estimering  af  nitrogenudvaskning  ikke-

statslig  organisation

NEC

multipel  lineær  regressionMLR

ToR

arbejdsgruppe

STAT

PLC

Nationale  emissionslofter

N

totalt  fosfor  bredt  

anvendeligt  informationskriterium

Nitrogen

MSMDI

P

RC

MoE

NGO

manøvreringsrum  statistisk

Målbelastning.  Den  belastning  af  kvælstof  (tons/år),  der  ikke  må  overskrides  for  at  opnå  en  valgt  

miljøklasse.  Den  består  af  naturlig  baggrundsbelastning  plus

WFD
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Med  et  ønske  om  yderligere  at  forbedre  grundlaget  for  implementering  af  3.  cyklus  af  

vandrammedirektivet  (2021-2027)  blev  parterne  i  Folketingets  aftale  fra  oktober  2021  om  

grøn  omstilling  af  dansk  landbrug  enige  om,  at  en  vurdering  (en  "second  opinion")  af  de  

videnskabelige  antagelser  eller  valg,  der  anvendes  til  at  beregne  behovet  for  

kvælstofreduktion,  bør  udføres.

›  Analyse  af  det  juridiske  og  videnskabelige  råderum  (handlerum)

Formålet  med  første  fase  af  second  opinion  er  at  udarbejde  en  vurdering  af  det  nuværende  

juridiske,  administrative  og  videnskabelige  grundlag  for  opgørelsen  af  behovet  for  reduktion  

af  den  danske  landbaserede  kvælstofbelastning  til  de  danske  kystnære  farvande.  
Vurderingen  består  af  tre  elementer:

Vandrammedirektivet  (WFD)  har  til  formål  at  genoprette  'god  økologisk  tilstand'  i  
overfladevand  i  EU's  medlemslande.

Redegørelse  af  det  nuværende  videnskabelige  grundlag  for  det  beregnede  behov  

for  kvælstofreduktion.

Rapporten  er  udarbejdet  på  baggrund  af  den  bedste  tilgængelige  videnskabelige  

og  juridiske  viden  og  erfaring  med  implementering  af  vandrammedirektivet  i  

vandområdeplanerne  (RBMP)  2  og  3.  COWI  og  partnere  er  klar  over,  at  videnskabelige  

og  endda  juridiske  vurderinger  kan  blive  udfordret  af  eksperter  inden  for  deres  respektive  

områder.  Grundlaget  for  konklusionerne  i  rapporten  er  fuldt  dokumenteret.

konkret  vurdering  af,  om  det  er  muligt  at  implementere/fortolke  vandrammedirektivet  

anderledes  (lovligt),  og  om  der  er  muligheder  for  at  anvende  forskellige  metoder  til  at  

vurdere  den  nødvendige  kvælstofreduktion.

Redegørelse  af  lovgrundlaget  for  det  opgjorte  behov  for  kvælstofreduktion .

inden  for  rammerne  af  vandrammedirektivet.  Dette  omfatter  en

Rapporten  udgør  første  fase  af  den  anden  udtalelse.  Det  er  foretaget  af  et  

tværfagligt  team  af  konsulenter  fra  COWI,  NIRAS,  Aalborg  Universitet  og  uafhængige  

konsulenter.  Den  danner  grundlag  for  en  efterfølgende  anden  fase,  dvs.  en  analyse  

og  peer  review,  der  skal  foretages  af  internationale  eksperter.  Resultater  fra  fase  I  og  II  

giver  grundlag  for  implementering  i  tredje  fase  af  second  opinion,  hvor  der  vil  blive  foretaget  

en  revideret  vurdering  af  det  resterende  behov  for  handling.  Den  samlede  Second  opinion  

(fase  I,  II  &  III)  vil  danne  grundlag  for  Folketingets  planlagte  fremtidige  behandling  af  

Folketingsaftalen  om  grøn  omstilling  af  dansk  landbrug  fra  oktober  2021.
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Manøvrerum  2.  udtalelse  har  fået  

til  opgave  at  undersøge,  om  der  er  et  råderum  for  de  danske  politikere  og  myndigheder  i  

forhold  til  fortolkning  og  implementering  af  vandrammedirektivet.  Undersøgelsen  har  dækket  

både  juridiske  og  videnskabelige  aspekter.

›  Der  er  meget  lidt  manøvrering  i  den  juridiske  anvendelse  af  artikel

Den  lovnormative  formulering  giver  derfor  ikke  plads  til  at  fravige  de  overordnede  

juridiske  formål.

I  det  følgende  præsenterer  vi  overordnede  resultater  og  konklusioner  under  overskrifterne  

råderum,  juridiske  aspekter  og  videnskabelige  aspekter.

metodologisk  tilgang  til  fastlæggelse  af  referencebetingelser  og  normativ  status  for  

vandområder  i  overordnede  termer  er  i  overensstemmelse  med  vandrammedirektivets  
retlige  rammer.

klart  i  omfang,  der  kræver  en  konstant  indsats  for  at  forebygge  og  reducere  

kvælstofforurening  (nitratdirektivet  omhandler  specifikt  nitratforurening)  af  

vandområder,  uanset  valget  af  anvendt  metode  relateret  til  referenceforhold  og  
normativ  status  for  vandområder.

›  Som  beskrevet  i  de  videnskabelige  afsnit  af  denne  rapport  er  den  aktuelle  danske

Fra  et  videnskabeligt  perspektiv  er  der  begrænset  manøvreringsrum  i  forhold  til  at  reducere  

tiltag  rettet  mod  næringsstofreduktion.  Denne  konklusion  er  baseret  på  følgende  

hovedargumenter:

›  De  kombinerede  juridiske  mål  for  vandrammedirektivet  og  nitratdirektivet  er

mål  i  andre  vandområder  og  garanterer  samme  beskyttelsesniveau  som  den  

eksisterende  fællesskabslovgivning  såsom  nitratdirektivet  og  habitatdirektivet.

grænser,  usikkerheder  og/eller  afvigelser  relateret  til  referenceforhold  og  normativ  

status  for  vandforekomsten.  Som  sådan  afhænger  implementeringen  af  relateret  

metodologi  i  høj  grad  af  vejledningsdokumenter  til  fælles  implementeringsstrategi  

(CIS)  og  dermed  rationalet  og  gyldigheden  af  det  sunde  videnskabelige  argument.

4.4  (forlængelse  i  tid)  eller  artikel  4.5  (mindre  strenge  miljømål),  der  fører  til  

reduktion  af  foranstaltninger  og  handlinger.  Denne  konklusion  er  primært  baseret  på  

en  analyse  af  ordlyden  af  bestemmelsen  som  fortolket  af  Europa-Kommissionen  (EUC),  

Den  Europæiske  Unions  Domstol  (EUCJ)  og  i  CIS  Guidance  Documents.  Den  er  også  

baseret  på  de  strenge  betingelser  i  artikel  4.8  og  4.9,  der  sikrer,  at  en  eventuel  forlænget  

frist  ikke  fører  til  manglende  opfyldelse  af  miljøet.

Fra  et  juridisk  perspektiv  finder  2nd  opinion-teamet,  at  manøvrerummet  er  

meget  begrænset.  Dette  er  baseret  på  følgende  resultater:

›  Den  juridiske  WFD-ramme  giver  meget  lidt  fortolkning  i  detaljer
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Der  er  dog  plads  til  at  forbedre  kvalitetssikringen  af  den  anvendte  metode  og  

derved  sikre  forbedret  overensstemmelse  med  direktivets  bestemmelser.  Foreslåede  

forbedringer  vurderes  at  have  ubetydelig  indflydelse  på  de  allerede  beregnede  MAI'er.

"ålegræsdybdegrænse"  i  overensstemmelse  med  bestemmelserne  i  

vandrammedirektivet.  Under  hensyntagen  til  robustheden  af  den  anvendte  metode  

til  at  bestemme  referencebetingelserne  vurderer  2nd  opinion-teamet,  at  der  ikke  kan  

forudses  meget  manøvrerum  med  alternative  vurderingsmetoder.

ændrede  tekniske  detaljer  i  metoden  vil  ikke  bidrage  væsentligt  til  robustheden  

af  de  beregnede  resultater.  Statusbelastningen  kan  være  lidt  anderledes,  men  

det  er  ikke  givet,  at  disse  ændringer  vil  have  væsentlig  indflydelse  på  de  allerede  

etablerede  MAI'er.

Det  ville  betyde,  at  Danmark  ikke  vil  opfylde  kravene  i  vandrammedirektivet.

›  Vedrørende  vurdering  af  statusbelastning  vurderer  2.  opinionsteamet  det

Det  er  fundet,  at  der  kan  være  vandområder  af  interesse  for  at  modificere  N-MAI  

ved  reduktion  af  P-belastninger.  En  sådan  ændring  kræver  mere  detaljerede  

undersøgelser  af  hvert  enkelt  vandområde.

det  fastsatte  G/M-mål  indebærer  en  situation,  hvor  kun  halvdelen  af  

indikatorerne  (klorofyl-a  og  ålegræs)  peger  på  god  økologisk  tilstand.  Det  betyder,  at  

den  anden  halvdel  peger  på  moderat  eller  lavere  økologisk  tilstand.

Etablering  af  yderligere  styringsscenarier  (dvs.  vurdering  af  byrdefordelingen  

mellem  Danmark  og  dets  nabolande)  kan  styrke  det  ledelsesmæssige  grundlag  for  

etablering  af  tiltag.  Dette  kan  give  plads  til  manøvrering  i  specifikke  vandområder,  fx  

Vadehavet,  Flensborg  Fjord  og  Bornholm.  En  sådan  yderligere  scenariemodellering  

må  dog  ikke  forsinke  implementeringen  af  foranstaltninger  til  at  reducere  

næringsstofbelastningen.

Ingen  af  faktorerne  har  dog  nogen  væsentlig  indflydelse  på  næringsforholdene.  

Det  betyder,  at  selvom  de  otte  pressefaktorer  nulstilles  helt,  vil  

næringsstofkoncentrationen  i  de  danske  farvande  forblive  på  for  høje  niveauer.

til  manøvrering  for  specifikke  vandområder.

Otte  pressefaktorer  (udover  N)  undersøges:  Sandindvinding,  dumpning  og  uddybning,  

fysiske  strukturer,  fiskeri,  skibstrafik,  plastik,  farlige  stoffer,  invasive  arter.  Fiskeri  har  

den  relativt  største  effekt.
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›  Danmark  har  fastsat  referencebetingelser  for  klorofyl-a  og

›  N  belastningsreduktion  i  sommersæsonen  (sæsonbestemt)  kan  give  plads

›  Selv  hvis  alle  aktuelt  planlagte  foranstaltninger  ville  være  fuldt  implementeret  inden  2027,

›  N-bidraget  fra  nabolandene  (fra  atmosfære  og  tilstødende  vandområder)  er  

sekundært  i  forhold  til  N-belastningen  til  danske  farvande  generelt  og  særligt  til  

de  indre  fjorde.  Landbaseret  N-belastning  fra  Danmark  er  det  dominerende  tryk,  

især  i  de  mere  lukkede  havområder  og  fjorde.
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›  2nd  opinion  -  teamet  har  fundet,  at  det  bør  undersøges,  om  de  nye  og  mere  detaljerede  målsætninger  for  

RBMP3  for  kystnære  farvande  er  i  overensstemmelse  med  de  tidligere  gennemførte  interkalibreringer,  

eller  der  kan  være  behov  for  en  opdateret  interkalibrering  af  G/M-klassegrænserne  og  EQR'er  især  for  

phytoplanktonkvalitetssubelementet  chlorophyll-a.  Når  man  overvejer,  at  lavere  (mere  stringente)  

klorofyl-a  G/M-klassegrænser  allerede  er  blevet  anvendt  i  RBMP3,  på  grund  af  de  mere  stringente  

referencebetingelser,  og  også  tager  potentielle  forbedringer  af  modelleringssystemet  og  den  manglende  

tilbagetransformation,  som  beskrevet  ovenfor  i  betragtning,  vil  resultatet  af  en  'tilpasning'  eller  'fuld  

interkalibrering'  procedure  højst  sandsynligt  kun  resultere  i  mindre  justeringer  af  de  beregnede  MAI'er,  

og  hvis  nogen  højst  sandsynligt  indebærer  øget  behov  for  reduktion  af  næringsstofbelastninger  og  

dermed  et  reduceret  rum  til  manøvrering.

og  i  hvilket  omfang  Danmark  hidtil  har  gjort  brug  af  disse.

De  juridiske  mål  for  vandrammedirektivet  er  klare  i  omfang  og  kræver  en  konstant  indsats  for  at  forebygge  og  

reducere  kvælstofforurening  af  vandområder,  uanset  valg  af  anvendt  metode  relateret  til  referencebetingelser  

og  normativ  status  for  vandområder.  Dette  understøttes  også  af  både  EU-Kommissionen  og  EUC-domstolens  

retspraksis.  Derfor  giver  den  lovmæssige  normative  formulering  ikke  yderligere  plads  til  at  fravige  den  

overordnede  målsætning  om  at  sikre  en  konstant  indsats  for  at  forebygge  og  reducere  kvælstofforurening  af  

overfladevand.  Den  præcise  definition  af  de  nødvendige  foranstaltninger  og  niveauet  heraf  afhænger  dog  af  

metodikkens  robusthed  og  grundlaget  for  etablering  af  foranstaltningerne.

(fra  2013)  er  ikke  blevet  'tilbagetransformeret'  til  klassifikationssystemet  'Dansk  fytoplanktonmetode'.  

Der  er  råderum  i  forhold  til  at  beslutte  at  udføre  en  ny  tilbagetransformation  af  interkalibrerede  EQR-

resultater  til  det  danske  klassifikationssystem.  Justeringer  ved  en  korrektion  forårsaget  af  den  manglende  

tilbagetransformation  vil  højst  sandsynligt  resultere  i  højere  EQR-værdier  (mere  stringente)  og  derved  

forårsage  lavere  MAI'er.

Det  er  ikke  gennemgangens  mandat  at  udføre  en  fuldstændig  juridisk  overensstemmelsesundersøgelse  

af  den  danske  implementering  af  vandrammedirektivet.  På  et  overordnet  niveau  har  gennemgangen  

fastslået,  at  den  nuværende  danske  metodiske  og  videnskabelige  tilgang  til  at  fastlægge  referenceforhold  

og  normativ  status  for  vandområder  i  overordnede  termer  er  i  overensstemmelse  med  vandrammedirektivets  

lovmæssige  rammer.

Minimumskravene  i  vandrammedirektivet  med  hensyn  til  fastsatte  mål  og  nitrogenniveauer  er  blevet  

revideret  ud  fra  et  juridisk  perspektiv.  For  så  vidt  angår  kvælstofbelastninger  fra  landbruget  omfatter  

gennemgangen  en  analyse  af  vandrammedirektivets  retlige  rammer  for  fastlæggelse  af  referencebetingelser  

og  normativ  status  for  vandområder,  der  er  relevante  for  kystvande,  og  efterfølgende  en  analyse  af  

mulighederne  for  at  anvende  undtagelserne  fra  vandrammedirektivet,  dvs.  artikel  4.4  (forlængelse  af  fristen  til  

efter  2027)  og  artikel  4.5  (lavere  miljømål),

12

Juridisk  gennemgang

›  De  interkalibrerede  EQR-resultater  for  klorofyl-a  for  Danmark  og  Tyskland
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Det  betyder,  at  det  mulige  rum  for  usikkerhed  og/eller  afvigelser  mellem  referenceforhold  og  normativ  status  

for  vandforekomsten  ikke  er  nærmere  defineret  af  juridiske  termer.  Det  samme  gælder  en  definition  af  

sammenhængen  mellem  referencebetingelser.  Det  gælder  også  for  betydningen  i  bilag  II,  1.3  (v)  for  

referencebetingelser  baseret  på  modellering,  og  angiver,  at  metoder  skal  "give  et  tilstrækkeligt  niveau  af  tillid  

til  værdierne  for  referencen

Det  går  ud  over  denne  undersøgelses  rammer  at  vurdere,  om  den  tyske  og  svenske  fortolkning  af  

manøvrerummet  ved  anvendelse  af  artikel  4.4.  efter  2027  er  i  overensstemmelse  med  vandrammedirektivet.  

2nd  opinion-analysen  finder  dog  betydningen  af  "taget  senest  den  31.  december  2027"  for  at  betyde,  at  

relevante  og  tilstrækkelige  foranstaltninger  bør  være  vedtaget  og  juridisk  bindende  samt  økonomisk  finansieret  

den  31.  december  2027  i  alle  medlemsstater.

Som  præsenteret  ovenfor  er  der  ikke  plads  til  yderligere  juridisk  anvendelse  af  artikel  4,  stk.  4,  hvilket  fører  til  

en  reduceret  tilgang  til  foranstaltninger  og  aktioner.  Denne  konklusion  er  baseret  dels  på  en  analyse  af  ordlyden  

af  bestemmelsen  som  fortolket  af  EUC,  EUCJ  og  i  CIS  Guidance  Documents  og  dels  på  en  analyse  af  de  fælles  

betingelser  i  WFD  artikel  4.8  og  4.9,  der  gælder  for  begge  undtagelser  efter  WFD  artikel  4.4  og  4,5.

Selve  vandrammedirektivet  giver  ingen  yderligere  detaljeret  juridisk  forståelse  ud  over  ordlyden  af  selve  

vandrammedirektivet  med  hensyn  til  etablering  af  referencebetingelser  eller  rangering  af  modeller  i  

vandrammedirektivet,  bilag  II.1.3.  Den  giver  heller  ikke  yderligere  juridisk  vejledning  i  den  normative  definition  af  

forskellen  mellem  "uforstyrrede  forhold"  og  "lette  tegn  på  forstyrrelse",  som  generelt  anvendes  af  bilag  V.1.2.4  for  

henholdsvis  høj  økologisk  status  og  god  økologisk  tilstand.  På  samme  måde  giver  den  ingen  yderligere  juridisk  

fortolkning  af  betydningen  eller  definitionen  af  sammenhæng  og  gyldighed  og  for  brugen  af  historiske  data  i  bilag  

II.1.3(v).  Som  sådan  skal  fastlæggelsen  af  grænsedefinitioner  i  bilag  V.1.2.4  samt  opfyldelsen  af  disse  betingelser  

i  bilag  II.1.3(v)  være  opfyldt  af  en  sund  videnskabelig  begrundelse  og  plausible  argumenter  inden  for  rammerne  af  

vandrammedirektivet  og  den  detaljerede  CIS-vejledning.

Tysk  og  svensk  implementering  af,  at  foranstaltninger  relateret  til  landbrug  ikke  vil  være  fuldt  implementeret  i  

2027.

hver  type  overfladevand”.  Den  juridiske  gyldighed  af  det  definerede  nødvendige  "tilstrækkelige  

niveau"  og  opfyldelsen  af  at  være  "konsistent  og  gyldig"  afhænger  af  styrken  af  den  specifikke  videnskabelige  

argumentation.  Betingelserne  i  afsnit  (v)  er  lige  i  rang  og  kumulative,  hvilket  betyder,  at  de  alle  skal  være  opfyldt.

Det  bemærkes,  at  de  to  andre  EU-regioner,  der  er  omfattet  af  denne  undersøgelse,  Schleswig  Holstein  i  

Tyskland  og  Sydsverige,  anvender  en  udbredt  anvendelse  af  artikel  4.4  på  baggrund  af  "naturlige  forhold".  Det  

er  også  bemærket  for

betingelser  for  at  sikre,  at  de  således  afledte  betingelser  er  konsistente  og  gyldige  for

Det  er  fastslået  af  både  EUC  og  In  CIS  Guidance  Documents,  at  alle  relevante  foranstaltninger,  der  er  

nødvendige  for  at  opnå  god  status,  skal  være  truffet  senest  den  31.  december  2027,  inklusive  tilstrækkelige  

reduktioner  i  kvælstofemissionerne.
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Den  nøjagtige  fastlæggelse  af,  hvornår  miljømålet  skal  opnås,  skal  være  baseret  på  et  videnskabeligt  

skøn  over  tidsforsinkelsen  for  den  enkelte  kvalitet

Ydermere  kræver  vandrammedirektivet  detaljerede  oplysninger  i  vandområdeplanen  om  årsagerne  til  

udvidelsen  for  det  enkelte  vandområde,  som  de  nødvendige  foranstaltninger,  der  kræves  i  henhold  til  

vandrammedirektivets  artikel  11  samt  den  forventede  tidsplan  for  deres  gennemførelse  (artikel  4.4.  b)  

og  d). .  Den  overordnede  vurdering  og  konklusion  fra  Kommissionen  om  den  danske  implementering  

af  vandrammedirektivet  fremadrettet  er  således,  at  anvendelsen  af  dispensationer  skal  dokumenteres  

i  højere  grad,  end  det  var  tilfældet  med  de  2.  vandområdeplaner,  dvs.  at  de  relevante  kriterier  for  

anvendelsen.  af  undtagelserne  bør  (yderligere)  dokumenteres.

Det  er  således  kun  tidsforsinkelsen  for  genopretning  af  vandmiljøet  til  en  god  tilstand,  der  kan  

forblive  efter  2027,  fordi  "naturlige  forhold"  er  gældende.

Desuden  kan  "naturlige  forhold"  ikke  anses  for  at  være  anvendelige  i  en  situation,  hvor  

medlemsstaterne  generelt  har  behov  for  at  udvikle  yderligere  foranstaltninger,  f.eks.  ny  teknologi  

for  at  nå  miljømålene.  Sådanne  foranstaltninger  skal  baseres  på  forsigtighedsprincippet,  og  det  

understreges,  at  medlemsstaterne  bør  træffe  beslutninger  baseret  på  de  bedste  tilgængelige  

oplysninger  på  ethvert  givet  tidspunkt.  Som  sådan  kan  medlemsstaterne  ikke  udsætte  handlinger  

blot  afvente  fuld  sikkerhed.

Det  følger  af  landeundersøgelsen  i  2nd  opinion,  at  kun  Sydsverige  har  gjort  brug  af  artikel  4.5  i  3.  

RBMP  og  kun  til  3  %  af  dets  kystnære  vandområder  (8  ud  af  289).  Alle  undtagelser  er  motiveret  af  

den  hydromorfologiske  status  og  de  hydrogeografiske  forhold,  som  kun  understøtter  et  "moderat"  

miljømål.  Alle  de  vandområder,  der  er  underlagt  en  mindre  stringent  miljømålsætning,  støder  op  til  

havneaktiviteter,  hvor  det  er  vurderet,  at  havnene  opfylder  et  miljømæssigt  og  samfundsøkonomisk  

behov,  der  ikke  uden  uforholdsmæssigt  store  omkostninger  kan  opfyldes  på  en  miljøbedre  måde.  

Undtagelserne  er  således  motiveret  af  de  uforholdsmæssigt  store  omkostninger,  der  kræves  for  at  

opnå  en  'god'  miljøtilstand.  Det  går  ud  over  omfanget  af  denne  undersøgelse  at  vurdere,  om  den  

svenske  fortolkning  af  artikel  4.5  (a)  er  i  overensstemmelse  med  vandrammedirektivet.  Begrundelsen  

for,  at  havnedrift  opfylder  et  vigtigt  og  specifikt  socioøkonomisk  behov,  og  at  en  "god"  status  vil  kræve  

uforholdsmæssigt  store  omkostninger  (f.eks.  genopbygning  af  havneinfrastrukturer)  er  dog  sund1 .  

Desuden  er  brugen  af  artikel  4.5  på  et  så  lille  antal

elementer.

https://www.msb.se/contentassets/d8fca23b124c4686a629970fd2c1aa31/vagledning-for  identifiering-

av-samhallsviktig-verksamhet-msb1408---juni-2019.pdf

Med  hensyn  til  artikel  4.5  har  Danmark  ikke  tidligere  anvendt  artikel  4.5  på  kystvande.  Der  er  som  

sådan  ingen  danskundervisning  eller  erfaringer  om  årsager  eller  begrundelser  for  at  anvende  

dispensation  for  et  specifikt  kystvandområde  i  dansk  sammenhæng.

1 Søtransportens  samfundsøkonomiske  betydning  præsenteres  for  eksempel  i  det  nationale

vejledning  om  socialt  vigtige  aktiviteter:  MSB  (2019),  Vägledning  för  identifiering  av

samfundsviktig  virksomhed,
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socioøkonomiske”  behov.

Det  følger  af  2nd  opinion-analysen  af  nitratdirektivet,  at

Betingelserne  for  at  bruge  artikel  4.5  er  ret  begrænsede  efter  den  nylige  erklæring  fra  

Europa-Kommissionen  i  den  5.  implementeringsrapport.

kystfarvande  er  også  i  overensstemmelse  med,  at  denne  undtagelse  er  beregnet  til  

specifikke  tilfælde.  I  forlængelse  af  det  svenske  eksempel  er  det  vigtigt  at  understrege,  at  

begge  grunde  i  artikel  4.5  (a)  bør  være  opfyldt,  og  at  undtagelsen  kun  kan  anvendes,  når  

den  menneskelige  aktivitet  tjener  både  "miljøet  og

Hvis  nitratforureningen  ikke  kan  ses  reduceret  og/eller  maks.  nitratniveauer  på  50  mg/

l  i  grundvandet  ikke  kan  opfyldes  eller  risikerer  at  blive  overskredet,  skal  der  træffes  

yderligere  foranstaltninger  i  henhold  til  nitratdirektivet,  herunder  specifikt  bl.a.

og  naturbeskyttelsesdirektiver,  og  de  skal  alle  overholdes,  uanset  om  undtagelser  

vedrørende  fristforlængelse  eller  fastsættelse  af  mindre  strenge  genstande  anvendes  inden  

for  rammerne  af  vandrammedirektivet.  I  den  forbindelse  hindrer  især  nitratdirektivet  en  

eventuel  videre  anvendelse  af  undtagelsen  vedrørende  en  forlængelse  af  fristen.  I  denne  

forbindelse  skal  det  bemærkes,  at  Kommissionen2  har  fremhævet,  at  Danmark  er  blandt  

de  medlemsstater,  der  skiller  sig  ud  på  grund  af  et  stort  antal  vandområder,  der  er  eutrofe  

og  har  registreret  dårlig  vandkvalitet  rundt  omkring  på  sit  territorium,  og  dets  systemiske  

problem  med  at  håndtere  tab  af  næringsstoffer  fra  landbruget.

Selvom  et  vandområde  har  en  dispensation  for  et  reduceret  miljømål  på  grund  af  f.eks.  

hydromorfologi,  vil  det  ikke  undtage  fra  rettidig  implementering  af  de  foranstaltninger,  der  er  

forbundet  med  en  "god"  status  på  de  resterende  kvalitetselementer.

Desuden  kan  artikel  4.5  ikke  stå  alene.  En  væsentlig  hindring  for  at  anvende  artikel  4.5  ligger  

i  forpligtelsen  i  henhold  til  artikel  4.9  i  vandrammedirektivet,  der  forpligter  medlemsstaterne  

til  at  sikre,  at  anden  EU-lovgivning  ikke  kompromitteres,  når  de  anvender  undtagelser  efter  

vandrammedirektivet.  Dette  understreges  endvidere  af  den  strengeste  målsætning  og/eller  

betingelse,  der  skal  gælde,  vandrammedirektivets  artikel  4.2  og  artikel  10.3.  Artikel  4.9  
fastslår,  at  vandrammedirektivet  ikke  tilsidesætter  andre  miljømæssige  forhold

Ifølge  CIS-vejledningsdokument  nr.  20,  side  20,  "et  'mindre  stringent  mål'  betyder  

[...]  ikke,  at  (a)  de  andre  kvalitetselementer  får  lov  til  at  forringes  til  den  status,  som  dikteres  

af  det  værst  ramte  kvalitetselement  eller  (b)  potentialet  for  forbedringer  i  tilstanden  af  andre  

kvalitetselementer  kan  ignoreres."  På  den  baggrund  er  et  mindre  stringent  miljømål  derfor  

kun  gældende  for  det  konkrete  kvalitetselement,  der  er  tale  om,  og  det  kan  derfor  ikke  

konkluderes,  at  den  svenske  case  kan  anvendes  på  den  danske  kontekst.

Her  fremhæves  behovet  for  bedre  dokumentation  for  de  metoder,  der  anvendes  til  at  

vurdere  opfyldelsen  af  obligatoriske  kriterier  ved  anvendelse  af  dispensationer.  Det  hævdes  

også,  at  anvendelsen  af  undtagelsen  ikke  er  beregnet  til  generel  anvendelse  for  de  fleste  

vandområder,  men  kun  skal  anvendes  i  særlige  tilfælde.

›

2

enhver  anden  måde,  der  er  væsentligt  bedre  for  miljøet.

RBMP'erne  uddyber  yderligere,  at  i  de  fleste  tilfælde  kan  en  havns  funktion  ikke  opfyldes  i
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den  svenske  eller  den  tyske  tilgang.

Omfanget  af  denne  undersøgelse  omfatter  ikke  en  yderligere  juridisk  overensstemmelseskontrol  af  gyldigheden  af

Det  følger  af  ovenstående,  at  anvendelsen  af  artikel  4,  stk.  Anvendelsen  af  artikel  4.5  afhænger  

af  gyldigheden  af  et  specifikt  forsvarligt  argument,  der  opfylder  de  strenge  betingelser,  der  er  

fastsat  af  den  retlige  ramme,  EUCJ  og  EU-Kommissionen.

i  nitrathandlingsprogramlovgivningen  underlagt  nitratdirektivets  artikel  5(4)  og  (5).

Med  hensyn  til  havstrategirammedirektivet  (MSFD),  brugen  af  undtagelser  efter  

vandrammedirektivets  artikel  4.4.  og  4.5  forudsætter  ligeledes  en  vurdering  af,  at  forlængelse  af  

fristen  i  vandrammedirektivet  og  fastsættelse  af  mindre  strenge  miljømål  vil  være  i  

overensstemmelse  med  rammedirektivet.  Det  betyder,  at  anvendelsen  af  vandrammedirektivets  

dispensationer  inden  for  et  havvand  ikke  vil  bringe  miljømålene  eller  den  gode  miljøtilstand  efter  

MSFD,  herunder  udpegede  marine  beskyttede  områder,  i  fare,  og  at  vandrammedirektivets  

dispensation  falder  inden  for  området  for  undtagelser  defineret  i  MSFD  artikel  14.

Det  er  også  af  afgørende  betydning  at  bemærke,  at  EUCJ  har  bekræftet  

vigtigheden  af  nitratdirektivets  artikel  5,  stk.  3,  litra  a)  og  b),  som  forpligter  

medlemslandene  til  at  basere  deres  nitrathandlingsprogrammer  på  "de  bedste  

tilgængelige  videnskabelige  og  tekniske  data".  og  de  fysiske,  geologiske  og  klimatiske  

forhold  i  hver  region”.

Anvendelsen  af  vandrammedirektivets  artikel  4.4  eller  4.5  kræver  således,  at  medlemsstaterne  

opfylder  de  mål,  der  er  fastsat  for  individuelle  beskyttede  områder.  EUCJ  udtalte  også  i  Doñana-

sagen,  at  medlemsstaterne  kan  misligholde  deres  forpligtelser  i  henhold  til  vandrammedirektivets  

artikel  11  i  direktiv  2000/60,  sammenholdt  med  artikel  4.1I,  hvis  de  ikke  i  indsatsprogrammet  

fastlægger  evt.  foranstaltning  til  at  forhindre  forstyrrelse  af  de  beskyttede  naturtyper.  Dommen  

bekræfter  således  ikke  blot  det  dobbelte  sæt  af  miljømål,  der  er  anført  i  vandrammedirektivets  

artikel  4.1I,  men  indfører  en  forpligtelse  for  medlemsstaterne  til  aktivt  at  inkludere  relevante  

foranstaltninger  i  indsatsprogrammerne  for  at  opfylde  målene  efter  anden  EU-lovgivning,  fx  

nitratdirektivet  og  habitatdirektivet.

Det  er  af  central  betydning  ved  vurderingen  af  potentielt  "manøvrerum"  inden  for  

rammerne  af  vandrammedirektivet  at  huske  på  forpligtelsen  til  at  implementere  yderligere  

foranstaltninger/forstærket  indsats  for  at  reducere  og  forhindre  nitratforurening  fra  

landbrugskilder,  når  bidraget  fra  landbrugskilder  er  "betydeligt".

Som  en  sidste  bemærkning  præsenterer  denne  rapport  Tysklands  og  Sveriges  argumentation  

for  brugen  af  undtagelser  omfattet  af  vandrammedirektivets  artikel  4.4  og  4.53 .  Denne  information

Som  sådan  kan  potentielt  nødvendige  yderligere  foranstaltninger  implementeret  gennem  

nitrathandlingsprogrammer  ikke  udskydes  på  grund  af  igangværende  videnskabelige  diskussioner  

og  yderligere  forskning  i  metodologi  mv.

›

›
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Videnskabelig  gennemgang

sammenhæng.

(Panel  af  internationale  eksperter.  International  evaluering  af  de  danske  havmodeller.  

Miljø-  og  Fødevareministeriet,  10.  oktober,  2017).

etableret  via  en  regressionsbaseret  model  ved  brug  af  historiske  observationer  til  en  

beskrivelse  af  ålegræss  dybdefordeling  i  individuelle  vandområder  som  funktion  af  

typologiske  parametre  i  en  revideret  typologi.

kan  være  interessant  af  komparative  årsager,  men  har  ingen  indflydelse  på  den  

præsenterede  juridiske  analyse.  Den  juridiske  analyse  er  baseret  på  gennemgang  af  EU-

retten,  den  danske  implementering  og  den  danske  dialog  med  EU-Kommissionen.  

Implementeringen  af  vandrammedirektivet  som  anvendt  af  tredjelande  kan  tjene  som  

inspiration,  og  enhver  foretrukken  tilgang  eller  erfaringer  skal  for  at  opnå  retsvirkning  –  

godkendes  af  CIS  og/eller  vedtages  som  en  del  af  den  juridiske  opdatering  af  direktivet.  

Den  anvendte  implementering  af  3.  lande  giver  som  sådan  set  fra  et  juridisk  synspunkt  

ikke  noget  spillerum  i  et  dansk

indikatorer  og  procedurer  i  forbindelse  med  vandrammedirektivets  krav  og  

specifikationer  og  fandt,  at  indikatorerne,  metoderne  til  at  bestemme  

referencebetingelser  og  metoderne  til  at  bestemme  nødvendige  handlinger  var  i  

overensstemmelse  med  vandrammedirektivet.  Den  danske  implementering  er  baseret  på  
enten  direkte  historisk  observation  eller  modelbestemmelse  af  referenceforhold.  Lidt  eller  

ingen  ukontrollabel  "ekspertvurdering"  er  involveret.  I  den  henseende  opnår  de  danske  

modeller  den  højest  mulige  standard  for  implementering  af  vandrammedirektivet.”

Danish  Marine  Model  Complex,  udviklet  af  DHI/Aarhus  Universitet,  er  blevet  brugt  i  

revisionen  af  eksisterende  typespecifikke  referenceforhold  til  vandområdespecifikke  

referenceforhold  for  'klorofyl-a  koncentration'.  Parameterværdier  af  en  revideret  typologi  og  

estimeret  'reference'  næringsstofbelastning  blev  brugt  til  estimering  af  klorofyl-a  

referenceværdier  for  individuelle  vandområder.  Både  statistiske  og  mekanistiske  modeller  

er  blevet  brugt.  For  'ålegræsdybdegrænse'  blev  historiske  observationer  revurderet  og  

anvendt  for  individuelle  vandområder,  og  for  vandområder  uden  historiske  observationer  var  
referencebetingelserne.

”Sammenlignet  med  mange  andre  europæiske  lande  har  Danmark  fremragende  

databaser,  modeller  og  videnskabelig  ekspertise  som  grundlag  for  implementeringen  af  
vandrammedirektivet...  Panelet  har  gennemgået  valget  af

Det  er  2nd  opinions  konklusion,  at  det  videnskabelige  grundlag  for  modelleringsarbejdet  af  

RBMP3  –  og  udviklet  af  DHI  og  Aarhus  Universitet  er  indholdsmæssigt  væsentligt  og  af  

høj  videnskabelig  kvalitet.  Under  hensyntagen  til  det  specifikke  formål  vurderes  

modelleringen  at  være  "egnet  til  formålet",  hvilket  betyder,  at  den  giver  en  gennemsigtig,  

konsistent  og  videnskabeligt  forsvarlig  metode  til  bestemmelse  af  målbelastninger  og  

dermed  N-MAI'er  med  en  acceptabel  grad  af  nøjagtighed.  Derfor  er  2nd  opinion-teamet  af  

eksperter  enig  i  konklusionen  fra  det  internationale  ekspertpanel,  der  udførte  en  evaluering  

af  de  danske  marinemodeller  i  2017.  Panelet  konkluderer:
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Mens  2  nd  opinion-teamet  vurderer,  at  de  etablerede  referencebetingelser  for  Chl-a  er  

baseret  på  en  robust  metodologi,  kan  resultaterne  af  de  statistiske  modeller  forbedres  ved  

at  fokusere  på  næringsstof-belastning/næringsstof-koncentration-forhold  for  individuelle  

vandområder  og  på  et  næringsstof. /Chl-a  koncentrationer  konceptuelt  forhold  til  udvikling  

af  et  generisk  (empirisk)  forhold,  som  output  fra  de  mekanistiske  modeller  skal  testes  

imod.  Det  er  2nd  opinion-teamets  vurdering,  at  anvendelse  af  denne  tilgang  ikke  vil  

medføre  væsentlige  ændringer  i  de  estimerede  MAI'er.

Endvidere  har  2nd  opinion-teamet  identificeret  følgende  muligheder  for  at  forbedre  

modellerne  og/eller  gennemsigtigheden  omkring  modelresultater.  Sådanne  forbedringer  

vil  øge  troværdigheden,  nøjagtigheden  og  gennemsigtigheden  af

De  modeller,  der  er  udviklet  af  DHI/Aarhus  Universitet,  danner  grundlag  for  den  

aktuelle  beregning  af  behovet  for  kvælstofreduktion.  2nd  opinion  review  beskriver  de  

vigtigste  metodiske  valg,  som  har  påvirket  beregningerne.

2nd  opinion  -  teamet  er  også  enig  med  det  internationale  panel  i  at  støtte,  at  de  to  

forskellige  modelleringstilgange  (mekanistisk  og  statistisk)  vedligeholdes  og  videreudvikles.

Ud  over  de  ovenfor  nævnte  problemstillinger  vedrørende  G/M  økologisk  

kvalitetsklassegrænse,  kan  det  forventes,  at  nogle  vandområder  kan  klassificeres  endnu  

lavere  end  Moderat  Status,  selvom  medianværdien  kan  opfylde  G/M-klassegrænsekravet.

2.  opinionsteamet  finder,  at  '  Kd-proxy'  er  en  valid  parameter,  der  skal  bruges  som  proxy  for  

'ålegræsdybdegrænsen'  G/M  klassegrænser  i  modelberegninger.  Det  er  en  konklusion,  at  

resultatet  for  åbne  kystnære  områder  vande  i  de  almindelige  interkalibreringstyper  mindre  

påvirket  af  danske  N-belastninger  viser  lavere  (strengere)  referenceværdier  sammenlignet  

med  de  interkalibrerede  referenceværdier.

Målbelastningen  ved  grænseværdien  mellem  god  og  moderat  (G/M)  statusklasser  giver  50  

%  sandsynlighed  for  ikke  at  nå  målet.  Selvom  målbelastningerne  nås,  vil  miljøtilstanden  

ikke  være  som  krævet  i  vandrammedirektivet.  Dette  er  også  uddybet  i  de  juridiske  kapitler  i  

denne  2.  gennemgang.  Fra  et  videnskabeligt  synspunkt  repræsenterer  dette  en  logisk  

mangel.

For  ålegræsdybdegrænsen  har  gensynet  og  revurderingen  af  det  historiske  datasæt,  

under  hensyntagen  til  den  reviderede  typologi,  muliggjort  en  bedre  differentiering  i  

fastsættelsen  af  referenceværdier  for  individuelle  vandområder.  Modellen  for  udledning  af  

ålegræsdybdefordelingsreferenceværdier  er  dog  kun  anvendelig  til  udledning  af  

referenceværdier  i  et  historisk  regime,  hvor  eutrofiering  og  eutrofieret  lysdæmpning  og  

begrænsning  ikke  har  nogen  indflydelse  på  ålegræsfordelingen.  Etablering  af  (næringsstof)  

tryk-påvirkningsforhold,  der  dækker  ålegræsreferenceforholdene,  kunne  danne  grundlag  

for  vurdering  af  udviklingen  af  ålegræsdybdefordelingen  under  sådanne  "høj"  

kvalitetsstatusklasseforhold  og  dets  kobling  til  mere  påvirkede  forhold.

Formålet  med  modelleringsarbejdet  er  at  estimere  de  målsatte  næringsstofbelastninger,  

der  vil  give  en  given  miljøtilstand.
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›

›

indbyrdes  forholde  sig.

Vedrørende  N-belastningsbestemmelsen  finder  2.  opinionsteamet,  at  beregningsmetoden  er  blevet  

finpudset  siden  2.  planperiode,  og  at  den  er  af  høj  videnskabelig  troværdighed.

Ydermere  repræsenterer  den  indførte  forøgelse  af  rumlig  opløsning  (i  retning  af  en  finere  opløsning)  

og  inklusion  af  fosfor  som  næringsstof  en  forbedring  af  N-belastningsberegningen.

Inddragelse  af  årsagssammenhænge  i  de  statistiske  modeller,  dvs.  hvordan  parametrene  

(f.eks.  næringsstofbelastninger,  næringsstofkoncentrationer,  klorofyl-a,  …)

modellering.  Sådanne  forbedringer  vil  ikke  have  nogen  suspenderende  eller  opretholdende  virkning

af  de  mekanistiske  modeller  med  dem  fra  de  statistiske  modeller  ved  at  fokusere  pres  både  på  

næringsstofbelastninger  og  understøttende  kvalitetselementer  (grundlæggende  næringsstofkoncentrationer,  

lysgennemsigtighed).

Vedrørende  Baseline  Load  finder  2nd  opinion-teamet,  at  effekten  af  nogle  tiltag  har  længere  responstid  

end  planperioden.  Yderligere  flere

›  Dokumentation  af  sammenligningen  af  tryk-påvirkningsgradienten  (hældninger)

Forskellige  forvaltningsscenarier  er  modelleret  med  forskellige  nitrogen-  og  fosforbelastningsforhold.  

Dette  repræsenterer  en  væsentlig  forbedring  og  illustrerer,  hvordan  de  forskellige  reduktioner  i  fosfor  kan  

erstatte  nogle  af  de  kvælstofreduktioner,  der  er  nødvendige  for  at  nå  målværdierne  for  Chl-a-koncentration  og  

dybdegrænse  for  ålegræs.  På  nationalt  plan  fører  effekten  af  en  10%  reduktion  af  P-belastninger  til  en  2%  

stigning  i  N-MAI.  For  nogle  få  specifikke  fjorde  kan  P-belastningsreduktioner  på  lokalt  plan  føre  til  potentielt  

højere  N-MAI-stigninger.

›  Baseret  på  de  grundlæggende  forskelle  i  den  iboende  indsigt  i

Afslutning  og  inklusion  af  den  udviklede  makroalgeklassificeringsmetode  som  et  ekstra  kvalitetselement.

om  foranstaltninger  til  reduktion  af  næringsstofbelastninger:

›  Udvidelse  af  analysen  til  også  at  omfatte  de  understøttende  kvalitetselementer  (N-  og  P-koncentration)  og  

krydstjek  mellem  de  forskellige  biologiske  kvalitetselementer.

specifikke  og  udpegede,  lokale  områder:  Estimated  Maximum  Allowable  Inputs  (MAI'er)  af  

næringsstoffer  (N  og  P)  til  kystvande  kunne  muligvis  etableres  mere  præcist  gennem  bedre  data  fra  

designede  pilotprojekter,  hvor  al  menneskelig  aktivitet  fjernes.

styrende  processer  mellem  mekanistiske  og  statistiske  modeller  kan  det  overvejes  at  reducere  brugen  

af  statistiske  modeller  til  kun  at  være  verifikationsformål  og  ikke  at  inkludere  resultaterne  i  den  

kvantitative  MAI-beregning.

›  2nd  opinion  -  teamet  finder,  at  der  er  begrænset  plads  til  at  manøvrere  ind
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2nd  opinion  -  teamet  observerer,  at  effekten  af  fremtidig  effektivitet  af  øgede  afværgeforanstaltninger  

inden  for  landbruget  (næringsoptagelse  osv.)  er  inkluderet  i  baseline,  selvom  effekten  af  sådanne  

tiltag  endnu  ikke  er  dokumenteret  fra  implementering  i  stor  skala.  Dette  fører  til  et  potentielt  for  lavt  

krav  til  behovet  for  reduktioner.

Med  hensyn  til  effekten  fra  nabolande  (belastningsfordeling)  konkluderes  følgende:  N-bidraget  

fra  nabolande  (fra  atmosfære  og  tilstødende  vandområder)  er  sekundært  til  N-belastningen  til  danske  

farvande  generelt  og  særligt  til  de  indre  fjorde.  Landbaseret  N-belastning  fra  Danmark  er  det  

dominerende  pres.

foranstaltninger  forventes  at  træde  i  kraft  efter  udgangen  af  4  den  nuværende  planperiode  (2027).  

Det  er  usikkert,  i  hvor  høj  grad  effekten  af  disse  tiltag  viser  sig  inden  for  den  nuværende  planperiode.

4  Miljøstyrelsen  og  modeludviklere  fra  Aarhus  Universitet  og  Dansk  Hydraulik  Institut  arbejder  på  

forbedret  modellering  af  fosfor  som  en  del  af  den  igangværende  second  opinion.  Projektet,  som  er  

en  del  af  implementeringsfasen  af  second  opinion  (fase  III),  omfatter  også  modeludvikling  

vedrørende  sæsonbestemthed.

effekt.

Etablering  af  typespecifikke  biologiske  referenceforhold  er  et  nøglespørgsmål  i  vandrammedirektivet  

og  'anker'  i  klassificeringen  af  vandforekomsters  økologiske  status.  Typologien  karakteriserer  

vandområder  efter  typer.  Det  er  et  værktøj  til  at  hjælpe  processen  med  at  etablere  typespecifikke  

referencebetingelser  og  fastsættelse  af  økologiske  kvalitetsstatusklassegrænser  ved  at  gøre  det  

muligt  at  sammenligne  'lige  med  lignende' (inden  for  og  på  tværs  af  lande).  Den  reviderede  danske  

typologi  for  3.  vandområdeplan  giver  generel  forbedring.  Det  muliggør  en  differentiering  af  

kystvandstyper,  der  afspejler  diversiteten  i  de  danske  kystvande  bedre  end  typologien  i  1.  og  2.  

vandområdeplan.  Der  skal  etableres  klare  links  til  vandrammedirektivets  almindelige  

interkalibreringstyper,  som  også  viser,  hvordan  de  nationale  typer  er  underopdelinger  af  disse,  og  

typologideskriptorparameterværdierne  skal  inkluderes  i  vandområdeplanen  eller  dens

Den  nationale  opgørelse  mellem  RBMP2  og  RBMP3  viser  ingen  forskel  i  baseline-belastningerne.  

De  foranstaltninger,  der  blev  implementeret  under  RBMP2,  syntes  ikke  at  have  haft  nogen  

indflydelse  på  belastningerne.  Dette  indikerer,  at  planlagte  tiltag  ikke  havde  nogen  eller  forsinket  

effekt.  Baseline  inkluderer  også  potentielle  effekter  af  nye  N-optimerende  tiltag  i  landbruget  (f.eks.  

forbedret  fødevareoptagelse  af  bestande)  under  den  3.  vandområdeplan.  Det  er  ikke  sikkert,  i  hvilket  

omfang  sådanne  fremtidige  tiltag  vil  komme  ind

Vedrørende  spørgsmålet  om  valg  af  et  år  (f.eks.  1900)  for  næringsstofbelastning  som  

referencetilstand:  N-belastningen  i  referencetilstand  skal  svare  til  høj  økologisk  tilstand.  

Vandrammedirektivet  definerer  høj  økologisk  status  som  en  status  med  'ingen  eller  meget  mindre  

tegn  på  forvrængning'  og  tilsvarende  nitrogenkoncentrationer  'inden  for  det  område,  der  normalt  er  

forbundet  med  uforstyrret  tilstand'.  Året  er  derfor  sekundært:  Det  er  den  høje  miljøtilstand,  der  er  den  

afgørende  faktor,  og  2nd  opinion-teamet  finder,  at  det  kvælstofbelastningsniveau,  der  anvendes  ved  

fastlæggelse  af  referenceforhold  for  Chl-a  og  ålegræs,  er  passende,  da  det  kan  repræsentere  næsten  

uforstyrret  betingelser.
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associeret  lovgivning,  fordi  deres  rolle  som  hydromorfologiske  understøttende  

kvalitetselementer.
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dokumenteret.

Rapporten  er  udarbejdet  på  baggrund  af  den  bedste  tilgængelige  videnskabelige  og  

juridiske  viden  og  erfaring  med  implementering  af  vandrammedirektivet  i  

vandområdedirektivet  2  og  3.  COWI  og  partnere  er  opmærksomme  på,  at  videnskabelige  

og  endda  juridiske  vurderinger  kan  blive  udfordret  af  eksperter  i  deres  respektive  felter.  

Grundlaget  for  konklusionerne  i  rapporten  er  fuldt  ud

Redegørelse  af  det  nuværende  videnskabelige  grundlag  for  det  beregnede  behov  

for  kvælstofreduktion

Redegørelse  af  lovgrundlaget  for  det  opgjorte  behov  for  kvælstofreduktion

Dette  omfatter  en  konkret  vurdering  af,  om  det  er  muligt  at  implementere/

fortolke  vandrammedirektivet  anderledes  (lovligt),  og  om  der  er  muligheder  for  at  

anvende  forskellige  metoder  til  at  vurdere  den  nødvendige  kvælstofreduktion.

Med  et  ønske  om  yderligere  at  forbedre  grundlaget  for  implementering  af  3.  cyklus  af  

vandrammedirektivet  (2021-2027)  blev  parterne  i  Folketingets  aftale  fra  oktober  2021  om  

grøn  omstilling  af  dansk  landbrug  enige  om,  at  en  vurdering  (en  "second  opinion")  af  de  

videnskabelige  antagelser  eller  valg,  der  anvendes  til  at  beregne  behovet  for  

kvælstofreduktion,  bør  udføres.

›  Analyse  af  det  juridiske  og  videnskabelige  råderum  (handlerum)  inden  for  
vandrammedirektivets  grænser.

Formålet  med  første  fase  af  second  opinion  er  at  vurdere  det  nuværende  juridiske,  

administrative  og  videnskabelige  grundlag  for  opgørelsen  af  behovet  for  reduktion  af  

den  danske  landbaserede  kvælstofbelastning  til  de  danske  kystnære  farvande.  
Vurderingen  består  af  tre  elementer:

Nærværende  udkast  til  betænkning  udgør  første  fase  af  den  anden  udtalelse.  Det  er  

foretaget  af  et  tværfagligt  team  af  konsulenter  fra  COWI,  NIRAS,  Aalborg  Universitet  og  

uafhængige  konsulenter.  Den  danner  grundlag  for  en  efterfølgende  anden  fase,  dvs.  en  

analyse  og  peer  review,  der  skal  foretages  af  internationale  eksperter.  Resultater  fra  fase  I  

og  II  giver  grundlag  for  implementering  i  tredje  fase  af  second  opinion,  hvor  der  vil  blive  

foretaget  en  revideret  vurdering  af  det  resterende  behov  for  handling.  Den  samlede  second  

opinion  (fase  I,  II  &  III)  vil  danne  grundlag  for  Folketingets  planlagte  videre  behandling  af  

Folketingets  aftale  om  grøn  omstilling  af  dansk  landbrug  fra  oktober  2021.
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›  Ressourcegruppen  bestående  af  DHI,  Nationalt  Center  for  Miljø  og  Energi  (DCE)  og  

Aarhus  Universitet  (AU).

›  Konsulenten  har  haft  syv  status-  og  fremdriftsmøder  med

Styregruppe:  den  6.6,  28.6,  26.8,  12.9,  23.9,  30.9  og  5.10.

Finansministeriet  (MoF),  og  Konsulenten.

Tidsplanen  har  haft  følgende  milepæle:

afgivet  den  11.  november  efter  at  have  modtaget  bemærkninger  til  udkastet  fra  

MoE  og  MoF.  Referencegruppen  vil  kommentere  den  endelige  rapport.  Deres  

skriftlige  bidrag  vil  blive  inkluderet  i  en  revideret  slutrapport.

›  Referencegruppen  bestående  af  Fair  Spildevand,  Bæredygtigt  Landbrug,  Landbrug  &  

Fødevarer,  Råd  for  Grøn  Omstilling  og  Danmarks  Naturfredningsforening,  Aarhus  

Universitet,  Danmarks  Sportsfiskerforbund,  DTU  Aqua,  Limfjordsrådet,  SEGES,  

Syddansk  Universitet,  Tænketanken  Hav  og  Kommunernes  Landsforening.  MoE  og  

MoF  har  været  ansvarlige  for  at  inddrage  Referencegruppen.

›  Den  14.  oktober  blev  udkastet  til  betænkning  afleveret.  Den  endelige  rapport  var

af  de  danske  marinemodeller.

›  Den  20.  maj  gennemførte  Miljøministeriet  og  Finansministeriet  et

Vurderingen  er  baseret  på  skrivebordsstudier,  iterativ  dialog  med  interessenter  og  

interviews.  Skrivebordsundersøgelsen  omfatter  den  relevante  EU  -ret,  herunder  

vejledningsdokumenter  såsom  WFD  CIS.  Den  omfatter  også  relevante  aspekter  af  den  

danske  lovimplementering,  herunder  RBMP  2  og  foreslået  RBMP  3,  og  den  inkluderer  

relevant  baggrundsmateriale  såsom  den  internationale  2017-evaluering

›  Projektet  blev  igangsat  med  godkendelse  af  Konsulentens  Start

rapport  af  11.  maj  2022.

›  Styregruppen,  bestående  af  Miljøministeriet  (MoE),

›  Konsulenten  har  haft  to  møder  med  Ressourcegruppen  (den  8.6  og  12.8).  Derudover  har  

der  været  hyppige  og  talrige  bilaterale  og  trilaterale  møder  med  repræsentanter  for  

konsulenten  og  repræsentanter  for  Ressourcegruppen,  især  med  forskere  fra  DHI,  

DCE,  Aarhus  Universitet  og  repræsentanter  for  Miljøstyrelsen,  MOE  og  MoF.

Efter  denne  indsendelse  er  der  planlagt  et  møde  med  referencegruppen,  hvor  

konsulenten  kan  fremlægge  rapportkonklusioner.

Analysen  fokuserer  på  vandrammedirektivet  og  tilhørende  vand-  acquis ,  der  

omhandler  reguleringen  vedrørende  nitrogen,  som  specificeret  i  kommissoriet.  Tre  

grupper  af  interessenter  har  været  involveret:

møde  med  referencegruppen.

1.2  Fremgangsmåde  og  metode
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1.2.1  Manøvreringsrum

1.2.2  Juridiske  aspekter
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›

Opgaven  er  afdækket  under  tre  overskrifter:  Manøvrerum,  juridiske  aspekter  og  

videnskabelige  aspekter.

›  Opgave  11:  Revision  af  videnskabeligt  grundlag  for  EQR:  Vurder  eventuelt  råderum  

i  forhold  til  fastlæggelse  af  referencetilstanden  og  miljømålene.  Muligheder  for  at  

revidere  det  videnskabelige  grundlag  for  EU's  interkalibrerede  EQR-værdier,  herunder  

de  nødvendige  skridt  til  at  involvere  andre  EU-medlemsstater  og  Europa-

Kommissionen  i  en  sådan  proces.

›  Opgave  13:  Målbelastning  –  sæsonudsving,  nabolande:  Manøvrerum  i  forhold  til  

beregning  af  sæsonudsving  og  effekter  fra  nabolande.

Første  del  giver  en  beskrivende  undersøgelse  af  minimumskravene  efter  

vandrammedirektivet.

›  Opgave  12:  Målbelastning  –  MAI:  Manøvrerum  ift

›  Anden  del  er  en  specifik  analyse ,  der  behandler  resultaterne  og  resultatet  med  henblik  

på  at  definere  vandrammedirektivets  juridiske  spillefelt  for  manøvreringsrummet  med  

henblik  på  de  videnskabelige  metoder/tilgange  til  at  etablere  referencebetingelser  og  

normativ  status  for  vandområder  og  den  mulige  anvendelse  af  undtagelser  i  

forlængelse  af  fristerne  for  at  nå  målene  (VRD  artikel  4.4)  og  ved  fastsættelse  af  

mindre  stringente  miljømål  (WFD  artikel  4.5).

Det  videnskabelige  manøvrerum  dækker  fire  opgaver  (se  bilag  A  for  detaljer):

Formålet  med  lovgennemgangen  er  at  beskrive  lovgrundlaget  for  opgørelsen  af  behovet  

for  reduktion  af  den  danske  landbaserede  kvælstofbelastning  til  danske  kystnære  

farvande,  idet  der  er  hjemmel  for  det  opgjorte  behov  for  kvælstofreduktion  ud  fra  rammerne  
af  de  i  stk.  EU's  vandrammedirektiv.

beregning  af  målbelastning,  status  og  basisbelastning,  modelantagelser  tryk

›  Opgave  10:  Referencetilstand:  Vurder  eventuelt  råderum  i  forhold  til  fastlæggelse  af  

referencetilstand  og  miljømålene.  Beskrivelse  af  et  til  to  alternativer  til  bestemmelse  

af  referencen

For  at  imødekomme  dette  formål  fokuserer  analysen  på  vandrammedirektivet  og  den  

tilhørende  vand-acquis,  der  omhandler  minimumskravene  vedrørende  objektive,  

referencebetingelser  og  til  mulighederne  for  forlængelse  af  frister  og  anvendelse  af  

mindre  strenge  miljømål.

faktorer  og  P-belastningsreduktion.

tilstand.
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Til  sammenligning  og  for  at  blive  behandlet  yderligere  i  analysen  af  råderum  vil  

den  juridiske  gennemgang  præsentere  brugen/fortolkningen  af  undtagelserne,  

herunder  brugen  af  vandrammedirektivets  artikel  4.4  og  4.5  som  anvendt  af  

vandområdeplanerne  i  Slesvig-Holsten  og  den  sydlige  del  af  Sverige.

Som  sådan  omhandler  gennemgangen  en  beskrivelse  af  den  

vandrammedirektivet-relaterede  retlige  ramme/acquis,  herunder  relevant  EU-Domstols  

retspraksis  og  CIS-vejledningsdokumenter.

Den  videnskabelige  gennemgang  har  dækket  en  liste  med  ni  opgaver  i  henhold  

til  kommissoriet.  For  hver  opgave  udviklede  konsulenten  en  detaljeret  arbejdsplan,  

der  sikrede  en  systematisk  tilgang  til  at  dække  opgaven:  formål,  omfang,  grundlag,  

grænseflade,  leverancer,  teammedlemmer  og  deadlines.  For  et  fuldstændigt  overblik  over  

opgaverne  og  deres  formål,  omfang  og  grundlag  henvises  til  bilag  A.

Til  sammenhæng  giver  gennemgangen  en  kortere  beskrivende  del  af  den  tilsvarende  

danske  gennemførelsesretlige  ramme.  Da  disse  præsentationer  er  beskrivende  af  karakter,  

vil  de  ikke  give  en  uafhængig  fuldstændig  analyse  af  den  danske  gennemførelse,  

implementering  eller  fortolkning  af  den  fulde  vandrammedirektiv  og  tilhørende  vand-acquis.  

En  sådan  analyse  vil,  hvor  det  er  relevant  og  på  nærmere  afgrænsede  områder  inden  for  

både  den  juridiske  og  tekniske  del,  indgå  i  anden  del  af  den  juridiske  analyse  af  det  

juridiske  spillerum/manøvrerum.

For  at  klare  alle  opgaver  var  de  struktureret  i  tre  grupper:  Kvælstofbelastning/-

udledning,  Modelberegning  (årsag-virkningsforhold)  og  Miljøforhold.  Dette  er  illustreret  i  

skematisk  form  i  figur  1-1.

Figur  1-1 Skematisk  flowdiagram  for  aktiviteterne  1  til  13  i  det  videnskabelige  grundlag
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Slesvig-Holsten  og  Sydsverige,  og

Der  er  seks  bilag:

›  Kapitel  2  Gennemgang  af  retsgrundlaget,

›  Bilag  C  med  referencelisten,

dækker  opgave  10-13  i  ToR.

›  Bilag  E  præsenterer  status  og  begrundelse  for  at  anvende  forlængelse  i  tid  og  mindre  

stringente  miljømål  i  3.  lande,  dvs.

Ud  over  resuméet  og  introduktionen  har  rapporten  tre  kapitler:

›  Bilag  B  med  uddrag  fra  den  internationale  evaluering  fra  2017,

›  Bilag  D  præsenterer  den  3.  danske  vandområdeplan,

›  Kapitel  4  Analyse  af  det  juridiske  og  videnskabelige  råderum,

›  Bilag  F  om  referenceforhold  og  miljømål.

›  Bilag  A  med  oversigt  over  opgaver  og  opgavegrupper,

›  Kapitel  3  Gennemgang  af  det  videnskabelige  grundlag,  der  dækker  opgave  1-9  i  ToR,  og

1.3  Rapportens  indhold
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alias  til  nyere  undersøgelser  af  Elbæk  (2020)  og  Basse  (2021).

om  fastlæggelse  af  en  ramme  for  Fællesskabets  indsats  på  det  vandpolitiske  område,  EFT  L  327/1  af  22.12.2000,  

senest  revideret  ved  direktiv  2014/101/EU.

landsiden  af  en  linje,  hvis  hvert  punkt  er  i  en  afstand  af  én  sømil  på  søsiden  fra  det  nærmeste  punkt  på  basislinjen,  

hvorfra  bredden  af  territorialfarvande  måles,  og  strækker  sig,  hvor  det  er  relevant,  op  til  den  ydre  grænse  for  

overgangen

dansk  implementering.  For  yderligere  compliance  review  ud  over  denne  undersøgelse  henvises  til  inter

Det  er  ikke  denne  rapports  mandat  at  udføre  en  juridisk  overensstemmelsesundersøgelse  af  det  danske

kystvand  som  defineret  i  vandrammedirektivets  artikel  2.7:  "Kystvand  betyder  overfladevand  på

Europa-Parlamentets  og  Rådets  direktiv  2000/60/EF  af  23.  oktober  2000

implementering  af  vandrammedirektivet.  Som  sådan  giver  bilag  D  en  beskrivende  præsentation  af

Dette  betyder,  at  kystvande  er  en  del  af  overfladevand,  som  defineret  i  vandrammedirektivet  er  "indlandsvande,  

undtagen  grundvand;  overgangsvande  og  kystvande,  undtagen  med  hensyn  til  kemisk  status,  for  hvilke  det  også  

skal  omfatte  territorialfarvande".

Det  definerede  omfang  af  farvande  for  denne  gennemgang,  herunder  det  definerede  geografiske  omfang,  er

farvande".

Vandrammedirektivet  opstiller  i  artikel  1  det  overordnede  formål/målsætning  med  

at  etablere  en  ramme  for  beskyttelse  af  indre  overfladevand,  overgangsvande,  

kystvande  og  grundvand,  som  forhindrer  yderligere  forringelse  og  beskytter  og  

forbedrer  status  for  akvatiske  økosystemer  (artikel  1,  a) ,  og  sigter  mod  øget  beskyttelse  

og  forbedring  af  vandmiljøet  (artikel  1,  c).  Som  sådan  er  det  overordnede  WFD-mål  

tredelt;  en  løbende  indsats  mod  forebyggelse  af  forringelse,  beskyttelse  og  forbedring  af  

både  status  og  vandmiljøet.  Til  sammenligning,  som  det  vil  blive  præsenteret  senere  i  

kapitlet,

Det  følgende  præsenterer  vandrammedirektivets  minimumskrav  i  mål  og  RC,  

vandrammedirektivets  retlige  rammer  vedrørende  forlængelse  i  tid  (artikel  4.4)  og  mindre  

stringente  miljømål  (artikel  4.5).  Kapitlet  giver  også  den  relevante  dialog  med  EUC  og  EUC-

domstolens  relevante  retspraksis.

Dette  charter  præsenterer  den  overordnede  normative  juridiske  ramme  for  

vandrammedirektivet  2000/60/EF  (WFD)  ved  fastlæggelse  af  de  relevante  miljømål  

og  RC  relateret  til  kystvand,  som  falder  inden  for  overfladevand  som  defineret  af  

WFD6,  statusklassificering,  analyse  af  karakterisering  af  vandløbsoplande,  

sammenlignelighed  og  præsentation  af  status7 .

Dette  kapitel  er  understøttet  af  bilag  C,  der  giver  et  kort  indblik  i  den  danske  

implementering  af  vandrammedirektivet  af  3.  vandområdeplan5 .  Bilag  D  giver  også  en  

kortere  præsentation  af  indholdet  og  ræsonnementet  fra  Slesvig-Holsten  og  Sydsverige  i  

forbindelse  med  anvendelsen  af  forlængelse  i  tid  og  mindre  stringente  miljømål.

5

2.1.1  WFD  normative  lovkrav

2  Gennemgang  af  retsgrundlaget

27

2.1  Vandrammedirektivets  minimumskrav.  Mål  og
RC

6

7
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Bilag  1.2.4  definerer  også  god  og  moderat  økologisk  tilstand  –  som  en  del  af  bilag  V,  del

"Økologisk  status"  er  et  udtryk  for  kvaliteten  af  strukturen  og  funktionen  af  akvatiske  økosystemer  forbundet  

med  overfladevand,  klassificeret  i  overensstemmelse  med  bilag  V  (som  defineret  i  vandrammedirektivets  artikel  2,  

stk.  21).

Kunstige  og  stærkt  modificerede  vandområder  sigter  mod  at  opnå  et  godt  økologisk  potentiale

1.2  om  de  normative  definitioner  af  økologiske  tilstandsklassifikationer.

og  god  kemisk  tilstand  for  overfladevand,  vandrammedirektivets  artikel  4.1  (a,  iii).

8

9

Direktiv  følger  nedenfor  i  kapitel  4.1.

Dette  omfatter  også  etablering  af  typespecifikke  RC  for  kystvandstyper  (der  er  en  del  af  

overfladevand)  efter  bilag  II,  1.3.(i)  med  henvisning  til  den  normative  definition  af  

klassificering  af  høj  økologisk  tilstand,  bilag  V,  1.2.49  til  sammenligneligheden  af  biologiske  

overvågningsresultater,  herunder  IC,  bilag  V,  1.4.1,  og  med  klassificering  og  præsentation  

af  økologisk  tilstand  (bilag  V,  1.4.2)10.  Dette  specificerer  QE'erne  for  klassificeringen  af  

økologisk  tilstand,  som  er  angivet  i  bilag  V,  1,1.

Eutrofiering  bliver  derfor  et  nøgleelement  i  vurderingen  af  status  for  et  givet  vandområde.  

Eutrofiering  er  ikke  defineret  i  sig  selv  i  vandrammedirektivet,  men  er  defineret  som  et  

kriterium  i  nitratdirektivet,  art  2(j).  For  en  yderligere  juridisk  diskussion  af  den  normative  
ramme  mellem  vandrammedirektivet  og  nitraterne

I  henhold  til  vandrammedirektivet  skal  overfladevandsforekomster,  herunder  kystvande,  

beskyttes,  forbedres  og  genoprettes  med  det  miljømæssige  mål  om  at  opnå  god  

overfladevandstilstand,  vandrammedirektivets  artikel  4.1  (a,  ii)8 .  For  kystvande,  som  er  en  

del  af  overfladevand,  opfordrer  vandrammedirektivets  artikel  5.1,  del  1  og  2  til  en  analyse  af  

karakteristikaene  for  hvert  vandløbsoplanddistrikt  og  en  gennemgang  af  indvirkningen  af  

menneskelig  aktivitet  på  tilstanden  af  overfladevandene.  Dette  sker  ud  fra  de  tekniske  

specifikationer  i  bilag  II  og  involverer  karakterisering  af  overfladevandstyper  (bilag  II,  1.1)  

og  differentiering  efter  type  for  kystvande  (bilag  II.  1.2.4).

Analysen  af  karakteristikaene  sammen  med  gennemgangen  af  menneskelig  påvirkning  

og  den  økonomiske  analyse,  der  kræves  i  artikel  5.1,  skal  revideres  og  om  nødvendigt  

opdateres  hvert  6.  år,  artikel  5.2.  Som  sådan  kan  resultatet  af  gennemgangen  føre  til  en  

revurdering  baseret  på  vandforekomstens  forhold  og  den  opstillede  målsætning.  I  

specifikke  tilfælde  kan  en  eventuel  re-IC  være  nødvendig.

I  denne  forbindelse  skal  det  bemærkes,  at  de  normative  rammer  for  biologiske  og  fysisk-

kemiske  kvalitetselementer  i  bilag  V,  1.2,  som  definerende  deskriptorer  for  klassificering  af  

vandstatus  alle  er  påvirket  af  næringsstofberigelse.

målet  med  nitratdirektivet  er  mere  specifikt  i  væsentlige  termer  at  reducere  og  fjerne  

nitratforurening  af  vand  fra  landbrugsaktiviteter.

Emnet  modellering  af  sammenhæng  mellem  eutrofiering  og  biologisk  og  fysisk-kemisk  

modellering  er  uddybet  i  beskrivelsen  og  analysen  af  referencebetingelser  (“Opgave  1”)  

nedenfor  i  afsnit  3.1  og  4.4.

,

10
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11

12

13

14

Minimumskravene  i  den  juridiske  normative  ramme  skitseret  ovenfor  er  yderligere  

underbygget  i  den  videnskabelige  analyse,  især  opgave  1  og  2,  der  beskriver  de  relaterede  

RC  og  miljømålene,  sammen  med  en  analyse  af  det  mulige  manøvrerum  (opgave  10  og  

11).

CIS  GD'erne  er  ikke  juridisk  bindende,  hvilket  også  fremgår  af  indledningen  til  CIS  

Strategic  Document  s.  2  (se  også  Grath  et  al.  2007  og  Beijen  2011,  s.161).  GD'er  er  ikke  

EU-retsakter,  der  er  inkluderet  i  TFEU  288,  men  anses  for  at  supplere  blød  lovgivning  eller  

uformel  lov,  der  er  en  del  af  Acquis  Communitaire  (Craig  &  Burca  2015,  s.109  og  Beijen  

2011.  s.161)13.  Som  sådan  kan  CIS  GD'erne  have  juridisk  betydning  med  hensyn  til  

fortolkning  af  teksten  i  EU-direktiverne  og  derfor  for  den  korrekte  implementering  (se  også  

Sørensen  et  al.  2014,  s.  103s)14 .

Fra  vandrammedirektivets  ikrafttræden  har  CIS  givet  en  fælles  forståelse  og  reference  

for  implementering  og  fortolkning  af  kravene  i  vandrammedirektivet.  CIS  er  et  resultat  af  

medlemsstaternes  beslutning  om  at  påberåbe  sig  en  "fælles  implementeringsplan"  for  

vandrammedirektivet  (Krämer  2012,  s.  257).  CIS  ses  som  en  innovativ  tværnational  

netværksbaseret  proces  blandt  deltagende  nationalstater,  som  supplerer  den  traditionelle  

regulering  (komitologi,  som  også  er  en  del  af  vandrammedirektivet,  artikel  21)  som  

anvendt  af  EU-lovgivningen,  også  i  EU's  miljølovgivning  før  WFD12 .

Vandrammedirektivet  fastlægger  den  normative  juridiske  ramme  og  den  overordnede  

metodiske  tilgang  til  etablering  af  miljømål,  RC,  statusklassificering,  analyse  af  

karakterisering,  sammenlignelighed  og  præsentation  af  status.  Det  præcise  resultat  

for  hver  vandforekomst  og  dermed  implementeringen  af  vandrammedirektivet  er  baseret  

på  sunde  overvejelser  ved  ekspertvurderinger,  som  i  væsentlig  grad  er  styret  af  resultatet  

af  det  igangværende  tværnationale  ekspertnetværk  mellem  medlemsstaterne  og  de  

europæiske  vanddirektører  inden  for  CIS11 .

mellem  Kommissionen  og  rækken  af  udvalg  sammensat  af  repræsentanter  for  de  nationale  

administrationer;  Udvalg,  som  Kommissionen  er  forpligtet  til  at  inddrage  i  drøftelsen  af  udformningen  

af  gennemførelsesforanstaltninger” (Bergström  2005,  6).

direkte  er  påbudt  af  en  individuel  EU-retsakt,  f.eks.  det  tidligere  IPPC-direktiv.

Se  også  sagen  Alassini,  hvor  også  anbefalinger  (ikke-bindende  retsakt  efter  TEUF  288,  stk.  5)  

anses  for  at  have  retsvirkning,  især  hvor  sådanne  kan  kaste  lys  over  fortolkningen  af  nationale  

foranstaltninger  vedtaget  for  at  gennemføre  dem,  eller  hvor  de  er  designet  til  at  supplere  bindende  

bestemmelser  i  EU-retten  (se  sag  C-322/88  Grimaldi,  præmis  7,  16  og  18,  og  sag  C-207/01  Altair  

Chimica,  præmis  41).  Se

Strategidokumentet  Fælles  Strategi  om  Implementering  af  Vandrammedirektivet,  2.  maj  

2001.  A  fastsat  på  p.  2  og  bilag  V  i  det  strategiske  dokument,  kan  CIS-retningslinjerne  for  WFD  

Bilag  II  og  V  vedtages  efter  udvalgsproceduren  i  WFD  art  20.1,  2nd  point  and  art  21.

Komitologi  kan  defineres  som  "det  udtryk,  der  almindeligvis  bruges  til  at  betegne  forholdet

Beijen  på  s.  161  finder,  at  vejledning  kan  have  juridisk  bindende  virkning,  hvor  sådanne  retningslinjer
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Alassini  forenede  sager  C-317/08,  C-318/08,  C-319/08  og  C-320/08,  punkt  40),  og

Direktiv,  artikel  3.1

Nu  TEUF  artikel  192  baseret  på  Lissabon-traktaten.

også  Sørensen  et  al.  2014,  s.  103s.

Se  overordnede  mål  i  vandrammedirektivet,  art  1  (især  a  og  c)  og  nitraterne

Fleksibilitet  er  dog  tilladt,  når  det  kommer  til  implementeringstilgang/-

metode  for  selve  direktivet  (se  Voulvoulis  et  alle  2017  med  henvisning  til  litteratur,  

Langlet  &  Mahmoudi  2011,  s.254s  og  Krämer  2012,  s.256ss).

Ud  over  minimumskravene  opstiller  vandrammedirektivet  i  præambel  11  det  grundlæggende  

forsigtighedsprincip,  og  principperne  om,  at  der  skal  sættes  forebyggende  ind,  at  

miljøskader  som  prioritet  skal  udbedres  ved  kilden,  og  at  forureneren  skal  betale.  ved  

TEUF  artikel  191.  Dette  indikerer,  at  usikkerheder  efter  anvendelsen  af  de  retlige  og  

metodiske  rammer  i  vandrammedirektivet  ikke  kan  føre  til  et  manøvrerum,  der  tillader  en  

reduktion  af  indsatsen  for  at  forebygge  og  reducere  kvælstofforurening  af  vandområder16.  

Det  kunne  også  argumenteres,  at  TEUF-princippet  om  miljøskader  bør  rettes  op  ved  

kilden,  modsætter  sig  et  muligt  miljømæssigt  og  socioøkonomisk  argument  (f.eks.  efter  

vandrammedirektivets  artikel  4.5)  for  at  tillade  mindre  strenge  miljømål/manøvrerum  i  

Danmark  for  at  undgå  stigning  i  forurening  andre  steder  i  verden  i  tilfælde  af,  at  

produktionen  outsources,  se  også  kapitel  4.3.

Baseret  på  disse  antagelser  kan  det  fastslås,  at  CIS  GD'erne  ikke  har  nogen  direkte  

juridisk  bindende  virkning,  da  de  ikke  er  definerede  EU-retsakter.  Disse  CIS  GD'er  har  

dog  en  sådan  juridisk  betydning,  at  en  eventuel  ikke-overholdende  medlemsstat  risikerer  

at  blive  stillet  over  for  retslige  skridt  fra  EU-Kommissionen  og  relateret  procesrisiko  efter  en  

efterfølgende  retssag  ved  EUCJ.

Vandrammedirektivet  er  baseret  på  minimumsharmonisering  efter  retsgrundlaget  i  den  

tidligere  TEC-artikel  175  (nu  artikel  192  i  TEUF).  Som  sådan  og  med  forbehold  af  de  

betingelser,  der  er  fastsat  i  den  tidligere  artikel  175  i  TEF  (nu  artikel  192  i  TEUF),  skal  

medlemsstaterne  som  minimum  gennemføre  kravene  i  direktivet15.  Desuden  har  

medlemsstaterne  lov  til  at  opretholde  og  indføre  flere  beskyttelsesforanstaltninger  for  

miljøet/vandområderne  end  fastsat  i  direktivet  i  overensstemmelse  med  betingelserne  i  

TEUF  artikel  193.  Vandrammedirektivet  giver  ingen  eller  meget  begrænset  plads  til  

medlemsstaternes  fleksibilitet,  når  det  kommer  til  opfyldelse  af  vandrammedirektivets  mål.

Hvorvidt  sådanne  GD'er  har  afgørende  juridisk  betydning  i  en  bestemt  sag,  afhænger  af  

de  særlige  forhold  i  en  sådan  sag.  I  forhold  til  vandrammedirektivet  kan  den  juridiske  

betydning  af  CIS  GD'erne  have  en  så  afgørende  juridisk  vægt  i  betragtning  af  den  

veletablerede  CIS-praksis  og  -proces,  der  har  været  anvendt  i  to  årtier  baseret  på  

fordelene  ved  transnationalt  netværk,  overvejelser  og  overbevisning  af  det  bedre  

argument,  og  den  bredere  konsensus  tilskrev  relevansen  og  anerkendelsen  af  GD'erne  

som  implementeringsværktøjer  for  vandrammedirektivet.  Derudover  har  flere  af  GD'erne  

været  anvendt  i  mange  år.

15

16
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For  det  tredje  kræver  artikel  10,  at  medlemsstaterne  sikrer,  at  alle  udledninger,  der  er  

omhandlet  i  artikel  10,  stk.  miljøpraksis  som  fastsat  i  relevant  fællesskabslovgivning,  

herunder

Som  et  rammedirektiv  inkorporerer  vandrammedirektivet  også  de  andre  relevante  

EU  Water  Aquis  Communitaire.  Som  sådan  regulerer  vandrammedirektivet  sammen  med  

den  øvrige  EU-vandlovgivning  i  fællesskab  beskyttelse  og  brug  af  vandressourcer  (se  også  

Basse  2017,  s.  90'erne  om  rammedirektiver).

nitratdirektivet.

I  det  følgende  skal  det  bemærkes,  at  Danmark  er  undtaget  fra  forpligtelsen  til  at  

identificere  specifikke  sårbare  zoner,  da  nitrathandlingsprogrammet  anvendes  på  hele  det  

nationale  område  i  henhold  til  nitratdirektivets  art  3.5.  Som  sådan  udgør  Danmarks  

nationale  territorium  et  næringsstoffølsomt  beskyttet  område  i  henhold  til  

vandrammedirektivets  art.  6  og  bilag  4,  1.  (iv).

For  det  fjerde  følger  det  af  vandrammedirektivets  artikel  10.3,  at  når  et  kvalitetsmål  eller  

kvalitetsstandard,  hvad  enten  det  er  fastsat  i  henhold  til  vandrammedirektivet,  i  de  

direktiver,  der  er  opført  i  bilag  IX,  eller  i  henhold  til  enhver  anden  fællesskabslovgivning,  

kræver  strengere  betingelser  end  dem,  der  ville  følge  af  anvendelse  af  artikel  10.2  skal  der  

fastsættes  strengere  emissionskontrol  i  overensstemmelse  hermed.

For  det  første,  og  med  relevans  for  reguleringen  af  N-forurening  af  vandområder,  

behandler  vandrammedirektivet  miljømål  for  beskyttede  områder,  artikel  4.1.c)  ved  at  

kræve,  at  medlemsstaterne  "skal  opnå  overensstemmelse  med  alle  standarder  og  mål  

senest  15  år  efter  datoen  for  dette  direktivs  ikrafttræden,  medmindre  andet  er  angivet  i  

den  fællesskabslovgivning,  i  henhold  til  hvilken  de  enkelte  beskyttede  områder  er  

etableret."

De  beskyttede  områder  er  således  omfattet  af  flere  sæt  miljømål  og  restriktive  

foranstaltninger;  som  fastsat  for  det  specifikke  vandområde  efter  vandrammedirektivet,  og  

som  angivet  i  den  anden  relevante  EU-forordning.  Dette  indebærer,  at  miljømålene  i  

sådan  anden  lovgivning  skal  varetages  ved  en  koordineret  implementering  af  

vandrammedirektivet.  Dette  betyder  også,  at  den  lovgivningsmæssige  tilgang  og  

gennemførelsen  af  vandrammedirektivet  ikke  kan  kompromittere

For  det  andet  følger  det  af  artikel  6,  at  medlemsstaterne  skal  oprette  et  register  

over  beskyttede  områder,  der  kræver  særlig  beskyttelse  i  henhold  til  specifik  

fællesskabslovgivning,  som  i  overensstemmelse  med  bilag  4  (iv  og  v)  også  omfatter  

områder  udpeget  som  sårbare  zoner  i  henhold  til  nitratdirektivet  91/  676/EØF,  og  områder  

udpeget  til  beskyttelse  af  levesteder,  herunder  relevante  Natura  2000-lokaliteter  udpeget  i  

henhold  til  habitatdirektivet  92/43/EØF  og  fugledirektivet  79/409/EØF17 .
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Nu  direktiv  2009/147/EF  Direktiv  2009/147/EF17

Fugledirektivet  -  Miljø  -  Europa-Kommissionen  (europa.eu)

2.1.4  Rammelovgivning  –  beskyttede  områder
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2.2  Undtagelser  –  vandrammedirektivets  artikel  4.4.  –  4.7

32

2.2.1  Vandrammedirektivets  artikel  4.4.  -  Forlængelse  af  fristen

CIS-vejledningsdokument  20,  stk.  2.1.

fastsatte  mål,  beskyttelsesniveauer  og  eventuelt  behov  for  strengere  foranstaltninger  for  at  opfylde  de  fastsatte  

mål  i  disse  andre  direktiver.

To  generelle  principper  i  artikel  4.8  og  4.9  gælder  for  alle  undtagelser:

Habitatdirektivet  og  MSFD.

På  lignende  måde  skal  vandrammedirektivet  inkludere  og  koordinere  målene  for  internationale  

aftaler,  såsom  Helsinki-kommissionen  (HELCOM)  og  Oslo-  og  Paris-konventionerne  (OSPAR),  artikel  1,  litra  

e)  og  4.1.  (a),  sidste  afsnit.

i)  omfanget  af  de  nødvendige  forbedringer  kan  kun  opnås  i  faser,  der  overskrider  tidsskalaen,  af  hensyn  til  

teknisk  gennemførlighed;  (ii)  at  færdiggøre  forbedringerne  inden  for  tidsplanen  ville  være  uforholdsmæssigt  

dyrt;  (iii)  naturlige  forhold  tillader  ikke  rettidig  forbedring  af  vandforekomstens  status.

•  Dispensationer  til  et  vandområde  må  ikke  permanent  udelukke  hhv

Implikationerne  heraf  og  de  relevante  lovkrav  efter  nitratdirektivet,  habitatdirektivet  og  MSFD  følger  i  

dette  kapitel.

I  henhold  til  artikel  4.4.  i  vandrammedirektivet  kan  medlemsstaterne  forlænge  fristen  for  at  nå  miljømålene  

baseret  på  et  antal  kumulative  forhold,  herunder  den  styrende  betingelse,  at  der  ikke  sker  yderligere  forringelse  

af  status  for  den  berørte  vandmasse.

kompromittere  opnåelsen  af  miljømålene  i  andre  vandområder.

Anvendelse  af  artikel  4.4.  desuden  forudsætter  anvendelse  af  mindst  én  af  følgende  specifikke  grunde:

•  Der  skal  opnås  mindst  samme  beskyttelsesniveau  som  fastsat  i  eksisterende  fællesskabslovgivning,  

herunder  nitratdirektivet,

Vandrammedirektivet  indeholder  i  artikel  4.4  –  4.7  en  række  undtagelser  fra  de  generelle  mål  i  artikel  4.1,  

der  giver  mulighed  for  mindre  strenge  målsætninger,  forlængelse  af  fristen  efter  2015  eller  implementering  

af  nye  projekter.  Anvendelsen  af  de  specifikke  undtagelser  forudsætter,  at  et  sæt  strenge  betingelser  er  

opfyldt,  og  en  begrundelse  er  inkluderet  i  RBMP18 .

18
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›

2.2.2  Vandrammedirektivets  artikel  4.5  -  mindre  strenge  
miljømål

33

›

En  forlængelse  af  fristen  ud  over  de  to  første  opdateringer  af  vandområdeplanen  kan  kun  foretages  i  tilfælde,  

hvor  de  naturlige  forhold  er  af  en  sådan  art,  at  målene  ikke  kan  nås  inden  for  denne  periode  (VRD  artikel  

4.4.c)).

strenge  miljømål  for  en  specifik  vandforekomst,  der  enten  er  "så  påvirket  af  menneskelig  aktivitet,  som  

bestemt  i  overensstemmelse  med  artikel  5,  stk.  1",  "eller  deres  naturlige  forhold  er  af  en  sådan  art,  at  

opnåelsen  af  disse  mål  ville  være  umuligt  eller  uforholdsmæssigt  dyrt" .

En  forlængelse  af  fristen  og  årsagerne  hertil  skal  specifikt  angives  og  forklares  i  vandområdeplanen  sammen  

med  et  resumé  af  de  foranstaltninger,  der  kræves  i  henhold  til  artikel  11,  og  som  forventes  at  være  nødvendige  

for  gradvis  at  bringe  vandområderne  til  den  krævede  status  inden  for  den  forlængede  frist,  årsagerne  til  enhver  

væsentlig  forsinkelse  i  gennemførelsen  af  disse  foranstaltninger  og  den  forventede  tidsplan  for  deres  

gennemførelse.  (Artikel  4.4.  b)  og  d).

vand,

Desuden  skal  alle  følgende  betingelser  være  opfyldt:

Betingelserne  for  at  anvende  artikel  4.4  er  yderligere  analyseret  i  afsnit  4.2,  herunder  

anvendelsesområdet  for  "naturlige  forhold",  kravet  om  specifikt  at  angive  og  forklare  årsagerne  til  at  

anvende  artikel  4.4,  anvendelsen  af  artikel  4.4  i  3.  lande,  anvendelsen  af  artikel  4.4.  Artikel  4.8  og  4.9  i  

vandrammedirektivet,  samt  andre  relevante  forpligtelser,  der  er  relevante  for  at  analysere  det  mulige  manøvrerum.

•  etableringen  af  mindre  strenge  miljømål  og  årsagerne  hertil  er  specifikt  nævnt  i  vandområdeplanen,  

som  kræves  i  henhold  til  artikel  13,  og  disse  mål  revideres  hvert  sjette  år.

•  De  miljømæssige  og  socioøkonomiske  behov,  som  en  sådan  menneskelig  aktivitet  tjener,  kan  

ikke  opnås  med  andre  midler,  som  er  en  væsentligt  bedre  miljømæssig  mulighed,  der  ikke  

medfører  uforholdsmæssige  omkostninger.  •  Medlemsstaterne  sikrer,  for  overfladevand,  at  den  

højest  mulige  økologiske  og  kemiske  tilstand  opnås,  givet  påvirkninger,  der  ikke  med  rimelighed  

kunne  have  været  undgået  på  grund  af  arten  af  den  menneskelige  aktivitet  eller  forurening,  for  

grundvandet  mindst  mulige  ændringer  i  god  grundvandstilstand ,  givet  påvirkninger,  der  ikke  med  

rimelighed  kunne  have  været  undgået  på  grund  af  arten  af  den  menneskelige  aktivitet  eller  

forurening,  •  der  ikke  sker  yderligere  forringelse  af  den  berørte  krops  status

Betingelserne  for  at  anvende  artikel  4.5  er  yderligere  analyseret  i  afsnit  4.3,  herunder  

anvendelsesområdet  for  artikel  4.5  (a)  og  testen  af  "andre  midler",  anvendelsen  af  artikel  4.5  i  3.  lande  og  

anvendelsen  af  artikel  4.5,  4.8  og  4.9.

Artikel  4,  stk.  5,  angiver  de  omstændigheder,  hvorunder  medlemsstaterne  kan  fastsætte  en  mindre
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Artikel  4.7.  angiver  de  omstændigheder,  hvorunder  manglende  opnåelse  af

20.  Oplæggets  formål  er  at  præcisere  brugen  af  artikel  4,  stk.  4,  tidsforlængelser  i  2021  

vandområdeplaner  på  grund  af  "teknisk  gennemførlighed",  "uforholdsmæssige  omkostninger"  og

Artikel  4.6  giver  på  visse  betingelser  en  dispensation  for  midlertidig  forringelse  på  

grund  af  naturlige  årsager  eller  force  majeure  af  et  vandområdes  status.  Bestemmelsen  

er  begrænset  til  forhold  "som  er  usædvanlige  og  ikke  med  rimelighed  kunne  have  været  

forudset".19

En  række  CIS-vejledninger21  giver  yderligere  vejledning  om,  hvordan  de  strenge  betingelser  

for  anvendelse  af  undtagelserne  skal  fortolkes.

miljømål  er  tilladt.

Da  bestemmelsen  i  sin  ordlyd  er  begrænset  til  midlertidige  forringelser  på  grund  af  

naturlige  årsager,  er  det  ikke  sandsynligt,  at  dispensationen  vil  kunne  begrunde  et  fald  i  det  
skønnede  behov  for  reduktion  af  den  danske  landbaserede  N-belastning  til  dansk.

I  det  følgende  er  relevante  afsnit  fra  CIS-vejledningen  vedrørende  fortolkningen  af  

artikel  4.4  og  4.5  i  vandrammedirektivet  repræsenteret:

Bestemmelsen  gælder  ikke  for  projekter,  hvor  forringelse  er  forårsaget  af  tilførsler  af  

forurenende  stoffer  fra  punkt-  og  diffuse  kilder,  der  bevirker,  at  vandmassen  er  under  god.20

kystnære  farvande.  Dette  dokument  vil  således  ikke  behandle  bestemmelsen  yderligere.

Vandrammedirektivets  artikel  4.4.

Endvidere  finder  artikel  4.7  kun  anvendelse  på  "nye  ændringer"  eller  "nye  bæredygtige  

menneskelige  udviklingsaktiviteter".  Bestemmelsen  finder  således  anvendelse  på  nye  

projekter  og  ikke  igangværende  aktiviteter  såsom  landbrugsdrift.  Dette  dokument  vil  således  

ikke  behandle  bestemmelsen  yderligere.

I  2017  godkendte  EU's  vanddirektører  et  papir22,  der  supplerer  CIS  GD  nr.

34
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2.2.3  Vandrammedirektivets  artikel  4.6  –  Midlertidig  forringelse

2.2.5  Relevante  CIS-vejledninger  om  undtagelser

2.2.4  Vandrammedirektivets  artikel  4.7.  -  Nye  ændringer  eller  

nye  bæredygtige  menneskelige  udviklingsaktiviteter

CIS-vejledningsdokumenter  nr.  20.

anvendelse  af  vandrammedirektivets  artikel  4,  stk.  4,  tidsforlængelser  i  2021  vandområdeplaner  og  praktisk

overvejelser  vedrørende  2027-deadline”

Se  CIS-vejledningsdokumenter  nr.  20  og  36  samt  CIS-vejledningsdokumenter

(uden  nr.)  ”Naturlige  forhold  i  relation  til  WFD-undtagelser”  og  ”

CIS-vejledningsdokumenter  nr.  20,  afsnit  3.4.

Afklaring  vedr

CIS-vejledningsdokument  afklaring  om  anvendelsen  af  WFD  artikel  4(4)  tidsforlængelser  i  2021  vandområdeplaner  

og  praktiske  overvejelser  vedrørende  2027-fristen.
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"naturlige  forhold",  samtidig  med  at  nogle  praktiske  overvejelser  behandles  med  respekt

"Der  er  intet,  der  forhindrer  medlemsstaterne  i  at  anvende  artikel  4,  stk.  4,  tidsforlængelser  

i  2021  vandområdeplaner  på  grund  af  "teknisk  gennemførlighed"  og/ eller  

"uforholdsmæssigt  store  omkostninger"  for  at  opnå  god  status  eller  potentiale  inden  2027.  

2021  udgør  fristen  for  den  2.  opdatering  af  vandområdeplanerne  og  er  den  sidste  mulighed  

for  anvendelse  af  tidsforlængelser  (undtagen  på  grund  af  naturlige  forhold).

CIS  GD  på  side  7  omhandler  også  spørgsmålet  om  den  mulige  mangel  på  
information  at  basere  handling  og  foranstaltninger  på:

til  deadline  i  2027.

"Baseret  på  forsigtighedsprincippet  bør  medlemsstaterne  træffe  beslutninger  på  grundlag  

af  de  bedste  tilgængelige  oplysninger  på  ethvert  givet  tidspunkt.  Fuld  sikkerhed  er  ikke  

mulig  og  bør  ikke  fungere  som  en  hindring  for  at  forsinke  handling."

Ifølge  CIS  GD  er  det  således  også  en  mulighed  for  2021  RBMP  (3.  cyklus  af  

RBMP'erne)  at  bruge  begrundelsen  for  "teknisk  gennemførlighed"  og/eller  

"uforholdsmæssige  omkostninger"  til  at  anvende  artikel  4.4.

”Betingelserne  for  at  opstille  mindre  stringente  mål  kræver  mere  information  og  

dybdegående  vurdering  af  alternativer  end  for  forlængelse  af  fristen.

GD  skriver  på  side  5,  at:

Forholdet  mellem  artikel  4.4  og  4.5  i  vandrammedirektivet

Det  er  dog  yderligere  understreget  i  dokumentet,  side  7,  at:

”Forlængelsen  af  fristen  er  derfor  begrænset  til  to  yderligere  opdateringer  af  

vandområdeplanerne  af  hensyn  til  teknisk  gennemførlighed  og/ eller  uforholdsmæssige  

omkostninger.  Der  er  ikke  fastsat  nogen  tidsbegrænsning  for  forlængelse  af  fristen  af  
hensyn  til  naturlige  forhold.”

CIS  GD-nr.  20  beskriver  forholdet  mellem  vandrammedirektivets  artikel  4.4.  og  4,5:

"De  nødvendige  foranstaltninger  for  at  opnå  god  status/ potentiale  skal  inkluderes  i  2021  

vandområdeplanen.  De  relevante  bestemmelser  i  vandrammedirektivet10  kræver,  at  

medlemsstaterne  gennemgår  målene,  undtagelserne  og  foranstaltningerne  som  led  i  

forberedelsen  af  de  opdaterede  vandområdeplaner  i  2027  og  derefter.  Dette  giver  

medlemsstaterne  mulighed  for  at  revidere  deres  beslutninger  i  lyset  af  nye  beviser  og  

oplysninger,  herunder  for  eksempel  også  avancerede  løsninger  til  afbødning."

I  2017-avisen  står  der  endvidere  på  side  6,  at:
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Undtagelser  NaturalConditionsirelationtoWFDexemptions.pdf  (europa.eu)

CIS-vejledningsdokument  2017  (uden  nej).  Naturlige  forhold  i  forhold  til  vandrammedirektivet

CIS-vejledningsdokument  nr.  20,  side  1823

24

Af  denne  grund  bør  der  være  en  trinvis  tænkeproces  for  at  overveje,  hvilken  form  for  undtagelse  der  kan  være  

mest  hensigtsmæssig”23

For  forståelsen  af  naturlige  forhold  er  CIS  GD  no.  20  indeholder  kun  begrænset  vejledning  om,  hvordan  

man  fortolker  begrebet  "naturlige  forhold",  som  er  den  relevante  betingelse  for  at  anvende  artikel  4.4  i  3.  

vandområdeplan  og  en  forudsætning  for  at  anvende  artikel  4.5  i  vandrammedirektivet.  I  dokumentet  side  22  er  

det  beskrevet,  at:

En  CIS  GD  fra  201724  er  ved  at  uddybe  fortolkningen  af  begrebet  "Naturlige  forhold  i  relation  til  WFD-

undtagelser".  Dokumentet  blev  udviklet  i  forbindelse  med  drøftelser  om  WFD  2027-fristen,  som  blev  

identificeret  af  vanddirektørerne  under  drøftelser  i  2016  som  krævede  tidlig  opmærksomhed,  specifikt  i  forhold  

til  anvendelsen  af  undtagelser  i  de  tredje  vandområdeplaner.

Beskyttede  områder

GD  fastslår  på  side  7,  at:

"Begrebet  "naturlige  forhold"  bruges  både  i  artikel  4.4  og  4.5  og  henviser  til

CIS-vejledningen  nr.  20  er  meget  klar  i  sin  vejledning  om  betingelserne  for  at  anvende  undtagelser  til,  at  

anvendelsen  af  undtagelserne  i  vandrammedirektivet  ikke  kan  anvendes  til  at  afvige  fra  mål  og  forpligtelser  i  

anden  EU-lovgivning:

"Bemærk,  at  anvendelsen  af  artikel  4,  stk.  4,  tidsforlængelser  på  grund  af  "naturlige  forhold"  ikke  kræver,  at  

trykket  fjernes  fuldstændigt,  men  at

de  forhold,  der  dikterer  hastigheden  af  naturlig  genopretning.  Den  anerkender,  at  det  kan  tage  tid,  før  de  

nødvendige  betingelser  for  at  understøtte  en  god  økologisk  tilstand  genoprettes,  og  for  planter  og  dyr  at  

genkolonisere  og  etablere  sig.  Den  anerkender  også,  at  grundvandsforekomster  på  grund  af  varierende  naturlige  

hydrogeologiske  forhold  kan  tage  tid  at  nå  en  god  kemisk  tilstand.

"Det  er  almindeligt  forstået,  at  undtagelserne  i  artikel  4.4  og  4.5  og  4.6  gælder  for  alle  miljømål  i  artikel  4.1,  

således  også  for  artikel  4.1(c),  som  beskriver  målene  for  beskyttede  områder.  Men  artikel  4.9  er  klar  i  sin  

forpligtelse  til,  at  når  undtagelserne  i  artikel  4  anvendes,  skal  der  gives  samme  beskyttelsesniveau  som  i  

eksisterende  fællesskabslovgivning.  Det  betyder,  at  undtagelser  fra  vandrammedirektivets  miljømål  ikke  kan  

bruges  til  at  afvige  fra  målsætninger  og  forpligtelser  fastsat  i  anden  EU-lovgivning."

2021  vandområdeplaner  omfatter  de  foranstaltninger,  der  forventes  nødvendige  for  at  opnå  gode  resultater

Klimaændringer  kan  også  ændre  de  naturlige  forhold  over  tid.”

Præcisering  af  begreber  anvendt  i  vandrammedirektivets  artikel  4.4.  og  4,5.
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status,  og  der  er  tegn  på,  at  opfyldelsen  af  målene  ikke  desto  mindre  vil  kræve  

mere  tid  på  grund  af  naturlige  forhold."

"Naturlige  forhold"  i  artikel  4,  stk.  5,  og  forskel  fra  artikel  4,  stk.

Hvis  der  f.eks.  træffes  foranstaltninger  til  at  standse  overgødskning  af  jorde,  der  

anvendes  til  landbrugsformål,  kan  den  reducerede  sats  for  gødningstilførsel  til  

afgrødeproduktion,  selvom  den  forventes  at  muliggøre  opnåelse  af  god  tilstand,  stadig  

påvirke  tidsskalaen  for  genvinding  af  vand  (f.eks.  fosfor  i  overfladevandområder  eller  nitrater  

i  grundvandsforekomster).”25

CIS  GD  om  naturforhold  indeholder  kun  begrænset  vejledning  om  fortolkning  af  

naturforhold,  som  begrebet  anvendes  i  artikel  4.5.  På  side  11  i  dokumentet  er  følgende  

udtalelse:

GD  indeholder  også  en  ikke-udtømmende  liste  over  eksempler  og  overvejelser  for  artikel  

4.4  tidsforlængelser  på  grund  af  "naturlige  forhold"  vedrørende  økologisk  tilstand  

overfladevand.  Listen  omfatter  "genoprettelse  af  vandkvalitet"  efter  forurening  med  f.eks.  

næringsstoffer  eller  "genoprettelse  af  økologisk  funktion"  efter  fjernelse  eller  reduktion  af  

tryk.

"Selvom  der  ikke  er  noget  hierarkisk  forhold  mellem  artikel  4,  stk.  4,  og  artikel  4,  stk.  5,  

og  medlemsstaterne  frit  kan  bruge  enten,  så  længe  de  relevante  betingelser  er  opfyldt,  

kræver  betingelserne  for  at  opstille  mindre  stringente  mål  mere  information  og  dybdegående  

vurdering  af  alternativer  end  dem  til  forlængelse  af  fristen",  hvilket  betyder,  at  anvendelsen  

af  artikel  4,  stk.  5,  bør  baseres  på  et  særligt  solidt  bevisgrundlag;  desuden  skal  de  mindre  

stringente  mål  revideres  hvert  6.  år.”

GD  til  sidst  på  side  11  understreger  vigtigheden  af  de  oplysninger,  som  medlemsstaterne  

sørger  for  i  3.  vandområdeplan  ved  anvendelse  af  artikel  4.4:

Yderligere  vejledning  om  begreberne  "ugennemførlighed"  og  "uforholdsmæssigt  store  

omkostninger"  vil  således  være  relevant  ved  anvendelse  af  undtagelsen  i  artikel  4.5.  

Dette  tilbydes  dog  i  øjeblikket  ikke  i  CIS-regi.

"For  at  understøtte  en  sammenhængende  og  gennemsigtig  anvendelse  af  artikel  4,  stk.  

4,  tidsforlængelser  på  grund  af  "naturlige  forhold",  oplysninger  om  de  foranstaltninger,  der  

er  planlagt  til  at  blive  iværksat  inden  2027,  den  forventede  længde  af  tidsforlængelsen  

efter  2027  og  metodologiske  oplysninger  om  effektiviteten  af  foranstaltningerne  bør,  hvor  

det  er  relevant,  gives  i  2021  vandområdeplanernes  foranstaltninger  og  estimering  af  den  

forventede  tidshorisont  for  at  nå  god  status."

betydningen  af  vandrammedirektivets  artikel  4.4,  nemlig  at  effekten  (opnåelsen  af  god  status)  af

nogle  foranstaltninger  vil  ikke  indgå  før  efter  2021/2027,  selv  efter  at  de  foranstaltninger,  der  er  forudset  

som  nødvendige  for  at  opnå  god  status,  er  gennemført.  Eksemplet  giver  således  ikke  retning  for  de  

anvendte  tærskler,  såsom  procentdel  af  opfyldelse  af  målene.

Bemærk  venligst,  at  det  nævnte  eksempel  i  GD  tjener  som  en  illustration  af
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Andre  midler

”I  princippet  bør  en  mindre  stringent  målsætning  repræsentere  den  forventede  tilstand  i  

vandområdet,  når  alle  tiltag,  der  er  gennemførlige  og  ikke  uforholdsmæssigt  dyre,  er  truffet.  

Dette  kan  f.eks.  betyde,  at  et  mindre  stringent  mål  er,  at  størstedelen  af  kvalitetselementerne  

skal  beskyttes  ved,  eller  genoprettes  til,  værdier,  der  stemmer  overens  med  god  status,  

selvom  den  overordnede  status  kan  være  værre  end  god  på  grund  af  de  resterende  

påvirkninger  af  anden  kvalitet  elementer.  Et  "mindre  stringent  mål"  betyder  derfor  ikke,  at  

(a)  de  andre  kvalitetselementer  får  lov  til  at  forringes  til  den  status,  som  dikteres  af  det  værst  

ramte  kvalitetselement,  eller  (b)  potentialet  for  forbedring  af  andre  kvalitetselementers  

tilstand  kan  ignoreres ."

•  Ingen  teknisk  løsning  er  tilgængelig,

En  af  betingelserne  for  at  anvende  artikel  4,  stk.  5,  er,  at  de  miljømæssige  og  

socioøkonomiske  behov,  som  en  sådan  menneskelig  aktivitet  tjener,  ikke  kan  opnås  

på  andre  måder,  som  er  en  væsentligt  bedre  miljømæssig  mulighed,  der  ikke  medfører  

uforholdsmæssige  omkostninger  (artikel  4,  stk.  5,  litra  a)).

•  Det  tager  længere  tid  at  løse  problemet,  end  der  er  tid  til  rådighed,

Teknisk  umulighed  (artikel  4.4.)

CIS  GD-nr.  20  indeholder  på  side  21  vejledning  om  fortolkningen  af  begrebet  andre  midler:

•  Der  er  ingen  information  om  årsagen  til  problemet;  derfor  en  løsning

CIS  GD-nr.  20  på  side  12  indeholder  vejledning  om  fortolkningen  af  begrebet  teknisk  

umulighed,  som  er  en  af  betingelserne  for  at  anvende  artikel  4.4  (forlængelse  af  fristen):

"Før  der  sættes  et  mindre  strengt  mål,  skal  medlemsstaterne  beslutte,  om  de  miljømæssige  

og  socioøkonomiske  behov,  som  en  aktivitet,  der  forhindrer  opnåelsen  af  god  tilstand,  i  

stedet  kan  tilvejebringes  med  andre  midler,  som  er  en  væsentligt  bedre  miljømæssig  

mulighed,  der  ikke  medfører  uforholdsmæssigt  store  omkostninger ."

kan  ikke  identificeres.

"Teknisk  umulighed  er  berettiget,  hvis:

Dokumentet  giver  også  vejledning  om  de  praktiske  aspekter  ved  at  sætte  et  mindre  

strengt  miljømål:

38
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I  praksis  gælder  det,  at  jo  større  indsats,  der  bruges  på  at  forsøge  at  overvinde  praktiske  problemer  

af  teknisk  karakter,  jo  større  er  sandsynligheden  for,  at  der  vil  blive  fundet  teknisk  gennemførlige  

måder  at  foretage  forbedringerne  på.  Det  betyder,  at  overvejelser  om  omkostninger  og  fordele  skal  

overvejes  sammen  med  teknisk  gennemførlighed."

Uforholdsmæssige  omkostninger

"Vigtigst  af  alt,  for  alle  tilfælde,  hvor  der  anvendes  en  undtagelse,  bør  alle  foranstaltninger,  der  kan  træffes  

uden  at  involvere  uforholdsmæssigt  store  omkostninger,  stadig  træffes  for  at  opnå  den  bedst  mulige  

status."

GD  tilbyder  også  en  begrænset  vejledning  om  fortolkningen  af  begrebet  "ugennemførlighed"  som  

anvendt  i  artikel  4.5:

CIS  GD-nr.  20  står  der  på  side  13,  at  "udtrykket  uforholdsmæssigt  store  omkostninger  (eller  

uforholdsmæssigt  dyre)  anvendes  i  artikel  4.4,  4.5  og  4.7  i  vandrammedirektivet.

"Artikel  4.5  henviser  til  udtrykket  "ugennemførlig",  som  omfatter  teknisk  umulighed,  men  som  også  

kunne  henvise  til  situationer,  hvor  en  medlemsstats  kontrol  er  uden  for  en  medlemsstats  håndtering  af  et  

problem."

Ifølge  vejledningen  er  "'Uproportionalitet',  som  omhandlet  i  artikel  4.4  og  4.5,  en  politisk  vurdering  

baseret  på  økonomiske  oplysninger,  og  en  analyse  af  omkostninger  og  fordele  ved  foranstaltninger  er  

nødvendig  for  at  gøre  det  muligt  at  foretage  en  vurdering  af  undtagelser.  ”

"Det  skal  bemærkes,  at  udtrykket  "ugennemførligt"  i  artikel  4,  stk.  5,  er  bredere  end  udtrykket  "teknisk  

gennemførlighed",  der  bruges  i  artikel  4,  stk.

Nitratdirektivet  (Rådets  direktiv  af  12.  december  1991  om  beskyttelse  af  vand  mod  forurening  

forårsaget  af  nitrater  fra  landbrugskilder  (91/676/EF))  har  til  formål  at  reducere  vandforurening  fra  

nitrater  fra  landbrugskilder  og  forhindre  en  sådan  forurening  i  fremtiden.

I  GD  understreges  det  endvidere  på  side  13,  at:

Opfyldelsen  af  et  såkaldt  "mindre  stringent  mål"  kan  kræve  gennemførelse  af  foranstaltninger,  

der  er  lige  så  stringente,  hvis  ikke  mere,  end  de  foranstaltninger,  der  kræves  for  vandområder,  for  

hvilke  målet  er  god  tilstand."

2.3.1  Nitratdirektivet

Machine Translated by Google



Det  følger  af  nitratdirektivet,  at  medlemsstaterne  er  forpligtet  til  at  oprette  

overvågningsprogrammer  for  at  identificere  vand,  der  er  påvirket  af  forurening,  eller  

potentielt  kan  blive  påvirket  af,  hvis  der  ikke  træffes  foranstaltninger  (artikel  3.1  og  artikel  

6).  Medlemsstaterne  er  også  forpligtet  til  at  udpege  sårbare  zoner  defineret  som  "(...)  alle  

kendte  arealer  på  deres  territorier,  som  dræner  til  de  farvande,  der  er  identificeret  i  henhold  

til  [overvågningsprogrammet],  og  som  bidrager  til  forurening" (artikel  3.2).

(Artikel  2,  litra  i)).

I  henhold  til  direktivets  bilag  III,  afsnit  2,  litra  b,  har  Kommissionen  dog  i  en  

årrække  fraveget  denne  maksimumstærskel  og  givet  Danmark  dispensationer  fra  denne  

forpligtelse  og  tilladt  distribution  af

Danmark  er  undtaget  fra  forpligtelsen  til  at  identificere  specifikke  sårbare  zoner,  da  

nitrathandlingsprogrammet  anvendes  på  hele  det  nationale  område  i  henhold  til  
nitratdirektivets  art  3.5.

Overvågningspligten  er  et  nødvendigt  middel  til  at  opfylde  nitratdirektivets  hovedformål  om  

at  reducere  vandforurening  fra  nitrater  fra  landbrugskilder  og  forhindre  en  sådan  forurening  

i  fremtiden.  Overvågning  af  eutrofiering  er  som  sådan  en  vigtig  indikator  for  at  påvise  N-

forurening.

Forurening  defineres  i  denne  henseende  som  "(...)  direkte  eller  indirekte  udledning  af  

kvælstofforbindelser  fra  landbrugskilder  til  vandmiljøet,  hvis  resultater  er  af  en  sådan  art,  

at  de  forårsager  fare  for  menneskers  sundhed,  skader  på  levende  ressourcer  og  for  

vandmiljøet.  økosystemer,  beskadigelse  af  faciliteter  eller  indgreb  i  anden  lovlig  brug  af  

vand” (artikel  2(j)).

Medlemsstaterne  er  også  forpligtet  til  at  etablere  såkaldte  kodekser  for  god  landbrugspraksis,  

som  skal  implementeres  af  landmænd  på  frivillig  basis  med  det  formål  at  give  et  generelt  

beskyttelsesniveau  mod  forurening  for  alle  vandområder  (artikel  4).

Endvidere  er  medlemsstaterne  forpligtet  til  at  etablere  handlingsprogrammer,  hvorved  

der  træffes  specifikke  foranstaltninger  vedrørende  landbrugsjordanvendelse  for  at  

reducere  og/eller  forhindre  yderligere  nitratforurening  (artikel  5).  Det  skal  bemærkes,  at  

Danmark  ved  anvendelse  af  nitrathandlingsprogrammet  på  hele  det  nationale  område  i  

henhold  til  nitratdirektivet  art  3.5  er  forpligtet  til  at  overvåge  og  rapportere  den  eutrofiske  

tilstand  af  vandområder,  herunder  ferskvandsoverflader,  flodmundinger  og  kystvande  

hvert  fjerde  år  (artikel  6) ).

Handlingsprogrampligten  medfører  en  forpligtelse  for  Danmark  til  at  sikre,  at  der  

maksimalt  uddeles  170  kg/år  N  fra  gylle  pr.  nitratdirektivet  bilag  III,  stk.

I  denne  henseende  er  "eutrofiering"  defineret  som  "(...)  berigelse  af  vand  med  

nitrogenforbindelser,  der  forårsager  en  accelereret  vækst  af  alger  og  højere  former  for  

planteliv  til  at  producere  en  uønsket  forstyrrelse  af  balancen  mellem  organismer,  der  er  

til  stede  i  vandet  og  kvaliteten  af  det  pågældende  vand"
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2.3.2  Habitatdirektivet
Direktiv  92/43/EØF  om  bevaring  af  naturlige  levesteder  og  vilde  dyr  og  planter  har  til  formål  at  sikre  

overlevelsen  af  Europas  mest  truede  og  sårbare  arter.  Sammen  med  fugledirektivet  2009/147/EF  sætter  

direktivet  standarden  for  naturbevarelse  i  hele  EU.  medlemsstaterne  er

I  henhold  til  fugledirektivets  artikel  12  og  habitaternes  artikel  17

Direktiv  Medlemsstaterne  er  forpligtet  til  at  rapportere  om  gennemførelsen  af

højere  N-mængder  pr.  hektar  under  en  række  forhold,  herunder  betingelser  om  overvågning  af  

vandforurening  fra  nitrat.26

Natura  2000-netværk  med  det  overordnede  mål  at  bevare  eller  genoprette  naturlige  levesteder  og  arter  af  

vilde  dyr  og  planter  af  fællesskabsinteresse  på  en  gunstig  måde

forpligtet  til  at  udpege  og  forvalte  særlige  beskyttede  områder,  som  udgør

I  den  forbindelse  er  det  af  central  betydning  at  bemærke,  at  handlingsprogrammets  foranstaltninger  

efter  nitratdirektivets  art  3.5  gælder  for  hele  det  danske  område.

Medlemsstaterne  er  desuden  forpligtet  til  at  sende  oplysninger  om  Natura  2000-netværket27  til  EU-

Kommissionen  og  holde  oplysningerne  ajour.

Især  den  forpligtelse,  der  følger  af  artikel  5,  til  at  etablere  handlingsprogrammer,  implementeret  som  juridisk  

bindende  forpligtelser  for  landmænds  brug  af  landbrugsjord,  er  relevant  ved  vurderingen  af  RFM  inden  for  

rammerne  af  vandrammedirektivet.

bevaringsstatus.

Medlemsstaterne  er  i  henhold  til  artikel  6.1  forpligtet  til  at  "etablere  de  nødvendige  bevaringsforanstaltninger",  

f.eks.  forvaltningsplaner,  der  er  "specifikt  designet  til  lokaliteterne  eller  integreret  i  andre  udviklingsplaner,  og  

passende  lovbestemte,  administrative  eller  kontraktmæssige  foranstaltninger."

pres  på  Natura  2000-områderne.

Hvilke  konkrete  forpligtelser  det  så  medfører,  analyseres  i  kapitel  4  om  råderum.

Desuden  skal  ovennævnte  overvågnings-  og  rapporteringsforpligtelser  også  overholdes.

De  oplysninger,  der  skal  transmitteres,  omfatter  oplysninger  om  trusler  og

content/EN/TXT/?qid=1601888608600&uri=CELEX:32020D1074  27  

Habitatdirektivet,  artikel  4,  1,  stk.

Gennemførelsesafgørelse  (EU)  2020/1074  af  17.  juli  2020  om  dispensation  anmodet  af  Danmark  i  

henhold  til  Rådets  direktiv  91/676/EØF  om  beskyttelse  af  vand  mod  forurening  forårsaget  af  nitrater  fra  

landbrugskilder”,  kan  findes  her:

Den  nuværende  og  gyldige  undtagelse  gældende  fra  juli  2000  til  juli  2024,  ”Kommissionen

https://eur-lex.europa.eu/legal
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›

I  rapporten  om  status  og  tendenser  i  2013  -  2018  for  arter  og  naturtyper  beskyttet  af  

fugle-  og  habitatdirektiverne29,  baseret  på  medlemsstaternes  rapportering,  fremgår  det,  at

"Forurening  er  et  nøglepres  for  mange  levesteder  og  arter,  og  landbrugsaktiviteter  

tegner  sig  for  næsten  halvdelen  (48%)  af  presset  relateret  til  forurening."32

"Naturlige  processer  med  eutrofiering  eller  forsuring"  er  anført  som  et  eksempel  på  pres  

og  trusler.

november  2016

Bevaringsstatus  for  naturtyper  og  arter  –  2019,  Habitatdirektivets  Artikel  17-  rapportering,  

Videnskabelig  rapport  fra  DCE-Nationalt  Center  for  Miljø  og  Energi,  nr.  340,  2019

28  Se  indberetning  i  henhold  til  habitatdirektivets  artikel  17,  forklarende  bemærkninger  

og  retningslinjer  og  rapportformat  for  perioden  2013-2018,  endelig  udgave  –  maj  2017  og  

indberetning  i  henhold  til  fugledirektivets  artikel  12,  forklarende  bemærkninger  og  

retningslinjer  samt  rapportformat  for  perioden  2013-2018,  endelig  version  –

direktiver  hvert  sjette  år28.  Indberetningspligten  indebærer  vurdering  af  bevaringsstatus  

for  udpegede  arter  og  naturtyper.  Vurderingen  omfatter  en  vurdering  af  langsigtet  

vedligeholdelse  af  naturtyper  og  arter  herunder  hovedbelastninger  og  trusler  (forventede  

negative  påvirkninger  i  fremtiden)  samt  en  vurdering  af,  om  de  etablerede  tiltag  kan  

forhindre  negativ  påvirkning  af  de  udpegede  arter  og  naturtyper.

›  "det  hyppigst  rapporterede  pres  for  både  levesteder  og  arter  stammer  fra  landbruget,  

som  afspejler  den  relative  omfang  af  landbrugets  arealanvendelse  og  ændringer  i  

landbrugspraksis  (intensivering  og  opgivelse  af  ekstensivt  landbrug)"31  og

›  målet  om  gunstig  bevaringsstatus  ikke  nås  for  nogen  af  de  naturlige  levesteder,

Rapport  fra  Kommissionen  til  Europa-Parlamentet,  Rådet  og  Det  Europæiske  

Økonomiske  og  Sociale  Udvalg,  Naturtilstanden  i  Den  Europæiske  Union,  Bruxelles,  

15.10.2020  KOM(2020)  635  endelig  30  Ibid.  Page  5  31  Ibid.  Page  11  32  Ibid.  Side  12

›  af  de  ni  rapporterede  habitatgrupper  har  kysthabitater  (som  omfatter  marine  habitattyper)  

den  laveste  andel  af  vurderinger  af  "god  tilstand"  på  tværs  af  medlemsstaterne30

I  den  danske  rapport  baseret  på  den  seneste  rapport  til  EU-Kommissionen  i  henhold  til  

artikel  17  i  Habitatdirektivet  erkendes  det,  at33
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Hvis  forslaget  om  naturgenopretning  vedtages,  må  det  forventes  at  medføre  en  væsentlig  

forpligtelse  for  medlemslandene  til  at  etablere  de  nødvendige  genopretningstiltag  for  at  

bidrage  til  genopretningstiltag,  der  tilsammen  skal  dække  mindst  20  %  af  EU's  land-  og  

havarealer  i  2030  og  alle  økosystemer  med  behov  for  genopretning  inden  2050.  Der  vil  

således  indirekte  blive  fastsat  en  frist  for  opfyldelse  af  habitat-  og  fugledirektivets  

målsætning,  hvis  forslaget  om  naturgenopretning  bliver  vedtaget.  Valget  af  relevante  

restaureringsforanstaltninger  overlades  til

Habitat-  og  fugledirektiverne  indeholder  ikke  –  i  modsætning  til  vandrammedirektivet  

–  frister  for,  at  medlemslandene  skal  opfylde  målene.  Medlemsstaterne  er  dog,  som  

beskrevet  ovenfor,  forpligtet  til  at  forvalte  områderne  i  henhold  til  direktivets  målsætning  

om  at  bevare  eller  genoprette  gunstig  bevaringsstatus  både  i  og  uden  for  Natura  2000-

områderne,  f.eks.  gennem  aktiv  forvaltning  af  lokaliteterne.  Det  skal  også  bemærkes,  at  

EU  den  22.  juni  2022  har  vedtaget  et  forslag  om  naturgenopretning,  der  nu  fastsætter  

tidsfrister  fra  2030  –  2050  for  at  nå  målene  og  kræver,  at  medlemsstaterne  genopretter  

økosystemer  også  uden  for  Natura  2000-netværket36 .

mængder  af  næringsstoffer  fra  overfladevand  og  fra  atmosfærisk  nedfald,

Desuden  kræver  forslaget,  at  medlemsstaterne  indfører  genopretningsforanstaltninger,  

der  er  nødvendige  for  at  øge  biodiversiteten  i  landbrugsøkosystemer.  Medlemsstaterne  

skal  således  opnå  en  stigende  tendens  på  nationalt  plan  for  hver  af  de  3  indikatorer  i  

landbrugsøkosystemer  (sommerfugleindeks  for  græsarealer,  bestand  af  organisk  kulstof  i  

afgrødejord  mineraljord  og  andel  af  landbrugsjord  med  landskabstræk  med  høj  diversitet)  

inden  2030.  Foranstaltningerne  relevant  for  at  opnå  en  sådan  stigende  tendens  kan  også  

kræve  reduktioner  i  N-forurening.

Det  tyder  således  på,  at  Danmark  på  linje  med  mange  andre  medlemslande  har  problemer  

med  at  opfylde  habitatdirektivets  målsætning  om  at  bevare  eller  genoprette  gunstig  
bevaringsstatus.

Endvidere  indeholder  forslaget  en  forpligtelse  til  at  sikre,  at  økosystemernes  tilstand  ikke  

forringes  før  eller  efter  genopretning.

således  er  4  ud  af  8  naturtyper  stærkt  påvirket  af  eutrofiering,  hvorimod  3  ud  af  

8  naturlige  levesteder  er  påvirket  i  middel  grad.35

Mere  specifikt  opstiller  forslaget  genopretningsmål  for  bl.a.  kyst-  og  havøkosystemer  

(som  omfatter  andre  havområder  ud  over  dem,  der  er  omfattet  af  habitatdirektivet).  Disse  

mål  vedrører  genopretning  og  genetablering  af  områder  samt  genopretning  af  levesteder  

for  arter.

34  Ibid.  side  13  

35  Ibid.  Side  13.  De  sidste  marine  naturlige  habitater,  "havgrotte"  skyldes  manglende  
data  vurderet  som  "ukendte"

Forslaget  supplerer  vandrammedirektivet  ved  at  specificere  yderligere  

genopretningskrav  for  f.eks.  kyst-,  hav-  og  landbrugsøkosystemer.

43

36

›

›  de  marine  naturlige  levesteder  er  under  konstant  påvirkning  fra  for  store
34

KOM  (2022)  304
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CIS  GD  nr.  36  for  vandrammedirektivet  og  oversvømmelsesdirektivet  –  Undtagelser  til

miljømålene  i  henhold  til  artikel  4.7,  afsnit  2.8.3.

37

Sådanne  vurderinger  kan  ikke  foretages  på  et  generelt  niveau,  men  bør  fokusere  på  det  

enkelte  vandområde,  som  er  omfattet  af  dispensationerne.

Forbindelsen  mellem  habitatdirektivet  og  vandrammedirektivet  er  f.eks.  etableret  i  

vandrammedirektivets  artikel  4.8.:  "Ved  anvendelse  af  stk.  3,  4,  5,  6  og  7  skal  en  

medlemsstat  sikre,  at  ansøgningen  ….  er  i  overensstemmelse  med  gennemførelsen  af  

anden  fællesskabsmiljølovgivning"  og  artikel  4.9.:  "Der  skal  tages  skridt  til  at  sikre,  at  

anvendelsen  af  …..  stk.  3,  4,  5,  6  og  7  garanterer  mindst  samme  beskyttelsesniveau  som  

eksisterende  fællesskabslovgivning."  Anvendelse  af  undtagelsen  efter  vandrammedirektivet  

inden  for  et  Natura  2000-område  (eller  uden  for  et  område,  hvor  projektet  kan  forventes  at  

påvirke  grundlaget  for  udpegning  i  et  Natura  2000-område),  forudsætter  således,  at  

betingelserne  i  artikel  6,  stk.  er  mødt.

Et  centralt  element  i  beskyttelsen  og  forvaltningen  af  Natura  2000-områder  i  dag  er  

forpligtelsen  i  habitatdirektivets  artikel  6.3  og  6.4.  Enhver  plan  eller  ethvert  projekt,  der  kan  

forventes  at  skade  et  Natura  2000-område,  skal  således  underkastes  en  passende  vurdering  

i  henhold  til  artikel  6.3  i  habitatdirektivet  og  kan  kun  godkendes,  hvis  det  ikke  påvirker  

lokalitetens  integritet,  eller  hvis  det  opfylder  betingelserne  for  undtagelser  i  henhold  til  artikel  

6.4  i  habitatdirektivet37 .  En  dispensation  forudsætter  således  en  argumentation  for,  at  

planen  eller  projektet  indebærer  "bydende  hensyn  til  tvingende  almene  interesser,  herunder  

af  social  eller  økonomisk  art",  herunder  at  "medlemsstaten  træffer  alle  nødvendige  

kompensationsforanstaltninger  for  at  sikre,  at  den  overordnede  sammenhæng  mellem  Natura  

2000  er  beskyttet”.  Endnu  strengere  betingelser  gælder,  hvis  det  pågældende  Natura  2000-

område  er  vært  for  en  prioriteret  naturtype  og/eller  en  prioriteret  art.

Endvidere  følger  en  generel  forpligtelse  fra  direktivernes  artikel  6.2  for  medlemsstatus  

til  at  "tage  passende  foranstaltninger  for  at  undgå,  i  de  særlige  bevaringsområder,  

forringelse  af  naturlige  levesteder  og  arters  levesteder."

Medlemslande.  Det  kan  forventes,  at  nogle  af  disse  naturgenopretningstiltag  kan  

reducere  nitratforureningen.

Vurderingen  af,  om  anvendelsen  af  undtagelserne  i  vandrammedirektivets  artikel  4.4  

og  4.5  er  i  overensstemmelse  med  implementeringen  af  habitatdirektivet,  vil  således  

kræve  en  specifik  og  individuel  vurdering  for  hvert  Natura  2000-område  beliggende  i  de  

pågældende  vandområder  med  henblik  på  forlængelse  af  fristen.  eller  mindre  strenge  

miljømål.

Områderne  er  således  også  omfattet  af  miljømålene  i  artikel  4.1,  litra  c).

For  så  vidt  angår  vurderingen  efter  habitatdirektivet  i  vandområder,  der  også  er  udpeget  

som  Natura  2000-områder,  vil  vurderingen  skulle  fokusere  på  de  relevante  arter  og  

naturtyper,  som  områderne  er  udpeget  til.

Derudover  udgør  marine  Natura  2000-områder  "beskyttede  områder"  i  vandrammedirektivet.
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2.3.3  Havstrategirammedirektivet  (MSFD)

Det  er  således  den  danske  strategi,  at  tiltag  og  tiltag  efter  vandrammedirektivet  skal  

bidrage  til  at  opfylde  målene  også  efter  habitat-  og  fugledirektiverne  og  dermed  sikre  dansk  

overholdelse  af  disse  to  direktiver.

MSFD  2008/56/EF  fastlægger  i  henhold  til  artikel  1  en  ramme,  inden  for  hvilken  

medlemsstaterne  skal  træffe  de  nødvendige  foranstaltninger  for  at  opnå  eller  opretholde  en  

god  miljøtilstand  i  havmiljøet  inden  år  2020  kl.

I  de  danske  indsatsprogrammer  for  de  enkelte  Natura  2000-områder  fremgår  det,  at  mange  

af  de  marine  naturtyper  generelt  er  påvirket  af  næringsstoffer.  Det  er  endvidere  oplyst,  at  

foranstaltninger  til  at  imødegå  denne  påvirkning  håndteres  i  de  danske  vandområdeplaner.38

38  Se  f.eks.  Natura  2000  basisanalyse  2022-2027,  revideret  udgave,  Nordre  Rønner,  

Natura  2000-område  nr.  20,  Habitatområde  H  176,  Fuglebeskyttelsesområde  F  9,  

november  2021,  side  25,  og  Natura  2000  basisanalyse  2022-2027,  revideret  udgave,  

Femern  Bælt,  Natura  2000-område  nr.  251,  Habitatområde  H  260,  november  2021,  side  11

Det  skal  bemærkes,  at  den  ovenfor  beskrevne  proces  ikke  giver  mulighed  for  at  opstille  

mindre  stringente  miljømål  i  vandrammedirektivet.  Anvendelsen  af  vandrammedirektivets  

artikel  4.4  og  4.5  forudsætter,  at  den  forlængede  frist  og  fastsættelsen  af  mindre  strenge  

miljømål  og  relaterede  foranstaltninger  ikke  bringer  det  påkrævede  anvendelsesområde  for  

habitatdirektivets  artikel  6.3  og  6.4  i  fare  og  dermed  ikke  "påvirker  integriteten"  af  

lokaliteten" (artikel  6.3),  eller  at  de  strenge  betingelser  i  artikel  6.4  er  opfyldt,  herunder  at  

"medlemsstaten  skal  træffe  alle  nødvendige  kompenserende  foranstaltninger  for  at  sikre,  at  

den  overordnede  sammenhæng  i  Natura  2000  beskyttes".

I  lyset  af  de  beskrevne  udfordringer  i  forhold  til  den  danske  strategi  med  at  anvende  

vandrammedirektivets  tiltag  til  at  sikre  overholdelse  af  habitatdirektivet,  kan  det  vise  sig  

problematisk  at  forlænge  frister  eller  sænke  mål  inden  for  rammerne  af  vandrammedirektivet.

MSFD  supplerer  vandrammedirektivet  og  dækker  i  henhold  til  artikel  3.1  (b)  kystvand  som  

defineret  i  vandrammedirektivet,  men  kun  i  det  omfang,  særlige  aspekter  af  havmiljøets  

miljøstatus  ikke  allerede  er  behandlet  gennem  vandrammedirektivet  eller  anden  

fællesskabslovgivning.  Den  forpligter  imidlertid,  som  beskrevet  nedenfor,  både  EU  og  

medlemsstaterne  i  deres  forpligtelser

Denne  rapport  giver  ikke  et  overensstemmelsestjek  af  den  danske  implementering  af  disse  

direktiver.  Det  fremgår  dog  af  ovenstående  beskrivelse,  at  målsætningen  om  at  nå  

målsætningen  om  at  ”opretholde  eller  genoprette  gunstig  bevaringsstatus”,  også  som  

forudsætning  for  at  overholde  habitat-  og  fugledirektivet,  ikke  lykkes.  Det  overordnede  mål  

for  de  to  direktiver  er  endnu  ikke  nået,  og  foranstaltningerne  i  vandrammedirektivet  er  indtil  

videre  utilstrækkelige  til  at  minimere  de  relaterede  trusler  og  pres  fra  landbruget.

seneste.
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42

40

41

39

Europæiske  vandpolitikker,  side  106

Europa-Parlamentets  og  Rådets  direktiv  2006/7/EF  af  15.  februar  2006

CIS-vejledningsdokument  nr.  23  om  eutrofieringsvurdering  i  forbindelse  med

2008

"Derudover  inkluderer  direktivets  bilag  III  (tabel  2  "Tryk  og  påvirkninger")  to  belastninger  (dvs.  næringsstof  

og  organisk  berigelse),  som  skal  tages  i  betragtning  ved  bestemmelsen  af  GES,  og  som  påvirker  

overholdelse  af  eutrofieringsdeskriptoren."

Rådets  direktiv  91/271/EØF  af  21.  maj  1991

Europa-Parlamentets  og  Rådets  direktiv  2008/105/EF  af  16.  december

MSFD  forpligter  i  artikel  5  medlemsstaterne  til  at  udvikle  havstrategier  for  deres  havområder.  Sådanne  strategier  

skal  blandt  andet  omfatte  en  indledende  vurdering  af  vandets  aktuelle  miljøtilstand,  en  bestemmelse  af  god  

miljøtilstand,  en  række  miljømål  og  tilhørende  indikatorer  samt  etablering  og  gennemførelse  af  et  

overvågningsprogram.

HELCOM  og  OSPAR.

Endvidere  skal  medlemsstaterne  udarbejde  indsatsprogrammer  i  henhold  til  MSFD  artikel  13.  I  henhold  til  

artikel  13.2  skal  medlemsstaterne  ved  udarbejdelse  af  et  program  tage  hensyn  til  relevante  foranstaltninger,  

der  kræves  i  henhold  til  anden  fællesskabslovgivning,  især  vandrammedirektivet,  direktivet  om  rensning  af  

byspildevand40  og  badevandsdirektivet41  samt  lovgivning  om  miljøkvalitetsstandarder  inden  for  vandpolitik42  

eller  internationale  aftaler.  MSFD  indfører  således  en  forpligtelse  for  medlemsstaterne  til

I  CIS  GD  2339  er  det  endvidere  understreget,  at:

Medlemsstaterne  er  i  henhold  til  MSFD  artikel  10  yderligere  forpligtet  til  at  etablere  et  omfattende  

sæt  af  miljømål  og  tilhørende  indikatorer  for  hver  havregion  eller  subregion  med  det  formål  at  vejlede  

fremskridt  hen  imod  opnåelse  af  god  miljøtilstand  i  havmiljøet.

fra  de  regionale  søkonventioner  (som  international  juridisk  aftale),  dvs

Deskriptor  5  er  "Menneskefremkaldt  eutrofiering  minimeres,  især  negative  virkninger  heraf,  såsom  tab  i  

biodiversitet,  økosystemnedbrydning,  skadelig  algeopblomstring  og  iltmangel  i  bundvande."

regi  af  OSPAR-konventionen  og  HELCOM.

Bestemmelsen  af  god  miljøtilstand  skal  udføres  i  henhold  til  artikel  9  baseret  på  et  sæt  kvalitative  deskriptorer  i  

bilag  1  til  MSFD.

MSFD  omfatter  en  forpligtelse  for  medlemsstaterne  til  at  implementere  MSFD  i  samarbejde  med  andre  

medlemsstater,  som  de  deler  havvand  med,  herunder  fastlæggelse  af  god  miljøtilstand  og  udvikling  af  

indsatsprogrammer  (artikel  4).  I  Danmark  er  havstrategierne  koordineret  med  de  lande,  som  vi  deler  havvand  

indenfor
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arbejdet  i  den  første  fase  vil  være  udvikling  af  kriterier  og  metodiske  standarder

med  eksisterende  politikker  og  direktiver.  Der  forventes  en  meget  vigtig  forbindelse  med  

vandrammedirektivet  (WFD).  Faktisk  begrebet  god  miljøstatus  i

"343.  Implementeringen  af  MSFD  er  ved  en  start  og  et  af  hovedaspekterne  af

344.  Det  er  særligt  vigtigt,  at  dette  arbejde  tager  hensyn  til  forbindelserne,  overlapningen  og  synergierne

havdirektivet  anerkender  udtrykkeligt  behovet  for  at  udvikle  tilgange  i  overensstemmelse  med  

vandrammedirektivet.  Dette  er  især  relevant  for  eutrofiering.”

for  deskriptorerne  af  GES  (juli  2010  i  overensstemmelse  med  artikel  9,  stk.  3).

Havdirektivet  er  meget  lig  direktivet  om  god  økologisk  tilstand  i  vandrammedirektivet,  og  det

Rapport  fra  Kommissionen  til  Europa-Parlamentet  og  Rådet  om  gennemførelsen  af  

havstrategirammedirektivet  (direktiv  2008/56/EF),  Bruxelles,  25.6.2020  KOM(2020)  259  endelig,  

afsnit  4.3.2

47
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I  rapporten  fra  Kommissionen  om  implementering  af  MSFD  fra  2020  giver  EUC  et  resumé  af  status  for  EU's  

havmiljø.  I  resuméet  konkluderes  det,  at:

›  Selvom  eutrofiering  er  en  relativt  velundersøgt  proces,  er  den

MSFD  fra  2022  givet  landespecifikke  anbefalinger  vedrørende

I  CIS  GD  23  fra  2010  understreges  det  endvidere,  at:

Sådanne  områder  bør  ifølge  MSFD  artikel  13.4  dække  særlige  bevaringsområder  i  henhold  til  

habitat-  og  fugledirektiverne.

selv  om  input  fra  diffuse  kilder,  dvs.  tab  fra  landbrugsaktiviteter,  stadig  er  for  høje.  Der  er  også  en  lang  

tidsforskydning  mellem  den  faktiske  reduktion  af  tilførslen  af  næringsstoffer  og  reduktionen  af  

eutrofieringseffekterne

Det  skal  nævnes,  at  MSFD  forpligter  medlemsstaterne  til  at  medtage  fysiske  beskyttelsesforanstaltninger  i  

deres  indsatsprogrammer.  Områderne  skal  bidrage  til  sammenhængende  og  repræsentative  netværk  af  

marine  beskyttede  områder.

integrere  foranstaltninger  efter  adskillige  fællesskabslovgivninger  vedrørende  havvand.  Dette  omfatter  

også  nitratdirektivets  målsætninger.

›  Tilførslen  af  næringsstoffer  fra  punktkilder  i  EU  er  faldet  betydeligt,

Desuden  har  EF  i  sin  medlemsstat  specifikke  anbefalinger  om

›  ”46  %  af  de  europæiske  kystvande  opfylder  ikke  god  økologisk  tilstand  på  grund  af  menneskeskabt  

eutrofiering

Harmonisering  af  overvågningsmetoder  (på  tværs  af  lande,  mellem  kystnære  og  åbne  havområder  

og  mellem  havstrategirammedirektivet  og  vandrammedirektivet)  er  fortsat  et  problem  i  mange  regioner."
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Kommissionen,  Kommissionens  meddelelse  om  henstillinger  pr.  medlemsstat  og  region  den

Danmarks  Havstrategi,  Indsatsprogram,  10.  maj  2017,  side  57

Arbejdsdokument  fra  Kommissionens  tjenestegrene,  der  ledsager  dokumentet  Meddelelse  fra

de  opdaterede  rapporter  for  2018  for  artikel  8,  9  og  10  i  havstrategirammedirektivet  (2008/56/

EF),  Bruxelles,  11.3.2022  SWD(2022)  55  endelig,  side  13-15

44

45

Det  kan  således  konkluderes,  at  Danmark  og  resten  af  medlemslandene  –  ligesom  for  vandrammedirektivet  –  

ikke  på  nuværende  tidspunkt  opfylder  målsætningen  om  at  opnå  god  miljøtilstand  senest  i  2020.

habitatdirektivet  -  fastsat  i  vandrammedirektivets  artikel  4.8.:  "Ved  anvendelse  af  stk.  3,  4,  5,  6  og  7  skal  

en  medlemsstat  sikre,  at  ansøgningen  ….  er  i  overensstemmelse  med  gennemførelsen  af  anden  

fællesskabsmiljølovgivning"  og  artikel  4.9.:  "Der  skal  tages  skridt  til  at  sikre,  at  anvendelsen  af  …..  stk.  3,  4,  5,  

6  og  7  garanterer  mindst  samme  beskyttelsesniveau  som  eksisterende  fællesskabslovgivning."

Anbefalingsrapporten  indeholder  flere  anbefalinger  til  den  danske  implementering,  herunder  deskriptor  5  

om  eutrofiering,  fx  en  anbefaling  om  at  "Udvikle  mål,  der  fokuserer  på  at  reducere  specifikke  belastninger  

og  deres  påvirkninger,  der  forhindrer  opnåelsen  af  GES" [GES  er  en  forkortelse  for  "god  miljøtilstand"].

Forbindelsen  mellem  MSFD  og  WFD  er  –  som  for  nitratdirektivet  og

forpligtelse  til  at  foretage  vurdering  (artikel  8),  fastlægge  god  miljøtilstand  (artikel  9)  og  opstilling  af  miljømål  

(artikel  10).44

a)  handling  eller  passivitet,  som  den  pågældende  medlemsstat  ikke  er  ansvarlig  for  (b)  naturlige  årsager,  (c)  

force  majeure,  (d)  ændringer  eller  ændringer  af  de  fysiske  karakteristika  af  havvandene  forårsaget  af  

handlinger,  der  er  truffet  af  hensyn  til  altoverskyggende  offentlig  interesse,  som  opvejer  den  negative  

indvirkning  på  miljøet,  herunder  enhver  grænseoverskridende  påvirkning  e)  naturlige  forhold,  som  ikke  tillader  

rettidig  forbedring  af  de  pågældende  havområders  tilstand.

I  det  sidste  danske  indsatsprogram  fra  2017  relateret  til  MSFD  fremgår  det,  at  undtagelsen  i  MSFD  artikel  14,  

stk.  1,  litra  e),  gælder  for  de  danske  dele  af  Østersøen.45  Programmet  forventede  endvidere,  at  de  danske  

vandområdeplaner

Ligeledes  indeholder  vandrammedirektivet,  også  MSFD  i  artikel  14,  mulighed  for,  at  medlemsstaterne  

kan  anvende  undtagelser  fra  miljømålene  eller  god  miljøtilstand  under  visse  omstændigheder.  Årsagerne  

til  dispensationer  er  blandt  andet:

Anvendelse  af  undtagelsen  efter  vandrammedirektivet  inden  for  et  kystvandområde  underlagt  miljømål  

om  god  miljøtilstand  fastsat  efter  MSFD,  herunder  udpegede  marine  beskyttede  områder,  forudsætter  

således,  at  betingelserne  i  MSFD  artikel  14  er  opfyldt.
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2.4.1  Dialog  vedrørende  implementering  af  vandrammedirektivet

46

47

2.4  Dialog  mellem  Danmark  og  EU-Kommissionen

Det  er  således  den  danske  strategi,  at  tiltag  og  tiltag  efter  vandrammedirektivet  og  nitratdirektivet  skal  bidrage  

til  at  opfylde  målene  også  efter  rammedirektivet  og  dermed  sikre  dansk  overholdelse  af  rammedirektivet.

Specifikt  har  Kommissionen  gennemført  et  "fitnesscheck"  i  202147:

Det  skal  bemærkes,  at  ingen  overtrædelsessager/kendelser  fra  EF-Domstolen  vedrørende  MSFD  er  

offentligt  tilgængelige  ved  udarbejdelsen  af  denne  rapport.

opnåelse  af  god  økologisk  tilstand  i  kystvandene  samt  god  miljøtilstand  i  de  åbne  havområder  forudsætter,  

at  også  nabolandene  gennemfører  reduktioner  i  deres  udledning  af  næringsstoffer46 .

Gennemgangene  omfatter  også  landespecifikke  rapporter  om  de  forskellige  nationale  

gennemførelsesstrategier,  og  om  de  foranstaltninger,  som  medlemsstaterne  har  truffet,  opfylder  

forpligtelserne  i  henhold  til  vandrammedirektivet.

Set  i  lyset  af  den  danske  strategi  med  at  bruge  vandrammedirektivets  tiltag  til  at  sikre  overholdelse  af  MSFD  

og  at  Danmark  endnu  ikke  overholder  MSFD,  kan  det  vise  sig  problematisk  at  forlænge  deadlines  eller  sænke  

mål  inden  for  rammerne  af  vandrammedirektivet.

Vandrammedirektivet  er  genstand  for  en  fortsat  revisionsproces  fra  EU-Kommissionen,  herunder  

gennemgang  af,  om  vandrammedirektivet  skal  revideres  for  at  sikre,  at  det  overliggende  mål  om  "god  

tilstand"  for  alle  vandområder  opnås.

frem  mod  2027  vil  reducere  næringsstofbelastningen  fra  land  til  et  niveau,  der  vil  opretholde

Disse  forpligtelser  skal  opfyldes,  uanset  hvordan  vandrammedirektivet  implementeres.

Som  beskrevet  ovenfor,  og  ifølge  EF,  synes  de  danske  modeller  for  vurdering  af  nødvendige  kriterier  og  

implementeringstiltag  for  at  opnå  "god  miljøtilstand",  som  en  forudsætning  for  at  overholde  MSFD,  ikke  at  være  

på  plads.  Havvandets  gode  miljøtilstand  er  endnu  ikke  nået,  og  der  er  udestående  problemer  med  

modelarbejdet,  blandt  andet  for  at  nå  dette  punkt  for  overholdelse.

Rapport  fra  Kommissionen  til  Rådet  og  Europa-Parlamentet  om

vandområdeplanerne  frem  mod  2027  vil  nedbringe  næringsstofbelastningen  fra  de  landbaserede  

kilder  til  et  niveau  som  både  understøtter,  at  der  på  sigt  kan  opnås  god  økologisk  tilstand  i  

kystvandene  og  god  miljøtilstand  i  de  åbne  marine  havområder.  Dette  forudsætter  dog,  at  de  

omkringliggende  lande  også  gennemfører  reduktioner  i  deres  næringsstofudledninger.”

gennemførelse  af  vandrammedirektivet  (2000/60/EF),  den

Se  den  originale  danske  tekst,  side  87:  “For  eutrofiering  (deskriptor  5)  forventes  det,  at
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Det  blev  endvidere  konkluderet,  at  direktiverne  stort  set  er  egnede  til  formålet.  Det  blev  dog  også  

understreget,  "at  det  faktum,  at  vandrammedirektivets  mål  ikke  er  nået  fuldt  ud  endnu,  i  høj  grad  skyldes  

utilstrækkelig  finansiering,  langsom  implementering  og  utilstrækkelig  integration  af  miljømål  i  sektorpolitikker  

og  ikke  på  grund  af  en  mangel  i  lovgivningen."

Efter  2027  reduceres  mulighederne  for  dispensationer,  idet  fristforlængelser  efter  artikel  4,  stk.  4,  kun  

kan  tillades  i  tilfælde,  hvor  alle  foranstaltningerne  er  iværksat,  men  de  naturlige  forhold  er  således,  at  

målene  ikke  kan  nås  inden  2027.  Kommissionen  bliver  nødt  til  at  fortsætte  med  at  arbejde  med  

medlemsstaterne  og  hjælpe  dem  med  at  forbedre  gennemførelsen  af  direktiverne  til  de  lavest  mulige  

omkostninger,  f.eks.  ved  at  dele  bedste  praksis  vedrørende  omkostningsdækning,  reduktion  af  

forurenende  stoffer  ved  kilden,  grøn  infrastruktur  og  andre."

Det  skal  bemærkes,  at  Kommissionen  understregede,  at

"I  øjeblikket  er  mere  end  halvdelen  af  alle  europæiske  vandområder  under  undtagelser,  

udfordringerne  for  medlemsstaterne  er  mere  end  betydelige.

50

Se  arbejdsdokumentet  fra  Kommissionens  tjenestegrenes  egnethedskontrol  af  vandrammerne

Stat:  Danmark,  26.  februar  2019,  tilgængelig  her:  https://eur-lex.europa.eu/legal  content/EN/TXT/

PDF/?uri=SWD:2019:38:FIN&qid=1551205988853&from=EN

Arbejdsdokument  fra  Kommissionens  tjenestegrene  Andet  vandområdeforvaltningsplaner  -  medlem

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021DC0970

Direktiv,  Bruxelles,  10.12.2019  SWD(2019)  439  final,  side  iii

2013/39/EU)  og  oversvømmelsesdirektivet  (2007/60/EF),  15.  december  2021,  tilgængelig  her:

Direktivet,  Grundvandsdirektivet,  Direktivet  om  Miljøkvalitetsstandarder  og  Oversvømmelser

Direktiv  om  miljøkvalitetsstandarder  (2008/105/EF  ændret  ved  direktiv

›  EU  og  Danmark:  Generelt  EU-standpunkt  er  implementering  af  vandområdeplaner

finde  sted  som  forudset,  men  "tempoet  er  langsommere,  og  der  mangler  meget  

at  implementere" (6.  implementeringsrapport,  15/12/2021):

Nemlig  den  landespecifikke  5.  implementeringsrapport  fra  2019  (herefter  benævnt  "5.  

Implementeringsrapport")  vedrørende  Danmarks  implementering  af  vandrammedirektivet  

i  den  anden  vandområdeplaner  er  af  interesse,  da  denne  rapport  indeholder  specifikke  

vurderinger  fra  Kommissionen  vedrørende  de  danske  implementeringsforanstaltninger.  49

49

48
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50

51

Se  5.  Implementeringsrapport  vedrørende  Danmark  side  14-15  og  111-112.

Den  5.  Implementeringsrapport  vedrørende  Danmark  side  111-112.51

50

"(...)  Artikel  4,  stk.  5,  blev  ikke  anvendt  i  den  første  cyklus,  men  bruges  nu  i  den  anden  

cyklus  for  overfladevand.  De  afgivne  oplysninger  er  ikke  tilstrækkelige  til  at  vurdere,  om  

ansøgningen  er  forenelig.”,

dækker  alle  relevante  biologiske,  fysisk-kemiske  og  hydromorfologiske  kvalitetselementer  i  

alle  vandkategorier.  Andelen  af  vandområder,  der  er  omfattet  af  overvågning  for  

vandområdespecifikke  forurenende  stoffer,  bør  stige.

at

›  ”Danmark  bør  styrke  overvågningen  af  overfladevand  yderligere  ved

Begrundelser  for  undtagelser  blev  rapporteret  i  WISE.  Hvorvidt  der  er  udviklet  klare  kriterier  for  

anvendelse  af  "teknisk  ugennemførlighed",  "uforholdsmæssigt  store  omkostninger"  og  "naturlige  

forhold"  kan  dog  ikke  vurderes  på  grund  af  manglende  indberettede  metodiske  dokumenter  for  

anvendelse  af  dispensationer  i  overflade-  og  grundvandsforekomster. .

Endelig  fremhævede  EU-Kommissionen  også  følgende  anbefalinger  vedrørende  den  danske  

implementering  af  vandrammedirektivet:

Af  særlig  interesse  er,  at  EU-Kommissionen  på  baggrund  af  de  andre  danske  vandområdeplaner  har  

fundet,  at  "(...)chauffører  og  pres,  der  førte  til  dispensationer,  ikke  blev  rapporteret".

"(t)  Årsagerne  til  dispensationer  blev  rapporteret  på  vandområdeniveau.

›  Omkostningsdækning  bør  anvendes  til  vandtjenester.  Enhver  undtagelse  bør  begrundes  

ved  hjælp  af  artikel  9,  stk.  Danmark  bør  også  på  en  gennemsigtig  måde  præsentere,  

hvordan  økonomiske,  miljømæssige  og  ressourcemæssige  omkostninger

"Danmark  har  indikeret,  at  der  kan  være  nye  fysiske  ændringer  i  kommende  

vandområdeplaner,  der  falder  inden  for  rammerne  af  artikel  4,  stk.  Hvis  dette  er  tilfældet,  bør  

anvendelsen  af  undtagelser  i  henhold  til  artikel  4,  stk.  7,  baseres  på  en  grundig  vurdering  af  alle  

de  skridt,  som  kræves  af  vandrammedirektivet,  især  en  vurdering  af,  om  projektet  er  af  

altoverskyggende  offentlig  interesse,  og  om  fordelene  til  samfundet  opvejer  miljøforringelsen,  og  

hvad  angår  fraværet  af  alternativer,  der  ville  være  en  bedre  miljømæssig  mulighed.  Desuden  må  

disse  projekter  kun  udføres,  når  alle  mulige  foranstaltninger  er  truffet  for  at  afbøde  den  negative  

påvirkning  af  vandets  tilstand.  Alle  betingelser  for  anvendelse  af  artikel  4,  stk.  7  i  individuelle  

projekter  skal  inkluderes  og  begrundes  i  vandområdeplanerne  så  tidligt  i  projektplanlægningen  som  

muligt."51

›  Danmark  bør  færdiggøre  udviklingen  af  vurderingsmetoder  for  alle  biologiske  kvalitetselementer  

i  alle  vandkategorier,  herunder  metoder,  der  er  følsomme  over  for  næringsstoffer  i  åer.  

Hydromorfologiske  kvalitetselementer  bør  indgå  i  klassificeringen  af  økologisk  tilstand.

og  yderligere  det

Det  fandt  EU-kommissionen  også
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2.4.2  Dialog  om  implementering  af  nitratdirektivet

52

53

54

52

Kommissionens  vurdering  og  anbefaling  er  dog,  at  anvendelsen  af  
dispensationer  fremover  skal  dokumenteres  i  højere  grad  end  tilfældet  var  med  
de  2.  vandområdeplaner,  dvs.  at  de  relevante  kriterier  for  anvendelse  af  
dispensationerne  skal  (yderligere)  dokumenteres.

Ovennævnte  vurderinger  fra  EU-Kommissionen  er  ikke  blevet  berørt  i  den  6.  

implementeringsrapport.

er  beregnet,  og  hvordan  de  forskellige  brugeres  tilstrækkelige  bidrag  sikres.  

Vandprispolitikken  bør  fastlægges  på  en  gennemsigtig  måde,  og  der  bør  
gives  et  klart  overblik  over  anslåede  investeringer  og  investeringsbehov.

Det,  der  således  kan  konkluderes,  er,  at  EU  endnu  ikke  har  taget  stilling  til  
overholdelsen  af  dansk  brug  af  dispensationer.

›  Danmark  skal  opstille  målsætninger  for  sine  relevante  beskyttede  områder  

for  overflade-  og  grundvand.”52

På  grundlag  af  disse  rapporter  fra  medlemsstaterne  udsender  Kommissionen  rapporter  til  

Rådet  og  Europa-Parlamentet  om  status  for  gennemførelsen  af

Som  baggrund  for  rapporten  henviser  Kommissionen  endvidere  til,  at  

implementeringen  af  nitratdirektivet  er  nøglen  til  at  opnå  de  opstillede  mål.

Nitratdirektivet.

Medlemsstaterne  er  forpligtet  til  at  rapportere  til  Kommissionen  om  den  nationale  

gennemførelse  af  nitratdirektivet.  Rapporter  dækker  rutinemæssigt  fireårige  

implementeringsperioder.

Det  er  interessant,  at  Kommissionen  henviser  til  observationer  og  skøn  på  globalt  

makroniveau  (fra  Det  Europæiske  Miljøagentur),  at  tab  af  europæisk  nitrat  og  P  til  miljøet  

overstiger  tærsklerne  for  "sikre  planetariske  grænser"  med  en  faktor  på  henholdsvis  3,3  og  

2.54

Den  seneste  sådan  rapport  fra  Kommissionen  til  Rådet  og  Europa-Parlamentet  

blev  offentliggjort  den  11.  oktober  2021  (i  det  følgende  benævnt  "Nitratdirektivet  2021-

rapporten").53

gennemførelse  af  Rådets  direktiv  91/676/EØF  om  beskyttelse  af  vand  mod  forurening  

forårsaget  af  nitrater  fra  landbrugskilder  baseret  på

Den  5.  Implementeringsrapport  vedrørende  Danmark  side  18.

Nitratdirektiv  2021-rapport,  side  1.

Rapport  fra  Kommissionen  til  Rådet  og  Europa-Parlamentet  om

Statsrapporter  for  perioden  2016–2019.  Rapporten  er  tilgængelig  her:  https://eur

lex.europa.eu/legal  

content/EN/TXT/?uri=COM%3A2021%3A1000%3AFIN&qid=1633953687154
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rapport  i  henhold  til  nitratdirektivet  art.  10.  marts  2021  kan  følgende  oplysninger  findes:  "Som  følgelig  

kan  andelen  af  N-udledning  til  havet,  forårsaget  direkte  af  landbrugsaktiviteter  i  landet,  anslås  at  runde  

omkring  70%  af  den  samlede

Nitratdirektiv  2021-rapport,  side  6.

N-udledning."  Mens  den  samlede  N-udledning  også  er  angivet.  Rapporten  er  offentligt  tilgængelig,  se

Nitratdirektiv  2021-rapport,  side  8.

Nitratdirektiv  2021-rapport,  side  1.

Nitratdirektiv  2021-rapport,  side  3:  "Desværre  er  oplysningerne  om  landbrugets  bidrag  til  

kvælstofudledning  i  vandmiljøet  ikke  leveret  af  13  medlemsstater",  der  nævner  Danmark  i  fodnote  19.  

Denne  analyse  går  nej.

side  59.

længere  ind  i  begrundelsen  for  denne  udtalelse.  Bemærk  dog,  at  på  seneste  dansk

•  Nitratdirektivet  kræver,  at  medlemsstaterne  træffer  forebyggende  foranstaltninger,  

når  kvaliteten  af  vand  stagnerer  og  ikke  forbedres.58

•  Ved  vurderingen  af  implementeringen  af  både  nitratdirektivet  og  vandrammedirektivet  

anbefaler  Kommissionen  at  vurdere  trofisk  status  for  vandområder  ved  hjælp  

af  klassifikationssystemet  beskrevet  i  CIS  GD  23  under  vandrammedirektivet  

vedrørende  eutrofiering.57

Bemærk:  Det  antages,  at  denne  fortolkning  fra  Kommissionen  henviser  til  

målene  og  målene  i  nitratdirektivet,  som  udtrykt  i  artikel  1,  om  at  "reducere  

vandforurening  forårsaget  eller  induceret  af  nitrater  fra  landbrugskilder  og  

forhindre  yderligere  sådan  forurening".  Det  understøttes  af  EUCJ-dommen  i  

sagen  C-197/18,  hvor  EUCJ  fandt,  at  1)  yderligere  foranstaltninger  og  styrkede  

tiltag  for  at  forhindre  eller  reducere  nitratforurening  skal  træffes,  hvor  bidraget  af  

N  fra  landbruget  yder  et  "betydeligt  bidrag"  til  vandforurening  og  2)  hvis  

nitratforurening  af  grundvand  ikke  kan  ses  reduceret  og/eller  maks.  nitratniveauer  

på  50  mg/l  ikke  kan  nås  eller  risikerer  at  blive  overskredet,  skal  der  træffes  

yderligere  foranstaltninger  i  henhold  til  nitratdirektivet,  herunder  specifikt  bl.a.

•  Ifølge  Kommissionen  har  Danmark  undladt  at  indberette  oplysninger  om  

landbrugets  bidrag  til  N-udledning  til  vandmiljøet.56

i  EU's  biodiversitets-  og  jord  til  bord-strategier  med  mindst  50  %  reduktion  af  næringsstoftab  

inden  2030.55

Resultaterne  i  rapporten  er  af  interesse  i  forbindelse  med  vurdering  af  

vandrammedirektivets  gennemførelsesforanstaltninger  i  betragtning  af,  at  

overholdelsen  af  nitratdirektivet  er  en  selvstændig  forpligtelse  for  Danmark.  Uanset  hvilke  

foranstaltninger  der  implementeres  for  at  overholde  vandrammedirektivet,  skal  disse  

foranstaltninger  også  sikre  overensstemmelse  med  nitratdirektivet  (og  anden  EU-lovgivning).

I  denne  sammenhæng  indeholder  Nitratdirektivet  2021-rapporten  følgende  resultater  

på  højt  niveau:

55

56

58

57
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2.5  EU-retspraksis

54

Den  landespecifikke  rapport  vedrørende  Danmark,  der  ledsager  nitratdirektivet

2021-rapport  (benævnt  "country  fiche"  i  Nitratdirektivet  2021-rapporten  nævnt  i  note  39  ovenfor):  

"Kommissionens  arbejdsdokument,  der  ledsager  dokumentet

gennemførelse  af  Rådets  direktiv  91/676/ EØF  om  beskyttelse  af  vand

Rapport  fra  Kommissionen  til  Rådet  og  Europa-Parlamentet  om

mod  forurening  forårsaget  af  nitrater  fra  landbrugskilder  baseret  på  medlemsstaternes  rapporter  for  

perioden  2016-2019  {COM(2021)  1000  final}"  tilgængelig  her:  https://eur  lex.europa.eu/legal-content/

EN/TXT/  HTML/?uri=CELEX:52021SC1001&from=ES

Nitratdirektiv  2021-rapport,  side  10.

•  Danmark  fremhæves  specifikt  som  værende  blandt  medlemslandene

•  Ovenstående  er  i  overensstemmelse  med,  at  Kommissionen  konkluderer,  at  "et  

meget  stort  antal  af  overfladevandene  findes  at  være  eutrofiske" ,  og  at  

"(t)kommissionen  anbefaler  Danmark  yderligere  at  styrke  sit  handlingsprogram  

for  at  tackle  eutrofiering  af  både  indre  og  indre  vandveje.  marine  farvande,  hvor  

landbrugspresset  er  betydeligt.”60

i  nitrathandlingsprogramlovgivningen  underlagt  nitratdirektivets  artikel  5(4)  og  

(5).  Se  afsnittet  nedenfor  vedrørende  EUCJ-dommen.

skiller  sig  ud  på  grund  af  et  stort  antal  farvande,  der  er  eutrofe  og  har  

registreret  dårlig  vandkvalitet  overalt  på  deres  territorium  og  et  systemisk  

problem  med  at  håndtere  tab  af  næringsstoffer  fra  landbruget.59

Der  er  afsagt  andre  præjudicielle  afgørelser,  men  i  det  følgende  vil  vi  fokusere  på  

ovennævnte  sager,  da  disse  (præjudicielle)  afgørelser  og  EUC-domstolens  underliggende  

begrundelse  indebærer  væsentlige  forpligtelser  for  medlemsstaterne  som  følge  af  

vandrammedirektivet  og  relaterede  direktiver.

har  resulteret  i  en  række  kendelser,  der  er  centrale  for  forståelsen  af  de  forpligtelser,  

der  følger  af  vandrammedirektivet.

Vi  har  gennemgået  og  sammenfattet  disse  kendelser  nedenfor  i  kapitel  4  om  RFM  -  baggrunden  

for  de  sager  og  centrale  aspekter  og  forpligtelser  af  relevans,  som  skal  overholdes  ved  

vurdering  af  potentiel  RFM  ved  implementering  af  WFD,  også  hvis/når  der  gøres  yderligere  

brug  af  WFD  dispensationer.

Sagerne  og  kendelserne  er  således  af  afgørende  betydning  for  forståelsen  af  de  

forpligtelser,  der  følger  af  vandrammedirektivet  og  relaterede  direktiver.

Vi  har  identificeret  os  som  centrale  og  vil  i  de  følgende  underafsnit  i  detaljer  redegøre  

for  følgende  afgørelser:  C-461/13  ("Weser"),  C-535/18  ("Land  Nordrhein-Westfalen"),  

C-559/19  ( "Doñana"),  C-197/18  (Wasserleitungsverband  Nördliches  Burgenland),  C-161/00  

(Kommissionen  mod  Tyskland),  C-322/00  (Kommissionen  mod  Nederlandene)  og  C-526/08  

(Kommissionen  mod  Luxembourg).

EUCJ  har  haft  mulighed  for  at  fortolke  vandrammedirektivet  og  relaterede  direktiver  en  række  
gange  siden  vandrammedirektivet  og  relaterede  direktiver  trådte  i  kraft.  Det  her
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Sagen  vedrører  de  tyske  myndigheders  udstedelse  af  tilladelse  til  at  uddybe  en  

vandvej  i  floden  Weser,  herunder  tilladelse  til  at  dumpe  opgravet  jord  fra  flodlejet  et  

andet  sted  i  floden  (på  dansk:  "klaptilladelse").

Ud  fra  EUCJ's  præjudicielle  afgørelse  kan  følgende  konklusioner  drages,  som  alle  er  af  

væsentlig  betydning  med  hensyn  til  forpligtelser,  der  følger  af

Denne  miljøkonsekvensvurdering  viste  direkte  effekter  relateret  til  udgravning  af  

flodlejet  og  dumpning  af  den  opgravede  jord,  indirekte  virkninger  i  det  omfang  uddybningen  

af  vandvejen  ville  medføre  en  forøgelse  af  vandføringen,  hvilket  igen  medførte  en  

forøgelse  af  højvandsmærket  ved  tidevand  og  en  fald  i  lavvandsmærket  ved  ebbe  og  

endelig  ændringer  til  salt-  og  sandniveauer  i  åen.

Tilladelsen  vedrørte  tre  delprojekter:  Et  vedrørte  uddybning  af  en  vandvej  fra  Nordsøen  til  

Bremerhaven  og  to  vedrørte  uddybning  af  vandveje  opstrøms  fra  Bremerhaven.  Alle  berørte  

områder  var  beskyttet  under  vandrammedirektivet  og  underlagt  en  tysk  vandområdeplan.

Vandrammedirektivet  og  skal  derfor  også  opretholdes  ved  anvendelse  af  undtagelser  fra  vandrammedirektivet:

De  tyske  myndigheder  godkendte  oprindeligt  projektet,  fordi  de  ovennævnte  negative  

virkninger  ikke  ændrede  den  økologiske  statusklassificering  for  Weser-flodbassinet  som  

helhed.  To  tyske  ikke-statslige  organisationer  (NGO'er),  Bund  für  Umwelt  og  Naturschutz  

Deutschland,  anfægtede  denne  godkendelse  og  hævdede,  at  de  negative  virkninger  ville  

føre  til  forringelse  af  Weser-flodbassinet,  jf.  WFD  artikel  4.1(a),  og  sagen  blev  indbragt  for  

EUCJ  af  de  tyske  domstole.

Inden  udstedelsen  af  tilladelsen  havde  de  tyske  myndigheder  foretaget  en  

miljøvurdering  af  projektets  indvirkning.
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C-461/13,  punkt  43.

C-461/13,  afsnit  47-50

2.5.1  C-461/13  -  Weser

vil  forhindre  realisering  af  vandområdeplanen,  nærmere  bestemt  hvorvidt  projektet  vil  

medføre  forringelse  af  vandområder,  der  er  underlagt  vandområdeplanen  og  påvirket  af  

projektet.62

•  Når  der  er  vedtaget  en  vandområdeplan  for  et  vandløbsopland,  har  den  forpligtelse,  der  følger  

af  vandrammedirektivets  artikel  4.1(a),  til  at  forhindre  forringelse  af  overfladevandsforekomsten,  

direkte  virkning.61

•  Konkret  indebærer  vandrammedirektivets  artikel  4.1  ikke  i  sig  selv  et  generelt  forbud  mod  

forringelse,  men  det  indebærer,  at  alle  projekter,  der  kan  påvirke  et  vandområde,  skal  

underlægges  en  miljøvurdering,  og  at  en  godkendelse  af  projektet  nægtes,  når  a)  projektet  

vil  resultere  i

•  Tilladelser  til  projekter  skal  undergives  en  vurdering  af,  hvorvidt  projektet
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Det  er  også  interessant,  at  EUCJ  henviser  til  muligheden  for  at  udstede  en  

dispensation  i  henhold  til  vandrammedirektivets  artikel  4,  stk.

Det  skal  bemærkes,  at  artikel  4.7  er  et  instrument,  der  kan  anvendes  ved  vurderingen  

af,  om  der  skal  gives  projektspecifikke  godkendelser  til  nye  enkeltprojekter,  fx  

spildevandsudledningstilladelser.

Som  sådan  kan  artikel  4.7  ikke  anvendes  til  at  udvide  RFM  på  et  generelt  plan,  dvs.  

gennem  RMBP'er.

Sagen  vedrørte  anlæg  af  en  motorvej  i  Tyskland.  Med  den  foreløbige  afgørelse  

konkluderede  EUCJ,  at:

Artikel  4.7  er  ikke  anvendelig  ved  vurdering  af,  om  miljøstatusmål  i  RMBP'er  kan  

sænkes  og  opfyldelse  af  sådanne  mål  udskydes.  Den  er  heller  ikke  anvendelig  på  allerede  

godkendte  aktiviteter,  fx  allerede  eksisterende  og  godkendt  landbrugsarealanvendelse.66
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65
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66

64

•  Vurderingen  af,  om  et  projekt  vil  medføre  forringelse  af  et  vandområde,  skal  følge  

et  "one  out,  all  out"-princip.

•  Pligten  til  at  forhindre  forringelse  gælder  også  for  grundvandsforekomster,  

jf.  dog  stk.  WFD  artikel  4(b)(i).67

Specifikt  betyder  "forringelse"  i  a)  

"så  snart  status  for  mindst  et  af  kvalitetselementerne,  som  defineret  i  bilag  V  

til  direktivet,  falder  i  én  klasse,  selv  om  dette  fald  ikke  resulterer  i  et  fald  i  

klassificering  af  overfladevandsforekomsten  som  helhed.",  eller

forringelse  af  vandområdet  eller  b)  projektet  indebærer  en  risiko  for,  at  

vandområdeplanens  mål  om  "god  tilstand"  for  vandområdet  ikke  kan  nås.63

b)  "Men  hvis  det  pågældende  kvalitetselement  i  henhold  til  dette  bilag  allerede  

er  i  den  laveste  klasse,  udgør  enhver  forringelse  af  dette  element  en  

"forringelse  af  tilstanden"  for  en  overfladevandforekomst  i  henhold  til  artikel  

4(1)(a)(i)."64

Dette  hænger  sammen  med  ordlyden  af  artikel  4.7,  som  kun  gælder  for  "(...)  nye  ændringer

C-461/13,  punkt  69

C-461/13,  paragraf  50-51

til  de  fysiske  egenskaber  ved  et  overfladevandområde(...)"  og  "(...)nye  bæredygtige  

menneskelige  udviklingsaktiviteter".

C-461/13,  punkt  47,  48  og  50

C-538/18,  afsnit  68-72

2.5.2  C-535/18  -  Land  Nordrhein-Westfalen
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C-538/18,  punkt  110

C-559/19,  paragraf  169-170

C-559/19,  punkt  49

C-538/19,  punkt  76  og  90

C-559/19,  punkt  49  og  71

C-538/18,  punkt  108

C-538/18,  punkt  109

68

71

69

68

72

70

74

73

a)  "(...)manglende  overholdelse  af  et  af  kvalitetselementerne  i  punkt  2.3.2  i  bilag  

V",  b)  "overskridelse  i  en  grundvandsforekomst  af  en  enkelt  af  kvalitetsstandarderne  

eller  tærskelværdierne"69 ,  eller  c)  "enhver  efterfølgende  stigning  i  koncentrationen  

af  et  forurenende  stof,  der  med  henvisning  til  artikel  3,  stk.  1,  i  direktiv  2006/118  

(grundvandsdirektivet),  allerede  overstiger  en  miljøkvalitetsstandard  eller  en  

tærskelværdi  fastsat  af  medlemsstaten  "70

•  Vurderingen  af  et  projekt,  i  overensstemmelse  med  de  krav,  der  følger  af  

Weser-sagen,  skal  omfatte  projektet  i  sin  helhed.74

Sagen  vedrørte  godkendelse  af  grundvandsindvinding  fra  det  beskyttede  naturområde  

Doñana  i  Spanien.

Kendelsen  vedrørte  også  fortolkningen  af  forpligtelser  i  henhold  til  vandrammedirektivets  

artikel  4.1(c)  og  11  vedrørende  beskyttede  områder  (i  øvrigt  beskyttet  i  henhold  til  

habitatdirektivet).  Om  dette  emne  kan  følgende  konklusioner  drages:

Ud  fra  den  præjudicielle  afgørelse  kan  der  drages  følgende  konklusioner:

•  "Forringelse",  i  dette  tilfælde  også  efter  "one-out,  all  out-princippet,

WFD  artikel  4,  skal  træffes  forud  for  beslutningen  om  at  godkende  eller  nægte  

projektet.71

•  Når  medlemsstaterne  vedtager  indsatsprogrammer  i  henhold  til  artikel  11  i  

vandrammedirektivet,  skal  medlemsstaterne  ikke  kun  nå  miljømålene

udgør:

•  Et  projekt,  der  resulterer  i  en  reduktion  af  mængden  af  indvundet  
grundvand,  kan  således  faktisk  resultere  i  en  forbedring,  snarere  

end  en  forringelse,  af  vandforekomsten,  selvom  der  stadig  er  indvundet  

mere  grundvand,  end  det  naturligt  dannede.73

•  En  vurdering  af  påvirkningen  fra  et  projekt  vedrørende  forringelse,  jf.  pkt.

•  Indvinding  af  grundvand,  der  fører  til  et  fald  i  grundvandsstanden,  udgør  ikke  i  sig  selv  en  forringelse  i  

henhold  til  vandrammedirektivets  artikel  4.72 .
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2.5.4  C-197/18  –  Wasserleitungsverband  Nördliches  
Burgenland

58

78

C-197/18,  punkt  57,  59-63  og  65

C-559/19,  punkt  138

C-559/19,  punkt  141

C-559/19,  paragraf  132-135

C-197/18,  afsnit  50-53  og  C-221/03,  afsnit  85-93

•  Når  sandsynlighed  for  væsentlig  forstyrrelse  af  beskyttede  levesteder  af

•  Nitratdirektivet  kræver  vedtagelse  af  handlingsprogrammer  og  om  nødvendigt  yderligere  

tiltag  og  styrkede  tiltag  for  at  forebygge  eller  reducere  nitratforurening,  hvor  bidraget  

af  N  fra  landbruget  yder  et  "betydeligt  bidrag"  til  vandforurening.

Artikel  11,  sammenholdt  med  artikel  4,  stk.  1,  litra  c),  hvis  de  ikke  i  

indsatsprogrammet  fastlægger  nogen  foranstaltning  til  at  forhindre  forstyrrelse  af  

de  beskyttede  naturtyper.77

•  Yderligere  foranstaltninger  eller  forstærkede  foranstaltninger  er  nødvendige,  når  

overvågningsprogrammer  og/eller  de  faktisk  målte  værdier  i  vandet  eller  tendenser,  

der  kan  identificeres  over  tid,  indikerer  en  potentiel  overskridelse  af  grænseværdien.79

Når  et  område  er  beskyttet  både  under  vandrammedirektivet  og  habitatdirektivet,  

skal  mekanismerne,  der  implementerer  vandrammedirektivet,  derfor  også  

fungere  som  implementeringsværktøjer  vedrørende  beskyttelse  af  beskyttede  
områder  omfattet  af  habitatdirektivet.75

EUCJ  oplyste  ikke,  hvornår  bidrag  fra  landbrugskilder  kan  anses  for  at  være  

ubetydeligt  og  dermed  ikke  medføre  en  forpligtelse  til  at  træffe  yderligere  

foranstaltninger/forstærkede  foranstaltninger.  Tærsklen  er  blevet  prøvet  i  en  

tidligere  sag,  hvor  EUCJ  ligeledes  fandt,  at  17  %  N-bidrag  fra  landbrugskilder  var  

signifikant.

Hvis  nitratforurening  af  grundvand  således  ikke  kan  ses  reduceret

•  Således  kan  medlemsstaterne  være  i  strid  med  deres  forpligtelser  i  henhold  til  vandrammedirektivet

vedrørende  vand,  der  er  fastsat  i  dette  direktiv,  men  også  sikre  overholdelsen  af  

den  europæiske  lovgivning  vedrørende  de  pågældende  beskyttede  områder.

•  (risikoen  for)  overskridelse  af  tærsklen  på  50  mg/l  ved  et  målepunkt  er  tilstrækkelig  til  

at  kræve  handling.

der  er  etableret  beskyttede  områder,  burde  forstyrrelsen  derfor  have  været  taget  i  

betragtning  i  det  program  af  foranstaltninger,  der  er  fastsat  i  henhold  til  artikel  11  i  
vandrammedirektivet.76

Sagen  var  baseret  på  vand  i  østrigske  husholdningsvandboringer,  der  indeholdt  N-

niveauer  over  det  maksimale  mål,  der  er  omfattet  af  nitratdirektivet  på  50  mg/l.

Ud  fra  den  præjudicielle  afgørelse  kan  der  drages  følgende  konklusioner:
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Af  kendelsen  kan  der  drages  følgende  konklusioner,  at  nitrathandlingsprogramforordningen  

efter  nitratdirektivet  skal  indeholde  foranstaltninger,  der  begrænser  mængden  af  

husdyrgødning  til  jorden  hvert  år  pr.  hektar.  I  betragtning  af  både  direktivets  kontekst  og  

formål  er  det  afgørende  kriterium,  som  direktivet  opstiller  for  at  begrænse  forurening  

med  nitrater  fra  landbrugskilder,  mængden  af  N,  der  tilføres  jorden  ved  at  spredes  på  

dens  overflade,  ved  injektion  i  jorden,  ved  at  placere  under  jordens  overflade  eller  ved  at  

blande  sig  med  jordens  overfladelag,  og  ikke  mængden  af  N,  der  rent  faktisk  trænger  ind  i  

jorden.83

Det  er  også  af  afgørende  betydning  at  bemærke,  at  EUCJ  har  bekræftet  vigtigheden  af  

nitratdirektivets  artikel  5.3(a)  og  (b)  som  forpligter  medlemsstaterne  til  at  basere  deres  

nitrathandlingsprogrammer  på  "de  bedste  tilgængelige  videnskabelige  og  tekniske  data  og  

de  fysiske  data". ,  geologiske  og  klimatiske  forhold  i  hver  region”.

Potentielt  nødvendige  yderligere  foranstaltninger  implementeret  gennem  

nitrathandlingsprogrammer  kan  således  ikke  udskydes  på  grund  af  igangværende  

videnskabelige  diskussioner  og  yderligere  forskning  i  metodologi  mv.

Sagen  var  baseret  på,  at  Kommissionen  fandt,  at  Tyskland  ikke  havde  vedtaget  

national  lovgivning  i  overensstemmelse  med  nitratdirektivet.

I  tilknytning  hertil  skal  det  dog  bemærkes,  at  EUC-Domstolen  har  givet  udtryk  for,  at  

nitratdirektivet  ikke  skal  fortolkes  således,  at  det  sigter  mod  at  harmonisere  

medlemsstaternes  gennemførelse,  men  derimod,  at  medlemsstaterne  har  et  bredt  

skønsmæssigt  område  til  at  gennemføre  de  forpligtelser,  der  følger  af  bl.a.  nitratdirektivet.82

Sagen  var  baseret  på,  at  Kommissionen  fandt,  at  Nederlandene  ikke  havde  vedtaget  

national  lovgivning  i  overensstemmelse  med  nitratdirektivet.

Det  er  af  afgørende  betydning,  når  man  vurderer  potentiel  RFM  inden  for  rammerne  af  

vandrammedirektivet,  at  huske  på  ovenstående  forpligtelse  til  at  implementere  yderligere  

foranstaltninger/forstærket  indsats  for  at  reducere  og  forhindre  nitratforurening  fra  

landbrugskilder,  når  bidraget  fra  landbrugskilder  er  "betydeligt".
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underlagt  nitratdirektivets  artikel  5.4  og  5.5.

og/eller  maksimale  nitratniveauer  på  50  mg/l  ikke  kan  nås  eller  risikerer  at  

blive  overskredet,  skal  der  træffes  yderligere  foranstaltninger  under  nitraterne

direktiv,  specifikt  inkluderet  i  lovgivningen  om  nitrathandlingsprogrammet

81

C-161/00,  punkt  36  og  46-47.

C-197/18,  paragraf  64-68

C-197/18,  punkt  58  og  C-237/12,  punkt  29.

C-293/97,  præmis  3  og  39  og  C-221/03,  præmis  3  og  64-65.

2.5.6  C-322/00  –  Kommissionen  mod  Nederlandene

2.5.5  C-161/00  –  Kommissionen  mod  Tyskland
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•  Yderligere  foranstaltninger  omfattet  af  nitratdirektivets  artikel  5,  stk.  5,  skal  

vedtages  på  det  tidligste  tidspunkt,  når  medlemsstaterne  bliver  opmærksomme  

på,  at  sådanne  foranstaltninger  er  nødvendige  for  at  nå  målene  i  
nitratdirektivet84.

•  National  lovgivning  skal  indeholde  regler  om  begrænsninger  på  jorden

anvendelse  af  gødning  baseret  på  en  balance  mellem  afgrødernes  

forudsigelige  N-behov  og  N-forsyningen  til  afgrøder  fra  jorden  og  fra  

gødskning,  idet  disse  regler  skal  tage  form  af  brugsstandarder.85
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Af  kendelsen  kan  følgende  konklusioner  drages:

Af  kendelsen  kan  følgende  konklusioner  drages,  at  national  lovgivning  skal  forbyde  
anvendelse  af  alle  typer  gødning,  både  naturlig  og  mineralsk  baseret,  på  stejlt  

skrånende  terræn  mod  overfladevand  og  i  visse  perioder  af  året,  hvor  gødning  vil  
medføre  løbe-  ud  i  overfladevand  (påføring  på  snedækket  og  frossen  jord).86

2.5.7  C-526/08  –  Kommissionen  mod  Luxembourg  Sagen  var  

baseret  på,  at  Kommissionen  fandt,  at  Storhertugdømmet  Luxembourg  ikke  
havde  vedtaget  nationale  foranstaltninger  vedrørende  beskyttelse  af  vand  mod  

nitratforurening  i  overensstemmelse  med  nitratdirektivet.

C-322/00,  punkt  84-85  og  94.

C-322/00,  punkt  166

C-526/08,  afsnit  54-71.
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›  Gennemgang  af  metodiske  forbedringer  i  RBMP3  for  at  bestemme  den  

økologiske  referencesituation

3.1.1  Målsætning  og  tilgang

›  Gennemgang  af  forbedringer  i  RBMP3  af  de  udførte  beregninger  til

›  Gennemgang  af  forbedringer  i  RBMP3  af  det  anvendte  datagrundlag  for  at  bestemme

3.1  Opgave  1:  Referencebetingelse

87

Definition  af  referencebetingelser

3  Gennemgang  af  det  videnskabelige  grundlag

61

den  økologiske  referencesituation

Litteraturanmeldelse

Værdierne  af  de  biologiske  kvalitetselementer  for  overfladevandsforekomsten  afspejler  dem,  der  

normalt  forbindes  med  den  pågældende  type  under  uforstyrrede  forhold  og  viser  ingen  eller  kun  meget  

mindre  tegn  på  forvrængning.

”Der  er  ingen,  eller  kun  meget  mindre,  menneskeskabte  ændringer  af  værdierne  af  de  fysisk-kemiske  

og  hydromorfologiske  kvalitetselementer  for  overfladevandsforekomsttypen  fra  dem,  der  normalt  

forbindes  med  den  type  under  uforstyrrede  forhold.

Vandrammedirektivets  (WFD)  normative  definition  af  klassificeringer  af  økologisk  tilstand  definerer  

referencebetingelser  for  overfladevand  svarende  til  høj  økologisk  tilstand  med87:

bestemme  den  økologiske  referencesituation

Vandrammedirektivet  i  sig  selv  definerer  ikke  specifikt  en  biologisk  referencetilstand  på  anden  måde  

end  "skal  etableres,  der  repræsenterer  værdierne  af  den  biologiske

Underopgaver:

Det  er  de  typespecifikke  forhold  og  fællesskaber”.

Opgave  1  omfatter  en  gennemgang  af  ændringer  og  forbedringer  i  RBMP3  med  hensyn  til  metoder,  

data  og  beregninger  til  bestemmelse  af  økologisk  referencetilstand.

(Bemærk:  Generelle  dele  af  vandrammedirektivet  vedrørende  referencebetingelser  gentages  ikke  i  

dette  kapitel,  medmindre  væsentlig  tekst  er  vigtig  for  udledning  af  referencebetingelserne.  Direktivets  

vilkår  og  begreber  anses  for  at  være  bekendte  for  læseren.  (Se  det  juridiske  kapitel)

Vandrammedirektivet,  bilag  V,  1,2  Normative  definitioner  af  klassificeringer  af  økologisk  tilstand

›
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Referencebetingelse  linker  

til  typologi

betingelser.

Referencetilstand  (høj  status)  er  per  sin  definition  knyttet  og  bundet  til  vandforekomsttyperne  og  deres  

karakteristika.  Analyse  af  karakteristika  for  vandområder  inden  for  hvert  vandområdedistrikt  er  et  

væsentligt  krav  i  vandrammedirektivet  (art.  5).  Endvidere  er  det  i  vandrammedirektivet  fastsat,  at  analysen  

skal  gennemgås  og  om  nødvendigt  opdateres  som  grundlag  for  hver  efterfølgende  planperiode.  

Karakteristika  for  overfladevandområder  (her  kystvandområder)

(VRD,  bilag  II,  1,3(i)).  Det  betyder,  at  hele  rækken  af  tilstande  fra  uberørte  forhold  ('ingen'  forstyrrelse)  til  den  

økologiske  kvalitetsklassegrænse  mellem  høj  og  god  tilstand  ('kun  meget  mindre'  forstyrrelse)  betragtes  som  

reference

Dette  indebærer,  at  der  ikke  bør  være  nogen  fast  tidsmæssig  eller  rumlig  benchmark,  men  selvom  det  

"rejser  problemet  med  ikke  at  vide,  hvad  vi  accepterer  som  graden  af  ændring  i  et  menneskeskabt  tryk,  

der  er  inkorporeret  i  begrebet  referencetilstand",  er  det  foreslået  "at  et  fleksibelt  tidsmæssigt  benchmark  

som  foreslået  ovenfor  bedst  passer  til  den  lovgivningsmæssige  hensigt".

Vejledning  nr.  10  (REFCON)  konkluderer  og  anbefaler  således:  “Referencebetingelser  (RC)  er  ikke  

nødvendigvis  lig  med  totalt  uforstyrrede,  uberørte  forhold.  De  omfatter  meget  mindre  forstyrrelser,  som  

betyder,  at  menneskeligt  pres  er  tilladt,  så  længe  der  ikke  er  nogen  eller  kun  meget  mindre  økologiske  

påvirkninger” (afsnit  2,1).  Som  benchmark  for  meget  mindre  forstyrrelser.  CIS-GD  nr.  10  foreslår  endvidere:  

Høj  status  eller  referenceforhold  er  en  tilstand  i  nutiden  eller  i  fortiden  svarende  til  meget  lavt  tryk,  uden  

virkningerne  af  større  industrialisering,  urbanisering  og  intensivering  af  landbruget,  og  med  kun  meget  mindre  

modifikation  af  fysikokemi,  hydromorpologi  og  biologi.

kvalitetselementer  …  for  den  type  overfladevandsforekomst  i  høj  økologisk  tilstand”

Selvom  nogle  forfattere  har  givet  udtryk  for  en  forståelse  af,  at  referenceforhold  skal  forstås  som  de  "ubrørte  

forhold"  for  vandområder" (Nielsen  et  al,  2003),  er  denne  forståelse  ikke  i  overensstemmelse  med  forståelsen  

i  forslaget  til  vandrammedirektivets  bilag  II  og  V,  og  hvordan  det  videreudvikles  under  vandrammedirektivets  

fælles  gennemførelsesstrategi  (CIS).  Allerede  ved  introduktionen  af  referencebetingelser-konceptet  i  forslaget  

til  vandrammedirektivet,  anerkendte  forslagets  begrundelse  (EF  1998)88 :  "Nulpåvirkningsforhold  er  sjældne  i  

Europa.  Af  praktiske  årsager  blev  'høj  status'  derfor  valgt  som  referencepunkt,  som  den  tilstand,  der  er  tættest  

på  nulpåvirkning,  hvor  der  findes  et  tilstrækkeligt  antal  lokaliteter  til  de  praktiske  formål  at  give  reference.  

Denne  første  overvejelse  gælder,  uanset  om  data  for  det  pågældende  websted  anvendes  til  referencen,  eller  

om  data  fra  et  lignende  websted  anvendes;  i  hvert  enkelt  tilfælde  skal  dataene  svare  til  'høj  status'."

direktiv  (KOM(98)  76,  begrundelse,  punkt  20-30  og  forslag  til  bilag  V,  afsnit  1,1,3),  Med  forslag  til  

ændringer  (KOM  (1999)  271  endelig)  den  nu  eksisterende  struktur  og  indhold  af  vandrammedirektivet  

Bilag  II  blev  indført.

typologi  og  typespecifikke  referencebetingelser  som  kerneelementer  i  implementeringen  af

Definition  af  typologi  og  typespecifikke  referencebetingelser  blev  også  indført  i  de  foreslåede  

ændringer  (KOM(98)  76  endelig)  til  forslaget  til  vandrammedirektivet  fra  1997  (KOM(97)  49  endelig  udg.),  

Begrundelsen  til  (KOM(98)  76)  beskriver  brugen  af
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I  henhold  til  IC-proceduren,  der  er  foreskrevet  i  CIS  GD  nr.  14  (2008-2011  version),  gælder  den  for  

medlemsstater,  som  deler  en  fælles  interkalibrering  kystvandstype.

Vandrammedirektivets  bilag  II,  1.3(iv)  og  bilag  V,  1.4.1(v)

Med  disse  afsnit  citeret  ovenfor  opstiller  vandrammedirektivet  en  stærk  

sammenhæng  mellem  karakteriseringen  af  vandområder  i  henhold  til  en  økotype  og  

etableringen  af  typespecifikke  biologiske  referencebetingelser.  Direktivet  etablerer  også  

en  stærk  forbindelse  mellem  de  biologiske  referencebetingelser  til  klassificeringen  af  

økologisk  tilstand  og  fokuserer  til  gengæld  på  sammenligneligheden  af  medlemsstaternes  
vurderingsmetoder,  der  skal  sikres  via  vandrammedirektivet

›  "For  hver  overfladevandskategori  skal  de  relevante  overfladevandområder  inden  for  

vandområdedistriktet  differentieres  efter  type." (VRD,  bilag  II,  1.1  (ii))

værdier  af  de  biologiske  parametre,  der  er  observeret  for  en  given  

overfladevandforekomst,  og  værdierne  for  disse  parametre  i  de  referencebetingelser,  

der  gælder  for  det  pågældende  område." (WFD,  bilag  V,  1.4.1,  (ii))

Vandrammedirektivet,  bilag  II  specificerer  metoden  til  identifikation  og  

karakterisering  af  vandområder,  og  hvordan  man  etablerer  typespecifikke  biologiske  

referencebetingelser  for  overfladevandsforekomster.  Med  henblik  på  denne  

gennemgang  fremhæves  to  afsnit  i  metodologien  –  et  vedrørende  typologien  og  et  

vedrørende  referencebetingelser:

›  “…,  (klassifikations)forhold  skal  repræsentere  forholdet  mellem

Endvidere  fremhæves  et  afsnit  vedrørende  sammenligneligheden  af  overvågningsresultater:

omfatte  karakterisering  af  vandområdetyper  og  fastlæggelse  af  typespecifikke  

referenceforhold  for  vandområdetyperne.

interkalibreringsproces  (IC).  IC-processen  skal  etablere  værdier  for  grænsen  for  høj/

god  (H/G)  og  god/moderat  (G/M)  grænser  for  de  biologiske  kvalitetselementer,  som  er  i  

overensstemmelse  med  WFD  Annex  V  normative  definitioner.  Udvælgelse  af  en  række  

steder,  der  repræsenterer  referencebetingelser  og  H/G-  og  G/M-klassegrænserne  er  en  

væsentlig  del  af  IC-processen89.  Hvis  referencesteder  ikke  er  tilgængelige,  skal  enighed  

mellem  medlemsstaterne90  opfyldes  om  kriterierne  for  at  bruge  andre  oplysninger  om  

referencebetingelser.  For  at  sikre  sammenlignelighed  mellem  medlemsstaterne  af  

miljøstatusklassificering  skal  statusklassificeringen  udtrykkes  som  et  økologisk  

kvalitetsforhold  (EQR).  Disse  forhold  skal  repræsentere  forholdet  mellem  værdierne  af  

biologiske  parametre  observeret  for  en  given  vandmasse  og  værdierne  for  disse  parametre  

i  referencebetingelserne  for

›  "For  hver  overfladevandsforekomsttype  karakteriseret  i  overensstemmelse  med  afsnit  1.1  

skal  der  etableres  typespecifikke  hydromorfologiske  og  fysisk-kemiske  forhold,  der  

repræsenterer  værdierne ...  ved  høj  økologisk  tilstand.",  og  "Der  skal  etableres  

typespecifikke  biologiske  referenceforhold,  der  repræsenterer  værdier  af  de  biologiske  

kvalitetselementer" ...  "for  den  type  overfladevandforekomst  i  høj  økologisk  

tilstand" (VRD,  bilag  II,  1.3  (i)).

89

90
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st

91

›  Vejledningsdokument  nr.  14.  "The  Intercalibration  Process  2008-2011"91

I  betragtning  af  at  vandrammedirektivet  er  et  "rammedirektiv",  foreskriver  det  ikke  i  detaljer,  

hvordan  implementeringen  af  vandrammedirektivet  og  de  tilknyttede  EU-direktiver  skal  udføres,  

det  opstiller  bestemmelser  om,  at  Kommissionen  kan  vedtage  retningslinjer  for  implementering  

af  bilag  II  og  V  i  overensstemmelse  med  udvalgsprocedurerne  i  artikel  21.  Med  hensyn  til  

referencebetingelser  og  typologi  har  Kommissionen  udarbejdet  adskillige  vejledningsdokumenter  

under  vandrammedirektivets  fælles  gennemførelsesstrategi  (CIS).  Relevante  for  denne  gennemgang  

af  referencebetingelser  og  typologi  er:

Betingelser  og  klassifikationssystemer” (CIS-GD  nr.  10),  som  omhandler  og  uddyber  

forståelsen  af  direktivets  begreber  og  termer  med  hensyn  til  referenceforhold,  typologi  og  

klassificering  af  økologisk  tilstand;  og  i  særdeleshed

For  at  vandrammedirektivet  kan  fungere  på  en  sammenlignelig  måde  i  hele  Europa  er  der  to  

nøglespørgsmål:  bestemmelse  af  den  økologiske  kvalitet  ved  referencepunktet  

(referencebetingelser)  og  bestemmelse  af  "lighed",  som  i  det  væsentlige  involverer  sortering  af  

steder  (i  vandområder)  til  klassificering  efter  økotyper  eller  naturtyper.

For  yderligere  beskrivelse  af  WFD-interkalibreringsprocessen  og  dens  resultater,  se  venligst  afsnit  

3.2.

›  Vejledningsdokument  nr.  10,  “Floder  og  søer  –  Typologi,  Reference

›  Vejledning  nr.  5,  "Transitional  and  Coastal  Waters  -  Typology,  Reference  Conditions  and  

Classification  Systems" (CIS-GD  No.5),  som  giver  en  detaljeret  vejledning  til  udførelse  af  

en  karakterisering  af  alle  kyst-  og  overgangsvandområder,  der  henvises  til  som  typologi;

den  vandmasse.  Inden  for  rammerne  af  IC-øvelsen  skal  overholdelse  af  medlemsstaternes  

vurdering  (klassificering)  metoder  anvendes  på  et  fælles  datasæt,  der  repræsenterer  de  udvalgte  

lokaliteter.

(CIS-GD  nr.  14),  som  giver  vejledning  til  at  udlede  referencebetingelser  og  definere  alternative  

benchmarks  for  interkalibrering,

›  Vejledningsdokument  nr.  2,  "Identifikation  af  vandområder" (CIC-GD  nr.  2)  om  en  fælles  forståelse  

af  vandrammedirektivet  af  definitionen  af  vandområder  og  forslag  til  identifikation  af  dem;

Der  findes  to  versioner  af  vejledningsdokument  nr.  14.  I  denne  gennemgang  henvises  der  kun

Fasetil  2008-2011-versionen,  som  inkorporerer  erfaringer  fra  1-interkalibreringen,  

og  som  refererer  til  og  omfatter  større  dele  af  "Guidelines  to  translate  the  intercalibration  results  into  

the  national  classification  systems  and  to  derive  reference  conditions",  præsenteret  sammen  med  

Kommissionens  beslutning  CD  2008 /915/EF,
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Midt Beskyttet

Isdage  Andre  kendetegn

Der  findes  to  versioner  af  vejledningsdokument  nr.  14.  I  denne  gennemgang  henvises  der  kun

saltholdighed

8  -12

Østersøen  ved

EU  fælles  interkalibreringstyper  deles  med  Tyskland  og  Sverige

og  den  sydøstlige

den  sydsvenske  kyst

Tabel  3-1:

Steder  langs  den  vestlige

Overflade

8  –  12

Type

danske  kyst

Eksponering

BC6

saltholdighed  (PSU)

<  90

til  2008-2011-versionen,  som  inkorporerer  erfaringer  fra  1.  fase  interkalibrering,  og  som  refererer  til  og  

omfatter  større  dele  af  "Guidelines  to  translate  the  intercalibration  results  into  the  national  classification  systems  and  to  derive  

reference  conditions"  præsenteret  sammen  med  Kommissionens  beslutnings-CD  2008/915/EF,

Bund

mesohalin

3.1.2  Analyse  og  vurdering

I  henhold  til  begrundelsen  til  vandrammedirektivets  forslag  92  til  nærværende  vandrammedirektiv  bilag  

II  er  formålet  med  typologi  at  producere  en  simpel  fysisk  typologi,  der  er  både  økologisk  relevant  og  

praktisk  at  implementere,  samtidig  med  at  den  giver  et  benchmark  (i  form  af  diskriminerende  detalje)  for  en  

mere  sofistikeret  mulighed.  Til  det  formål  anerkender  vejledning  nr.  5,  at  et  simpelt  typologisystem  skal  

suppleres  med  mere  komplekse  referencebetingelser,  der  dækker  rækker  af  biologiske  forhold  (CIS-GD  nr.  

5,  3,1,4,  s,  28).

Sverige  som  vist  i  tabel  3-1.

Udgangspunktet  er,  at  de  danske  kystnære  farvande  tilhører  to  EU-økoregioner:  Det  nordøstlige  

Atlanterhav  (NEA)  og  Østersøen  (BC).  Inden  for  disse  økoregioner  deler  Danmark  fælles  interkalibreringstyper  

med  Tyskland  og

En  gennemgang  af  metoden  til  fastlæggelse  af  typespecifikke  biologiske  referenceforhold  kan  derfor  

ikke  foretages  uden  en  gennemgang  af  ændringer  i  typologien.  Såfremt  en  gennemgang  og  en  opdatering  af  

typologien  fører  til  ændringer  af  de  typespecifikke  hydromorfologiske  og  fysiokemiske  forhold  for  de  forskellige  

typer  af  vandområder,  kan  det  have  betydning  for,  hvordan  de  tilhørende  værdier  for  disse  faktorer  repræsenterer  

de  typespecifikke  biologiske  referenceforhold.  etableret  gennem  direktivets  internationale  interkalibreringsproces  

baseret  på  almindelige  vandområder.

Formålet  med  at  tildele  vandområder  til  en  økotype  "karakteriseret  af  parametre  med  den  største  

indflydelse  på  de  økologiske  egenskaber" (EF  1998)  er  at  muliggøre  valide  sammenligninger  af  deres  

økologiske  status  nationalt  og  på  tværs  af  medlemsstater.  For  hver  type  skal  også  referenceforhold  

beskrives,  da  disse  danner  'anker'  for  klassificering  af  vandområdernes  status  eller  kvalitet.  Vejledningen  

fremhæver,  at  etableringen  af  referenceforhold  er  grundlaget  for  at  sætte  klassegrænser  for  vurdering  af  

vandområders  økologiske  tilstand.  Det  er  dog  vigtigt  at  bemærke,  at  typologi  i  sig  selv  blot  er  et  værktøj  til  at  

hjælpe  denne  proces  ved  at  sammenligne  like  med  like.

92
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Med  henblik  på  interkalibrering  af  nationale  klassifikationssystemer  blev  der  

etableret  fire  geografiske  interkalibreringsgrupper  (GIG'er),  hvoraf  to  var  NEA  GIG  og  Baltic  

GIG.  Inden  for  disse  GIG'er  blev  EU's  almindelige  kystinterkalibreringstyper  karakteriseret  

bredt  ved  deskriptorerne  af  WFD  System  B-typologi  (WFD,  bilag  II,  1.2.4).  Typologien  for  

de  danske  kystnære  farvande  er  fastsat  for  1.  vandområdeplan  og  vandområdeplan  2  
baseret  på  EU's  fælles

interkalibreringstyper  inden  for  økoregionerne  og  herunder  en  underopdeling  af  15  

forskellige  typer:  fem  åbne  vandtyper  og  ti  flodmundingstyper  for  fjorde  og  lukkede  

kystvande.  Nogle  af  disse  typer  –  især  de  åbne  vandtyper  –  er  direkte  forbundet  med  EU's  

almindelige  interkalibreringstyper,  hvorimod  de  fleste  af  flodmundingstyperne  betragtes  

som  nationale  typer,  der  på  baggrund  af  valgfrie  faktorer  er  en  underopdeling  af  den  

almindelige  interkalibreringstype  iflg.  til  den  naturlige  hydromorfologiske  variabilitet.

System  B  i  vandrammedirektivets  bilag  II  blev  anvendt  i  overensstemmelse  med  

CIS-retningslinjerne  (CIS-GD  nr.  2  og  nr.  5)  under  anvendelse  af  de  obligatoriske  

faktorer  'tidevandsområde'  og  'saltholdighed'  og  valgfri  faktorer  'eksponering'  og  især  

for  fjorde  og  indløb,  'stratificering' (blandingsegenskaber)  og  'følsomhed  over  for  landbaseret  

tilførsel  af  vand' (retentionstid).  Grundlaget  for  den  anvendte  typologi  i  både  1.  RBMP  og  

RBMP2  og  dens  videnskabelige  baggrund  er  etableret  gennem  perioden  fra  2000  til  2005  

og  kan  findes  i  Nielsen  (2001)  og  Dahl  et  al,  (2005).

En  typologi  for  overgangsvande  var  ikke  gældende  for  de  danske  havfarvande.  I  sin  

vurderingsrapport  om  den  anden  flodforvaltningsplan  (EC  SWD  2019)  accepterede  

Kommissionen  den  danske  begrundelse  for  ikke  at  have  udpeget  overgangsvande.

Indelukket  hav,  lukket  eller  
beskyttet,  delvist  lagdelt,  
tysk  –

18  -23

Eksponering

Delvist  
stratificeret

Dage  til  
uger

>  30

Lav  <  1

Karakterisering

13  -  18

Residenc

Dage  til  
uger

kyst,  udsat  eller  
beskyttet,  lavvandet,

Beskyttet  til  

moderat  udsat

NEA1/26c

Tidevand

Område  <1-5

Rækkevidde  <1

Microtidal/Me  
sotidal

Nuværende

>  30

Dybde  <30

Sverige

Dybde  <  30

Skagerrak,  Kattegat  og

Danske  Vadehav

Øvre  meso  
haline

Rækkevidde  (m)

Skandinavisk  Nordsøen

Polyhalin  
10  –  30

NE1A/26d

Mikrotidal

Delvist  
stratificeret

Hastighed  

(knuder)

BC8

e  Tid

kun  Danmark

Delvist  
stratificeret

Dage  til  
uger

Udsat  eller  
moderat  

udsat

Dybde  <30

Østersøen

Blanding

Udsat  eller  i  
læ

danske  og  tyske  kyster  i  

det  vestlige

Rækkevidde  <  1

Mellem  1-3

Beskyttet

Dybde  (m)

Mikrotidal

Northern  Belt  Sea  Type,  
polyhaline,  microtidal,  
moderat  læ,  lavvandet,  

Danmark,

NEA8b

Lav  <  1

Type  Salinity  (PSU)

<  90
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›  Med  tanke  på  det  omfattende  danske  overvågningsprogram  og  det

Hovedformålet  var  at  gennemgå  den  danske  typologi  med  henblik  på  at  forbedre  

grundlaget  for  RBMP3,  fx  ved  at  fokusere  på  individuelle  kystvandforekomster,  og  

dermed  fastlægge  referenceforhold  og  målværdier  for  de  enkelte  vandområder  for  at  
muliggøre  beregning  af  næringsstoffet.  læs  det  bedre

(Erichsen  et  al,  2019).

Panel  af  

ekspertresultater

Det  internationale

Sammenfattende  konkluderede  panelet,  at  brugen  af  en  grov  typologi  har  ført  til  

reduktionskrav,  som  ikke  er  optimale  for  hver  af  de  enkelte  vandområder.  Panelet  var  
overbevist  om,  at  den  fulde  brug  af  tilgængelige  data  og  modeller

Danmark  er  et  af  de  få  lande  i  Europa,  hvor  de  nødvendige  data,  ekspertise  og  

modeller  er  tilgængelige,  panelet  foreslog  at  underinddele  typologien  for  disse  

systemer,  idet  der  især  tages  hensyn  til  vandudvekslingshastighed  og  

ferskvandsudledning.

afspejler  behovet  for  at  træffe  foranstaltninger  i  de  enkelte  vandområder.

Panelet  bemærkede,  at:

Revision  af

I  sin  rapport  ”International  evaluering  af  de  danske  havmodeller” (Herman  et  al.  2017).  

Panelet  af  internationale  eksperter  stillede  spørgsmålstegn  ved,  om  den  danske  typologi  

af  1.  RBMP  og  RBMP2  var  tilstrækkelig  detaljeret  til  at  tillade  definitionen  af  pålidelige  

reference-  og  målværdier  for  Chl-a  og  de  andre  indikatorer  i  alle  kystvande,  især  fjordene  

og  lukkede  kystvande. .

Ved  at  adressere  panelets  anbefaling  er  det  vigtigt  at  huske  på,  at  den  er  lavet  ud  fra  et  

videnskabeligt  synspunkt,  og  at  det  bogstaveligt  talt  at  gøre  som  panelet  har  sagt,  dvs.  "at  

give  afkald  på  typologien"  ikke  ville  være  i  overensstemmelse  med  WFD-kravet. .  Hvis  man  

kun  fokuserer  på  individuelle  vandområder  uden  en  klar  forbindelse  til  typologien  knyttet  til  

de  fælles  EU-interkalibreringssteder,  vil  det  gøre  det  vanskeligt  at  sikre  sammenligneligheden  

af  det  nationale  klassifikationssystem  med  andre  lande.  Fokus  i  denne  gennemgang  af  

udviklingen  og  brugen  af  den  videnskabelige  metodologi  i  RBMP3  vil  derfor  være  at  vurdere,  

om  panelets  videnskabelige  rådgivning  om  fokusering  på  vandforekomstens  skala  følges,  

om  kravene  i  direktivet  er  opfyldt,  om  links  til  EU  er  eller  kunne  etableres  fælles  

interkalibreringssteder,  og  om  det  har  sørget  for  forbedringer  i  RBMP3.

ville  "give  Danmark  til  at  give  afkald  på  typologien  og  udvikle  avancerede,  specifikke  

reduktionsmål  for  hvert  vandområde".  Panelet  anbefalede  at  fokusere  på  vandets  

opløsningsskala  gennem  hele  den  videnskabelige  proces.

På  baggrund  af  panelets  anbefalinger  har  Miljøministeriet  bestilt  en  rapport  om  gennemgang  

af  grundlag  for  afgrænsning  af  vandområder,  identifikation  og  karakterisering  og  deres  

opdeling  i  typer  (typologi)

Panelet  fandt,  at  den  danske  typologi  var  for  forenklet  til  at  afspejle  de  specifikke  

karakteristika  og  egenskaber  ved  de  enkelte  danske  fjorde  og  indre  kystvande.

Dansk  typologi

›  Vandområder  med  forskellige  egenskaber  var  kun  repræsenteret  af  én  fælles  

referenceværdi  og  én  målværdi,  der  repræsenterede  deres  kystvandstype.
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Den  reviderede  danske  typologi  er  –  bortset  fra  den  nye  og  opdaterede  information  Grundlag  for  revision  af  og  kvalitetssikring  af  de  eksisterende  informationer  –  etableret  i  overensstemmelse  med  

CIS-GD'ernes  vejledning.  Den  reviderede  typologi  muliggør  entypologien

Det  betyder  dog  ikke,  at  typologien  skal  være  detaljeret  til  et  sådant  niveau.

Denne  gennemgang  af  den  danske  typologi  (Erichsen  et  al,  2019)  foretog  en  grundig  

vurdering  af  den  eksisterende  afgrænsning,  herunder  feltundersøgelse  af  vandområder.  

Ni  af  WFD  System  B  valgfri  type  deskriptorer,  mere  end  brugt  i  den  eksisterende  typologi,  

blev  inkluderet,  og  ved  brug  af  omfattende  information  og  fysiske  data  og  ved  

multidimensionel  skalering  og  klyngeanalyse  resulterede  gennemgangen  i  en  ny  typologi,  

der  tildelte  114  vandområder  til  39  typer.  Hver  type  er  knyttet  til  deskriptorerne,  inklusive  

maksimum-  og  minimumværdierne  for  typen.

differentiering  af  kystvandstyper,  der  afspejler  mangfoldigheden  af  danske  kystvande,  og  

det  har  vist  sig  nyttigt  til  revision  af  referencebetingelser  og  beregning  af  Maximum  

Allowable  Inputs  (MAI'er)  især  for  fjorde  og  lukkede  kystvande  (se  afsnittet  nedenfor  og  

afsnit  3.4).  3.6  og  3.7).

Ser  man  nærmere  på  typologien  for  1.  vandområdeplan  og  vandområde2,  kunne  den  

videnskabelige  dokumentation  for  første  vandområdeplan  allerede  indikere,  at  typologien  

for  fjorde  og  lukkede  kystvande  ikke  afspejlede  følsomhed  over  for  tryk  (nitrogentilførsel).  

Det  forekommer  indlysende  ved  at  forbinde  RBMP2-typerne  for  fjorde  og  lukkede  farvande  

med  deres  responsniveau  (hældning)  på  kvælstoftilførsler  (Carstensen  et  al,  2008)  (Se  

også  afsnittet  nedenfor  om  Chl-a  referencetilstand).  Det  ser  ud  til,  at  vandområder,  der  

tilhører  typen  RBMP2,  ifølge  typer  ikke  har  diskrete  niveauer  af  følsomhed  med  hensyn  til  

eutrofieringstryk,  f.eks.  kvælstofindgangstrykket  (nitrogeninput-nitrogenkoncentrationsforhold  

(hældning))  Figur  3-1  (se  også  Figur  3-3).  Alene  det  kræver  et  værktøj,  der  muliggør  en  

sådan  differentiering  efter  tryk-påvirkningsfølsomhed  (Se  CIS-GD  nr.  5,  2.2.1,  figur  2.1  og  

2.2.10)  ligesom  panelet  anbefaler.
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39  typer  er  et  højt  tal  for  en  typologi  så  'simpel'  som  muligt.  Det  er  forfatterne  klar  over,  

men  i  betragtning  af  det  høje  antal  danske  fjorde  og  lukkede  vandområder  og  store  

naturlige  variationer  i  deres  karakteristika  er  den  reviderede  typologi  bedre  egnet  til  at  

sikre  en  differentiering  end  den  eksisterende  typologi.

Kommissionen  bemærkede  (EC-SWD  2019)  i  sin  vurderingsrapport  om  RBMP2-

implementeringen  af  WDF  i  Danmark,  at  "flere  nationale  typer  for  Danmark

Det  ville  sikre  overholdelse  af  vandrammedirektivet,  bilag  II,  1.1  (iv)  krav:  "..  
overfladevandområderne  i  vandområdedistriktet  skal  differentieres  i  typer  ved  hjælp  af  

værdierne  for  de  obligatoriske  deskriptorer  og  sådanne  valgfrie  deskriptorer  eller  

kombinationer  af  deskriptorer ,  som  er  nødvendige  for  at  sikre,  at  typespecifikke  biologiske  

referencebetingelser  kan  udledes  pålideligt”.

Under  alle  omstændigheder  vil  det  høje  antal  typer  være  en  udfordring,  når  det  

kommer  til  oversættelse  af  interkalibreringsresultater  af  almindelige  IC-typer  til  nationale  

typer  og  sammenligning  af  'lige  med  lignende'  på  en  skala,  hvor  økologiske  

statusklassifikationssystemer  interkalibreres.  For  eksempel  er  de  relevante  typer  af  den  

nye  danske  typologi  ikke  (formelt)  knyttet  til  de  gængse  EU-interkalibreringstyper,  og  det  

er  ikke  gennemsigtigt  (dokumenteret),  hvordan  typologien  vil  tjene  til  oversættelse  af  

referenceforhold  og  interkalibrerede  økologiske  statusklassegrænser  for  disse.  typer  til  

nationale  typer  eller  individuelle  vandområder.  Da  værdierne  for  typologideskriptorerne  i  

praksis  anvendes  ved  udarbejdelsen  af  forslaget  til  RBMP3,  både  til  at  udlede  biologiske  

referenceforhold  og  til  beregning  af  niveauet  for  trykreduktion  (N-  og  P-input),  er  disse  

værdier  samt  koblingen  til  de  almindelige  IC-typer  bør  være  tilgængelige  i  vandområdeplanen  

eller  dets  formelle  grundlag.

Den  nye  danske  typologi  indeholder  ikke  direkte  den  største  vurdering  af  følsomhed  

over  for  vigtig  trykfaktor  med  hensyn  til  eutrofiering  –  reaktion  på  tilførsel  af  næringsstoffer.  

Ved  hjælp  af  beskrivelsen  'Ferskvandspåvirkning',  herunder  'retentionstid'  og  'aktuel  

hastighed',  afspejler  typologiparameterværdierne  imidlertid  den  følsomme  over  for  

potentiel  påvirkning  forårsaget  af  næringsstofindgangstryk.

Figur  3-1: Vandlegemes  reaktion  på  nitrogentryk  parret  med  deres  type  (baseret  på  Carstensen  

et  al.  2008)
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"De  direkte  virkninger  af  de  fleste  pres  er  på  de  understøttende  elementer  (dvs.  fysisk

kemiske  forhold  og  hydromorfologiske  forhold).  Ændringerne  i  disse  støtteelementer  fører  til  

påvirkninger  af  biologiske  kvalitetselementer.  Relativt  få  belastninger  virker  direkte  på  de  biologiske  

kvalitetselementer  (f.eks.  fiskeri)” (CIS  GD  nr.  14,  bilag  IV).

Derfor  kan  ethvert  punkt  med  økologiske  tilstande,  der  falder  inden  for  den  'høje'  klasse  

mellem  'ingen'  og  'kun  meget  lille'  påvirkning,  betragtes  som  et  benchmark  for  

referenceforhold.  Vandrammedirektivet,  bilag  V,  1.2  normative  definitioner  definerer  en  

sammenhæng  mellem  status  for  biologiske  kvalitetselementer  og  understøttende  fysisk-

kemiske  kvalitetselementer,  derfor  definerer  de  nominelle  værdier  for  biologiske  

kvalitetselementer  og  de  tilhørende  værdier  for  de  understøttende  elementer  tilsammen  et  

referencepunkt  (benchmark). ),  når  den  er  inden  for  klassen  'høj  status'.  Bestemmelserne  i  

bilag  II,  1.5  om  vurdering  af  påvirkning  kræver  vurdering  af  overfladevandsstatus  relateret  

til  tryk93,  hvorved  de  nominelle  værdier  af  referencepunktets  biologiske  og  understøttende  

kvalitetselementer  kan  forbindes  med  et  specifikt  tryk.  Bestemmelserne  i  

vandrammedirektivets  bilag  V,  1.4  om  sammenlignelighed  af

Dette  viser,  at  Kommissionen  lægger  vægt  på  koblingen  mellem  de  enkelte  vandområder  

og  de  gængse  interkalibreringstyper  og  til  gengæld  koblingen  til  typologien.

aflede  referencetilstand
Som  beskrevet  ovenfor  blev  'høj  status'  valgt  som  referencepunkt,  som  den  tilstand,  der  

er  tættest  på  nul  påvirkning.  Således  anses  hele  'højstatus'-klassen  og  ikke  en  status  på  et  

enkelt  tidspunkt  for  at  repræsentere  referencebetingelser.

Retningslinjer  for

ser  ikke  ud  til  at  have  tilsvarende  interkalibreringstyper”.  Det  var  tilfældet  for  11  danske  

typer  kystvandområder.  Medlemsstaterne  blev  også  bedt  om  at  rapportere  "Ikke  relevant",  

hvis  der  ikke  var  en  tilsvarende  interkalibreringstype  for  nationale  typer.  Kommissionen  

bemærkede,  at  data  fra  alle  typerne  blev  brugt  i  interkalibreringsprocessen  og  dermed  

også  koblede  de  nationale  kystvandstyper  til  de  gængse  interkalibreringstyper:  ”For  de  

nationale  typer,  der  har  været  knyttet  til  gængse  interkalibreringstyper,  har  det  danske  

klassifikationssystem  blevet  interkalibreret  med  succes  for  alle  de  biologiske  

kvalitetselementer.  Dette  indikerer,  at  den  danske  typologi  er  biologisk  relevant  for  de  

nationale  typer.  For  de  øvrige  nationale  typer,  der  ikke  er  knyttet  til  nogen  almindelig  type,  

er  der  ingen  information  tilgængelig  om,  hvorvidt  disse  typer  er  biologisk  relevante."  

Endvidere  anbefalede  Kommissionen  i  sin  tidligere  rapport  om  implementeringen  af  

vandrammedirektivet  i  Danmark  (EC-SWD  2012),  at  der  var  behov  for  "at  videreudvikle  

vandtypologier,  som  testes  mod  biologiske  data,  og  udvikle  og  give  yderligere  information  

om  reference  forhold  for  alle  vandtyper.”

Da  den  reviderede  typologi  desuden  anvendes  til  ny  estimering  af  referenceforhold  for  

både  Chl-a  og  ålegræsdybdegrænse  ved  andre  metoder  end  tidligere  estimering  af  

interkalibrerede  referenceforhold,  skal  den  betragtes  som  en  del  af  en  'revideret  national  

klassifikationsmetode',  som  kunne  blive  genstand  for  en  ny  interkalibrering,  da  

typologiændringerne  kan  påvirke  sammenligneligheden  med  den  interkalibrerede  standard  

(CIS-GD  nr.  30).  Derfor  kunne  præsentation  af  typologien  for  CIS  ECOSTAT-arbejdsgruppen  

være  passende.
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94

Som  det  fremgår  af  indledningen  til  dette  kapitel,  er  fastlæggelse  af  typespecifikke  biologiske  

referencebetingelser  et  centralt  spørgsmål  i  direktivet.  Vandrammedirektivet  giver  fire  

muligheder  for  at  etablere  typespecifikke  referencebetingelser,  CIS-GD  nr.  5,  afsnit  4,  og  især  

CIS-GD  nr.  10,  afsnit  3,  uddyber  disse  muligheder  til  metoder,  der  kan  anvendes  til  at  

bestemme  referencebetingelser.  Og  vejledning  nr.  14  (2008-2011  version)94  beskriver  og  

opstiller  især  videnskabelige  tilgange,  der  bør  anvendes  til  at  udlede  referencebetingelser  og  

definere  alternative  benchmarks  for  interkalibrering  og  sætte  grænser  for  klassificering  af  

økologisk  tilstand.  Selvom  disse  særlige  retningslinjer  er  inkluderet  i  et  vejledningsdokument  

om  interkalibrering,  blev  de  udviklet  på  baggrund  af  erfaringerne  fra  1.  fase  interkalibrering  

for  at  støtte  medlemsstaterne  i  deres  oversættelse  af  interkalibreringsresultaterne  til  deres  

nationale  klassifikationssystem  og  til  at  udlede  referencebetingelser.  Vejledningsdokumentet  

henviser  til  CIS-GD  nr.  10's  vejledning  om  udledning  af  referencebetingelser  –  som  er  mere  

uddybet  end  i  CIS-GD  nr.  5  –  som  udgangspunkt  for  dokumentets  mere  specificerede  

retningslinjer  for  udledning  af  referencetilstand.  Som  sådan  kan  vejledningen  om  

referencebetingelser  i  CIS-GD  nr.  5  også  betragtes  som  udvidet  og  den  videnskabelige

EQR-skalaen  skal  opdeles  i  de  fem  klasser  ('høj',  'god',  'moderat',  'dårlig'  og  'dårlig')  ved  

at  tildele  en  numerisk  værdi  til  hver  af  grænserne  mellem  de  fem  klasser.  Endelig  skal  de  

værdier,  der  svarer  til  klassegrænserne  for  "høj-god" (H/G)  og  "god-moderat" (G/M)  

fastlægges  gennem  en  interkalibreringsøvelse.  CIS-GD'erne  nr.  5;  nr.  10;  nr.  13;  og  i  

særdeleshed  nr.  14  (2008-2011  version)  præciserer  kommissionens  forståelse  af,  hvordan  

disse  bestemmelser  skal  fortolkes  videnskabeligt  og  praktiseres  –  se  også

›  Referenceforhold  repræsenteret  af  eksisterende  uforstyrrede  lokaliteter  eller  lokaliteter  

med  kun  meget  mindre  forstyrrelse;  eller

Referencebetingelser  kan  være  "enten  rumligt  baseret  eller  baseret  på  modellering  eller  

kan  være  afledt  ved  hjælp  af  en  kombination  af  disse  metoder.  Hvor  det  ikke  er  muligt  at  

anvende  disse  metoder,  kan  medlemsstaterne  anvende  ekspertvurderinger  til  at  fastlægge  

sådanne  betingelser" (VRD  bilag  II,  1.3  (iii)).  Denne  bestemmelse  fortolkes  i  fire  muligheder:

tilgang  til  CIS-GD  nr.  14  kan  anses  for  anvendelig  for  nationale  kystvandstyper,  der  ikke  

er  omfattet  af  interkalibreringen.  Derfor  danner  denne  videnskabelige  tilgang  grundlaget  

for  denne  gennemgang  sammen  med  de  grundlæggende  bestemmelser  i  

vandrammedirektivet  om  dette  emne.

Afsnit  3.2.

biologiske  overvågningsresultater  kræver,  at  disse  resultater  udtrykkes  som  økologiske  

forhold  (EQR  –  numerisk  værdi  mellem  nul  og  én),  der  repræsenterer  forholdet  mellem  de  

observerede  værdier  og  værdierne  under  referenceforhold.

"Retningslinjer  for  at  oversætte  interkalibreringsresultaterne  til  den  nationale  klassifikation

systemer  og  til  at  udlede  referencebetingelser” (EC  2008b)  blev  udstedt  sammen  med  den  første  kommissionsbeslutning  om  

interkalibreringsresultaterne  –  CD  2008/915/EC  –  og  beslutningen  henviste  til  retningslinjerne,  Til  interkalibreringsformål  de  

fleste  dele  af  disse  retningslinjer,  herunder  vejledning  for  at  udlede  referencebetingelser,  henvises  til  eller  inkluderet  i  CIS  

GD  No,  14,  2008-2011  version,  men  retningslinjerne  eksisterer  stadig  med  hensyn  til  referencebetingelser  i  nationale  typer.
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relevante  beskrivelser  af  den  økologiske  tilstandsklassificering,  der  er  fastsat  i  vandrammedirektivets  

bilag  V  (EF  2008b).

Da  referencetilstanden  er  tæt  knyttet  til  klassifikationssystemet  for  økologisk  kvalitetstilstand  

og  til  interkalibrering  af  de  god-moderat  klassegrænseværdier,  er  det  vigtigt,  at  referenceforholdene  

for  de  kystvandstyper,  der  interkalibreres,  er  sammenlignelige.  Hvis  naturlige  eller  næsten  naturlige  

referencebetingelser  ikke  er  tilgængelige  eller  ikke  kan  udledes  for  en  bestemt  type,  skal  interkalibrering  

udføres  mod  et  "alternativt  benchmark".  For  at  øge  gennemsigtigheden  af  interkalibreringsprocessen  

skal  definitionen  af  reference-  eller  benchmarkbetingelser  foretages  ved  hjælp  af  et  fælles  datasæt  og  

skal  bruge  harmoniserede  kriterier  uafhængigt  af  nationale  klassifikationer  "(dvs.  lande  kan  ikke  blot  

nominere  de  steder,  de  klassificerer  som  høj  status  som  deres  benchmarksites  uden  yderligere  

kontrol)” (CIS  GD  nr.  14,  bilag  III).  For  almindelige  IC-typer  –  herunder  nationale  typer,  som  ikke  

afviger  væsentligt  fra  de  almindelige  IC-typers  karakteristika  –  foreskriver  CIS  GD  nr.  14  at  finde  

referencesteder  eller  identifikation  af  alternative  benchmarks  baseret  på  faktiske  data

En  kombination  af  ovennævnte  tilgange  kan  anvendes,  og  modelleringsmetoderne  skal  anvende  

historiske,  palæologiske  og  andre  tilgængelige  data  og  skal  give  en  tilstrækkelig  grad  af  tillid  til  

værdierne  for  referenceforholdene  til

interkalibreringsteknisk  rapport”  i  deres  oversættelse  af  interkalibreringsresultater  til  nationale  

klassifikationssystemer.  Derfor  har  2nd  opinion-teamet  inkluderet  den  videnskabelige  tilgang  som  

specificeret  i  CIS-GD  nr.  14  i  vores  vurdering  af  de  reviderede  RBMP3  referencebetingelser  for  Chl-a  

og  'ålegræsdybdegrænse'.

CIS-GD  nr.  14,  bilag  III  specificerer  procedurer  og  en  videnskabelig  tilgang  til  at  udlede  

referencebetingelser  for  interkalibreringen.  Vejledningsdokumentet  henviser  til  og  specificerer  

vejledningen  givet  i  "Retningslinjer  for  at  oversætte  interkalibreringsresultaterne  til  de  nationale  

klassifikationssystemer  og  til  at  udlede  referencebetingelser" (EC  2008b),  som  siger,  at  

medlemsstaterne  for  deres  nationale  farvande  "bør  bruge  procedurerne  til  at  indstille  

referencebetingelser  aftalt  i  sammenhængen  i  interkalibreringsøvelsen  og  dokumenteret  i

metoder.

type  vandlegeme.  Hvor  det  ikke  er  muligt  at  bruge  disse  metoder:

Videnskabelig  tilgang

sikre,  at  de  således  afledte  betingelser  er  konsistente  og  gyldige  for  hver  overflade

udtaget  på  eksisterende  steder.  Vejledningen  fastslår,  at  der  skal  etableres  harmoniserede  

kriterier  til  at  definere  referencetilstanden,  og  i  tilfælde  af  manglende  "sande"  referencesteder  skal  der  

anvendes  et  fælles  datasæt  for  de  involverede  lande,  som  omfatter  prøveudtagningssteder,  der  dækker  

hele  gradienten  af  det  tryk,  der  skal  interkalibreret,  og  dermed  den  komplette  økologiske  kvalitetsgradient,  

der  spænder  fra  høj  til  dårlig  økologisk  tilstand.  For  de  nationale  lokaliteter,  som  adskiller  sig  væsentligt  

fra  de  almindelige  IC-typer,  skal  der  foretages  en  oversættelse  af  interkalibreringsresultaterne  til  disse  

vandområder  i  overensstemmelse  med

paleorekonstruktion  eller  en  kombination  af  begge  eller

›  Tidsbaserede  referenceforhold  ved  hjælp  af  enten  historiske  data  eller

›  Referencebetingelser  baseret  på  prædiktiv  modellering  eller  hind-casting

›  Referencebetingelser  kan  fastlægges  med  ekspertvurdering.
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Ved  anvendelse  af  alternative  benchmark-steder,  hvilket  er  tilfældet  for  Chl-a  i  Danmark,  er  

det  forudsætninger,  der  skal  være  opfyldt,  at  der  kan  etableres  et  tryk-påvirkningsforhold  

baseret  på  observerede  værdier  for  det  biologiske  element  og  trykindikatoren/abiotisk  

understøttende  kvalitet.  elementer93,  og  at  det  skal  være  ens  på  tværs  af  det  anvendte  

datasæt.  Der  skal  redegøres  for  alle  relevante  tryk,  og  om  der  er  flere  tryk.  Det  må  de  være

›  Tier  3  –  'alternative  benchmark' (kystvands-)  lokaliteter  –  lokaliteter  påvirket  af  

tilsvarende  niveau  af  forstyrrelse  og  udøver  tilsvarende  niveau  af  svækkelse  af  

biologi.  Denne  tilgang  giver  mulighed  for  interkalibrering,  selvom  referencesteder  er  
fraværende.

Endvidere  er  den  'Generelle  begrebsramme  til  vurdering  af  eutrofiering'  i  CIS  Guidance  

Document  nr.  23  blevet  anvendt  i  vurderingen  (se  også  afsnit  3.4).

›  Tier  1  –  'ægte' (kystvands)  referencesteder  –  steder  med  ingen  eller  minimal

menneskeskabte  forstyrrelser,  men  visse  biologiske  kvalitetsparametre  adskiller  sig  

ikke  fra  sande  referenceforhold  (f.eks.  'fytoplanktonreferencesteder'  med  intet  eller  

minimalt  eutrofieringstryk,  men  signifikant  morfologisk  tryk,  der  ikke  påvirker  

fytoplanktonsamfundet  på  en  væsentlig  måde).

Afhængigt  af  tilgængeligheden  af  referencesteder  anbefales  en  tredelt  tilgang:

›  Niveau  2  –  'delvise' (kystvands)  referencesteder  –  lokaliteter  underlagt  større

Vejledningen  angiver,  at  et  referencebenchmark,  der  repræsenterer  "sande"  

referenceforhold,  skal  være  repræsenteret  af  tilstrækkelige  lokaliteter  til  at  gøre  det  

muligt  med  sikkerhed  at  estimere  referenceværdier,  og  i  tilfælde  af  manglende  "sande"  

referencesteder,  angiver  det,  at  alternative  benchmarksteder,  der  repræsenterer  

påvirkede  lokaliteter,  helst  med  statusklassificering  tæt  på  høj  status,  skal  identificeres  

fra  et  fælles  IC-typedatasæt  for  at  udlede  enten  "sande"  eller  "virtuelle"  

referencebetingelser.  Vejledningen  angiver  også  som  en  forudsætning  for  at  være  opfyldt,  

at  tryk-påvirkningsforholdet  skal  være  ens  på  tværs  af  det  anvendte  datasæt  for  at  kunne  

sammenligne  de  nationale  klassegrænseindstillinger.  CIS-GD  nr.  14,  bilag  III  indeholder  en  

specifik  vejledning  til  at  udlede  referencebetingelser  og  definere  alternative  benchmarks  

for  interkalibrering.

menneskeskabt  tryk.

Det  er  i  CIS  IC-processen  blevet  konkluderet,  at  alle  de  almindelige  IC-typer,  som  Danmark  

deler  i  Østersøen  og  det  nordøstlige  Atlanterhav,  er  i  eutrofisk  tilstand  (i  henhold  til  

vandrammedirektivets  forståelse),  og  at  der  ikke  kan  findes  lokaliteter  i  en  stat.  af  

referencebetingelser  med  hensyn  til  eutrofiering  (CIS  Interkalibreringsrapport  2013).  Det  

efterlader  kun  ovenstående  niveau  3,  der  skal  anvendes.  Tier  1  og  2  vil  derfor  ikke  blive  
yderligere  beskrevet  i  denne  anmeldelse.

Et  første  trin  i  interkalibreringsøvelsen  er  at  identificere,  om  referencesteder  kan  

identificeres  for  hver  vandforekomsttype,  og  om  der  ikke  findes  steder  til  at  specificere  de  

relevante  kriterier  for  definition  af  referenceværdier  og  H/G-klassegrænsen.
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Alternative  benchmark-  og  referencebetingelser  (fra  CIS-GD  nr.  14,  bilag  III)Figur  3-2:

Modelleringsmetoder;  palæolimnologiske  metoder,  ekspertvurderinger  osv.
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Alternative  benchmark-steder  skal  identificeres  ud  fra  en  fælles

referencesteder  som  referencesteder,  der  ikke  eksisterer  i  virkeligheden,  men  udtænkt  

som  de  potentielle  biologiske  komponenter,  der  burde  være  til  stede.  Adskillige  tilgange  

kan  anvendes  til  identifikation  af  alternative  benchmarks,  herunder  støtte  ved  

modelleringsmetoder  og  ekspertvurderinger.  I  tilfældet  med  Chl-a  har  den  danske  tilgang  

været  at  forudsige  referenceværdierne  baseret  på  statistisk  (multipel  regression,  

Bayesiansk)  analyse.  Alternative  benchmark-steder  og  den  faktiske  afstand  fra  den  
'virtuelle'  reference  til  er  dog  ikke  blevet  identificeret.

deres  nationale  klassifikationssystemer  for  at  sætte  grænserne  mellem  høj  og  god  status  

og  mellem  god  og  moderat  status  for  deres  nationale  typer,  hvilke  egenskaber  er  væsentligt  

forskellige  fra  almindelige  IC-typer  (CIS-GD  nr.  14,  paragraf  23).  Endvidere  anses  

referencebetingelser  ikke  for  permanente.  Klima,  landdækning  og  marine  økosystemer  

varierer  naturligt  over

interkalibreringsdatasæt.  Det  er  et  datasæt,  der  omfatter  data,  der  repræsenterer  en  

fælles  IC-type  ved  en  bred  vifte  af  påvirkede  statusser,  der  fortrinsvis  dækker  de  fleste  

statusklasser,  og  med  bidrag  fra  data  fra  alle  de  medlemsstater,  der  deler  typen.  Det  er  

vigtigt  at  identificere  placeringen  af  det  alternative  benchmark  på  gradienten  af  påvirkning,  

dvs.  at  dokumentere  det  valgte  benchmarks  afvigelse  fra  referencebetingelser,  der  så  ville  
blive  betragtet  som  "virtuelle"

kombineret  på  en  meningsfuld  måde.  Det  er  vigtigt  at  identificere  placeringen  af  det  

alternative  benchmark  på  tryk-påvirkningsgradienten  (Figur  3-2).

Identifikation  og  beskrivelse  af  de  kvalificerende  kriterier95  for  typespecifikke  

referencebetingelser  er  inkluderet  i  det  grundlæggende  trin  i  

interkalibreringsprocessen.  Efter  afslutningen  af  interkalibreringsøvelsen  er  det  
medlemsstaternes  pligt  at  oversætte  resultaterne  af  interkalibreringsøvelsen  til
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Referencebetingelser  –  Chl-a

Selvom  det  for  nogle  biologiske  elementer  også  ville  beskrive  en  dynamisk  reaktion  

på  ændringer  i  trykket,  skal  dette  forhold  ikke  forveksles  med  en  beskrivelse  af  en  

sådan  reaktion.

Det  er  vigtigt  at  bemærke,  at  formålet  med  at  etablere  et  tryk-påvirkningsforhold  

(gradient)  i  sammenhæng  med  referencebetingelser  og  fastsættelse  af  

kvalitetsstatusklassegrænser  er  at  beskrive  sammenhængen  mellem  det  biologiske  

kvalitetselement  og  trykket  (f.eks.  repræsenteret  ved  næringsstofkoncentration). )  under  

steady  state-forhold.  Som  sådan  repræsenterer  det  de  fysisk-kemiske  forhold,  der  bør  

være  til  stede  for  at  understøtte  en  vis  biologisk  status  for  vandmassen.

Endvidere  illustrerer  dokumentationen  om  1.  fase  interkalibrering  for  Chl-a  brugen  

af  den  videnskabelige  tilgang  til  at  udlede  referencebetingelser  som  angivet  i  CIS-GD  nr.  
14.

mange  perioder,  der  er  relevante  for  vandrammedirektivet.  Det  er  accepteret,  at  mange  

af  disse  variabler  ikke  er  fuldt  ud  forstået  i  havmiljøet,  og  at  udviklingen  af  referencebetingelser  

sandsynligvis  vil  være  en  iterativ  proces,  indtil  tilstrækkelige  datasæt  er  tilgængelige.  

Imidlertid  forventes  udvikling  af  sunde  forudsigelsesmodeller  for  at  reducere  graden  af  

ekspertvurdering  (CIS-GD  nr.  5,  4.4.2  og  4.9).

interkalibrering  (2013),  hvilke  resultater  har  haft  yderligere  betydning  for  de  

interkalibrerede  G/M-klassegrænser  for  3.  fase  interkalibrering  (2018).

I  både  Østersøen  og  Kattegat  og  Skagerrak  dele  af  Nordsøen  Atlanterhavet  blev  den  

gennemsnitlige  sommer  Chl-a  koncentration  valgt  som  indikator  for  fytoplankton  

biomasse,  der  skal  anvendes  og  interkalibreres.  I  Østersøen  blev  den  gennemsnitlige  

sommerkoncentration  (maj-september)  valgt  som  metrisk,  og  i  Nordsøen  (åbne  farvande)  

blev  90%  ile  af  sommerkoncentrationen  (marts  oktober)  valgt  som  metrikken  for  

interkalibreringen.  For  denne  gennemgang  er  kun  den  metriske  gennemsnitlige  

sommerkoncentration  relevant,  da  denne  metrik  er  den  eneste

Denne  gennemgang  behandler  kun  vurdering  af  to  biologiske  kvalitetselementer  

(f.eks.  Chl-a-koncentration  og  ålegræsdybdegrænse),  som  er  relevante  og  anvendte  i  

forhold  til  den  danske  klassificering  af  økologisk  tilstand  relateret  til  eutrofiering  og  

modelberegning  af  MAI.  Endvidere  fokuserer  gennemgangen  på  de  kystnære  farvande  i  

den  indre  del  af  de  danske  områder  –  det  vil  sige  den  indre  danske  søterritorium  syd  for  

Skagen  og  fjordene  langs  Nordsøkysten.  En  sammenfatning  af  dokumentationen  om  

referenceforhold,  som  blev  etableret  i  1.  fase  interkalibrering  (2008)  til  anvendelse  i  RBMP1,  

er  medtaget  i  vurderingen,  fordi  de  stadig  i  dag  er  grundlaget  for  den  interkalibrerede  H/G  

og  G/M  klassegrænse.  værdier  og  EQR'er  fastsat  i  Kommissionens  beslutninger  om  

interkalibreringsresultater.  For  Chl-a  gik  1.  fase  interkalibreringsreferencebetingelser  og  
klassegrænser  ind  i  2.  fase

De  første  referencebetingelser  for  fytoplanktonkvalitetselementet  for  danske  kystnære  

farvande  blev  fastlagt  under  IC  1.  fase  af  EU-interkalibreringen  2004-2006.  Chl-a-

koncentrationen  blev  valgt  som  indikator  for  fytoplanktonbiomasse.  Denne  indikator  var  og  

er  stadig  en  ofte  anvendt  indikator  af  medlemsstaterne  og  betragtes  videnskabeligt  -  

bekræftet  af  panelet  -  som  en  nyttig  interkalibreret  indikator  for  fytoplanktonbiomasse.
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Figur  3-3:  Sammenhæng  mellem  TN-belastning  og  TN-koncentration  og  mellem  TN

(Carstensen  et  al,  2008  og  EC-JRC  2009)).

koncentration  og  Chl-a.  Regression  TN  input/ TN  koncentrationslinjen  (venstre  figur)  for  

åbenvandsstationer  i  de  danske  stræder  er  fremhævet  (fed,  grøn).  TN/ Chl-a  

koncentrationsforhold  (til  højre),  der  præsenterer  forskellige  vandområdespecifikke  forhold  

(skæring)  med  en  fælles  hældningsfaktor  blev  brugt  til  at  indstille  referencetilstandsværdier  

og  H/ G  og  G/ M  grænseværdier.

I  1.  fase  interkalibrering  blev  to  metoder  vurderet  til  at  etablere  referencebetingelser  for  fytoplankton  udtrykt  

som  Chl-a  i  danske  farvande.

2008).  (Se  bilag  F  for  en  mere  detaljeret  oversigt  over  de  anvendte  metoder).

mellem  Secchi-dybde  og  Chl-a  hentet  fra  nyere  overvågningsdata  fra  danske  kystfarvande.  En  anden  

metode,  der  anvender  en  kombination  af  1)  bagstøbte  næringsstoftilførsler,  2)  karakterisering  af  

referencebelastning  ved  hjælp  af  de  bagstøbte  estimater  og  3)  historiske  nitrogentilførsler  fremskrevet  til  total  

nitrogen  (TN)  koncentrationsniveauer  og  relateret  til  Chl-a  niveauer  i  kystnære  farvande.  Det  sidste

I  Østersøområdet  findes  der  ingen  referencelokaliteter  (mulighed  1),  og  medlemsstaterne  var  nødt  til  at  

anvende  en  anden  mulighed.  Forholdet  mellem  Secchi-dybde  og  Chl-a  eller  næringsstofkoncentration  blev  

anset  for  at  være  af  stor  betydning  for  at  definere  den  høje  status  eller  et  alternativt  benchmark  (CIS  

Intercalibration  Report  2013,  afsnit  2.3).

µmol  l  1  (~220  µg/l)  for  åbne  kystvande  blev  estimeret  (Carstensen  et  al.

referencebetingelse

blev  estimeret  for  39  vandområder  og  en  reference  TN-koncentration  på  15,46

Chl-a  metrisk  brugt  til  MAI-beregningen.  Til  EU-interkalibrering  brugte  alle  lande  de  tilgængelige  

overvågningsdata  i  deres  nationale  databaser  til  at  udlede  referencebetingelserne  for  deres  nationale  

typer.

RBMP1  Chl-a

Referenceforhold  og  klassegrænser  for  TN-koncentrationen  og  Chl-a

En  metode,  der  bruger  historiske  Secchi-dybdemålinger  og  relationer

tilgang  blev  valgt,  da  den  blev  anset  for  at  give  mere  præcise  og  upartiske  estimater  af  referencebetingelser.  

H/G-grænse-  og  referencebetingelserne  blev  fastlagt  ved  ekspertvurdering  baseret  på  historisk  

nitrogenbelastning  og  tilsvarende  TN-koncentration  og  Chl-a-koncentrationsforhold  (Figur  3-3).  G/M-

klassegrænserne  var  baseret  på  stedafhængige  (afskærings)  generiske  (hældning)  forhold  mellem  total  

nitrogen  og  Chl-a  koncentrationer  (EC-JRC  2009),  og  fulgte  derved  CIS  GD  nr.  14  videnskabelige  tilgang.
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For  RBMP2  beskriver  den  videnskabelige  dokumentation  (Erichsen  &  Timmermann  2017)  udviklingen  af  

en  revideret  metode  til  at  etablere  Chl-a-referenceforhold  og  tilsvarende  WFD-målværdier  gældende  for  

alle  danske  WFD-vandområder  beliggende  syd  for  Skagen.  Metoden  omfatter  modelestimering  af  

referencetilstandsværdier  baseret  på  både  statistiske  (STAT)  og  mekanistiske  (MECH)  vandområdespecifikke  

modeller  med  fokus  på  en  direkte  sammenhæng  mellem  nitrogenbelastning  og  Chl-a-koncentrationer  i  

individuelle  vandområder.  For  at  opnå  robuste  estimater  af  Chl-a-referenceværdierne  blev  der  anvendt  en  

typespecifik  tilgang  til  udledning  af  referenceforholdsværdier.  For  flodmundingstyperne  blev  der  anvendt  en  

ensemblemodelleringstilgang,  der  involverede  resultater  fra  statistisk  og  mekanistisk  modellering  for  yderligere  

at  øge  robustheden  af  estimaterne  og  reducere  indflydelsen  af  potentiel  modelbias.

Nitrogen  referencebelastning

forhold  2021-202

referencebetingelse

fastsættelse  af  H/G-  og  G/M-klassegrænser  i  1.  (2004-2006)  og  2.  (2008-  2011)  faseinterkalibrering  og  

de  reviderede  referencetilstandsværdier  afledt  for  RBMP2  var  grundlaget  for  3.  fase-interkalibrering  

(Carstensen  2016).

Chl–en  reference

Referencebetingelserne  for  Chl-a  afledt  for  RBMP1  blev  brugt  som  grundlag  for

RBMP2  Chl-a

til  fastsættelse  af  referenceværdier  blev  der  anvendt  en  kvantitativ  modelleringsmulighed  (Tier  3)  ved  at  

bruge  vandkvalitetsmodeller  til  at  estimere  referencetilstandsniveauet  for  Chl-a.  Der  anvendes  en  ny  statistisk  

metodologi  og  de  MECH-modeller,  der  er  udviklet  til  RBMP2  til  kvantificering  af  den  maksimalt  tilladte  

næringsstoftilførsel  for  at  opnå  en  'god'  økologisk  tilstand,  men  med  fokus  på  individuelle  indre  danske  

vandområder  i  stedet  for  typer  som  beskrevet  i  afsnit  3.4.

interkalibrering

Modellerne  anvendt  i  alle  tre  vandområdeplaner  blev  tvunget  med  nitrogenbelastningsdata  svarende  

til  en  (reference)situation  så  tæt  på  en  uforstyrret  situation  som  muligt.  For  RBMP1  blev  kvælstofbelastningen  

omkring  anset  for  at  være  forbundet  med  referencetilstandsstatus  i  de  danske  kystfarvande,  forudsat  at  den  

menneskelige  påvirkning  var  minimal  i  'år1900'  med  en  referencebelastning  estimeret  til  14  kton  N  år-1  til  de  

indre  danske  havområder  (Carstensen  et  al. .  2008).  For  RBMP2  og  RBMP3  blev  reference  TN-  og  TP-

belastninger  fra  danske  oplande  estimeret  ud  fra  koncentrationer  af  TN  og  TP  i  vandløb,  der  dræner  oplande  

med  en  lav  (<  10  %  for  TN  og  <  20  %  for  TP)  andel  af  landbrugsjord  og  ingen  eller  meget  få  punktkilder  fra  

spredte  husstande  og  ganget  med  den  tilsvarende  oplandsspecifikke  vandføring.  I  RBMP2  blev  denne  

referencelast  omtalt  som  en  'år  1900'-last,  men  dette  koncept  blev  efterladt  efter  vedtagelsen  af  RBMP2  og  

reference  TN-  og  TP-belastninger  fra  danske  oplande  er  siden  da  blevet  omtalt  som  'baggrunds'-belastninger  

forbundet  med  de  historiske  observationer  af  ålegræss  dybdefordeling  i

Som  opfølgning  på  anbefalinger  fra  den  internationale  evaluering  i  2017  (Herman  et  al.  2017)  og  bestilt  

af  Miljøstyrelsen  (DEPA)  har  Timmermann  et  al.  (2021)  og  Erichsen  &  Timmerman  (2022)  udviklede  en  revideret  

metode  til  at  etablere  Chl-a  referencetilstandsværdier  for  ved  så  høj  rumlig  differentiering  som  muligt  at  sikre  en  

afspejling  af  de  danske  vandområders  heterogenitet.  Da  der  ikke  eksisterer  "sande"  referencesteder  i  de  danske  

kystfarvande,  og  da  egnede  historiske  Chl-a  data  ikke  er  tilgængelige

Grundlag  for
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Modellering  af  økologiske  referenceforhold  i  RBMP3

Sammenligning  
af  referencetilstand

fra  1.  fase-interkalibreringsmetoden  ved  at  være  baseret  på  en  direkte  sammenhæng  

mellem  'nitrogenbelastning'  og  'Chl-a-koncentrationen'  for  hver  enkelt  vandforekomst  og  

individuelle  'hældnings'-faktorer,  hvorimod  1.-  og  2.  -  fase-

interkalibreringsreferencetilstandsværdierne  var  baseret  på  en  'nitrogenkoncentration'/'Chl-

a  koncentration'  sammenhæng  med  en  fælles  'hældningsfaktor' (Carstensen  et  al.  2008).

Begge  værdier  er  1  kton  N  år-1  lavere  end  i  RBMP2  –  se  bilag  F.

De  to  uafhængige  vandkvalitetsmodeller  (statistiske  og  mekanistiske)  systemer  blev  tvunget  

med  de  hydromorfologiske  deskriptorværdier  for  individuelle  vandområder  fra  den  reviderede  

typologi  beskrevet  i  første  del  af  dette  afsnit  og

interkalibrering.  Årsagen  er,  at  RBMP2-  og  RBMP3-metoderne  er  forskellige

koncept

sidste  del  1800  -tallet96 .  Sammenlægningen  af  årlige  N-belastninger  i  en  referencetilstand  

anvendt  til  RBMP2  blev  beregnet  til  17  kton  N  år-1  fra  alle  danske  oplande  og  12  kton  N  

år-1 ,  når  der  kun  tages  hensyn  til  belastninger  til  indre  danske  havområder  (Erichsen  &  

Timmermann  2017).  RBMP3-referencebelastningen  beregnes  ved  hjælp  af  samme  metode  

som  i  RBMP2.  I  RBMP3  er  nitrogenreferenceinput  beregnet  til  16  kton  N  år-1  fra  alle  

danske  oplande  og  11  kton  N  år-1  fra  indre  danske  farvande  (Erichsen  &  Timmermann  

2022).

forudsat  forbedringer  sammenlignet  med  referencetilstandstypespecifikke  værdier  for  RBMP2,  

finder  2nd  opinionsteamet,  at  der  også  skal  foretages  en  sammenligning  med  
referencebetingelserne  estimeret  for  RBMP1  og  1.  fase

En  sammenligning  mellem  de  estimerede  referenceværdier  for  1.  fase  

interkalibrering  (DMU  Teknisk  Rapport  nr.  683  undersøgelse  i  2008,  Carstensen  et  al.

RBMP3  model

referencetilstandsværdierne  blev  estimeret  ved  hjælp  af  en  "baggrunds"-nitrogenbelastning.

Modelleringstilgangen  i  RBMP3  omfatter  parallel  anvendelse  af  to  forskellige  

modelsystemer  –  statistiske  og  mekanistiske  –  som  beskrevet  og  diskuteret  i  afsnit  

3.4.  Med  henblik  på  at  vurdere,  om  de  estimerede  RBMP3  referencetilstandsværdier  for  
Chl-a  for  individuelle  vandområder  har

Statistiske  (STAT)  og  mekanistiske  (MECH)  modeller  blev  tvunget  med  

baggrunds(reference)  næringsstofbelastninger.  For  STAT-modellerne  var  

baggrundsbelastningen  begrænset  til  danske  landbaserede  referencebelastninger,  

hvorimod  MECH-modellerne  også  omfattede  belastninger  fra  atmosfæren,  Østersøen  og  

Nordsøen  samt  justeringer  relateret  til  sedimenter  mv.  Referencescenarieresultaterne  for  

de  to  modeltyper  blev  brugt  til  at  etablere  en  kombineret  model,  der  forbinder  reference  Chl-

a  værdier  for  de  to  modeltyper  til  vandlegemetypologiparametre.  Via  en  regressionsanalyse  

(MLR)  over  en  række  fysiske  og  hydromorfologiske  typologiske  parametre  blev  vanddybde  

og  ferskvandspåvirkning  valgt  som  de  bedste  forklarende  variabler  for  den  endelige  

kombinerede  model,  og  de  blev  brugt  til  at  estimere  Chl-a  referencetilstandsværdier  for  alle  

vandområder .

Senere  undersøgelser  viste,  at  en  højere  kvælstofbelastning  var  til  stede  i  'år  1900'  –  se  også

Afsnit  4.4.
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Figur  3-4  Venstre:  Chl-a  referenceværdi  i  RBMP2  (Erichsen  &  Timmermann  2017)

Til  højre:  Chl-a  referenceværdi  for  RBMP3  sammenlignet  med  de  tilsvarende  

værdier  fra  original  interkalibrering  (Carstensen  et  al.  2008)

sammenlignet  med  de  tilsvarende  værdier  fra  1.  fase  interkalibrering  (Carstensen  

et  al.  2008).

Ved  en  sammenligning  mellem  de  foreslåede  RBMP3-referenceværdier  og  DMU-

undersøgelsesværdierne  er  det  svært  at  se  nogen  sammenhæng,  se  figur  3-4  (Højre).

Sammenligning  af  RBMP2-referenceværdierne  med  de  foreslåede  RBMP3-

referenceværdier  viser  RBMP3-metodens  evne  til  at  differentiere  de  RBMP2-

typespecifikke  referenceværdier  til  referenceværdier  for  individuelle  vandområder,  som  

anmodet  af  WFD-planlægningsmyndighederne,  figur  3-5  (til  venstre) .

2008)  og  de  etablerede  referenceværdier  for  RBMP2  viser  en  anstændig  korrelation,  

idet  der  tages  højde  for,  at  RBMP2-værdierne  repræsenterer  typer  og  ikke  individuelle  

vandområder,  figur  3-4  (Venstre).  Det  viser  også,  at  DMU-undersøgelsens  simple  

statistiske  regressionsmodeller  resulterer  i  højere  referenceværdier  end  de  kombinerede  

modeller,  der  er  brugt  til  RBMP2.  Det  var  også  et  fund  i  den  videnskabelige  dokumentation,  

som  diskuterede  en  tendens  for  de  statistiske  modeller  til  at  forudsige  forhøjede  

referencekoncentrationer  sammenlignet  med  MECH-modellerne  (Erichsen  &  Timmermann  

2017)  (Se  afsnit  3.4).  Der  bør  dog  forventes  højere  referenceværdier  på  grund  af  den  

højere  referencebelastning,  der  anvendes  i  RBMP1.

Sammenligning  af  værdierne  bag  de  RBMP2-typespecifikke  referenceværdier  for  de  

enkelte  vandområder  med  RBMP3-referenceværdierne  (kombinerede  modelresultater)  

indikerer,  at  værdierne  af  RBMP3  i  gennemsnit  er  lidt  lavere  end  de  tilsvarende  værdier  

i  RBMP2.  I  gennemsnit  kan  forskellen  på  otte  til  ni  procent  betragtes  som  lille  og  ikke  

signifikant.  Men  for  de  vandområder,  der  er  omfattet  af  de  almindelige  IC-typer,  er  

tendensen  mere  udtalt  –  Figur  3-5  (højre).
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justering  af  referenceværdierne  som  følge  af  interkalibreringen  mellem  Danmark  og  

Sverige  (Carstensen  2016).  RBMP3-værdierne  er  lavere  end  værdierne  for  interkalibreringen,  

i  gennemsnit  omkring  20  procent  lavere  end  interkalibreringsresultaterne.  Det  skal  tages  i  
betragtning,  at  værdierne  er  for

åbent  vand  og  repræsenterer  derfor  relativt  lave  værdier  (se  også  afsnit  3.2)

De  estimerede  referenceværdier  for  den  videnskabelige  dokumentation  (kombineret  

RBMP2  i  figuren)  for  individuelle  vandområder  blev  inkluderet  i  

interkalibreringsdatasættet  for  2015,  der  dannede  grundlag  for  at  udlede  de  RBMP2-

typespecifikke  referenceværdier.  For  de  vandområder,  der  blev  interkalibreret,  viser  

figur  3-6  en  sammenligning  af  både  RBMP2-  og  RBMP3-værdierne  (kombinerede  

modelresultater)  med  interkalibreringsresultaterne.  Den  lille  afvigelse  fra  den  viste  
interkalibrering  for  RBMP2-værdierne  afspejler  den  mindre

Chl-a-typespecifikke  referencetilstandsværdier  for  RBMP2  sammenlignet  med  de  

foreslåede  referenceværdier  for  RBMP3  (venstre).  Referencetilstandsværdier  for  

individuelle  vandområder  –  sammenlignet  med  3.  RMBP  (Erichsen  &  Timmermann  

2017,  Tabel  8.3-8.6).

Figur  3-6:  Sammenligning  af  Chl-a  referenceværdier  for  RBMP2'er  (Erichsen  &  Timmermann

Figur  3-5

2017)  og  RBMP3'er  med  2015-interkalibreringsresultaterne  (Carstensen  2016).
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Til  højre:  Illustration  af  Chl-a-referenceværdierne  bestemt  ved  den  

kombinerede  metode  (x-aksen)  og  referenceværdierne  bestemt  af  MECH-

modellen  (y-aksen).

Figur  3-7: Til  venstre:  Illustration  af  Chl-a-referenceværdierne  bestemt  ved  den  kombinerede  

metode  (x-aksen)  og  referenceværdierne  bestemt  af  STAT-modellen  (y-aksen,).

Effekten  af  STAT-  og  MECH-modellen  på  det  endelige  sæt  af  referenceværdier,  kaldet  den  'kombinerede  

metode',  er  illustreret  i  figur  3-7  nedenfor.  Den  venstre  figur  illustrerer,  at  STAT-modellen  i  gennemsnit  giver  

værdier,  der  er  omkring  26  procent  højere  end  værdierne  bestemt  ved  den  kombinerede  metode.

værdi

Dette  indikerer,  at  resultaterne  af  den  kombinerede  metode  forventes  at  være  et  sted  midt  imellem  

resultaterne  af  de  to  metoder.  I  hvert  fald  for  åbne  vandstationer,  hvor  ferskvandspåvirkningen  og  vanddybden  

har  relativt  mindre  effekt.  Ved  at  inspicere  modelresultaterne  for  hvert  vandområde  fremkommer  en  forskellig  

sammenhæng  mellem  modelresultaterne  og  de  endeligt  valgte  værdier,  som  illustreret  i  figur  3-8.

Korrelationen  mellem  resultaterne  af  den  kombinerede  metode  og  MECH-modellen  i  figuren  (til  højre)  

illustrerer  derfor,  at  MECH-modellen  i  gennemsnit  giver  værdier,  der  er  omkring  20  procent  lavere  end  værdierne  

bestemt  af  den  kombinerede  metode,  det  skal  bemærkede,  at  flere  værdier  fra  MECH-modellen

er  tilgængelige  end  for  STAT-modellen.

Effekt  af  MECH  og

STAT-modeller  på

kombineret  reference
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STAT  model

diskussion

Det  ses,  at  den  kombinerede  værdi  ofte  er  henholdsvis  højere  og  lavere  end  både  STAT-  og  MECH-

værdien.  Hvordan  og  i  hvilket  omfang  resultaterne  af

RBMP3  STAT-modellen  (bayesiansk)  giver  et  værktøj  til  at  udlede  referencebetingelser  for  flere  

kystvande  end  de  STAT-modeller,  der  anvendes  i  RBMP2.

påvirkningsforhold  blev  udviklet  til  estimering  af  Chl-a  referenceforhold,  og  tryk-

påvirkningsgradienter  blev  demonstreret  for  en  række  tryk  (nitrogenkoncentration)  inklusive  

referencesituationer.  For  RBMP2  blev  modeltilgangen  udviklet,  herunder  udvikling  af  MECH-modeller  for  

nogle  individuelle  kystvande.  Og  for  RBMP3  blev  denne  tilgang  videreudviklet  ved  at  udvikle  MECH-modeller  

for  næsten  alt  kystvand,  og  den  reviderede  typologi  Chl-en  reference  for  individuelle  kystvande  blev  etableret.

STAT-  og  MECH-modeller,  der  kommer  i  spil,  er  hverken  klare  eller  gennemsigtige.

STAT-modelanalysen  opstiller  en  sammenhæng  direkte  mellem  belastningen  og  Chl-a  ved  at  udvikle  en  

gruppestationsmodel,  der  dækker  39  vandområder  og  enkeltstationsmodeller  for  43  vandområder  (Shetty  

et  a.  2021).  Forfatterne

STAT-modeller  for  både  RBMP2  og  RBMP3  anvender  en  anden  tilgang  end  den,  der  blev  anvendt  til  1.  

fase  interkalibrering  ved  ikke  at  inkludere  den  statistiske  analyse  med  en  velkendt  konceptuel  model  for  

den  videnskabelige  tryk-påvirkning  sammenhæng  mellem  næringsstofkoncentration  og  Chl-a.  Her  skal  det  

bemærkes,  at  enhver  henvisning  til  vejledningen  i  CIS-GD  nr.  14  for  at  udlede  referencebetingelser  hverken  

findes  i  RBMP2  eller  RBMP3  dokumentationen  vedr.

Manglende  'ægte'  referencesteder  er  referencebetingelser  for  Chl-a  fastsat  i  henhold  til  Tier  3  i  

retningslinjerne  for  udledning  af  referencebetingelser.  Under  1.  fase  interkalibrering,  statistiske  

regressionsmodeller  baseret  på  tryk

etablering  af  Chl-a  referencebetingelser.

Vurdering  og

Figur  3-8  Sammenligning  af  Chl-a  referenceværdierne  bestemt  i  MECH  og  STAT  modellen  samt  den  

kombinerede  metode  pr.  vandområde.  Vandområderne  er  sorteret  efter  størrelsen  af  

referenceværdierne  for  den  kombinerede  metode.  Værdierne  for  den  kombinerede  

metode  er  kun  forbundet  med  linjer  af  optiske  årsager.  Figuren  omfatter  kun  vandområder,  

hvor  resultater  for  MECH,  STAT  og  COMB  er  præsenteret  i  (Timmermann,  et  al.  2021)
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Figur  3-9  Eksempler  på  STAT-modellens  ydeevne  for  Als  Fjord.  Til  venstre:  Grupperet  

stationsmodel.  Til  højre:  Enkeltstationsmodel.  (Fra  Shetty  et  al.  2021)

konkluderede,  at  "modellens  præstationsstatistikker  og  evalueringsplot  indikerer,  at  de  fleste  af  modellerne  

kan  bruges  til  scenariekørsel,  i  det  mindste  når

MECH  model

scenarier  er  inden  for  eller  ikke  for  langt  fra  modelkalibreringsområdet.  Hvad  angår  alle

MECH-modellen  bygger  i  bund  og  grund  på  konceptuelle  modeller,  der  beskriver  sammenhængen  

mellem  næringsstofbelastning  og  næringsstofkoncentration  og  mellem  næringsstofkoncentration  og  Chl-a-

koncentration.  Det  er  dog  kun  sammenhænge  mellem  næringsstofbelastning  og  næringsstofkoncentration,  

og  mellem  næringsstofbelastning  og  Chl-a-koncentration,  der  præsenteres/påvises  (Erichsen  &  Timmermann  

2017)  og  kun  for  kalibreringsområderne.  Endvidere  er  det  ikke  påvist,  om  modellen  er  i  stand  til  at  gengive  et  

trykområde,  der  dækker  referenceforhold.  Med  hensyn  til  sammenhængen  mellem  næringsstofkoncentrationerne  

og  Chl-a-koncentrationerne  gør  sig  de  samme  overvejelser  gældende  som  for  STAT-modellerne.

typer  af  modeller,  vil  usikkerheden  øges,  når  man  bevæger  sig  væk  fra  kalibreringsområdet”.  Mens  flere  

af  enkeltstationsmodellerne  viste  næsten  1:1  korrelation  mellem  observerede  og  forudsagte  Chl-a-

koncentrationer,  ser  de  fleste  modeller  ud  til  at  overvurdere  Chl-a-koncentrationer  ved  de  laveste  

koncentrationsniveauer  som  vist  i  figur  3-9.  Modellerne  er  kalibreret  på  data  fra  det  danske  nationale  

overvågningsprogram,  der  kun  dækker  en  periode  med  forhøjet  eutrofistatus  i  kystvande.  Til  estimering  af  

referencetilstandsværdier  blev  modellerne  forceret  med  'baggrunds'belastningen  beskrevet  i  dette  afsnit,  hvorved  

værdier  blev  estimeret  et  godt  stykke  uden  for  kalibreringsområdet  med  risiko  for  at  overvurdere  værdierne  for  

nogle  vandområder.

Begge  modeller Selvom  MECH-modellen  internt  styrer  forholdet  mellem  næringsstofkoncentration  og  Chl-a-koncentrationer,  

tager  estimeringerne  af  referencebetingelser  for  Chl-a  ved  både  STAT-  og  MECH-modellerne  ikke  hensyn  til  

næringsstofkoncentrationen,  som  er  en  vigtig  mellemtrykfaktor  mellem  næringsstofbelastning  og  Chl-a-

koncentration.  Derved  findes  de  fundne  relationer  mellem

En  visuel  inspektion  af  ydeevnen  af  STAT-modellerne  anvendt  i  RBMP2  indikerer  en  bedre  overensstemmelse  

generelt  med  1:1  korrespondancelinjen  for  RBMP2  statistiske  regressionsmodeller  end  for  den  RBMP3  

Bayesianske  model.
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Referencebetingelser  –  Angiospermer  (ålegræs)

næringsstofbelastninger  og  Chl-a-koncentrationer  blander  de  forskellige  vandforekomsters  (typers)  

næringsstofkoncentrationsreaktion  på  belastning  med  de  forskellige  vandforekomsters  variabilitet  i  

forholdet  mellem  næringsstofkoncentrationen  og  Chl-a-koncentration,  der  er  udviklet  i  det  videnskabelige  

grundlag  for  RBMP1  og  beskrevet  i  det  foregående  afsnit.  Derved  mangler  modellerne  mulighederne  for  

at  skelne  mellem  disse  to  sammenhænge,  og  muligheden  for  at  teste  resultaterne  mod  generel  

begrebsmæssig  sammenhæng  mellem  næringsstofkoncentration  og  Chl-a  koncentration  forpasses.  

Muligheden  for  at  bestemme  værdier  for  det  understøttende  næringsstofkvalitetselement  forbundet  med  

Chl-a-koncentrationerne,  som  krævet  af  WFD  normative  definitioner,  savnes  også.

RBMP3-metoden  til  at  udlede  referencebetingelser  giver  andre  resultater  (lavere  værdier)  end  

referencetilstandsværdier  for  de  steder  i  almindelige  IC-typer,  der  blev  brugt  i  interkalibreringen.  

Hovedårsagen  kunne  tilskrives  en

Endvidere  savnes  muligheden  for  at  give  grundlag  for  at  bestemme  økologiske  

tilstandsklassegrænser  baseret  på  tryk-påvirkningsgradienten  som  foreskrevet  af  CIS  GD  nr.  14  -  se  

afsnit  3.2.  Alternative  benchmarks  baseret  på  overvågningsdata  –  ref.  Figur  3-2  –  er  ikke  etableret,  hvilket  

gør  det  ikke  gennemskueligt,  hvordan  relationerne  bruges  til  'ekstrapolation'  fra  målte  data  til  de  etablerede  

'virtuelle  reference'-punkter,  der  beskriver  referencebetingelserne.  At  demonstrere  den  konceptuelle  model  

for  sammenhængen  mellem  næringsstofkoncentrationen  og  Chl-a-koncentrationen  og  vise  de  alternative  

benchmarks  for  tryk-påvirkningsgradienten  ville  også  give  grundlag  for  mere  gennemsigtighed  i  oversættelsen  

af  interkalibreringsresultater  til  nationale  vandområder,  hvilke  karakteristika  er  væsentligt  forskellig  fra  

almindelige  IC-typer.

videreudvikling  af  modellen  og  reviderede  typologiparameterværdier  (Erichsen  pers.  

Kommunikation).  I  forståelsen  af  direktivet  og  CIS  GD  nr.  30  vil  de  forskellige  referencetilstandsværdier  

blive  betragtet  som  en  revideret  national  klassificeringsmetode,  der  kan  kræve  en  ny  interkalibrering  (se  

afsnit  3.2).

Endvidere  vil  en  test  af  det  'virtuelle  referencepunkt'  ved  at  forcere  modeller  med  'nul'  næringsstoftilførsel  

som  udført  i  DMU  Teknisk  Rapport  nr.  683  (Carstensen  et  al.  2008)  kunne  bidrage  til  en  vurdering  af  

'baggrunds'  næringsstofkoncentrationer  i  åbne  havområder .

Under  alle  omstændigheder  er  både  RBMP2-  og  RBMP3-modelkomplekserne  i  stand  til  at  afspejle  tryk-

påvirkningsforhold  vedrørende  eutrofiering  og  har  vist  sig  nyttige  som  værktøjer  til  udledning  af  Chl-a-

referencetilstandsværdier  for  individuelt  vand

Havgræs  er  vidt  udbredt  i  alle  lavvandede  kystnære  farvande  i  hele  den  nordlige  tempererede  zone.  

Ålegræs,  Zostera  marina,  er  et  vigtigt  element  i  en  stor  del  af  de  danske  kystnære  økosystemer,  især  i  de  

kystnære  farvande  inde  i  Skagen  (Kattegat  og  Østersøen),  hvor  de  hydromorfologiske  forhold  i  de  fleste  

kystvande  giver  naturlige  gode  vækstbetingelser.  Det  er  almindeligt  anerkendt,  at  den  metriske  

'ålegræsdybdegrænse'  reagerer  på  eutrofiering

kroppe.  Men  indførelsen  af  den  Bayesianske  statistik  og  dens  specifikke  anvendelse,  uden  at  tage  højde  for  

det  begrebsmæssige  forhold,  viser  ikke  væsentlig  forbedring  med  hensyn  til  at  etablere  referencebetingelser  

for  Chl-a,
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tryk  og  påvirkes  af  næringsstofkoncentration  og  vandgennemsigtighed,  viser  reduceret  

dybdefordeling  med  stigende  eutrofieringstryk.

På  baggrund  af  det  historiske  datamateriale  blev  der  tilvejebragt  et  statistisk  grundlag  

for  at  fastlægge  referencebetingelser  for  hovedudbredelsen  af  ålegræsbestanden  for  en  række  

specifikke  kystvande  eller  kystvandstyper  (Krause-Jensen  &  Rasmussen  2009).  

Referencedybdegrænsen  for  ålegræs  blev  defineret  som  værdierne  >90%ile  af  de  historiske  

maksimumværdier,  hvilket  repræsenterer  en  dybdegrænse  med  >10%  dækning.  Endvidere  blev  

det  antaget,  at  dybdegrænsen  repræsenterer  ålegræsets  hovedudbredelse  frem  for  den  

maksimale  dybdegrænse.  Som  sådan  blev  den  definerede  referencedybdegrænse  defineret  som  

lig  med  høj-god-grænsen,  der  repræsenterer  90  procent  af  det  historiske  maksimum.  Denne  

definition  antog  således,  at  værdier  over  90  procent  af  det  historiske  maksimum  repræsenterer  

en  høj  økologisk  status/referencesituation.  Det  blev  observeret,  at  der  for  referencebetingelserne  

er  en  rimelig  overensstemmelse  mellem  de  historisk  baserede  og  de  modellerede  værdier,  men  

de  modellerede  værdier  havde  en  tendens  til  at  være  en  smule  lavere  end  data  baseret  på  

historiske  observationer  (EC-JRC  2009).

Interkalibreret

Derfor  har  overvågning  af  'ålegræsdybdegrænsen'  –  som  en  nem  indikator  at  måle  –  været  en  

del  af  de  danske  marine  overvågningsprogrammer  (siden  1980'erne),  og  som  følge  heraf  er  

metrikken  optaget  som  indikator  under  det  biologiske  kvalitetselement  'Makroalger  og  

angiospermer'  '  under  vandrammedirektivet.

ålegræss  dybdegrænse

Historisk

I  dag  er  intet  dansk  kystvand  i  en  tilstand  af  'god  økologisk  tilstand',  og  der  kan  derfor  ikke  

identificeres  lokaliteter  som  'ægte'  referencesteder  til  etablering  af  biologiske  referenceforhold  

som  krævet  i  vandrammedirektivet.  I  så  fald  skal  referencebetingelser  etableres,  enten  ved  

modellering  eller  ved  brug  af  historiske  data.  En  generisk  model  for  sammenhængen  mellem  

kvælstofkoncentration  og  ålegræsdybdegrænse  (Nielsen  et  al,  2001)  blev  brugt  til  at  bagudkaste  

referencedybdegrænser  baseret  på  (virtuelle)  reference-TN-koncentrationsniveauer,  men  kun  for  

de  åbne  kystvande.

I  Østersøen  GIG  blev  angiospermer  kun  interkalibreret  mellem  Danmark  og  Tyskland  for  deres  

almindelige  IC-type  (BC  8)  (Se  afsnit  3.8).  En  sammenligning  af  den  tyske  definition  af  

referenceforhold  for  ålegræsdybdegrænsen  med  en  anvendelse  af  den  danske  90-procent-regel  

på  historiske  data  viste  en  god  overensstemmelse  med  de  danske  værdier.  Angiospermer  er  ikke  

interkalibreret  i  de  andre  almindelige  IC-typer,  som  Danmark  deler  i  Østersøen  GIG,  blandt  andet  

fordi  vegetationen  er  knap,  og  ålegræsets  udbredelse  er  spredt  i  andre  medlemsstaters  kystvande.  

Referenceværdierne  for  BC  8  blev  inkluderet  i  1

observationer

Heldigvis  findes  der  et  omfattende  historisk  datasæt,  omfattende  data  om  ålegræssets  

dybdeudbredelse  i  danske  kystfarvande  fra  perioden  1880-1930  og  et  par  årtier  frem  (Krause-

Jensen  &  Rasmussen  2009).  Disse  data  antydede  en  forskel  i  referencedybdegrænser  mellem  

forskellige  kystvande/-flodmundinger.

Definition  af  reference  

for  ålegræsdybdegrænse

Så  til  1.  fase  interkalibrering  blev  det  vurderet  at  være  en  fordel  at  bruge  historiske  oplysninger  

om  referencedybdegrænser  eller  at  bruge  områdespecifikke  værdier  af  reference  TN  til  at  

modellere  referencedybdegrænser.  De  historiske  data  viste  sig  også  at  være  tilstrækkelige  til  at  

definere  referenceforhold,  da  eutrofieringstrykket  på  det  tidspunkt  blev  vurderet  til  at  være  på  

eller  nær  naturligt  (bortset  fra  lokaliteter  nær  større  byer  eller  bygder).
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Kommissionens  beslutning  om  interkalibreringsresultater  og  som  ingen  yderligere  interkalibrering

For  kystvandområder,  hvor  der  forelå  historiske  data  af  høj  kvalitet,  blev  referencetilstandsværdier  fastsat  

på  baggrund  af  de  historiske  data,  og  for  kystvande,  hvor  ingen  data  eller  utilstrækkelige  data  var  

tilgængelige,  blev  typespecifikke  referencebetingelser  anvendt  efter  en  ministeriel  vejledning  (MOE).  -NST  

2012),  og  for  RMBP2  blev  værdierne  medtaget  i  en  lovbekendtgørelse  (Naturstyrelsen  2014,  BEK  nr.  

1399  historisk).

Resultatet  af  regressionen  viste,  at  det  var  muligt  at  anvende  modellen  til  estimering  af  en  'virtuel'  

referenceværdi  for  vandområder,  hvor  værdier  for

har  fundet  sted,  er  de  nu  inkluderet  i  den  seneste  gældende  kommissionsbeslutning  (EC  CD  2018 /229/

EU).

fysiske  deskriptorer  kendes  (Fig  2.2  fra  Timmermann  et  al.  2020).  For  48  ud  af  109  kystnære  vandområder  

blev  der  fastsat  vandområdespecifikke  referenceværdier  baseret  på  historiske  observationer.  For  de  

resterende  vandområder  blev  regressionsmodellen  tvunget  med  de  hydromorfologiske  karakteristika  for  

hvert  vandområde  brugt  til  at  estimere  vandområdespecifikke  referenceforhold  for  ålegræsdybdegrænsen.  For  

vandområder,  hvor  enten  historiske  data  eller  nødvendige  oplysninger  om  de  hydromorfologiske  værdier  var  

utilstrækkelige  som  input  til  regressionsmodellen,  blev  der  anvendt  typespecifikke  referencetilstandsværdier.

Som  en  del  af  projektet  om  RBMP3-revisionen  af  typologien  for  de  danske  kystnære  farvande  (se  afsnittet  

ovenfor  om  typologi)  blev  de  eksisterende  referencetilstandsværdier  for  'ålegræsdybdegrænse'  revideret.  

Først  og  fremmest  med  det  formål  at  etablere  mere  differentierede  referenceværdier  for  kystvandområder,  

hvor  der  ikke  findes  tilstrækkelige  historiske  data,  hvorfor  de  var  forbundet  med  almindelige  typespecifikke  

referenceværdier  i  tidligere  vandområdeplaner.  Ydermere  har  den  reviderede  typologi  også  foretaget  

ændringer  i  afgrænsningen  af  kystvandsforekomster  -  adskille  nogle  og  fusionere  andre  (Timmermann  et  al.  

2020).  Til  dette  formål  blev  det  historiske  datasæt  brugt  til  at  konstruere  en  regressionsbaseret  model,  der  

beskriver  ålegræss  dybdefordeling  i  individuelle  vandområder  som  en  funktion  af  tre  hydromorfologiske  

deskriptorer:  gennemsnitlig  vanddybde,  lagdeling  og  vandudskiftning.

RBMP1  og  RBMP2

RBMP3  reference

referencebetingelse

tilstand

I  RBMP1  blev  de  forskellige  niveauer  af  ålegræsdybdegrænseværdier  for  referencetilstanden  generelt  fastsat  

for  de  forskellige  kystvandstyper  baseret  på  en  statistisk  og  videnskabelig  analyse  af  de  historiske  data.  To  

forskellige  hierarkiske  modeller  ved  hjælp  af  typologiske  karakteristika  blev  brugt  (Carstensen  &  Krause-

Jensen  2009).
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Generelt  anvendes  de  samme  principper  for  indstilling  af  værdier  for  referencebetingelser  for  

'ålegræsdybdegrænse'  ved  udarbejdelsen  af  RBMP2  og  RMBP3.  I  begge  tilfælde  giver  de  metoder,  der  

anvendes  til  at  etablere  referencebetingelser  for  indikatoren  'ålegræsdybdegrænse',  ikke  kun  midler  til  at  

etablere  referenceværdier  for  almindelige  IC-typer,  der  skal  bruges  til  interkalibrering:  De  etablerer  også  en  

metode  til  oversættelse  af  referencebetingelser  til  nationale  typer  og  vandområder.  Merværdien  af  

regressionsmetoden  brugt  til  RMBP3  er  muligheden  for  at  differentiere  for  flere  flere  vandområder,  der  

tidligere  var  forbundet  med  typespecifikke  værdier.

diskussion

Vurdering  og

En  sammenligning  mellem  RBMP2-referencetilstandsværdierne  og  de  reviderede  værdier,  der  blev  brugt  

i  forberedelsen  af  forslaget  til  RMBP3,  viser  referencebetingelserne  baseret  på  historiske  data  en  god  

overensstemmelse  mellem  de  to  sæt  værdier  med  en  næsten  lige  stor  afvigelse  på  begge  sider  af  1  :1  

linje.  Der  opnås  en  generel  differentiering  af  typespecifikke  referencetilstandsværdier  (spredning  på  

RBMP3-aksen),  selvom  RBMP3's  høje  ålegræsdybdegrænseværdier  har  tendens  til  at  være  lavere  end  

RBMP2-værdierne  og  de  laveste  værdier  for

Figur  3-10:

Sammenligning  af  'Ålegræsdybdegrænse'  referenceforhold  mellem  RBMP2  og  RBMP3,  

(Naturstyrelsen  2014,  Naturstyrelsen  2021)Til  venstre:  Alle  vandområder.  Til  højre:  Vandområder  

med  historiske  observationer

Scatterplot  af  observeret  modellerede  historiske  dybdegrænser  for  ålegræss  hovedudbredelse  i  

44  vandområder  med  mindst  én  historisk  ålegræsobservation,  (Erichsen  et  al.  2019),

Figur  3-11
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RBMP'er.  Venstre:  RBMP2-typespecifikke  værdier  erstattet  af  historiske  

observationer  i  RBMP3,  Højre:  RBMP2-typespecifikke  værdier  vs.  RBMP3-

typespecifikke  værdier.  (Naturstyrelsen  2014,  Miljøstyrelsen  2021)

Figur  3-12  Sammenligning  af  referencebetingelser  for  'ålegræsdybdegrænse'  mellem  2.  og
rd  3

Gensyn  med  historisk  

observation  og

revideret  typologi

en  detaljeret  vurdering  følger  nedenfor.

For  vandområder,  hvor  historiske  data  bruges  i  både  RMBP2  og  RMBP3,  er  der  i  de  fleste  tilfælde  en  

overensstemmelse  næsten  1:1  (Figur  3-11,  højre).  Outlierne  (alle  med  5,5  meter  RBMP2  akseværdi)  

repræsenterer  hovedsageligt  vandområder  i  Limfjorden,  der  i  den  nye  typologi  er  blevet  adskilt  og  underopdelt  

fra  et  enkelt  vandområde,  der  tidligere  havde  en  fælles  referenceværdi.  De  historiske  data  omfatter  

tilstrækkeligt  mange  observationer  for  det  pågældende  område,  og  de  har  et  tilstrækkeligt  tillidsniveau,  som  

sammen  med  den  reviderede  typologi  berettiger  og  muliggør  fastsættelse  af  individuelle  vandområdespecifikke  

referenceværdier  for  de  opdelte  vandområder.  For  de  to  andre  'outliers' (Smålandsfarvandet  og  Indre  Isefjord)  

er  RBMP3-værdierne  et  resultat  af  gensyn  med  datamaterialet.  For  Smålandsfarvandet  giver  forfatterne  en  

kvalificeret  forklarende  note.  For  Isefjord  har  den  reviderede  værdi  nøjagtig  samme  værdi,  som  var  medtaget  i  

den  originale  dokumentation  om  historisk  udbredelse  af  ålegræs  i  danske  kystfarvande  (Krause-Jensen  &  

Rasmussen  2009)  forskellig  fra  værdien  i  RBMP2.  Som  sådan  kan  denne  reviderede  værdi  betragtes  som  en  

korrektion.  Som  konklusion,  og  bortset  fra  de  to  tilfælde  forklaret  ovenfor,  er  der  ingen  forskel  mellem  den  

reviderede  og  den  oprindelige  vurdering  af  det  historiske  datasæt.

For  vandområder,  hvor  referencetilstandsværdier  blev  sat  som  typespecifikke  værdier  i  RBMP2,  har  

gensyn  med  det  historiske  datasæt  gjort  det  muligt  at  indstille  vandområdespecifikke  referenceværdier.  En  

sammenligning  mellem  de  typespecifikke  værdier  for  RBMP2  med  RBMP3-værdierne  viser,  at  brugen  af  disse  

historiske  data  gør  det  muligt  at  etablere  referenceværdier  for  flere  individuelle  vandområder  (Figur  3-12  til  

venstre).  For  de  resterende  vandområder  viser  de  RBMP3-typespecifikke  referenceforhold  også  signifikant  

korrelation  med  de  RBMP2-typespecifikke  referencetilstandsværdier,  dog  med  en  tendens  til  højere  værdier  for  

vandområder  med  de  laveste  værdier  i  RBMP2.

Regressionsmodellen  anvendt  for  RMBP3  kan  kun  bruges  til  at  fastlægge  reference  

ålegræsdybdegrænser  i  et  historisk  regime,  hvor  eutrofiering  og  især  menneskeskabt  eutrofieret  

lysbegrænsning  ikke  er  vigtig  for  ålegræssdybdefordelingen,  men  hvor  ålegræssets  dybdegrænser  er

RBMP3  har  en  tendens  til  at  være  højere  end  RBMP2-værdierne  (Figur  3-11–  venstre).  En  mere
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Andre  biologiske  indikatorer  og  vurderingsværktøjer

Understøttende  kvalitetselementer

metode  til

Danmark  har  indsendt  en  rapport  om  en  modificeret  klassificeringsmetode  for  

makroalger  og  angiospermer  i  CIS-interkalibreringsprocessen.  Metoden  for  angiosperm-

indikatoren  indebærer,  at  den  eksisterende  metode  om  'Dybdefordeling  af  ålegræs  

(Zostera  marina)'  er  udvidet  med  hensyn  til  antal  arter  og  den  samlede  mængde  data  
inkluderet,  men  klassegrænserne  forbliver  de  samme.  Det

Indikatorer  for  fytoplanktonbiomasse  og  makroalger  er  direkte  forbundet  med  

eutrofieringstryk.  Som  beskrevet  i  afsnit  3.2  kan  vurderingsmetoder  for  andre  biologiske  

kvalitetselementer  være  nyttige  ved  opstilling  af  klassegrænser  og  derved  øge  grænsernes  

pålidelighed.

Revideret  klassifikation

(Carstensen  &  Krause-Jensen  2009),  (MOF  2020).

i  flere  vandområder.  Rapporten  fastslår,  at  den  ændrede  indikator  ikke  indebærer  

justeringer  af  referencebetingelserne  eller  klassegrænser.  Efter  diskussion  med  

ECOSTAT-revisionspanelet  var  konklusionen  at  rapportere  de  angiospermerne  separat,  

og  efter  udarbejdelse  af  IC-protokollen  om  den  reviderede  vurderingsmetode  for  

angiosperm  blev  revisionen  godkendt  af  ECOSTAT  (ECOSTAT  2022).  For  yderligere  

detaljer  og  færdiggørelse  af  den  modificerede  angiosperm-indikator  se  afsnit  3.2

Danmark  har  udviklet  andre  indikatorer  og  vurderingsmetoder  for  planteplankton,  

makroalger  og  bundfauna  (Carstensen  et  al.  2014).

Revisionen  er  ikke  desto  mindre  relevant,  da  inddragelsen  af  data  for  andre  angiospermer  
end  Z.  marina  letter  mere  robuste  miljøtilstandsvurderinger

primært  bestemt  af  vandområdernes  hydromorfologiske  egenskaber.  Som  sådan  

repræsenterer  ålegræssdybdegrænseværdierne  et  eutrofieringsniveau  og  

næringsstofbelastning,  der  eksisterede  i  tidsperioden  1880-1900.  Da  der  ikke  eksisterer  

tilstrækkelige  overvågningsdata  om  understøttende  kvalitetselementer  (nitrogenkoncentrationer)  

fra  den  periode,  og  fordi  antallet  af  historiske  observationer  er  begrænset,  kan  

ålegræssdybdegrænsereferencetilstandsværdierne  ikke  knyttes  til  en  tryk-påvirkningsgradient  

for  den  pågældende  periode.  Det  er  heller  ikke  påvist,  om  modellen  er  i  stand  til  at  gengive  

et  tryk-påvirkningsforhold,  der  dækker  eutrofieringstrykområdet,  herunder  både  

referenceforhold  og  forhøjet  eutrofistatus.  Derfor  er  det  vanskeligt  at  vurdere,  om  

ålegræssets  dybdeudbredelse  kan  anses  for  stabil  eller  udsætte  en  udvikling.  Dette  

spørgsmål  diskuteres  yderligere  i  afsnit  3.2  og  4.4.  Under  alle  omstændigheder  følger  

etableringen  af  referencebetingelserne  for  RMBP3  de  samme  principper  som  for  RMBP1,  

hvor  en  tryk-påvirkningsgradient  (TN-koncentration/ålegræsdybdegrænse)  blev  etableret  

baseret  på  nuværende  tidsdata  og  var  forbundet  med  referencetilstandsværdierne  uden  

overvejer  om  udviklingen  af  ålegræsdybdens  udbredelse  kan  have  afsløret  en  'diskontinuitet'  

i  perioden  1880-1900.

Vandrammedirektivet,  bilag  V's  normative  definitioner  etablerer  en  sammenhæng  mellem  

status  for  de  biologiske  kvalitetselementer  og  den  tilhørende  status  for  de  understøttende  

hydromorfologiske  og  fysisk-kemiske  kvalitetselementer.  At  opnå  god  økologisk  tilstand  

indebærer,  at  forskellige  fysisk-kemiske  kvalitetselementer

angiospermer

Revision  af  angiosperm-indikatoren  vil  derfor  kun  føre  til  mindre  justeringer  af  

miljøtilstandsvurderinger  i  danske  vandrammedirektiver.
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For  de  fysisk-kemiske  kvalitetselementer  er  det  en  almindelig  videnskabelig  

forståelse,  at  næringsstofberigelse  af  kystvande  fremmer  væksten  af  fytoplankton,  hvilket  

øger  lysdæmpningen  og  derved  påvirker  dybdefordelingen  af  både  makroalger  og  

angiospermer.  Der  er  således  en  årsagssammenhæng  mellem  tilførsel  af  næringsstoffer,  

fytoplanktonbiomasse  og  dybdefordelingen,  der  gør  både  gennemsigtighed  (også  udtrykt  

ved  lysdæmpning)  og  næringsstofkoncentrationer  vigtige  understøttende  kvalitetselementer  

forbundet  med  eutrofiering.  Derfor  skal  værdier  for  disse  elementer  knyttes  til  referenceforhold  

og  klassegrænser  for  både  Chl-a  og  ålegræsdybdegrænse.

Hydromorfologisk  

kvalitetselement

Næringsstoffer

Fysisk-kemisk  

kvalitetselement

Kommissionen  bemærker  i  sine  vurderingsrapporter  om  RBMP1  og  RBMP2  (EC  SWD  

2012.  EC-SWD  2019),  at  klassifikationssystemer  og  "Typespecifikke  referencebetingelser  

ikke  er  blevet  etableret  for  fysisk-kemiske  kvalitetselementer  eller  hydromorfologiske  

kvalitetselementer."  Hverken  den  danske  vandområdeplan3  eller  forslagene  til  den  

tilhørende  lovgivning  indeholder  sådanne  referencebetingelser97 .

I  det  danske  bidrag  til  1.  fase  interkalibrering  blev  referenceforhold  og  klassegrænser  for  

kvælstofkoncentrationer  estimeret  relateret  til  både  Chl-a  og  ålegræsdybdegrænse.  For  

referencebetingelserne,  nitrogenet

Disse  værdier  kan  betragtes  som  referencetilstandsværdier  såvel  som  understøttende  

forhold  i  hele  klassifikationsområdet.

herunder  gennemsigtighed  "nå  ikke  niveauer  uden  for  det  fastsatte  interval  for  at  sikre  

økosystemets  funktion  og  opnåelse  af  de  værdier,  der  er  specificeret  ovenfor  for  de  

biologiske  kvalitetselementer"  og  "næringsstofkoncentrationerne  overstiger  ikke  de  fastsatte  

niveauer  for  at  sikre  dens  funktion  af  økosystemet  og  opnåelsen  af  de  værdier,  der  er  

specificeret  for  de  biologiske  kvalitetselementer” (VRD  bilag  V,  afsnit  1.2).  

Vandrammedirektivet  kræver  derfor,  at  der  skal  tages  hensyn  til  værdier  af  de  fysisk-kemiske  

kvalitetselementer,  når  vandområder  henføres  til  klasserne  høj  og  god  økologisk  tilstand  

(CIS-GD  nr.  13),  hvilket  indebærer,  at  klassegrænseværdier  for  de  relevante  fysisk-  kemiske  

kvalitetselementer  knyttet  til  biologiske  kvalitetselementer  skal  etableres  som  en  del  af  

opstillingen  af  klassegrænser  for  de  biologiske  kvalitetselementer.

I  nogle  tilfælde  (f.eks.  iltforhold)  kan  der  være  et  indirekte  (og  derfor  svagere)  

forhold  til  BQE,  men  dette  indikerer  vigtige  sekundære  effekter  og  kan  også  øges  i  

betydning,  da  global  opvarmning  hæver  vandtemperaturerne.  Disse  og  andre  understøttende  

elementer,  såsom  gennemsigtighed,  kan  supplere  information  om  næringsstoffer  og  derved  

bidrage  til  beslutningsprocessen.

For  de  hydromorfologiske  kvalitetselementer  har  den  reviderede  typologi  etableret  

parameterværdier  knyttet  til  typer  og  individuelle  vandområder.

En  rapport  med  forslag  til  kemiske  referencekoncentrationer  er  under  udarbejdelse

(Timmermann  –  personlig  kommunikation)
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3.1.3  Afsluttende  bemærkninger

2002).  Referencetilstand  TN-koncentration  blev  fundet  til  16,6  ÿmol/l  (~230  µg/l)  (Fakse  &  Hjelm  Bugt)  og  

14  ÿmol/l  (~200  µg/l)  (åbne  danske  kyster),  og  tilsvarende  ålegræsreferencedybdegrænse  (m) )  modelleret  ud  

fra  en  TN-koncentration  på  8,3  m  (Fakse  &  Hjelm  Bugt)  og  7,7  m  (åbne  danske  kyster)

I  det  danske  bidrag  til  1.  fase  interkalibreringsreferencebetingelser

Fosforkoncentration  under  referenceforhold

TN-koncentrationer  forbundet  med  ålegræsdybdegrænsereferenceforhold  for  en  række  danske  kystfarvande  

blev  estimeret  ud  fra  en  empirisk  sammenhæng  mellem  ålegræsdybdegrænsen  og  TN-koncentrationer  

(Nielsen  et  al.

Ingen  andre  understøttende  kvalitetselementer  er  knyttet  til  de  biologiske  kvalitetselementer  i  2.  

og  3.  vandområdeplan.

Disse  baggrundskoncentrationer  blev  ikke  henvist  til  i  1.  vandområdeplan,  og  i  2.  vandområdeplan  og  

vandområdeområde  3  har  der  ikke  været  fokus  på  at  vurdere  og  tilknytte  referencenæringsstofkoncentrationer  

til  de  biologiske  referencebetingelser,  som  krævet  i  WDF-proceduren  for  fastlæggelse  af  referencebetingelser  

og  normative  definitioner  (WFD  Bilag  II  1.3  (i)  og  Bilag  V  1.2.4)  Se  også  afsnit  nedenfor  om  understøttende  

kvalitetselementer  under  Afsluttende  bemærkninger.

referencebetingelse

2nd  opinion-teamet  har  ikke  kendskab  til  internationale  undersøgelser  vedrørende  eutrofiering  

af  havområder,  hvor  fosfor  har  haft  samme  fokus  som  kvælstof  under  referenceforhold.  Men  i  lyset  af  mere  

fokus  er  der  blevet  knyttet  til  sæsonvariationer  af  kvælstofbelastningen  og  til  fosfors  rolle  i  at  erstatte  noget  

af  den  kvælstofbelastningsreduktion,  der  er  nødvendig  for  at  nå  miljømålene,  og  på  grund  af  modellens  

kompleksitet  tillader  estimering  af  miljøinteraktion  forårsaget  af  både  kvælstof  og  fosfor  bør  der  lægges  

mere  vægt  på  at  fastlægge  referenceværdier  for  fosfor.

for  den  totale  nitrogen  (TN)  koncentration  associeret  med  Chl-a  blev  referencetilstandsværdier  forudsagt  

ud  fra  en  udviklet  regressionsmodel.  Baseret  på  en  reference  'år  1900'  TN-belastning  og  ved  hjælp  af  en  

fundet  referencetilstandskoncentration  på  15,46  ÿmol  l-1  (~220  µg/l)  for  åbenvandsstationer  blev  TN-

referencetilstandskoncentrationer  forudsagt  for  39  forskellige  vandområder  lige  fra  lidt  over  den  fundne  

åbenvandskoncentration  for  åbne  kystvande  til  dobbelt  så  høj  for  indre  fjorde  og  lukkede  kystvande.  (Carstensen  

et  al.  2008)

koncentrationerne  for  de  to  biologiske  kvalitetsunderelementer  var  på  samme  niveau,  hvilket  bidrog  til  

tillidsniveauet  for  de  anvendte  metoder.

Baseret  på  analysen  og  vurderingerne  af  RBMP3-metoderne  til  at  udlede  referencebetingelser  kan  følgende  

konkluderes.

(EF-JRC  2009).

Nitrogenkoncentration  i
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Endvidere  vil  en  analyse  og  demonstration  af,  om  den  nye  typologi  afspejler  forskellig  følsomhed  

med  hensyn  til  eutrofieringstryk  (påvirkning  fra  næringsstoftilførsel),  være  en  test  af  typologiens  evne  til  at  

gruppere  vandområder  i  denne  henseende  –  især  for  fjordene  og  lukket  vand.  kroppe.

Konklusioner  vedr

referencebetingelser

At  fokusere  på  individuelle  kystvande  uden  nogen  klar  forbindelse  til  de  almindelige  IC-typer  ville  ikke  være  i  

overensstemmelse  med  vandrammedirektivet.  Da  forslaget  til  RBMP3  eller  den  tilhørende  lovgivning  ikke  

indeholder  sådanne  links,  og  for  at  bevare  typologien  som  et  simpelt  værktøj,  er  der  behov  for  at  skabe  et  

klart  overblik,  herunder  gruppering  af  typer  med  et  tydeligt  link  eller  information  om  hvordan  de  svarer  til  EU's  

almindelige  interkalibreringstyper.  Denne  oversigt  bør  omfatte  typologibeskrivelserne  og  deres  værdier  

(intervaller).

målte  koncentrationer  af  TN  og  TP  i  vandløb,  der  dræner  danske  oplande,  andel  af  landbrugets  

arealanvendelse  og  ingen  eller  meget  få  punktkilder  fra  spredte  husholdninger.  Begrebet  'år  1900'  

referencebelastning  for  de  tidligere  vandområdeplaner  er  blevet  erstattet  af  en  'baggrunds'  belastning,  fordi  

nyere  undersøgelser  har  vist,  at  belastningen  i  1900  må  være  øget  betydeligt  sammenlignet  med  'baggrunds'  

belastninger,  som  anses  for  at  være  forbundet  med  de  historiske  observationer  af  ålegræssets  dybdeudbredelse  

i  sidste  del  af  1800-  tallet.  For  yderligere  diskussion  om  dette  spørgsmål,  se  afsnit  4.4.2.

Typologi

Næringsstofbelastning  ind Næringsstofbelastningen  i  referenceforhold  i  i  RBMP3  er  estimeret  ud  fra

Den  reviderede  danske  typologi  for  RBMP3  giver  generel  forbedring.  Den  reviderede  typologi  muliggør  en  

differentiering  af  kystvandstyper,  der  afspejler  diversiteten  i  de  danske  kystvande  bedre  end  typologien  for  

1.  og  RBMP2.  Det  er  dog  mere  komplekst  og  kræver  derfor  gennemsigtig  dokumentation  af,  hvordan  typologien  

vil  blive  brugt  til  at  etablere  referenceforhold  og  omsætte  økologiske  statusklassegrænser  til  nationale  typer.

Etablering  af  typespecifikke  biologiske  referenceforhold  er  et  nøglespørgsmål  i  vandrammedirektivet  

og  'anker'  i  klassificeringen  af  vandforekomsters  (her  kystvande)  økologiske  status.  Til  dette  formål  er  

typologien,  der  involverer  karakterisering  af  vandområder  efter  typer,  i  sig  selv  blot  et  værktøj  til  at  hjælpe  

processen  med  at  etablere  typespecifikke  referenceforhold  og  fastsættelse  af  økologiske  tilstandsklassegrænser  

ved  at  muliggøre  sammenligning  af  'lige  med  lignende'.  Formålet  med  typologien  er  at  producere  en  så  enkel  

fysisk  typologi  som  muligt,  der  er  både  økologisk  relevant  og  praktisk  at  implementere.  Udvikling  af  en  

national  typologi  til  et  mere  komplekst  system  er  anerkendt  i  henhold  til  bestemmelserne  i  vandrammedirektivet.  

Det  skal  dog  huskes:  "Direktivet  kræver  kun  underopdelinger  af  overfladevand,  som  er  nødvendige  for  en  

klar,  konsekvent  og  effektiv  anvendelse  af  dets  mål.  Underopdelinger  af  kyst-  og  overgangsvande  i  mindre  

og  mindre  vandområder,  der  ikke  understøtter  dette  formål,  bør  undgås”.

Endelig  er  den  reviderede  typologi  blevet  ændret  i  et  sådant  omfang,  at  det  indebærer  ændringer  af  både  

etablerede  referenceforhold  og  økologiske  status  klassegrænser,  hvilket  kræver  en  præsentation  og  

diskussion  af  typologien  i  CIS  ECOSTAT  arbejdsgruppen.

typologi
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I  mangel  på  "sande"  referencesteder  eller  historiske  observationer  skal  afledte  referencebetingelser  for  Chl-

a-medlemsstater  anvende  tilgangen  med  at  bruge  eksisterende  overvågningsdata,  der  repræsenterer  

forhøjede  næringsstofkoncentrationsniveauer,  hvilket  er  i  overensstemmelse  med  bestemmelserne  i  

vandrammedirektivet  og  dens  vejledning  Dokumenter.  For  Chl  a  foreskriver  processen  med  etablering  af  

referencebetingelser  bestemmelse  af  et  'alternativt  benchmark'  og  et  tryk-påvirkningsforhold  (gradient)  baseret  

på  overvågningsdata,  herunder  værdier  for  biologiske  kvalitetselementer  og  de  tilhørende  understøttende  

kvalitetselementer  (her  næringsstofkoncentrationer).  Dataene  bør  omfatte  økologiske  kvalitetsstatusklassifikationer  

over  et  trykområde,  der  dækker  lokaliteter,  der  repræsenterer  status  tæt  på  referenceforhold  og  lokaliteter

Fase-interkalibrering,  som  blev  afledt  baseret  på  konceptuel  nitrogen/Chl-a-koncentrationsforhold,  RBMP3-

referencetilstandsværdierne  fremstår  mere  spredte  og  spredte.  Nogle  af  forskellene  kan  forklares  med  det  

fokus,  der  har  været  på  at  udlede  referenceforhold  for  enkelte  vandområder  i  stedet  for  typespecifikke  

referencetilstandsværdier.  Men  i  betragtning  af  STAT-modellens  tendens  til  at  overvurdere  værdier  ved  lave  

Chl-a-koncentrationer  og  se  bort  fra  det  højere  antal  vandområder,  der  er  omfattet  af  RBMP3  STAT-modellen,  

kan  det  ikke  konkluderes,  at  anvendelsen  af  denne  model  har  givet  mere  sikkerhed  i  etablerede  RBMP3-

referencetilstandsværdier.

De  udviklede  mekanistiske  og  statistiske  modeller  (Danish  Marine  Model  Complex),  der  anvender  

deskriptorværdier  for  den  reviderede  typologi  og  tager  hensyn  til  ikke-dansk  grænseoverskridende  

næringsstoftilførsel  til  danske  havområder  muliggør  udledning  af  referenceværdier  for  Chl-a  i  individuelle  

vandområder.  MECH-modellen  anvendes  med  samme  tilgang  for  alle  individuelle  vandområder/kystvandstyper,  

og  kvalificerer  derved  til  konsistent  oversættelse  af  interkalibrerede  økologiske  statusklassegrænser  for  

almindelige  IC-typer  til  nationale  typer.

Forskellen  kan  have  betydning  for  de  interkalibrerede  G/M-klassegrænser  –  se  afsnit  3.2  og  4.5.

betingelser  viste  en  rimelig  korrelation  med  referencebetingelser  afledt  for  1

i  den  tidligere  RBMP2  blev  etableret  baseret  på  typespecifikke  referencebetingelser.  Variationen  

går  begge  veje  med  en  ikke-signifikant  tendens  til  lavere  værdier  for  RBMP3  og  med  de  største  

forskelle  fundet  i  de  indre  fjorde  og  lukkede  kystvande.

betingelser

udvikling  af  modellen  og  at  der  anvendes  et  højere  antal  flere  lokale  modeller  og  med  de  reviderede  

typologiparameterværdier.  I  hvert  fald  er  flere  af  RBMP3-værdierne  for  Chl-a  i  almindelige  IC-typer  

væsentligt  lavere  end  de  værdier,  der  dannede  grundlaget  for  interkalibreringen  af  G/M-klassegrænserne.

For  fjorde  og  lukkede  kystvande  er  modellerne  i  stand  til  at  differentiere  referenceforhold  for  individuelle  

vandområder,  hvor  referenceforholdene

vand  end  STAT-modellerne  for  RBMP2.  Mens  RBMP2-referencen

Chl-a  reference

RBMP3  Chl-a  referencetilstandsværdierne  for  åbent  vand  er  grundlæggende  estimeret  af  MECH-

modellen  og  viser  andre  (lavere)  værdier  end  RBMP2  referenceforholdsværdierne.  Hovedårsagen  kunne  

tilskrives  en  yderligere

Den  udviklede  statistiske  Bayesianske  model  for  RBMP3  har  resulteret  i  statistiske  

referencetilstandsværdier  for  tre  gange  så  mange  fjorde  og  lukkede
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Dokumentationen  om  etablering  af  referencebetingelser  for  hverken

Både  RBMP2-  og  RBMP3  STAT-modellerne/-metoderne  for  Chl-a  inkluderer  næringsstof-input-tryk/Chl-a-

forhold,  og  MECH-modellerne  bruger  i  sig  selv  sådanne  konceptuelle  forhold.  Begge  modelsystemer  viser  

sammenhænge  mellem  tilførsel  af  næringsstoffer  og  Chl-a-koncentration.  I  deres  analyse  inkluderer  eller  tester  

hverken  RBMP2-  eller  RBMP3  STAT-modellerne/-metoderne  for  Chl-a  imidlertid  væsentlige  konceptuelle  

modeller  for  forholdet  mellem  næringsstof-  (nitrogen)  koncentration  (tryk)  og  Chl-a-koncentration  (påvirkning)  

98.  Det  gør  heller  ikke  de

Resultaterne  af  STAT-modeller  (både  2.  og  RBMP3)  kunne  forbedres  ved  at  skelne  mellem  næringsstof-

belastning/næringsstof-koncentration  og  næringsstof/Chl-a-koncentrationer  og  ved  at  tvinge  STAT-modellen  

af  det  konceptuelle  forhold  og  bruge  den  til  at  generere  generiske  relationer .  Output  fra  MECH-modellen  bør  

være  i  stand  til  at  demonstrere  de  samme  sammenhænge,  som  kunne  testes  mod  det  generiske  forhold,  der  

genereres  af  STAT-modellen.  Afprøvning  og  demonstration  af  videnskabelige  konceptuelle  (empiriske)  

modeller  for  både  de  mekanistiske  og  de  statistiske  modeller  kunne  danne  grundlag  for  at  etablere  

overholdelse  af  CIS-retningslinjerne  og  procedurer  for  udledning  af  referencebetingelser,  og  det  kunne  

bidrage  til  niveauet  af  tillid  til  de  afledte  referencebetingelser.  Det  er

demonstreret.

data  fra  relevante  andre  medlemsstater.

Hvorimod  modellerne  fokuserer  på  direkte  kobling  mellem  trykket  (næringsstofbelastningen)  og  de  

biologiske  grundstoffers  status  (Chl-a-koncentration  og  'Kd-  proxy'  er  gyldig  og  at  foretrække  til  

beregninger  af  MAI'er,  hvorved  usikkerheden  holdes  lav  ved  ikke  at  indføre  for  mange  trin  i  beregningerne  

savner  det  væsentlige  elementer  vedrørende  etablering  af  referencebetingelser  og  mulighed  for  at  kontrollere  

modellerne  mod  generiske  begrebsmæssige  sammenhænge  ved  ikke  at  tage  hensyn  til  den  mellemliggende  

generiske  sammenhæng  mellem  næringsstofkoncentrationen  og  Chl-a  koncentrationen  Endvidere  mulighed  

for  at  bestemme  værdier  for  de  understøttende  kvalitetselementer  (her  næringsstofkoncentrationer),  herunder  

bestemmelse  af  statusklassegrænsetilknyttede  værdier,  savnes.

2.  opinionsteams  vurdering  af,  at  anvendelse  af  denne  tilgang  ikke  vil  indebære  væsentlige  ændringer  

i  de  estimerede  MAI'er.

Desuden  bruges  både  den  mekanistiske  og  STAT-modellen  uden  for  deres  kalibreringsområde,  og  

reproduktion  af  tryk-påvirkningsgradienter  i  fuld  rækkevidde  er  ikke

repræsenterer  forhøjede  trykforhold,  og  for  fælles  fælles  IC-typer,

RBMP2  eller  RBMP3  indeholder  referencer  til  CIS-GD  nr.  14  (2008-2011  version),  som  indeholder  

specifikke  retningslinjer  for  udledning  af  referencebetingelser,  og  dokumentationen  afspejler  heller  ikke  brugen  

af  disse  retningslinjer.

etablere  "alternative  benchmarks"  i  udledning  af  referencebetingelser.

koncentrationen  af  klorofyl-a  afhænger  af  næringsstofbelastningen,  men  for  at  kvantificere  forholdet  

mellem  den  reagerende  variabel  og  prædiktorvariablerne,  især  næringsstofbelastningen,  som  kan  

håndteres” (Erichsen  &  Timmermann  2017,  s.  29).

”Regressionsmodellernes  hovedformål  er  ikke  at  teste  hypotesen  om,  at  for
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Modellen  for  udledning  af  dybdefordelingsreferenceværdier  er  kun  anvendelig  til  udledning  af  

referenceværdier  i  et  historisk  regime,  hvor  eutrofiering  og  eutrofieret  lysdæmpning  og  begrænsning  ikke  

har  nogen  indflydelse  på  ålegræsets  udbredelse.  Som  sådan  er  referencebetingelserne  ikke  knyttet  til  

(næringsstof)  tryk-påvirkning  forhold(er).  Etablering  af  en  sådan  tryk-påvirkningsgradient  kunne  danne  

grundlag  for  overholdelse  af  CIS-retningslinjerne  og  procedurerne  for  at  udlede  referencebetingelser,  især  

med  hensyn  til  vurdering  af  udviklingen  af  ålegræsdybdefordeling  under  "høj"  statusklasseforhold  og  dets  

kobling  til  mere  påvirkede  forhold  som  diskuteret  i  afsnit  4.4.2.

data,  er  der  udviklet  en  statistisk  regressionsmodel  baseret  på  deskriptorerne  'gennemsnitlig  dybde',  

'stratifikationsfrekvens'  og  'vandudveksling'  til  fastsættelse  af  referencetilstandsværdier,  og  

deskriptorparameterværdierne  for  den  reviderede  typologi  blev  brugt  til  at  udlede  referenceværdier  for  

vandområder.  uden  historiske  data.

Understøttende  

kvalitetselementer

En  simpel  kontrol  af  overensstemmelse  mellem  referenceforhold  for  Chl-a  og  ålegræsdybdegrænse  baseret  

på  historiske  observationer  viser  dog  en  generel  god  sammenhæng  -  se  afsnit  4.4.2.

For  hydromorfologiske  kvalitetselementer  er  de  typespecifikke  parameterværdier/-intervaller,  

som  er  fastsat  af  den  reviderede  typologi  i  RBMP3,

Referencebetingelser  for  ålegræsdybdegrænsen  blev  fastsat  i  1.  fase  interkalibreringsprocessen,  baseret  

på  historiske  observationer  i  overensstemmelse  med  bestemmelserne  i  vandrammedirektivet  og  dets  

retningslinjer.  For  RBMP3  har  gensyn  og  revurdering  af  det  historiske  datasæt  under  hensyntagen  til  den  

reviderede  typologi  muliggjort  en  bedre  differentiering  i  fastsættelsen  af  referenceværdier  for  individuelle  

vandområder.  For  vandområder  uden  historiske  observationer  og

Derfor  skal  der  fastsættes  referencetilstandsværdier  for  både  typespecifikke  og  lokale  referenceforhold  for  

vandområder.

Europa-Kommissionen  bemærker  i  sine  vurderingsrapporter  om  RBMP1  og  RBMP2,  at  de  danske  

klassifikationssystemer  og  typespecifikke  referencebetingelser  ikke  er  etableret  for  fysisk-kemiske  

kvalitetselementer  eller  hydromorfologiske  kvalitetselementer  (EC  SWD  2012  &  EC  SWD  2019).

Der  er  fastsat  betingelser  for  individuelle  vandområder,  hvor  der  kun  er  fastsat  typespecifikke  

referenceværdier  i  vandområdeplanen2.  En  sammenligning  indikerer  et  fald  i  dybdegrænse  for  

typespecifikke  referencetilstandsværdier  for  åbne  kystvande  og  en  stigning  i  dybdegrænse  for  

typespecifikke  referenceværdier  for  vandområder  med  naturlig  lavere  dybdefordeling  (f.eks.  lukkede  fjorde).

Ålegræsdybdegrænse

WFD  normative  definitioner  kobler  status  for  de  biologiske  kvalitetselementer  med  status  for  de  

hydromorfologiske  og  fysisk-kemiske  understøttende  kvalitetselementer.  De  normative  definitioner  

(WFD,  bilag  V,  1.2)  opstiller  denne  sammenhæng  ved  at  definere  generelle  referencebetingelser  for  det  

fysisk-kemiske  element  som  "elementer  svarer  fuldstændigt  eller  næsten  fuldstændigt  til  uforstyrrede  forhold"  

og  i  afsnittet  om  etablering  af  typespecifikke  referencebetingelser  det  kræves,  at  "fysisk-kemiske  forhold  skal  

etableres"  for  vandområder  med  høj  økologisk  tilstand  (VRD,  bilag  II,  1.3(i)).

De  reviderede  referencebetingelser  viser  generelt  en  god  overensstemmelse  mellem  2.  (1.)  RBMP  og  

RBMP3  sæt  af  referencetilstandsværdier  og  reference
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Understøttelse  af  arbejdet  med  at  etablere  referencebetingelser  for  næringsstofunderstøttende  

element  og  grænseværdier  kunne  blandt  andet  være  følgende  dokumenter:  FFC  Tekniske  

Rapporter:  "Anvendelse  af  tryk-respons-relationer  mellem  næringsstoffer  og  biologiske  

kvalitetselementer:  En  metode  til  etablering  af  næringsstofunderstøttende  element.  grænseværdier  

for  vandrammedirektivet” (JRC  2018a);  og  "Fysisk-kemiske  støtteelementer  i  kystnære  

farvande" (Herrero  2022);  og  CIS-dokumentet:  "Bedste  praksis  for  etablering  af  næringsstofkoncentrationer  

for  at  understøtte  god  økologisk  status"  med  henvisning  til  JRC  Science  for  Policy-rapport  med  samme  

titel  (EC-JRC  2018)  CIS-dokumentet  indeholder  bilag  om  'Statistisk  værktøjssæt  til  at  hjælpe  med  

udvikling  af  næringsstofkoncentrationer”.

Kommissionen  bemærker,  at  der  skal  lægges  mere  fokus  på  eutrofieringsrelaterede  understøttende  

kvalitetselementer  såsom  nitrogen-  og  fosforkoncentrationer  samt  "lystilgængelighed" (f.eks.  Kd  

eller  SD).  Ydermere  bør  de  understøttende  kvalitetselementer  anvendes  til  sammenligning  af  

referenceforhold  og  klassegrænser  for  biologiske  kvalitetselementer,  og  derved  give  en  højere  grad  

af  tillid.  Kommissionen  –  Det  Fælles  Forskningscenter  gør  yderligere  opmærksom  på  næringsstoffer,  

det  er  vigtigt  at  gøre  opmærksom  på,  at  standarder,  der  i  øjeblikket  er  gældende  rundt  om  i  Europa,  

ikke  er  skræddersyet  til  behovene  i  vandrammedirektivet,  men  snarere  er  historiske  standarder,  der  er  sat  

til  at  opfylde  kravene  i  tidligere  direktiver.  Eksempelvis  standarderne  for  nitrater  i  ferskvand,  hvor  man  

kunne  blive  fristet  til  at  bruge  værdier  afledt  af  nitratdirektivet  (91/676/EØF)  som  en  standard  knyttet  til  G/

M-grænsen.  I  så  fald  er  der  behov  for  at  revidere  disse  standarder  med  de  særlige  krav  i  

vandrammedirektivet  for  øje  for  at  sikre,  at  de  også  er  kompatible  med  god  økologisk  tilstand  (EC-JRC  

2022).

bør  være  tilstrækkelige  som  værdier  for  det  hydromorfologiske  kvalitetselement  i  referenceforhold.  

Typespecifikke  referencetilstandsværdier  for  de  fysisk-kemiske  kvalitetselementer  blev  estimeret  for  

nitrogenkoncentration  relateret  til  både  Chl-a  og  ålegræsdybdegrænse  i  1.  fase  interkalibrering.  

Sammenlignet  med  hinanden  blev  de  vurderet  til  at  ligge  på  samme  koncentrationsniveau  (200  –  230  

µg  TN/l),  hvilket  indikerer  overensstemmelse  mellem  de  fastsatte  værdier  for  de  to  biologiske  

kvalitetselementer.  Disse  koncentrationsværdier  må  anses  for  at  repræsentere  påvirkede  (øgede)  

baggrundskoncentrationer,  fordi  de  forudsiges  af  regressionsmodeller  baseret  på  nutidige  

overvågningsdata,  der  repræsenterer  forhøjede  eutrofiske  tilstande  i  det  åbne  hav,  og  fordi  den  

grænseoverskridende  indflydelse  på  eutrofiering  af  åbent  vand  ikke  kan  redegøres  for.  Derfor  bør  

referencebetingelserne  for  nitrogenkoncentrationer  for  de  åbne  farvande  anses  for  at  være  på  et  lavere  

niveau.

Gennemsigtighed Vandgennemsigtighed  er  et  understøttende  kvalitetselement,  som  kan  udtrykkes  på  flere  måder  (f.eks.  

'lysdæmpning',  Secchi-dybde,  'lysgennemtrængningsdybde'  eller

Under  alle  omstændigheder  blev  de  forudsagte  referencebetingelser  ikke  rapporteret  i  RBMP1,  og  fokus  

i  RBMP2  og  RBMP3s  har  været  på  næringsstofinput-relationen  direkte  til  eutrofieringsfaktorer  (Chl-a-

koncentration  og  gennemsigtighed).  Følgelig  udledes  referencetilstandskoncentrationer  for  det  

næringsstofunderstøttende  kvalitetselement  ikke.
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Partikelformigt  organisk  stof,  for  det  meste  fytoplankton,  absorberer  og  spreder  lys,  

hvorimod  opløst  organisk  stof  absorberer  lys,  partikler  spreder  lys,  og  vand  absorberer  

lys,  Kd  er  et  mål  for  dæmpning,  deraf  et  indirekte  mål  for  vækstbetingelser  for  bentiske  

planter  og  alger.  For  ikke  at  forveksle  med  Kd  -  proxyen  (indikatoren)  for  

ålegræsdybdegrænsen  er  Kd  her  en  faktor,  der  beskriver  lysforholdene  for  ålegræssets  

dybdefordeling.

Et  understøttende  kvalitetselement  for  lysforhold  indgår  i  det  danske  

klassifikationssystem  defineret  som  et  lysbehov  for  vækst  af  angiospermer  

(rodplanter),  svarende  til  mindst  16  %  lys  på  havbunden  (udtrykt  som  middel  for  perioden  

marts  –  oktober). ).  Dette  krav  skal  opfyldes  på  den  vanddybde,  hvortil  angiospermer  skal  

kunne  vokse  for  at  en  god  miljøtilstand  kan  opnås  (G/M-grænse)  (Miljøministeriet  2021d).

Kd).  Lys  dæmpes  ned  gennem  vandsøjlen  af  forskellige  stoffer.
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3.2.1  Målsætning  og  tilgang

98

99

3.2  Opgave  2  -  Miljømål

1  Gennemgangen  skal  omfatte  en  samlet  vurdering  af  anvendeligheden  af

Gennemgang  af  miljømål  for  kystvande.  Grundlag  for  fastsættelse  af  miljømål  (EU's  EQR)

Denne  gennemgang  tager  udgangspunkt  i,  at  Chl-a  er  en  generelt  accepteret  og  

interkalibreret  indikator  for  planteplankton,  som  også  var  en

2  Gennemgangen  skal  omfatte  en  beskrivelse  af  grundlaget  for  fastsættelse  af  

miljømålet,  dvs.  grundlaget  for  fastlæggelsen  af  EU's  interkalibrerede  EQR  (dvs.  

den  faktor,  der  bruges  til  at  definere  forskellen  mellem  'god  tilstand'  og  

referenceværdien).

Det  europæiske  vandrammedirektiv  (WFD)  kræver,  at  nationale  

vandrammevurderingsmetoder  for  klassificeringer  af  god  økologisk  tilstand  

harmoniseres  gennem  en  interkalibreringsøvelse99.  Da  denne  opgave  beder  om  en  

gennemgang  af  de  danske  klassifikationsmetoder  og  deres  interkalibrering,  er  det  vigtigt  at  

have  EU  vandrammedirektivets  fælles  forståelse  af,  hvordan  klassegrænser  skal  sættes,  

og  hvad  en  interkalibreringsøvelse  omfatter.  Denne  fælles  forståelse  af  vandrammedirektivet  

er  udtrykt  i  forskellige  vejledningsdokumenter.  Til  formålet  med  denne  gennemgang  

fremhæver  dette  afsnit  nogle  få  nøgleprincipper  og  en  kort  oversigt  over  principperne  og  

trinene  til  at  sætte  grænser  for  økologiske  klasse;  af  interkalibreringsprocessen;  af,  hvordan  

den  videnskabelige  baggrund,  der  er  til  rådighed  for  processen,  spiller  en  rolle,  og  hvordan  

den  videnskabelige  øvelse  skal  gennemføres,  se  bilag  F.  Afsnittets  fokus  er  på  de  praktiske  

og  videnskabelige  dele,  der  er  relevante  for  denne  gennemgang  vedrørende  

kvalitetselementerne  fytoplankton  (her) ,  Chl  a)  og  angiospermer  (her  ålegræs).  Specifikke  

referencer  til  vandrammedirektivet  knyttet  til  disse  dele  kan  findes  i  vejledningsdokumenterne  

og  gentages  derfor  ikke  her.

1  Gennemgang  af  det  videnskabelige  grundlag  for  metodiske  forbedringer  indført  i  RBMP3  

for  at  fastlægge  miljømålene  (god  økologisk  tilstand).  Kunne  Danmark  have  

indberettet  andre  data  til  interkalibrering,  og  ville  det  give  andre  mål?

analyser  til  bestemmelse  af  det  økologiske  mål  samt  dets  begrænsninger.

Underopgaver:

hvis  resultater  kan  udtrykkes  som  EQR  (økologisk  kvalitetsforhold).  I  denne  gennemgang,  som  i  CIC-GD  No,  

14,  bruges  udtrykket  'WFD  assessment  method'  i  stedet  for  'monitoring  system',

Vandrammedirektivet  beskriver  interkalibrering  i  bilag  V,  1,4,1,  ved  hjælp  af  udtrykket  "for  at  sikre  

sammenligneligheden  af  overvågningssystem"  -  hvor  "overvågningssystem"  i  vandrammedirektivets  bilag  V,  1,4,1,

skal  fortolkes  til  kun  at  betyde  biologisk  vurdering,  anvendt  som  et  klassifikationsværktøj,
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3.2.2  Analyse  og  vurdering
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konklusion  på  "International  evaluering  af  de  danske  havmodeller"

Bestemmelse  af  høj/god  (H/G)  og  god/moderat  (G/M)  klassegrænser  er  en  del  af  interkalibreringsprocessen,  

og  retningslinjer,  der  foreskriver  procedurer  og  krav  til  den  videnskabelige  proces,  er  specificeret  i  CIS-GD  nr.  

14.

(Herman  et  al.  2017).

Mens  tryk  (N-koncentration)-påvirkningsgradienten  Chl-a  generelt  er  dokumenteret  at  være  kontinuerlig,  

kunne  diskontinuitet  forventes  at  have  været  tilfældet  for  ålegræs-udbredelsen  i  den  sidste  del  af  1800-tallet,  

selvom  næringsstofbelastningen  steget  i  den  periode.  Ud  fra  en  generel  forståelse  af  økosystemer  udsætter  

nogle  biologiske  elementer  modstandsdygtighed  over  for  ændringer  i

Et  nøgletrin  i  interkalibreringsøvelsen  er  beskrivelse  af,  hvordan  det  biologiske  kvalitetselement  forventes  

at  ændre  sig,  efterhånden  som  påvirkningen  af  tryk  eller  tryk  på  støtteelementer  øges  og  relaterer  sig  til  WFD  

normative  definitioner,  for  at  identificere  enhver  diskontinuitet  i  forholdet  mellem  den  parameter,  der  anvendes  

til  det  biologiske  kvalitetselement  og  tryk-påvirkningsgradienten  repræsenteret  af  datasættet  og  i  givet  fald  hvis  

diskontinuiteten  vedrører  en  klassegrænse  eller  klassecenter.  Et  andet  trin  er  at  vurdere,  om  klassecentre  eller  

klassegrænser  kan  lokaliseres  ved  hjælp  af  parrede  parametre  relateret  til  det  samme  tryk.

Medlemsstaterne  skal  etablere  vurderingsmetoder  med  henblik  på  at  estimere  værdierne  af  de  

biologiske  kvalitetselementer.  Med  henblik  på  vurdering  af  kystvandenes  tilstand  opstiller  

vandrammedirektivet,  bilag  V,  1.2,  et  klassifikationssystem,  hvor  miljømålsætningen  om  god  økologisk  

tilstand  generelt  er  defineret  af  de  normative  definitioner:  ”Værdierne  af  de  biologiske  kvalitetselementer  

for  Overfladevandsforekomsttypen  udviser  lave  niveauer  af  forvrængning  som  følge  af  menneskelig  

aktivitet,  men  afviger  kun  lidt  fra  dem,  der  normalt  er  forbundet  med  overfladevandsforekomsttypen  under  

uforstyrrede  forhold”.  Hvordan  begrebet  lidt  skal  forstås  er  ikke  defineret;  det  skal  dog  forstås  sammen  med  

definitionen  af  moderat  økologisk  tilstand,  hvor  moderate  tegn  på  forstyrrelse  fra  menneskelige  aktiviteter  

accepteres  med  "betydeligt  mere  forstyrrelse  end  under  forhold  med  god  tilstand".

Fastlæggelse  af  klassegrænser

Figur  3-13:  Bestemmelse  af  tryk-påvirkningsgradient  (CIS-GD  nr.  14)
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udtrykkes  som  en  numerisk  værdi  mellem  nul  og  én,  med  høj  økologisk  tilstand  repræsenteret  ved  værdier  

tæt  på  én  og  dårlig  økologisk  tilstand  ved  værdier  tæt  på  nul  (VRD,  bilag  V,  1.4).

Europa-Kommissionen  har  faciliteret  tre  faser  af  interkalibreringen  (IC)  gennem  Det  Fælles  

Forskningscenter  (JRC),  og  for  mange  biologiske  kvalitetselementer  (BQE)  er  denne  interkalibreringsøvelse  

blevet  afsluttet.  Resultaterne

(EQR),  og  med  henblik  på  klassificering  af  økologisk  tilstand  skal  EQR

Her  er  det  vigtigt  at  forstå,  at  en  EQR  ikke  er  et  udtryk  for  den  afvigelse  fra  referenceforhold,  der  er  

udtrykt  i  definitionen  af  økologiske  tilstandsklasser.  Derfor  kan  en  EQR  for  klassegrænsen  mellem  god  

og  moderat  tilstand  ikke  pålydende  forstås  som  en  faktor,  der  definerer  forskellen  mellem  god  økologisk  

tilstand  og  referenceforhold.  EQR  er  kun  inkluderet  i  vandrammedirektivet  af  sammenlignelighedsgrunde.  

I  stedet  er  den  nominelle  værdi  for  status  for  et  biologisk  kvalitetselement  ved  god/moderat  (G/M)  

klassegrænse  sammenlignet  med  referenceforholdsværdierne  sammen  med  tilgangen  for  den  konkrete  

vurderingsmetode,  der  skal  anvendes  til  vurderingen  af  om  en  værdi  for  (G/M),  et  udtryk  for  en  lille  afvigelse  

fra  referencebetingelser.

EU  interkalibrering

For  at  sikre  sammenlignelighed  mellem  medlemsstaterne  skal  resultaterne  af  deres  nationale  

vurderingsmetoder  udtrykkes  som  økologiske  kvalitetsforhold

behandle

Vandrammedirektivet,  bilag  V,  1.2,  bør  de  respektive  grænseværdier  anvendes  i  medlemsstaternes  

klassifikationer  af  overvågningssystemer.  De  samme  værdier  bør  derfor  anvendes  i  beregninger,  der  

danner  grundlag  for  vedtagelse  af  nødvendige  tiltag  for  at  nå  miljømålene.  Et  resumé  af

økologisk  tilstand,  når  den  udsættes  for  pres  i  en  uforstyrret  (steady  state)  tilstand.  Dette  kan  være  

tilfældet  for  ålegræssens  reaktion  på  en  stigning  i  næringsstofbelastningen  i  slutningen  af  1800  som  

beskrevet  af  Timmermann  (2020)  og  i  Aarhus  Universitets  notat  vedlagt  svaret  til  Folketingets  Miljø-  

og  Fødevareudvalg100.  Relevansen  af  dette  fænomen  for  bestemmelse  af  en  referencenæringsstofmængde  

behandles  mere  detaljeret  i  afsnit  4.4.  Men  selvom  manglen  på  historiske  data  om  trykdeskriptoren  gør  det  

vanskeligt  at  fastlægge  gradienten,  der  dækker  referenceforhold,  har  brugen  af  at  definere  alternative  

benchmarks  for  både  Chl-a  og  'ålegræsdybdegrænse'  som  beskrevet  i  afsnit  3.1  vist  sig  mulig.  I  tilfælde,  hvor  

to  eller  flere  biologiske  elementer  reagerer  på  det  samme  tryk,  anbefales  det  at  parre  deres  tryk-

påvirkningsgradienter  for  at  bestemme,  om  deres  klassecentre  eller  klassegrænser  stemmer  overens.

Økologisk  kvalitetsforhold  

(EQR)

af  øvelserne  er  fastlagt  i  en  kommissionsbeslutning  (Kommissionens  beslutning  (EU),  2018-229)101,  og  

den  videnskabelige  baggrund  for  resultaterne  er  dokumenteret  i  tekniske  rapporter  fra  EF-JRC.  Da  

resultaterne  i  Kommissionens  beslutning  er  i  overensstemmelse  med  de  normative  definitioner,  der  er  

angivet  i

(2013/480/EF)  ophæves

Notat  indgår  i  Miljø-  og  Fødevareministeriets  svar  på  spørgsmålet

2018/229/EF  -  den  seneste  af  tre  afgørelser  -  den  første  (2008/915/EF)  og  den  anden

MOF  alm.  del  681  af  24.  marts  2020.
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Chl-a  klassegrænser

behandle

Den  1.  interkalibrering  resulterede  i  interkalibrerede  referenceværdier  og  værdier  for

interkalibrering

For  de  biologiske  grundstoffer  fytoplankton  og  makroalger  og  angiospermer  deltog  Danmark  i  interkalibreringen  

1.  fase  med  deskriptorerne  Chl-a  og  dybdegrænsen  for  ålegræs  (Zostera  marina).  Resultaterne  af  1.  fase  

interkalibrering  blev  betragtet  som  foreløbige  for  Chl-a.

interkalibreringsprocessen  og  den  videnskabelige  øvelse  kan  findes  i  Appendiks  F.

For  Danmarks  vedkommende  omfattede  den  2.  IC-beslutning,  som  dannede  grundlag  for  RBMP2,  kun  

BC  8-typen  med  reviderede  H/G-  og  G/M-EQR'er  og  NEA1/26c-typen  med  samme  H/G-  og  G/M-værdier  og  

EQRs  som  i  1.  IC-beslutning.

Klassegrænser  for  Chl-a  er  i  både  RBMP2  og  RBMP3  indstillet  til

H/G-  og  G/M-klassegrænserne  og  de  tilhørende  EQR'er  for  de  danske  åbentvandstyper.  Resultaterne  af  den  

1.  interkalibreringsøvelse  var  imidlertid  ufuldstændige  –  for  alle  lande  –  og  blev  inkluderet  i  IC-beslutningen  på  

et  foreløbigt  grundlag  med  den  forståelse,  at  yderligere  resultater  ville  blive  inkluderet,  når  de  relevante  

oplysninger  ville  være  blevet  leveret  af  medlemsstaterne.

Dansk  deltagelse  i  

interkalibrering

Chl-a-koncentration  blev  valgt.  I  det  følgende  vil  kun  økologiske  kvalitetsstatus  klassegrænser  og  EQR  baseret  

de  gennemsnitlige  sommer  Chl-a  koncentrationer  blive  diskuteret,  da  det  er  den  metrik,  der  anvendes  i  

modellerne  til  beregning  af

Se  også  afsnit  4.4  og  4.5.

Danmark  deltog  i  1.  fase  (2003-2008)  WFD  CIS  interkalibrering  af  fytoplanktonkvalitetselementet.  NEA  og  Baltic  

GIG'erne  interkalibrerede  enkelte  metrikker  baseret  på  Chl-a-koncentration.  For  baltiske  IC-typer  blev  den  

gennemsnitlige  sommer  (maj/juni-september)  Chl-a-koncentration  valgt.  For  de  nordøstatlantiske  IC-typer  er  90  

percentilen  for  forår-sommer  (marts-september)

individuelle  kystvandsforekomster/-typer,  baseret  på  de  etablerede  referenceforhold  og  blot  ved  at  

anvende  de  interkalibrerede  EQR-værdier.  Kun  for  den  2.  blev  der  anvendt  én  EQR-værdi  for  de  indre  danske  

kystfarvande,  og  for  RBMP3  blev  der  anvendt  specifikke  EQR-værdier  for  de  tre  relevante  fælles  IC-typer.

Den  første  interkalibreringsfase  fandt  sted  fra  2004  til  2007,  den  anden  interkalibreringsfase  fra  2008  til  

2012,  og  den  tredje  interkalibreringsfase  startede  i  2013  og  var  planlagt  til  at  fortsætte  indtil  2016.  Målet  med  

3.  fase  interkalibreringsfasen  var  at  interkalibrere  BQE'er,  der  var  ikke  dækket  i  fase  1  og  2.

RBMP1  1.  fase

MAI  til  de  indre  danske  kystfarvande.

For  interkalibrering  af  økologiske  tilstandsgrænser  for  kystvande  tilhører  Danmark  to  

interkalibreringsgrupper.  En  for  Østersøen  (Baltic  GIG)  og  en  anden  for  det  nordøstlige  Atlanterhav  (NEA  GIG).  

Inden  for  disse  interkalibreringsgrupper  deler  Danmark  fælles  interkalibreringstyper  med  Sverige  (BC6  og  NEA  

8b)  og  med  Tyskland  (BC8  og  NEA  26c).  Én  interkalibreringstype  (NEA  26d)  deles  ikke  med  andre  lande  (se  

afsnit  3.1).
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To  forskellige  tilgange  blev  brugt  til  at  sætte  Chl-a-grænserne  mellem  god  og  moderat  økologisk  tilstand  for  

de  udvalgte  danske  interkalibreringssteder  (Carstensen  et  al.  2008):

Chl-a  er  etableret  ved  hjælp  af  nyere  overvågningsdata.  Stedspecifikke  grænser  for  TN  og  Chl-a  blev  

forudsagt  ud  fra  modellerede  tidsserier  af  næringsstoftilførsler  til  de  danske  stræder.  Grænseværdierne  

for  tilførte  næringsstoffer  for  forskellige  tidsperioder  blev  udvalgt  ved  hjælp  af  ekspertvurderinger.

Videnskabelig

1.  Historiske  Secchi-dybdeobservationer  sammenlignes  med  Chl-a  Secchi-dybde

Som  beskrevet  for  udledning  af  referencebetingelser  blev  sidstnævnte  tilgang  valgt,  og  grænser  mellem  

økologiske  statusklasser  blev  fundet  ud  fra  en  generisk  relation  mellem  Chl-a  og  TN.  Årlige  værdier  af  

sommer  Chl-a  (maj  september)  blev  relateret  til  vinter  TN  (januar-juni)  ved  hjælp  af  den  funktionelle  

sammenhæng  (Figur  3-3).  Egnetheden  af  funktionen  blev  undersøgt  og  bekræftet,  og  TN-koncentrationens  

repræsentativitet  for  den  biotilgængelige  kvælstoffraktion  blev  konkluderet  af  et  proportionalt  forhold  i  

overensstemmelse  med  den  begrebsmæssige  teori.  Stedspecifikke  faktorer  for  forskellige  kystvande  blev  

estimeret,  og  begrænsningen  af  modellernes  anvendelighed  blev  identificeret.

baggrund

om  det  etablerede  nitrogentilførsels-TN-koncentrationsforhold  for  flodmundinger  og  kystnære  farvande  

(Figur  3-3  –  beskrevet  i  afsnit  3.1).  Forskellige  økologiske  tilstandsklasser  var  karakteriseret  ved  tilførslen  

af  kvælstof  fra  forskellige  tidsperioder  siden,  hvad  der  på  det  tidspunkt  blev  anset  for  at  være  

referencesituationen  (omkring  1900).  For  de  indre  danske  kystnære  farvande  tog  udgangspunkt  i  HELCOM  

Eutro's  anbefalinger  om  50  pct.  afvigelse  fra  referencebetingelserne  til  et  fastlæggelsesgrundlag  for,  hvor  

klassegrænserne  skulle  sættes.  H/G-  og  G/M-klassegrænserne  blev  foreslået  i  kombination  med  en  

antagelse  om,  at  status  i  de  fleste  åbne  kystvande  i  perioden  frem  til  1950  blev  anset  for  at  have  høj  

økologisk  tilstand,  svarende  til  en  kvælstoftilførsel  til  de  indre  kystvande  pr.  ca.  22  kton  N  år-1 ,  og  at  den  

økologiske  tilstand  i  1950'erne  og  1960'erne  blev  vurderet  til  at  være  god,  svarende  til  en  kvælstofbelastning  

på  ca.  32  kton  N  år-1  (inklusive  37  %  øget  retention  i  begge  perioder.  Moderat/dårlig  og  dårlige/dårlige  

klassegrænser  blev  foreslået  baseret  på  eutrofieringsstatus  i  slutningen  af  1960'erne  og  1970'erne,  som  med  den  høje  

stigning  i  kvælstoftilførsel  blev  anset  for  at  være  moderat,  svarende  til  en  gennemsnitlig  kvælstoftilførsel  på  

omkring  73  kton  N  år.

relationer  etableret  ud  fra  nyere  data  (som  beskrevet  ovenfor).  Grænser  mellem  god  og  moderat  status  

for  Chl-a  defineres  derefter  som  referencebetingelser  plus  50  procent  i  overensstemmelse  med  HELCOM  

Eutro-tilgangen.

Grænser  mellem  statusklasser  for  TN-koncentrationer  blev  beregnet  baseret

Det  danske  videnskabelige  grundlag  for  at  etablere  referenceforhold  og  sætte  klassegrænser  for  fytoplankton  

BQE  blev  igangsat  i  de  første  år  af  WFD  implementeringen.  Som  beskrevet  i  afsnit  3.1  blev  koncentrationen  af  

underelementet  Chl-a  valgt  af  medlemsstaterne  som  en  metrik  for  interkalibrering  af  planteplanktonelement.

2.  Sammenhæng  mellem  kvælstofbelastning  og  TN  samt  mellem  TN  og
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Som  fremhævet  ovenfor  er  det  vigtigt  at  huske  på,  at  EQR  –  især  for  Chl-a  –  i  sig  selv  ikke  udtrykker  en  'afvigelse'  

fra  referencebetingelser.  Da  intervallet  af  værdier,  der  repræsenterer  høj  status  til  dårlig  status,  varierer  fra  lave  

til  høje  værdier,  beregnes  EQR  i  omvendt  tilstand:  den  laveste  værdi  divideret  med  den  højeste  værdi.  For  

eksempel  er  HELCOM  Eutro-tilgangen  på  50  procent  afvigelse  fra  referencebetingelser  lig  med  en  EQR-værdi  på  

0,67.  En  EQR-værdi  på  0,63  svarer  derfor  til  en  afvigelse  på  59  procent  fra  referencen

RBMP1  -  1.  fase

korrektion  af  nitrogenbelastningen  forbundet  med  de  ovenfor  nævnte  tidsperioder.

På  tidspunktet  for  1.  fase  interkalibrering  var  der  ikke  tilstrækkelige  data  til  en  interkalibrering  af  Chl-a  for  andre  

IC-typer,  der  dækker  de  indre  danske  kystnære  farvande.  Desuden  blev  der  i  IC  1.  fase  ikke  anvendt  nogen  

fælles  tilgang/benchmarking  blandt  GIG'er  eller  medlemsstater  for,  hvordan  man  fikser  referencebetingelser,  

og  der  blev  ikke  bygget  nogen  fælles  database  til  at  verificere  og  validere  den  høje  status,  H/G-  eller  G/M-

grænsen  i  forhold  til  en  abiotisk  karakterisering  i  skalaen  af  den  almindelige  interkalibreringstype,  hvilket  var  et  

klart  krav  i  den  opdaterede  IC-vejledning  til  2.  fase  interkalibrering.  Ydermere  blev  det  konkluderet,  at  forholdet  

mellem  hind-castede  estimater  af  nitrogentilførsler  (TN)  og  Chl-a  burde  være  en  bredere  anvendt  tilgang  i  

fremtiden,  og  forsøge  også  at  skabe  forbindelse  til  reference  næringsstofkoncentrationer  i  floder  og  

havstrategirammen.  Direktiv  (EF-JRC  2011).

resultat

betingelser.

interkalibrering

input  på  91  kton  N  år-1 ,  og  i  visse  år  kan  status  være  blevet  betragtet  som  dårlig  (i  gennemsnit  110  

kton  N  år-1  for  de  tre  værste  år)

vist  i  tabel  3-2  blev  anbefalet  til  de  danske  interkalibreringssteder  i

.  I  1980'erne  blev  forholdene  anset  for  virkelig  dårlige,  med  et  gennemsnit

under  hensyntagen  til  HELCOM  Eutro  50  procent  tilgang,  Chl-a  grænser

For  39  forskellige  vandområder  blev  klassegrænseværdier  for  TN-koncentrationer  estimeret,  og  disse  værdier  

blev  brugt  til  estimering  af  klassegrænseværdier  for  Chl-a  ved  den  etablerede  funktionelle  sammenhæng  mellem  

TN-koncentrationen  og  Chl-a-koncentrationen  –  se  afsnit  3.1.  Baseret  på  disse  resultater  og

undersøgelser  baseret  på  mere  data  og  information  har  etableret  grundlag  for

Østersøen  (EF-JRC  2009)  og  grænser  blev  inkluderet  i  den  første  kommissionsbeslutning  (CD  

2008/915/EF)  om  interkalibreringsresultater.

(Carstensen  et  al.  2008).  Til  disse  overvejelser  skal  det  bemærkes,  at  senere
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1.3

µg/l

God/moderat  

grænse

1.2

0,630,92

Interkalibreringssteder  Referencebetingelser

1.9

1,5-1,9

EQR  

(gennemsnit)µg/l  EQR

IC  BC  8  Bornholm  vest

Bornholm  vest

Høj/god  

grænse

1.3

0,71

(1.2)

0,92

1

Tabel  3-2:  Anbefalede  og  1.  fase  IC-besluttede  klassegrænser  og  relaterede  EQR'er  for  IC-typen  BC  

8.

*:  Referenceværdi  bestemt  af  de  nominelle  klassegrænser  og  de  respektive  EQR'er
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Af  disse  grunde  blev  der  udover  EQR'erne  inkluderet  værdier  for  H/G  og  G/M  grænsen  i  beslutningen.

værdier  og  ved  hjælp  af  Kommissionens  beslutning  interkalibrerede  EQR  H/G-  og  G/M-værdier  for  BC  

8  IC-typen.  En  interkalibrering  med  Sverige  af  disse  referencebetingelser  fandt  sted  i  2015  ved  anvendelse  

af  de  nominelle  værdier  af  H/G-  og  G/M-klassegrænserne  og  deres  EQR'er  for  de  fælles  fælles  IC-typer  BC  

6  og  NEA  8b,  og  resulterede  kun  i  mindre  justeringer  i  både  værdierne  og  EQR'erne  (se  afsnit  3.1  og  3.8).  

Resultatet  blev  inkluderet  i  3.  fase  Kommissionens  beslutning  (CD  2018/229/EU)  om  interkalibreringsresultater  

og  danner  grundlag  for  udarbejdelse  af  RBMP3.  For  alle  IC-typerne  –  undtagen  NEA  1/26d  –  er  alle  trin  i  

interkalibreringsprocessen,  der  er  beskrevet  i  vejledningsdokumenterne,  blevet  fuldført  for  Chl-a.  For  NEA  

1/26d  har  det  ikke  været  teknisk  muligt  at  gennemføre  sammenlignelighedsvurderingen,  fordi  typen  ikke  deles  

med  andre  lande.

Resultaterne  af  1.  fase  interkalibrering  blev  betragtet  som  foreløbige,  hvilket  førte  til  en  2.  fase  interkalibrering  

mellem  Danmark  og  Tyskland  for  IC  type  BC  8.

I  betragtning  af,  at  det  videnskabelige  grundlag  for  1.  fase  interkalibrering  ikke  dækkede  det  fulde  

fytoplanktonkvalitetselement,  og  at  forskelle  i  prøveudtagning  og  analysemetoder  mellem  medlemsstaterne  

ikke  gjorde  det  muligt  at  udføre  fuld  interkalibrering,  blev  resultaterne  af  1.  fase  interkalibrering  inkluderet  i  

første  kommissionsbeslutning  (CD  2008/915/EF)  om  interkalibreringsresultater  på  et  foreløbigt  grundlag.  På  

grund  af  tilgængeligheden  af  data  og  vurderingsmetoder  blev  værdierne  af  f.eks.  Chl-a  imidlertid  betragtet  

som  direkte  sammenlignelige  på  tværs  af  medlemsstaterne,  forudsat  at  der  blev  taget  hensyn  til  forskellene  i  

metoder.

Som  beskrevet  i  afsnit  3.1  blev  reviderede  typespecifikke  og  stedspecifikke  referenceværdier  estimeret  

for  flere  kystvande.  Til  udarbejdelse  af  RBMP2  blev  der  fundet  typespecifikke  og  stedspecifikke  

klassegrænser  mellem  alle  økologiske  tilstandsklasser  for  alle  danske  kystvande  baseret  på  disse  

referencer.

interkalibrering

interkalibrering,  udvidet  med  yderligere  datasæt  fra  begge  lande,  og  efter  CIS-

interkalibreringsprotokollen  ved  at  adressere  og  sammenligne  tryk-påvirkningsforholdet  mellem  

nitrogenkoncentration  og  Chl-a-koncentration  (se  afsnit  3.8).  Grænseværdierne  for  1.  fase  interkalibrering  

(tabel  3-2)  gik  ind  i  interkalibreringsøvelsen  og  blev  bekræftet  ved  de  samme  nominelle  værdier.  Kun  

EQR'er  indgår  i  2.  fase  kommissionsbeslutning  (CD  2013/480/EU)  om  interkalibreringsresultater  med  

værdierne  0,8  for  H/G-klassegrænsen  og  0,6  for  G/M-grænsen,  der  skal  anvendes  for  den  danske  

kystfytoplanktonmetode.

RBMP2  –  2.  fase

Resultatet  af  2.  fase  interkalibrering  (2009-2011)  mellem  Danmark  og  Vurdering  af  resultatet  af  2.  fase  Tyskland  for  den  fælles  CI  type  BC  8,  der  blev  anvendt  til  forberedelse  af  BC  8  interkalibrering  RBMP2,  blev  inkluderet  i  EF-

beslutningen  2013/480/  EC  med  EQR'erne  (0,8  og  0,6),  der  skal  anvendes  med  den  danske  kystfytoplanktonmetode.  EQR-værdien  på  0,6  repræsenterer  en  afvigelse  fra  referencebetingelser  på  67  procent  –  hvilket  adskiller  sig  fra  de  50  

procent  afvigelse,  som  er  aftalt  af  Østersøstaterne  i  HELCOM  Eutro-tilgangen,  som  både  Tyskland  og  i  første  omgang  Danmark  følger  i  G/M-klassegrænsen  indstilling  (svarende  til  en  EQR  på  0,67).  Denne  forskel  kan  dog  forklares  ved,  at  

interkalibreringen  er  iflg

Denne  interkalibrering  blev  udført  på  baggrund  af  oplysningerne  fra  1.  fase
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(1.04H/G/1.14G/M  versus  1.2)  det  burde  ikke  være  tilfældet,  og  resultatet  afviger  også  

fra  referenceværdien,  der  kom  ind  i  interkalibreringen  (tabel  3-3).

de  danske  nominelle  værdier  resulterer  i  to  forskellige  referencetilstandsværdier

Interkalibreringsprocessen  –  opsummeret  i  afsnit  3.8  –  udføres  i  henhold  til  mulighed  3b  i  

interkalibreringsprotokollen  (CIS-GD  nr.  14,  bilag  V).

til  vurderingsmetoden,  som  er  et  planteplanktonindeks  i  Tyskland,  og  ikke  klorofyl-a-parameteren.  De  nominelle  

værdier,  der  kom  ind  i  interkalibreringen  for  begge  lande,  er  bekræftet  i  IC-rapporten  for  både  Danmark  og  

Tyskland.  Brug  af  de  to  interkalibrerede  EQR'er  (0,8  og  0,6)  med

Denne  mulighed  bruger  en  direkte  sammenligning;  dog  ved  en  transformation  af  den  nationale  EQR  

til  en  fælles  normaliseret  skala  (EQR-ICM)  med  alle  klasser  lig  med  0,2  (H/G-grænse  svarende  til  0,8,  G/M-

grænse  til  0,6),  og  dermed  definere  forskellige  transformationsformler  for  hvert  land .  Justering  af  de  nationale  

klassegrænser  –  om  nødvendigt  –  for  at  matche  disse  normaliserede  EQR-værdier  blev  foretaget  ved  en  

iterativ  proces.  Den  tyske  indstilling  af  G/M-klassegrænser  sker  på  den  måde  ved  at  bruge  en  EQR-værdi  på  

0,67  for  Chla-a  for  alle  deres  kystvande,  men  fordi  Tysklands  klassifikationsmetode  for  kystvande  opererer  

med  et  planteplanktonindeks,  er  EQR  for  Chl-a  transformeres  til  den  normaliserede  EQR-skala,  hvor  en  EQR  

på  0,6  svarer  til  en  EQR  på  0,67  for  Chla. .  De  resulterende  normaliserede  EQR-værdier  (0,6  og  0,8)  er  

inkluderet  i  Kommissionens  beslutning  uden  tilbagetransformation,  men  med  den  opfattelse,  at  de  for  Danmark  

skal  anvendes  efter  "Dansk  kystfytoplanktonmetode".  De  interkalibrerede  EQR-værdier  i  Kommissionens  

beslutninger  (både  CD  2013/480/EU  og  CD  2018/229/EU)  skal  således  transformeres  tilbage  til  den  danske  

EQR-skala,  før  de  anvendes  ved  fastsættelse  af  G/M-klassegrænser  for  den  danske  BC  8.  kystnære  farvande.

105

Machine Translated by Google



106

I  2015  blev  de  etablerede  Chl-a  referencetilstandsværdier  og  klassegrænser  for  RBMP2  taget  gennem  en  

mere  omfattende  interkalibrering  af  Chl  a  i  kystvande.  Det  foregik  mellem  Danmark,  Norge  og  Sverige,interkalibrering

Implikationen  af  en  manglende  tilbagetransformation  af  EQR'erne  i  Kommissionens  beslutninger  indikerer,  at  

der  er  anvendt  for  lempelige  målsætninger  for  Chl-a  i  de  danske  kystfarvande.  BC  8  EQR'erne  bruges  til  at  

sætte  klassegrænser  også  for  BC  6  og  NEA  8,  og  derved  indføres  samme  risiko  for  at  sætte  forkerte  

grænseværdier  for  de  fleste  danske  kystnære  farvande.  Det  kunne  også  have  haft  betydning  for  resultaterne  

af  interkalibreringen  med  Sverige  for  BC  6  og  NEA  8  ved  en  forkert  justering  af  klassegrænserne  i  processen.  

Det  er  vanskeligt  at  vurdere  effekten  af  en  manglende  tilbagetransformation,  da  der  ikke  findes  præcise  

tekniske  oplysninger  om,  hvordan  interkalibreringen  med  Tyskland  for  BC  8  er  udført  teknisk.  Sverige  har  dog  

ikke  anvendt  resultaterne  af  3.  fase-interkalibreringen  og  Kommissionens  beslutning,  men  anvender  EQR-

værdierne,  som  det  har  indtastet  i  interkalibreringen,  og  som  i  de  fleste  tilfælde  er  mere  stringente.  Baseret  på  

ovenstående  fund  og  erfaringerne  fra  de  forskellige  interkalibreringer,  der  er  gennemført,  vil  en  korrektion  af  

de  danske  EQR'er  forårsaget  af  den  manglende  tilbagetransformation  sandsynligvis  være,  at  de  danske  EQR-

værdier  bør  justeres  til  mere  stringente  værdier  med  G/M-grænsen  indenfor  intervallet  0,63-0,67.  For  yderligere  

detaljer  om  den  dansk-tyske  og  den  danske  svenske  interkalibrering,  se  afsnit  3.8.

2015

RBMP3  –  3.  fase

Fase  IC

1.0 1.3

1.2

nd  
2

0,6

0,6

1.7

1,7/1,92

0,8

0,6

Høj/god  grænse

0,78

Fase  IC  EQR  1,04H/G

RBMP2

Østersøen

0,92

0,8

0,8/1,3  0,8/0,462

rd  
3

EQR  

(gennemsnit)

NEA  8b

0,63

RBMP3

Fase  IC

0,62

1.3

RBMP3

Referencebetingelser

1,63

BC  6

µg/l

1,2/1,22  0,79/0,742  1,5/1,63  0,59/0,5520,9

Øresund  N,

1.9

1.3

0,6/0,322

1.3

nd  
2

1,36

0,6

0,8

1.3

RBMP2

God/moderat  

grænse

1.7

0,92

0,63

Fase  IC

1

/1,14G/M

0,96

1.9

RBMP3

1.0

Interkalibreringssteder

0,79

0,8

0,6/0,522

(1.2)Fase  IC

BC  8

1.06

Østersøen  SW

µg/l  EQR

0,8/0,772

0,59rd  
3

1,3/1,92

RBMP2

1,72

1,0/1,36  0,78/0,592  1,3/1,72  0,62/0,472

1.3

µg/l

1.22

1.0

1,5  –  1,9

2.  og  RBMP3s  sammenlignet  med  de  interkalibrerede  værdier .

2)  Resulterende  EQR'er,  da  de  vil  være  baseret  på  de  reviderede  referenceværdier  

og  respekterer  de  interkalibrerede  nominelle  klassegrænseværdier  i  CD  2018/229/
EU.

1)  Referenceværdier  hidrørende  fra  beregning  ved  hjælp  af  IC  EQR'er  med  de  

interkalibrerede  nominelle  klassegrænseværdier  i  CD  2018/229/ EU.

Tabel  3-3:  Illustration  af  ændringer  i  referenceforhold  og  H/ G  og  G/ M  grænser  i

1

st

1
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De  to  almindelige  EU-interkalibreringsvandtyper  BC6  og  NEA  8a,  der  er  delt  mellem  Sverige  og  Danmark,  blev  

behandlet.  Efter  at  have  sammenlignet  værdier  for  referenceforhold  og  klassegrænser  for  H/G  og  G/M  økologisk  

status  på  den  fælles  skala,  blev  interkalibrerede  værdier  besluttet  (i  de  fleste  tilfælde  ved  middelværdi)  og  

oversat  tilbage  til  de  nationale  skalaer.

For  nationale  vandområder,  der  ikke  er  inkluderet  i  interkalibreringen,  blev  referenceforhold  og  

klassegrænser  foreslået  ved  at  skalere  interkalibreringsresultaterne  for  den  specifikke  type.

perioder.  Der  var  en  stærk  signifikant  sammenhæng  mellem  de  nationale  målinger,  hvilket  gjorde  det  muligt  at  

oversætte  referenceværdier  og  klassegrænser  på  de  nationale  skalaer  til  en  fælles  metrisk  skala102.  Og  man  

enedes  om  at  bruge  den  danske  metrik  som  den  fælles  metriske,  da  den  indeholdt  et  større  sæsonvindue  end  

den  svenske  metrik,  og  fordi  den  blev  anset  for  at  være  mere  robust  og  præcis  end  den  norske.  For  Danmark  

blev  referenceværdierne  og  klassegrænserne  udledt  for  RBMP2  anvendt.

og  Sverige  var  generelt  små,  og  sammenligningen  resulterede  kun  i  mindre  justeringer  af  værdier  for  

referencetilstand,  EQR  og  H/G  og  G/M  grænser.  For  Danmark  var  de  interkalibrerede  værdier  lidt  højere  end  

de  eksisterende  værdier  (én  til  seks  pct.).  Disse  tendenser  –  lidt  sænkede  værdier  for  Sverige  og  lidt  højere  

værdier  for  Danmark  –  sås  også  i  værdierne  for  de  nationale  typer,  der  ikke  er  medtaget  direkte  i  

interkalibreringen.

nationale  målinger  blev  beregnet  for  alle  vandområder  og  forskellige  vurderinger

omhandler  fem  forskellige  kysttyper  i  Østersøen  (BC)  GIG  og  North  East  Atlantic  (NEA)  GIG  (Carstensen  2016).  

Interkalibreringen  blev  udført  strengt  i  overensstemmelse  med  CIS-retningslinjerne  (CIS-GD  nr.  14).  Et  stort  

datasæt  med  overvågningsdata  fra  alle  tre  lande  blev  kombineret,  og  de  tre  forskellige

For  Danmark  var  de  (tilbage)  oversatte  reference-  og  klassegrænseværdier  faktisk  tæt  på  startværdierne.  

Forskelle  i  værdierne  mellem  Danmark

For  EU's  fælles  IC-steder  er  de  justerede  værdier  inkluderet  i  den  seneste  EF-beslutning  (EU)  2018/229/

EU103  om  værdierne  af  klassifikationer  af  medlemsstaternes  overvågningssystem  som  et  resultat  af  

interkalibreringsøvelsen.  Dog  bortset  fra  Carstensen  2016-rapporten  til  ECOSTAT  om  hvordan  interkalibreringen

klassificering  af  økologisk  tilstand,  Derfor  er  landenes  referencetilstandsværdier  og

brugt  på  den  måde  i  udarbejdelsen  af  vandområdeplanen,  afgørelsens  begreb  om  det  danske

En  bemærkning  til  Kommissionens  afgørelse  2018/229/EU,  der  skal  behandles,  er

repræsenterer  "Parameterværdier  er  udtrykt  i  ÿg/l  som  90  %ile  værdien",  i  betragtning  af  at  de  danske  

værdier  faktisk  repræsenterer  gennemsnitsværdier,  og  at  værdierne  er  blevet

grænser  for  NEA  8b  indgår  i  en  tabel,  der  ifølge  afsnittets  overskrift

EQR  klasse  grænseværdier  kan  ikke  sammenlignes  direkte,

Danmark,  Norge  og  Sverige  bruger  forskellige  metrics  –  beregningsmetoder  for

værdier  bør  ændres  for  at  undgå  fremtidige  misforståelser,

at  i  NEA  afsnittet  om  Phytoplankton  klorofyl-a,  de  danske  EQR'er  og  klasse
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grænser  i

Oversættelse  af  IC Interkalibreringsresultaterne  i  Kommissionens  beslutning  gælder  for  alle  almindelige  IC-typer  og  bør  anvendes  

på  nationale  typer,  der  svarer  til  de  almindelige  IC-typer,  samt  på  nationale  typer,  hvis  egenskaber  ikke  afviger  

væsentligt  fra  de  almindelige  IC-typers  egenskaber.  Ifølge

Forskellig  klasse

proceduren  er  blevet  fulgt,  kan  en  specifik  IC-protokol  for  CIS-GD  nr.  14  ikke

kystnære  farvande

Med  revisionen  af  Chl-a  referencebetingelsen  for  hver  af  de  på  hinanden  følgende

RBMP2  og  RBMP3

resultater  til  nationale

Kun  EQR'erne  og  de  nominelle  værdier  for  klassegrænserne  er  inkluderet  i  EF-beslutningen.  Imidlertid  

definerer  EQR-værdierne  og  de  nominelle  klassegrænser  sammen  i  sig  selv  den  interkalibrerede  værdi  for  

referencebetingelser.

resultaterne  af  en  (tidligere)  gennemført  interkalibreringsøvelse.  En  "revideret  national  klassifikationsmetode"  er  

en  metode,  der  allerede  var  interkalibreret  for  en  bestemt  almindelig  interkalibreringstype,  men  som  siden  er  

blevet  ændret  med  hensyn  til:  dataindsamling  (f.eks.  prøveudtagningsdesign,  prøvebehandling);  numerisk  

evaluering  (f.eks.  metrisk  udvælgelse,  indikatorscore,  kombinationsregler);  eller  klassifikation  (f.eks.  

referencedefinition,  grænsesætning).  Ændringer  af  nogen  af  disse  komponenter  kan  påvirke  sammenligneligheden  

med  den  interkalibrerede  standard.  Og  især:  Hvis  de  nye  grænser  er  lavere  (dvs.  mere  stringente)  end  de  gamle  

grænser,  skal  sammenligneligheden  med  den  interkalibrerede  standard  kontrolleres,  da  kriterierne  for  grænsebias  

måske  ikke  længere  er  opfyldt.  I  disse  tilfælde  skal  proceduren  for  montering  af  nye  klassificeringsmetoder  følges  

(CIS-GD  nr.  30).

blive  identificeret.

En  sådan  ændring  vil  blive  betragtet  som  en  revision  af  klassifikationssystemet,  hvilket  vil  kræve,  at  det  kan  

påvises,  at  den  reviderede  klassifikation  er  i  overensstemmelse  med  WFD  normative  definitioner,  og  at  

klassegrænserne  er  i  overensstemmelse  med

RBMP'er  (se  afsnit  3.1)  og  anvendelse  af  tilgangen  til  at  anvende  de  interkalibrerede  EQR-værdier  

ved  fastsættelse  af  G/M-grænseværdier  for  kystvandstyper  og  individuelle  vandområder,  ændres  

grænseværdierne  fra  RBMP2  til  RBMP3,  uanset  den  interkalibrerede  grænse  værdier  –  illustreret  i  tabel  3-3  

–  der  anses  for  at  være  faste  som  EQR'erne.

bestemmelserne  i  vandrammedirektivet  og  retningslinjerne,  skal  interkalibreringsresultaterne  være

denne  referencebetingelse  som  "anker"  for  klassificeringen.

En  mangel  ved  interkalibreringsresultaterne,  uanset  den  manglende  tilbagetransformation,  er,  at  de  data,  

der  anvendes  til  interkalibreringen,  kun  repræsenterer  (for  alle  involverede  lande)  økologisk  status  fra  moderat  til  

dårlig  –  der  er  ikke  tilstrækkelige  data,  der  dækker  hele  spektret  i  næringsstofbelastning.

Da  ændringerne  i  referenceforhold  forekommer  for  vandområder  i  alle  de  almindelige  IC-typer  BC  6,  BC  

8  og  NEA  8,  og  fordi  de  nye  grænser  for  RBMP3  er  lavere  end  i  RBMP2,  vil  ændringerne  indebære  en  forpligtelse  

til  at  følge  procedure  for  interkalibrering  af  reviderede  klassifikationsmetoder.  En  ny  interkalibrering  kunne  samtidig  

eliminere  spørgsmålet  om  den  manglende  tilbagetransformation  af  interkalibreringsresultaterne  for  BC  8  beskrevet  

ovenfor.

Derved  opretholder  Kommissionens  beslutning  direktivets  hovedprincip  om  at  anvende
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Ved  udarbejdelsen  af  de  danske  vandområdeplaner  oversættes  klassegrænser  til  nationale  typer,  som  

ikke  har  været  en  del  af  interkalibreringsprocessen.  For  både  Chl-a  og  'ålegræsdybdegrænse'  sker  dette  som  

udgangspunkt  ved  at  oversætte/etablere  referenceforhold  for  nationale  typer  og  individuelle  vandområder  

udledt  af  det  danske  havmodelkompleks104  og  statistisk  analyse  som  beskrevet  i  afsnit  3.1.  Som  forberedelse  

af  RBMP1  blev  Chl-a  kun  brugt  til  klassificering  af  nogle  kystvandområder  og  ikke  til  beregning/estimering  af  

næringsstof  (nitrogen)  input  mål  (MAI).  For  RBMP2  foreskrev  de  danske  retningslinjer  for  udarbejdelse  af  

planerne  en  oversættelse  ved  hjælp  af  referenceværdier  for  kystvandstyper  eller  enkelte  individuelle  

vandområder  og  ved  en  landsdækkende  anvendelse  af  den  interkalibrerede  EQR  af  2.  IC-beslutning  for  den  

almindelige  BC  8-type  (Miljøministeriet  &  Naturstyrelsen  2014).  Den  samme  fremgangsmåde  bruges  i  

forberedelsen  af  RBMP3;  dog  ved  at  anvende  interkalibrerede  EQR'er  for  BC  6  og  NEA  8b.

(i)  overveje,  om  forskellene  i  vandområdernes  karakteristika

(ii)  når  der  fastlægges  en  grænseværdi,  der  afviger  fra  dem,  der  er  identificeret  i  interkalibreringsbeslutningen,  

tage  skridt  til  at  sikre,  at  denne  værdi  repræsenterer  et  niveau  af  menneskeskabt  forstyrrelse,  der  er  

sammenligneligt  med  det,  der  repræsenteres  af  grænserne,  der  er  fastsat  for  det  pågældende  

kvalitetselement  i  interkalibreringsbeslutningen.

systemer  og  at  udlede  referencebetingelser” (EC  2008b),  udarbejdet  af  Kommissionen  og  refereret  

til  i  1.  IC-beslutning.  Når  medlemsstaterne  sætter  grænser  for  sådanne  nationale  typer,  hvis  karakteristika  

adskiller  sig  væsentligt  fra  de  almindelige  IC-typer,  bør  medlemsstaterne:

Til  en  vis  grad  adresseres  denne  forskel  ved  etableringen  af  reference

beskrivelser  af  de  økologiske  tilstandsklassifikationer,  der  er  anført  i  bilag  V

Interkalibreringsbeslutning  ville  være  i  strid  med  det  relevante

oversat  til  nationale  typer,  der  ikke  er  omfattet  af  interkalibreringen:  "For  de  overfladevandstyper,  der  

ikke  er  interkalibreret  i  interkalibreringsøvelsen,  skal  IC-grænserne  for  høj-god  og  god-moderat  statusklasser  

oversættes  i  overensstemmelse  hermed.  Hvis  et  betydeligt  antal  nationale  typer  ikke  matcher  de  almindelige  

interkalibreringstyper,  skal  dette  rapporteres  til  WG  ECOSTAT” (CIS-GD  nr.  14,  paragraf  11),  Vejledning  

om  denne  oversættelse  er  givet  i  “Guidelines  to  translate  the  intercalibration  resultater  i  den  nationale  

klassifikation

Karakteristikaene  for  flere  danske  kystvande,  især  fjorde  og  lukkede  kystvande,  adskiller  sig  væsentligt  fra  

de  almindelige  IC-typers  karakteristika.  Karakteristikaene  adskiller  sig  ikke  kun  med  hensyn  til  de  

hydromorfologiske  parametre,  men  også  reaktionen  på  eutrofiering  (næringstilførsel)  og  –  især  for  Chl-a  –  

forskellige  stedspecifikke  faktorer/hældninger  for  sammenhængen  mellem  TN-belastning/TN-koncentration  

og  Chl  -en  koncentration,  som  blev  fundet  af  Carstensen  et  al,  (2008)  og  Erichsen  &  Timmermann  (2017),  

der  viser,  at  fjorde  og  lukkede  farvande  er  mere  følsomme  over  for  eutrofiering  end  åbne  farvande.

berørte  betyder,  at  anvendelsen  af  de  grænseværdier,  der  er  angivet  i

Danish  Marine  Model  Complex  er  beskrevet  i  afsnittet  om  Opgave  4  og  udledningen  af  

referenceværdier  er  beskrevet  i  afsnit  3.1,
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Angiosperm  klasse  grænser

forhold  for  de  enkelte  vandområder.  Men  blot  at  skalere  klassegrænserne  med  de  EQR'er,  

der  er  sat  for  de  almindelige  IC-typer,  kan  have  en  drastisk  anderledes  betydning,  der  

kommer  fra  grænseværdierne  i  åbent  vand  med  lave  referenceværdier  sammenlignet  med  

et  lukket  vandområde  med  højere  referenceværdier.  For  eksempel  hvor  en  EQR  på  0,6  for  

Chl-a  –  der  udtrykker  en  afvigelse  på  67  procent  fra  referenceforholdene  –  hvilket  for  åbent  

vand  med  en  referenceværdi  på  1,0  µg/l  resulterer  i  en  G/M-grænse  på  1,5  µg/  l  med  en  

ændring  i  nominelle  værdier  på  0,5  µg/l,  og  for  lukkede  kystvande  med  en  referenceværdi  

på  4,9  µg/l  giver  en  G/M-grænse  på  8,1  µg/l  med  en  ændring  på  3,2  µg/l.  Selv  i  betragtning  

af,  at  lukkede  kystvande  naturligt  vil  være  på  et  andet  eutrofieringsniveau  end  åbent  vand,  

er  den  nominelle  forskel  mellem  referencetilstanden  og  G/M-grænsen  i  det  lukkede  kystvand  

af  en  størrelsesorden,  der  kan  forringe  betingelserne  for  andre  biologiske  kvalitetselementer.  

indebærer  en  status,  der  ikke  er  i  overensstemmelse  med  vandrammedirektivets  normative  

definitioner  af  god  økologisk  tilstand.  Derfor  vil  bestemmelserne  i  vandrammedirektivet  

kræve  en  vurdering  af,  om  de  normative  definitioner  af  klassificeringen  af  økologisk  tilstand  

for  alle  kvalitetselementer  vil  blive  opfyldt.

En  sådan  vurdering  kunne  omfatte  parring  af  tryk-påvirkningsgradienter  af  de  to  

kvalitetselementer  –  Chl-a  og  ålegræsdybdegrænse  –  med  et  fælles  tryk  (understøttende  

QE),  da  de  begge  reagerer  på  eutrofieringstryk  og  andre  relevante  biologiske  

kvalitetselementer  relateret  til  eutrofiering  tryk  kunne  inkluderes.

For  den  1.  RBMP-indstilling  var  G/M-grænser  baseret  på  to  forhold,  der  var  etableret  

ålegræsdybdegrænse  mellem  kvælstoftilførsel  og  kvælstofkoncentration  (ref.  Afsnit  3.1)  og  en  sammenhæng  mellem  kvælstofkoncentration  og  dybdegrænsen  for  ålegræs  (hovedfordeling)  

(Carstensen  &  Krause-Jensen  2009).  Adskillige  modeller  på  sidstnævnte  blev  testet,  

f.eks.  ved  at  tage  højde  for  vandlegemespecifikke  egenskaber.  Antagelsen  om  et  universelt  

forhold  mellem  hovedudbredelsen  af  ålegræs  og  TN  blev  udfordret,  da  der  ofte  vil  være  

vand

Derfor  kan  oversættelsen  af  interkalibreringsresultaterne  til  fastsættelse  af  

klassegrænser  for  fjorde  og  lukkede  kystvandstyper/-forekomster  ikke  alene  baseres  

på  anvendelse  af  en  interkalibreret  EQR  for  de  gængse  IC-typer.  Bestemmelserne  i  

vandrammedirektivet  vil  kræve  en  vurdering  af,  om  de  nominelle  grænser  vil  være  i  

overensstemmelse  med  normative  definitioner  i  vandrammedirektivet,  bilag  V.  For  

kystvandstyper,  hvis  karakteristika  adskiller  sig  væsentligt  fra  de  almindelige  IC-typer,  

kan  udvikling  af  en  typespecifik  klassificeringsmetode  evt.  være  nødvendig.  Bestemmelse  

af  klassegrænser  kunne,  som  foreskrevet  i  vejledningen  nr.  14,  udføres  ved  at  anvende  

den  videnskabelige  tilgang  med  at  opdele  en  typespecifik  tryk-påvirkningsgradient  i  de  fem  

kvalitetsklasser.

Grænser  for

Hvad  angår  Chl-a,  er  G/M-klassegrænser  for  ålegræsdybdegrænsen  i  både  RBMP2  

og  RBMP3  sat  for  individuelle  kystvandsforekomster/-typer  baseret  på  de  etablerede  

referencebetingelser  og  ved  blot  at  anvende  de  interkalibrerede  EQR-værdier.  Kun  én  EQR-

værdi  er  blevet  anvendt  i  alle  tre  vandområdeplaner.
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I  vandrammedirektivets  tekniske  rapport  om  interkalibrering  for  kystvande  skrev  Det  Fælles  

Forskningscenter  "Baseret  på  ekspertvurderinger  blev  15  procent  og  20  procent  afvigelser  foreslået  at  

være  de  bedste  scenarier  til  at  overholde  den  normative  definition  af  god  økologisk  tilstand  (Dahl)  2005).  

Dette  forslag  blev  understøttet  af  observationer  af  bestande  af  ålegræs,  der  voksede  i  dybder  på  4,4-4,0  

m  i  Limfjorden  og  en  bestand  af  ålegræs  i  Kattegat,  der  voksede  i  dybder  på  8,1-7,6  m,  og  af,  at  disse  

observationer  var  eksempler  på  gode  vækstbetingelser.  I  overensstemmelse  hermed  blev  det  konkluderet,  

at  25  procents  afvigelse  fra  referencebetingelsen  ikke  er  i  overensstemmelse  med  definitionen  af  "små  

forstyrrelser" (EC-JRC  2009)105 .

kropsspecifikke  forskelle  i  både  fysisk  eksponering  og  sammensætningen  af  TN,  hvilket  vil  påvirke  

dæmpningen  af  lys  i  vandsøjlen.

Siden  1983  og  frem  til  vedtagelsen  af  1.  vandområdeplan  er  det  danske  vandmiljø  dog  forvaltet  i  et  

regionalt  planlægningssystem  næsten  svarende  til  vandrammedirektivet,  herunder  kvalitetsmål  anvendt  

for  de  enkelte  vandområder.  For  kystvande  var  kernen  i  kvalitetsmålene  en  'generel  målsætning',  der  

blandt  andet  forudsætter  et  "upåvirket  eller  kun  lidt  påvirket  plante-  og  dyreliv  sammenlignet  med  de  

naturlige  forhold  i  det  enkelte  vandområde".  Normative  definitioner  gav  flere  detaljer  for  specifikke  

parametre,  hvorfor  bundvegetation  i  blød  bund  skulle  bestå  af  tætte  bestande  af  ålegræs  med  god  

dybdevidde.

For  1.  fase  interkalibrering  blev  den  god-moderat  grænse  for  ålegræsdybdegrænser  i  danske  

kystnære  farvande  beregnet  i  tre  scenarier,  der  repræsenterer  en  15  pct.,  20  pct.  og  25  pct.  afvigelse  

fra  referenceniveauer  (Dahl  2005).  For  at  underbygge  hvilket  af  de  tre  scenarier,  der  beskriver  G/M-

grænsen,  der  var  mest  hensigtsmæssigt,  blev  der  foretaget  en  sammenligning  med  et  modelscenarie.  

Modelscenariet  indlæste  den  samlede  kvælstofkoncentration,  der  menes  at  repræsentere  grænsen  mellem  

god  og  moderat,  i  det  empiriske  forhold  mellem  næringsstofkoncentration  og  ålegræsdybdegrænse  

(Nielsen  et  al,  2002).

I  mangel  af  specifikke  videnskabelige  argumenter,  der  understøtter  ekspertvurderingen  af,  at  en  15  

procents  eller  en  20  procents  afvigelse  fra  referencebetingelserne  er  det  bedste  scenarie  for  den  gode/

moderate  grænse,  er  et  interval  på  25-30  procent.

Regionalplanlægningen  fastlagde  en  stor  del  af  kystvandene  med  "generelle  mål",  og  i  denne  

proces  opstillede  nogle  regionale  myndigheder  specifikke  dybdegrænser  for  ålegræs,  der  skal  overholdes  

for  at  nå  målet.  Ålegræssets  dybdegrænser  blev  fastsat  som  absolutte  værdier  baseret  på  en  teknisk,  

videnskabelig  og  politisk  proces  i  hver  region.  De  af  de  regionale  myndigheder  fastsatte  grænser  blev  

analyseret  og  sammenlignet  med  oplysninger  om  historiske  observationer  af  ålegræssets  dybdeudbredelse  

i  de  danske  farvande,  og  analysen  viste,  at  regionsgrænserne  afveg  fra  referenceforholdene  i  et  interval  

fra  syv  til  60  pct.  med  et  gennemsnit  og  en  median  på  24  pct.

Referencen,  hvorfra  FFC  har  taget  oplysningerne  om  de  nævnte  tal,  er

ikke  tilgængelig.
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måler
Interkalibreringssteder  Høj/god  grænse

(8,0-9,0)

Vestlige  Østersø,

0,74

EQR

7
Danmark  og  Tyskland

God/moderat  grænse

(6,6-7,1)
Åben  kyst

EQR  måler

0,90
8.5

Den  metriske  'dybdegrænse  for  ålegræs'  blev  kun  interkalibreret  mellem  Danmarks  ålegræsdybdegrænse  

og  Tyskland  i  én  type  BC  8  (se  afsnit  3.8),  og  resultatet  blev  inkluderet  i  1.  kommissionsbeslutning  (tabel  3-4).  Metrikken  er  ikke  relevant  for  andre  lande  i  Østersøen  GIG  (se  afsnit  3.8).  I  den  seneste,  den  3.  kommissionsbeslutning  om  

interkalibrering,  er  kun  EQR'erne  inkluderet;  dog  dækkende  alle  relevante  danske  IC-typer  (BC6,  BC8  og  

NEA8).

Der  har  ikke  fundet  yderligere  interkalibrering  sted  siden  1.  fase  interkalibrering,  og  da  Tyskland  har  

udviklet  sin  vurderingsmetode  og  ikke  bruger  ålegræsdybdegrænsen  individuelt,  hvorimod  Danmark  kun  

opererer  med  denne  metrik.

specificeret  for  de  enkelte  vandområder.  Metoden  udvider  klassifikationsmetoden  'ålegræsdybdegrænsen'  

ved  at  tage  fat  på  'dybdefordelingen  af  angiospermer' (angiosperm-arter  i  de  danske  kystnære  farvande  

tilhører  hovedsageligt  slægterne  Zostera,  Ruppia,  Zannichellia  og  Potamogeton),  men  den  er  baseret  på  

de  samme  principper  som  de  eksisterende  metrisk  'ålegræsdybdegrænse'.  Indikatoren  er  relateret  til  

eutrofieringstryk,  grundlæggende  gennem  sammenhænge  med  lysklimaet  (Secchi-dybden)  og  

kvælstofkoncentrationerne,  som  det  er  tilfældet  for  'ålegræsdybdegrænsen'-indikatoren.  Den  eksisterende  

metode  (Zostera  marina  dybdegrænse)  er  blevet  sammenlignet  statistisk  med  den  reviderede  metode  

(angiosperm  dybdegrænse)  og  viste  en  næsten  1:1  korrelation  (R2=  0,98-0,99)  uden  yderligere  behov  for  

translation  eller  tilpasning  af  klassegrænser.  Klassegrænserne  forbliver  derfor  de  samme  som  for  metoden  

'ålegræsdybde',  og  den  reviderede  angiosperm-indikator  vil  kun  føre  til  mindre  justeringer  af  

miljøtilstandsvurderingerne  for  danske  vandområder.  Revisionen  er  ikke  desto  mindre

Interkalibrering  af

afvigelse  fra  referencebetingelser  blev  foreslået  i  interkalibreringsprocessen,  hvilket  resulterede  i  en  

værdi  på  26  procent,  svarende  til  en  EQR  på  0,74.  Denne  afvigelse  er  også  i  god  overensstemmelse  

med  den  vedtagne  HELCOM  økologiske  målsætning:  Dybdefordelinger  af  blæretang  og  ålegræs  tæt  på  

dem  for  uforstyrrede  forhold  (maksimalt  –  25  procent  afvigelse  fra  referenceforhold)  (refereret  i  CIS-GD  

nr.  23).

For  nylig  er  der  udviklet  en  revideret  klassifikationsmetode  for  danske  plantefrøede  for  alle  danske  

kystfarvande  med  referencer  og  klassegrænser

Dansk  angiosperm  

indikator

Derfor  er  interkalibreringsresultatet  inkluderet  i  en  del  2  af  den  seneste  kommissionsbeslutning  

(EC  2018  (CD  2018/229/EU)),  hvor  den  danske  klassifikationsmetode  anses  for  delvist  

interkalibreret  så  langt,  at  den  er  i  overensstemmelse  med  de  normative  definitioner  i  

vandrammedirektivet,  men  at  det  ikke  har  været  teknisk  muligt  at  gennemføre  

sammenlignelighedsvurderingen  på  grund  af  forskellige  vurderingsbegreber  mellem  Danmark  og  

Tyskland/Sverige.  Det  fremgår  af  afgørelsen,  at  de  respektive  grænseværdier  skal  anvendes  i  

medlemsstaternes  klassifikationer  af  overvågningssystemer.

,

Tabel  3-4:  Interkalibreringsresultat  af  1.  fase  interkalibrering  for  den  metriske  'dybdegrænse  for  
ålegræs'
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3.2.3  Afsluttende  bemærkninger

Angiosperm-indikatoren  er  dog  medtaget  i  det  danske  klassifikationssystem  til  anvendelse  for  stærkt  modificerede  

kystvande  med  samme  EQR-værdier  som  for  'ålegræsdybdegrænsen' (Miljøministeriet  2021).

De  nominelle  værdier  for  RBMP2  og  EQR-værdierne  for  klassegrænserne  for  høj/god  og  god/moderat  

økologisk  tilstand  er  interkalibreret  med

Bestemmelse  af  økologisk  tilstandsklassegrænser  for  Chl-a  for  danske  kystnære  farvande  stammer  fra  1.  fase  

interkalibreringsprocessen.  Grænserne  blev  bestemt  af  den  tilgang,  der  senere  blev  specificeret  af  Kommissionen  

i  en  retningslinje,  der  blev  præsenteret  sammen  med  vedtagelsen  af  den  første  kommissionsbeslutning  om  

interkalibrering.  Til  interkalibreringsformål  blev  disse  retningslinjer  senere  inkluderet  i  et  vejledningsdokument  fra  

Kommissionen  nr.  14,  men  de  eksisterer  stadig  gældende  for  nationale  kystfarvande,  der  ikke  er  en  del  af  de  

almindelige  IC-typer.

Den  videre  proces  for  færdiggørelse  og  vedtagelse  af  den  modificerede  klassificeringsmetode  af  Europa-

Kommissionen  vil  være  som  beskrevet  i  afsnit  4.5.

relevant,  som  inddragelse  af  data  for  andre  angiospermer  end  Z.  marina

På  baggrund  af  analyser  og  vurderinger  af  RBMP3's  anvendelse  af  miljømål  og  hvordan  de  

økologiske  tilstandsklassegrænser  blev  fastlagt,  kan  følgende  konkluderes.

kroppe.

Klassegrænser  for  Chl-a  for  individuelle  og  kystnære  vandtyper  er  i  både  RBMP2  og  RBMP3  sat  for  individuelle  

kystvandsforekomster/-typer,  baseret  på  de  etablerede  referencebetingelser  og  ved  blot  at  anvende  de  

interkalibrerede  EQR-værdier.  For  RBMP2  blev  der  kun  anvendt  én  EQR-værdi  for  de  indre  danske  kystfarvande,  

og  for  RBMP3  blev  der  anvendt  specifikke  EQR-værdier  for  de  tre  relevante  fælles  IC-typer.  For  både  2.  og  

RBMP3'erne  har  Danmark  valgt  at  anvende  de  interkalibrerede  EQR'er  sammen  med  de  afledte  RC-værdier  ved  

fastsættelse  af  G/M-klassegrænser  for  individuelle  kystvande.

muliggør  mere  robuste  miljøtilstandsvurderinger  i  flere  vandområder

grænser

Chl-a  klasse

arbejdsgruppe  og  efter  diskussion  med  ECOSTAT-revisionspanelet  blev  en  IC-protokol  udarbejdet  og  

videnskabeligt  godkendt  af  ECOSTAT  (ECOSTAT  2022).

til  ECOSTAT  WG.

Modelkomplekset  oversætter  interkalibrerede  G/M-grænseværdier  til  nationale  kystvandstyper/-forekomster  

udelukkende  ved  at  bruge  de  interkalibrerede  EQR-værdier  på  de  afledte  referencebetingelser  for  Chl-a.  Men  da  

flere  fjorde  og  lukkede  kystvande  har  forskellige  karakteristika  og  reagerer  forskelligt  på  eutrofieringstryk  end  de  

åbne  almindelige  IC-typer,  kan  det  være,  at  udelukkende  anvendelse  af  interkalibrerede  EQR'er  ikke  sikrer  

overholdelse  af  WFD's  normative  definitioner.  I  sådanne  tilfælde  foreskriver  CIS-retningslinjerne  en  vurdering  af  

overholdelse  af  WFD's  normative  definitioner,  og  at  resultaterne  rapporteres

Den  reviderede  vurderingsmetode  er  blevet  indsendt  til  CIS  ECOSTAT
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Interkalibrering  med  Interkalibrering  med  Sverige  på  BC  6  og  NEA  8b  blev  foretaget  ved  hjælp  af  en  fælles  metric106  baseret  på  et  

kompileret  datasæt  fra  Danmark,  Norge  og  Sverige.  EN

Risiko  for  forkert

her  har  indført  de  samme  forkerte  G/M-grænser  som  for  BC  8.  Da  Sverige  i  deres  RBMP  har  anvendt  de  EQS,  

det  har  indført  i  interkalibreringen  –  og  ikke  de  interkalibrerede  værdier,  har  det  ingen  konsekvenser  for  Sverige.  

Men  for  Danmark  vil  korrektion  af  de  danske  EQR'er  sandsynligvis  resultere  i  højere  EQR-værdier  i  området  over  

0,63  op  til  0,67.  Da  disse  EQR-værdier  er  højere  (mere  stringente)  end  de  anvendte  værdier  i  RBMP3,  ville  

implikationen  for  de  beregnede  MAI'er  være,  at  de  ville  være  lavere.

Resultatet  af  interkalibreringen  med  Tyskland  for  BC  8  var  baseret  på  resultaterne  af  1.  fase  

interkalibrering,  hvor  referencetilstand,  H/G-  og  G/M-klassegrænse  G/M-klassegrænseværdier  og  EQR'er  blev  sat  baseret  på  sammenhængsværdier  (tryk-  slaggradienter)  mellem  nitrogenkoncentration  og  Chl-a-koncentration.  2.  

fase  interkalibreringsøvelse  omfattede  en  transformation

Sverige

Den  interkalibrerede  EQRG/M  værdi  (0,6)  for  BC  8  blev  brugt  i  2.  fase  interkalibrering  til  at  sætte  G/M  

grænser  for  de  resterende  indre  danske  kystfarvande  og  dannede  derved  grundlag  for  interkalibreringen  

med  Sverige  for  BC  6  og  NEA  8b.  Selvom  interkalibreringen  resulterede  i  justerede  EQR'er,  kunne  manglen  

på  tilbagetransformation  til  den  danske  nationale  klassifikationsmetode

Den  interkalibrerede  EQRG/M  -værdi  på  0,6  for  BC  8  svarer  til  en  afvigelse  af  Chl-a-koncentrationen  på  67  

procent,  overraskende  forskellig  fra  de  50  procents  afvigelse  af  HELCOM  Eutro-tilgangen,  som  alle  

Østersøstaterne  oprindeligt  angav  som  mål,  også  for  vandrammedirektivet.  Desuden  kom  Danmark  og  

Tyskland  ind  i  interkalibreringsnominel  G/M-klasse  svarende  til  EQRs  mellem  0,63  og  0,67,  og  Tyskland  

anvender  en  EQRG/M  på  0,67  for  sine  nationale  kystfarvande.  En  tilbagetransformation  af  interkalibreret  

EQRG/M:  0,6  ville  højst  sandsynligt  resultere  i  en  strengere  dansk  EQR-værdi  end  0,6.

lande  (Tyskland  2013  og  Sverige  2016),  som  Danmark  deler  fælles  IC-typer  med.

Der  blev  vist  en  stærk  sammenhæng  mellem  de  danske  og  svenske  datasæt,  hvilket  betyder,  at  

interkalibreringsresultatet  ville  ændre  sig  ubetydeligt,  hvis  en  anden

af  nationale  data  og  klassegrænse-EQR-værdier  på  en  fælles  normaliseret  skala  med  ækvidistante  

EQR'er  (0,2  –  0,4  –  0,6  –  0,8).  Resultatet  af  interkalibreringen  blev  således  udtrykt  ved  disse  

normaliserede  værdier  med  EQRH/G:  0,8;  og  EQRG/M:  0,6  og  inkluderet  i  Kommissionens  beslutning  som  

sådan  (CD  2013/480/EU).  Inden  resultatet  bruges,  skal  de  interkalibrerede  EQR-værdier  derfor  transformeres  

tilbage  til  den  nationale  metode.  Der  er  en  stærk  evidens  for  manglende  tilbagetransformation  af  interkalibreret  

EQR-resultat  for  BC  8  (EQRH/G:  0,8;  og  EQRG/M:  0,6)  til  det  danske  klassifikationssystem,  og  derfor,  som  

EQRG/M:  0,6  er  blevet  brugt  i  RBMP2  for  alle  kystnære  farvande  er  der  risiko  for,  at  der  er  sat  forkerte  G/M-

klassegrænser  for  alle  danske  kystvande.

måling  og  behandling  af  overvågningsdata.

Oversat  til  en  fælles  metrik  af  data  fra  landenes  forskellige  metoder  til
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Uoverensstemmelsen  mellem  RBMP3  G/M-klassegrænserne  og  de  interkalibrerede  G/M-

klassegrænser  for  de  almindelige  IC-typer  sammen  med  de  forskellige  videnskabelige  tilgange,  der  

anvendes  i  RBMP3,  fører  til  en  konklusion,  at  RBMP3-klassificeringsmetoden  ville  blive  betragtet  som  en  

revideret  klassifikationsmetode  af  betingelser  for  CIS-vejledning,  hvilket  indebærer  behovet  for  mindst  en  

"tilpasning"  af  den  reviderede  klassifikationsmetode  til  etablerede  interkalibrerede  værdier.  Sammen  med  

den  manglende  tilbagetransformation  af  interkalibreringsresultatet  fra  2013-interkalibreringen  med  

Tyskland  vil  der  højst  sandsynligt  være  behov  for  en  "fuld"  interkalibrering.  Oplysninger  om,  hvilke  

yderligere  trin  der  kan  tages,  før  der  påbegyndes  en  anden  interkalibreringsproces,  er  beskrevet  i  Se  

afsnit  4.5.  og  de  videnskabelige  og  tekniske  dele  af  en  interkalibreringsøvelse  er  opsummeret  i  appendiks  

F.

De  reviderede  referencetilstandsværdier  for  almindelige  IC-typer  i  RBMP3  er  lavere  end  dem,  der  blev  

brugt  og  bekræftet  i  interkalibreringen  med  Sverige.  Det

tilgang,  som  var  baseret  på  generiske  sammenhænge  mellem  

'nitrogenbelastning'/'nitrogenkoncentration'  og  'nitrogenkoncentration'/'Chl-a-koncentration'.

Inkonsistente  G/M  

klasse  grænseværdier

RBMP3-referencebetingelserne  for  Chl-a  er  etableret  ved  at  anvende  en  anden  og  anderledes  

videnskabelig  tilgang  end  anvendt  i  1.  fase  interkalibrering  ved  at  bruge  et  tryk-påvirkningsforhold  

direkte  mellem  'nitrogenbelastning'  og  'Chl-a-koncentration'  for  individuelle  vandområder  forskelligt  fra  

interkalibreringen

farvande.

datasæt,  der  repræsenterer  de  samme  vandområder,  blev  brugt.107  For  Danmark  blev  

referencetilstandsværdierne  og  H/G-  og  G/M-klassegrænserne  for  RBMP2  ind  i  interkalibreringen  

bekræftet  af  mindre  justeringer,  der  styrkede  de  fleste  danske  grænser  og  løsnede  de  fleste  svenske  

grænser.  Interkalibreringsøvelsen  blev  udført  i  overensstemmelse  med  en  forenklet  CIS  IC-procedure,  

som  kan  betragtes  som  en  "tilpasning"-øvelse  (se  afsnit  4.5),  hvor  den  videnskabelige  tilgang  til  at  udlede  

referencebetingelser  ikke  blev  diskuteret.

interkalibrerede  referencebetingelser  danner  sammen  med  de  nominelle  værdier  for  de  interkalibrerede  

H/G-  og  G/M-klassegrænser  grundlaget  for  de  interkalibrerede  EQR-værdier.  De  interkalibrerede  

EQR'er  er  således  bundet  til  de  interkalibrerede  referencebetingelsers  værdier,  og  ændring  af  metode  

til  at  udlede  referencebetingelser  indebærer  en  vurdering  af,  om  de  nye  afledte  referenceværdier  er  i  

overensstemmelse  med  de  eksisterende,  og  om  de  interkalibrerede  EQR'er  stadig  er  gyldige  til  

anvendelse.  Bare  brug  af  den  interkalibrerede  EQR  på  de  reviderede  RBMP3-referencetilstandsværdier  

resulterer  i  nominelle  G/M-grænser,  der  er  anderledes  og  lavere  (mere  stringente  -  op  til  25  procent)  

end  de  interkalibrerede  klassegrænser  og  derved  inkonsistente  med  den  interkalibrerede  nominelle  G/

M  grænseværdier.  Denne  konklusion  er  draget  for  de  almindelige  IC-typer,  som  er  repræsenteret  af  de  

samme  steder  i  både  RBMP2  og  i  RBMP3,  og  en  lignende  konklusion  kan  ikke  drages  for  andre  nationale  

kystnære  områder.

Tyskland;  mængden  af  data  i  den  øvelse  er  dog  for  lille.)

(Den  samme  konklusion  kunne  indikeres  for  den  tidligere  interkalibrering  for  BC  8  med
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EQR  på  0,74  er  besluttet  ud  fra  kvalitetskriterier  for  ålegræsdybdefordeling,  som  blev  fastlagt  i  

vandkvalitetsplanerne  udarbejdet  af  de  regionale  myndigheder  før  vandrammedirektivets  ikrafttræden.

kystnære  farvande

Andre  

kvalitetselementer

Klassegrænser  for  ålegræsdybde  er  i  både  RBMP2  og  RBMP3  sat  for  individuelle  kystvandsforekomster/-

typer  baseret  på  de  etablerede  referencebetingelser  og  ved  blot  at  anvende  de  interkalibrerede  EQR-

værdier.  Kun  én  EQR-værdi  er  blevet  anvendt  i  alle  tre  vandområdeplaner.

resultater  til  nationale

G/M-grænser  for  alle  danske  vandområder  er  fastsat  ud  fra  RC-værdierne  for  de  enkelte  vandområder  

eller  typer  ved  brug  af  den  fælles  EQR.  Indtil  der  er  givet  et  bedre  videnskabeligt  grundlag  for  at  sætte  

grænserne,  anses  denne  metode  for  at  være  den  eneste  gennemførlige  metode.

grænse  var  resultatet  af  en  beslutning  fra  den  danske  regering  og  Europa-Kommissionen  i  1.  fase  

interkalibreringsprocessen  (2006-2008).

Ålegræsdybdegrænse  På  grund  af  mangel  på  tilstrækkelige  videnskabelige  argumenter/viden  er  EQR-værdien  på  0,74  klassegrænser  

(26  pct.  afvigelse  fra  RC)  for  ålegræsdybdefordeling,  G/M-klassen

Oversættelse  af  IC

En  fuld  interkalibrering  af  EQR-værdier  for  ålegræss  dybdefordeling  har  ikke  været  mulig  på  grund  af  

forskellige  vurderingsmetoder  og  datakrav  i  de  danske,  tyske  og  svenske  vurderingsmetoder.  Direkte  

sammenligning  af  referenceværdier  og  G/M-klassegrænser  mellem  Danmark  og  Tyskland  viser  dog  lige  

store  niveauer.

Danmark  har  udviklet  en  revideret  vurdering/klassificeringsmetode  for  dybdefordeling  af  plantefrøede  

planter,  som  omfatter  alle  vigtige  rodplanter  i  de  danske  kystnære  farvande.  Metoden  viser  en  signifikant  1:1  

sammenhæng  i  klassifikationen  af  status.  Metoden  er  videnskabeligt  godkendt  af  CIS  ECOSTAT  

arbejdsgruppen.

Karakteristikaene  for  flere  danske  kystvande,  især  fjorde  og  lukkede  kystvande,  adskiller  sig  væsentligt  

fra  de  almindelige  IC-typers  karakteristika.  Egenskaberne  adskiller  sig  ikke  kun  med  hensyn  til  de  

hydromorfologiske  parametre,  men  også  reaktionen  på  eutrofiering  (næringsstofbelastning).  Oversættelsen  

af  interkalibreringsresultaterne  til  fastsættelse  af  klassegrænser  for  fjorde  og  lukkede  kystvandstyper/-

forekomster  kan  derfor  ikke  alene  baseres  på  anvendelse  af  en  interkalibreret  EQR  for  de  gængse  IC-typer  

uden  en  vurdering  af,  om  de  normative  definitioner  af  den  økologiske  tilstandsklassifikation  for  alle  

kvalitetselementer  vil  blive  opfyldt.

Både  for  andre  biologiske  elementer  og  understøttende  hydromorfologiske  og  fysisk-kemiske  

elementer,  se  afsnit  3.1.
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›  Vurdering  af  forbedringernes  indvirkning  på  belastningens  nøjagtighed

3.3.1  Målsætning

3.3.2  Analyse  og  vurdering

117

3.3  Opgave  3  -  Statusbelastning,  2027  baseline

beregning.

Opgave  3  omfatter  en  gennemgang  af  metoder,  data  og  beregninger  til  bestemmelse  af  statusbelastning  og  

2027  basisbelastning.  Opgaven  er  opdelt  i  følgende  under

af  metoderne  til  belastningsberegning  og  deres  begrænsninger.

Statusbelastningen  for  3.  vandområdeplan  er  defineret  som  belastningen  i  2018  korrigeret  for

variation  i  klimaet  i  løbet  af  året  og  tilfældig  år-til-år  variation.  For  at  få  et  så  nøjagtigt  estimat  som  

muligt  af  statusbelastningen  for  2018,  justeres  metoderne  til  at  gennemføre  klimanormalisering  af  udledningen  

af  N  for  at  mindske  variationer  i  beregningerne  som  følge  af  forskelle  i  nedbør  mellem

Videnskabelig  vurdering  af  anvendelsesområdet  for  de  anvendte  forbedringer

For  at  korrigere  for  år-til-år  variation  i  afstrømningen  i  hvert  opland,  skal  beregningen  af  belastningen  

korrigeres  for  vandføring.  Våde  år  med  relativt  stor  afstrømning  giver  en  højere  udvaskning  af  N  end  tørre  

år  med  mindre  afstrømning  (Thodsen  et  al.  2019).  År-til-år  variation  i  afstrømningen  giver  således  en  

væsentlig  variation  i  N-belastningen.  Derfor  er  det  nødvendigt  at  normalisere  data.

Kort  beskrivelse  af  anvendte  metoder  til  at  bestemme  statusbelastningerne  (baseret  på  2016-2018  data)  

og  de  anvendte  forudsætninger.  Metodiske  godkendelser  indført  i  RBMP3-planperioden.

Normaliseringen  reducerer  betydningen  af  variationen  i  ferskvandsafstrømningen.  Den  normaliserede  transport  

af  N  illustrerer,  hvad  der  ville  være  blevet  tilført  i  det  konkrete  år,  hvis  vandafstrømningen  svarede  til  

gennemsnitlig  afstrømning  gennem  hele  perioden  (1990-2018).  Forskerne  bag  normaliseringsmetoden  peger  

på,  at  afstrømningsnormaliseringen  ikke  fjerner  andre  effekter  som  dårlig  høst,  manglende  såning  eller  dårlig  

vækst  af  fx  efterfølgende  afgrøder.

Kort  beskrivelse  af  anvendt  metode  til  beregning  af  basislast  (2027)  og  af  de  anvendte  forudsætninger.

flere  år.  Den  normaliserede  N-belastning  er  beregnet  for  at  se  tendensen  for  den  diffuse  N-belastning  med  

minimal  indflydelse  af  et  givet  års  klima/vejr  (Larsen  et  al.  2020).

opgaver:

I  2018  varierede  afstrømningen  af  N  fra  markerne  til  kystvande  mere  end  normalt,  hvilket  viser  et  

tydeligt  geografisk  mønster.  Mønstret  har  tidligere  været  et  større  næringsstoftab  fra  oplande  i  den  vestlige  

og  nordlige  del  af  Jylland  og  dermed  mindre  næringsstoftab  fra  oplande  i

›

›

›

Status  indlæst
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2027  baseline

vandområder  ved  hjælp  af  denne  nye  tilgang.  Desuden  tager  modellerne  højde  for  

'afstrømningshierarkiet',  når  der  er  forbindelse  til  tilstødende  vandområder  beliggende  nedstrøms.  Den  nye  

tilgang  vurderes  at  give  et  mere  præcist  skøn  og  en  forbedring  fra  2.  vandområdeplan  til  tredje  

vandområdeplan.  Dette  er  meget  vigtigt,  da  statusbelastningen  for  hvert  opland  danner  udgangspunkt  for  

fastlæggelse  af  basisbelastningen  og  for  fastlæggelse  af  'behovet  for  reduktion' (på  dansk  "indsatsbehov")  for  

at  nå  målbelastningen  i  2027.

beregnet  med  den  udviklede  metode  giver  en  mindre  relativ  modelfejl,  ved  estimering  af  strømbelastninger.

Statusbelastningen  beregnes  for  afstrømningen  i  hvert  opland  til  kysten

Tests  i  Larsen  et  al.  2020  har  vist,  at  den  normaliserede  statusbelastning

Baseline-effekten  eller  'baseline'  er  defineret  som  effekten  af  allerede  vedtagne  initiativer  (tiltag)  samt  

udviklingen  i  landbrugserhvervet  og  i  klimaet,  der  kan  have  betydning  for  næringsstoftabet  fra  de  dyrkede  

arealer  i  2027.

Den  anvendte  metode  ved  at  anvende  tilgangen  med  gennemsnit  på  3  års  data  i  stedet  for  5  år  vil  ikke  påvirke  

statusbelastningen  væsentligt.  2nd  opinion  -  teamet  vurderer,  at  statusbelastningen  kan  være  lidt  anderledes,  

men  det  er  ikke  givet,  om  disse  ændringer  vil  pege  i  retning  af  øget  eller  mindsket  MAI.  Det  er  reviewernes  

forståelse,  at  mulige  effekter  af  ændring  af  tekniske  detaljer  i  beregningerne  skal  sammenlignes  med  den  

overordnede  usikkerhed  på  basislinjen,  herunder  usikkerheden  ved  de  forventede  effekter  af  planlagte  tiltag.

Ved  at  anvende  en  ny  partiel  regression  (stykkevis  regression)  var  det  dog  muligt  at  inkludere  et  komplet  

datasæt  fra  1990  til  2018,  inklusive  konfidensintervaller.  I  den  tidligere  2.  RBMP  blev  statusbelastningen  

beregnet  ved  regression.

Østdanmark.  Årsagen  hertil  er,  at  N-overskuddet  på  markerne  i  Østdanmark  typisk  er  mindre  end  

gennemsnittet,  og  at  vandafstrømningen  er  mindre  mod  øst  end  mod  vest  (Windolf  et  al.  2011).  Dette  mønster  

er  i  overensstemmelse  med  observationer  fra  tidligere  år.  Diffuse  kilder  omfatter  tilførsler  fra  dyrkede  og  

udyrkede  arealer  samt  udledninger  af  spildevand  fra  spredt  bebyggelse  uden  offentligt  kloaksystem.  På  

landsbasis  udgør  det  diffuse  udbud  ca.  90  pct.,  hvorimod  punktkilder  leverer  ti  pct.  af  N-belastningerne  til  de  

kystnære  farvande.  Dette  er  meget  lig  fordelingen  til  kystvandområderne  for  tidligere  år  (2013-2017)  (Thodsen  

et  al.  2019).

Endvidere  er  der  på  grund  af  laboratoriefejl  i  analysen  af  N  i  nogle  vandprøver  i  perioden  2009-2015  

indført  en  ny  metode  til  at  beregne  statusbelastningen  i  3.  vandområdeplan  sammenlignet  med  det  

tidligere  2.  vandområdeplan  (Miljøstyrelsen  2020c) .  Metoden  er  udviklet  til  at  sikre  beregningen  af  

et  robust  estimat  af  en  2018-belastning  inklusive  konfidensinterval.  Datagrundlaget  for  

statusbelastningen  har  været  tre  år  (gennemsnit  2016-2018),  frem  for  direkte  baseret  på  datasættet  fra  perioden  

mellem  2009  og  2015.
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I  perioden  frem  til  3.  RBMP-periode  (2021-2027)  er  N-modellen  opdateret,  og  der  er  foretaget  ændringer  i  dele  af  

modelkonceptet  baseret  på  erfaringer  fra  den  eksisterende  model.  Den  opdaterede  model  vurderes  at  være  en  

forbedret  beskrivelse  af  N-transport  i  forhold  til  tidligere  (Højberg  et  al.  2021).  Opdateringen  sikrer  også,  at  en  

højere  grad  af  overensstemmelse  mellem  modeller  anvendt  i  N-modellen  og  andre  modeller  anvendt  under  

forberedelserne  af  3.  RBMP  (Højberg  et  al.  2021).  Den  vigtigste  opdatering  er  en  ny  metode  til  håndtering  af  

drænstrømmen,  som  anvender  en  særskilt  beskrivelse  af  transporten  via  dræn  i  forhold  til  transporten  via  dybere  

grundvand.  Denne  løsning  sikrer,  at  N-transporten  via  dræn  er  i  overensstemmelse  med  drænflowet  beskrevet  

med  den  danske  model.

forventet  reduktion  af  næringsstofbelastning  ('indtjening')  fra  de  forskellige  tiltag  i  kataloget  for  perioden  

2021-2027  (Eriksen  et  al.  2020).

Disse  er  knyttet  sammen  til  den  nationale  N-model,  som  beskriver  N-transporten  og  omsætningen  fra  rodzonen  

til  kystvande  på  nationalt  plan.

beregnet  som  statusbelastningen  minus  baseline  effekter  fra  allerede  besluttede  tiltag  (handlinger)  og  

den  generelle  udvikling  i  effekter  fra  foreslåede  tiltag  frem  mod  2027.  Datagrundlaget  for  2027  baseline  

er

Ud  over  opdateringen  af  selve  N-modellen  er  undermodeller  blevet  opdateret.

Som  grundlag  for  en  mere  differentieret  regulering  af  brugen  af  N  i  landbruget  blev  den  nationale  N-model  

udviklet  (Højberg  et  al.  2015).  Den  blev  implementeret  i  RBMP2  og  efterfølgende  brugt  i  implementeringen  af  

RBMP3,  hvor  den  blev  brugt  til  at  vurdere  omfang,  type  og  prioritering  af  tiltagene.  N-modellen  består  af  

eksisterende  delmodeller  fra  GEUS  og  Aarhus  Universitet  (AU).

Effekten  af  basiselementer  skal  sammen  med  målbelastningen  og  effekten  af  andre  tiltag  danne  et  samlet  

grundlag  for,  hvordan  nitrat-  og  fosforudledningen  forventes  at  ændre  sig  frem  til  2027.  Dette  har  betydning  

for  fastlæggelsen  af  belastningsreduktionskravene  og  igen.  de  på  hinanden  følgende  programmer  for  tiltag,  

der  sikrer  den  nødvendige  reduktion  i  udledningen  af  næringsstoffer,  som  er  nødvendig  for  at  opfylde  

vandrammedirektivets  målsætning  om  god  økologisk  tilstand.

Baseline  for  2027  er  fastsat  på  baggrund  af  statusbelastning  i  2018.  Det  er

Derudover  giver  det  mulighed  for  at  anvende  et  tidsvarierende  drænflow,  som  er  udnyttet  ved  at  integrere  en  

månedlig  middeldræntransport  i  modellen  (Højberg  et  al.  2021).

En  af  forbedringerne  har  været  af  NLES-modellen,  som  giver  årlige  estimater  af  N-udvaskning,  der  skal  

underopdeles  til  månedlige  værdier,  som  er  det  tidstrin,  der  anvendes  i  N-modellen.  For  at  imødekomme  dette  

behov  er  der  udviklet  en  ny  metode  baseret  på  de  tidsmæssige  variationer  i  målte  udvaskningsdata,  som  har  

forbedret  den  månedlige  dynamik  i  de  beregnede  udvaskningsdata.  I

N,  der  udvaskes  fra  rodzonen  i  markerne  og  andre  arealer,  transporteres  via  grundvandet  til  

overfladevandsystemet,  dvs.  vandløb,  søer  og  vådområder,  hvorfra  det  strømmer  ud  mod  åbne  kyster  og  

fjorde.  Ved  denne  transport,  fra  rodzonen  til  kysten,  sker  der  en  omsætning  og  N-fjernelse  i  undergrunden  eller  

i  overfladevandet,  som  ofte  omtales  som  N-retention.  N-retentionen  afhænger  af  de  biogeokemiske  forhold  og  

varierer  derfor  fra  sted  til  sted.
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den  nuværende  version  af  NLES5-modellen  er  N-udvaskningen  fra  dyrkede  arealer  beregnet  ud  

fra  et  væsentligt  større  datasæt  end  i  tidligere  versioner.

Endvidere  har  den  danske  nationale  vandressourcemodel,  som  beskriver  grundvandsstrømmene,  

set  forbedringer.  Hydrostratigrafiske  modeller  for  det  meste  af  Danmark  er  nu  indarbejdet.  Derudover  

er  kalibreringen  af  den  danske  model  blevet  justeret  med  fokus  på  nationalt  konsistente  detaljering  og  

regionalisering  af  dræn-  og  vegetationsparametre.  I  forhold  til  beskrivelsen  af  omsætningen  i  grundvand  

er  strømningsvejene  kombineret  med  en  placering  af  redoxgrænsen.  Den  danske  model  er  også  blevet  

opdateret  til  at  beskrive  transporten  af  organisk  N  i  overfladevand  og  til  at  beskrive  N-omsætning  i  

naturlige  vådområder.

Til  fastsættelse  af  2027-basislinjen  er  effekterne  generelt  fordelt  ud  fra  de  samme  oplandsgrænser  

som  i  3.  vandområdeplan.  En  beregning  af

Endvidere  afspejler  de  anvendte  data  i  højere  grad  den  nuværende  og  specifikke  

arealanvendelse.  NLES5-modellen  har  gjort  det  muligt  at  anvende  samme  model  til  bestemmelse  

af  N-udvaskningen  for  hele  perioden  i  3.  RBMP  (Højberg  et  al.  2021).

Baseline-effekterne  inkluderet  i  3.  vandområdeplan  følger  af  tabel  3-5.  Det  samlede  beløb

effekt  i  kystvande  er  lige  under  5.000  ton  kvælstof  og  knap  50  tons  fosfor.  Effekterne  er  til  dels  

baseret  på  estimeringer  fra  Blicher-Mathiesen  et  al.  (2020),  skøn  fra  danske  miljø-  og  

landbrugsmyndigheder  og  bidrag  fra  kommuner,  forsyningsselskaber  og  virksomheder.

referenceudvaskning  og  effekten  af  reduceret  dyrket  areal  udføres  i  (Blicher-Mathiesen  et  al.  2020)  

for  justerede  skel  for  at  illustrere  følsomheden  over  for  valg  af  oplandsgrænser.
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Derfor  anbefaler  2027-basisrapporten  (Blicher-Mathiesen  et  al.  2020),  at  der  skal  

gennemføres  en  midtvejsevaluering  som  ændringer  i  udviklingen

Basislinjen  for  2027  indeholder  en  prognose  for  data  om  landbrugsproduktionen,  om  

dens  effekt  på  husdyr  og  på  afgrødefordelingen  i  perioden  fra  2018  til  2027.  Som  en  central  

del  af  basislinjen  indgår  prognosen  for  mængden  af  nitratudvaskning  for  tiltagene  estimeret  

af  Blicher-Mathiesen  et  al.  (2020).  Effekterne  for  de  resterende  baseline-elementer  i  3.  

RBMP-baseline  i  tabel  3-7  er  baseret  på  enhedsnumre  leveret  af  AU  Blicher-Mathiesen  et  

al.  (2020)  og  skønnet  af  det  tidligere  Fødevare-  og  Miljøministerium.  Derfor  giver  2027-

basislinjen  ikke  en  samlet  prognose  for  alle  foranstaltninger  i  3.  RBMP-basislinje;  kun  for  de  

mål,  som  Blicher-Mathiesen  et  al.  (2020).

niveau  osv.

Da  effekten  af  tiltag  er  en  prognose,  kan  den  være  behæftet  med  betydelig  

usikkerhed,  især  hvor  effekten  afhænger  af  internationale  konjunkturer,  og  om  andre  

lande  overholder  vedtagne  konventioner.

N-modellen  beskriver  udviklingen  i  klima  og  potentielle  afledte  effekter  på  nitratudledning.  

Dette  inkluderer  potentialet  for  N-fjernelse  ved  at  udvinde  kulstofrig  lavtliggende  jord  fra  

landbrugsdyrkning  gennem  hævet  vand

1278

N)

Lukket  perioder  for  udbringning  af  gylle

Samlet  sum:

186

-18Akvakultur,  80  tons  ekstra  kvoter  og  tildelte  kvoter**

effekter  er  baseret  på  skøn  fra  *Blicher-

Mathiesen  et  al.,  2020  **  tidligere  

Fødevare-  og  Miljøministeriet  ***data  fra  kommuner,  

forsyningsselskaber  og  virksomheder.

Øget  brugskrav  for  husdyrgødning*

410

23

532

Vådområder  2021**

Privat  skovrejsning,  2021

-190

Reviderede  regler  for  specifikke  jordtyper*

Arealreduktion  for  landbruget*

660

-986

47,7

977

(Ton,  P)

Skovudvikling*

81

42

238

Atmosfærisk  aflejring*

Reduktion  af  

nitrogen  til  
kyst  (Ton,

Ophør  med  målrettede  efterafgrøder

0,7

4914

Punktkilder  **/***

Baseline-effekter  for  forskellige  kilder  til  N  og  P  til  kystområder.  De  anførte

Udvinding  af  lavlandsjord*

445

Tabel  3-6.

876

Baseline  effekt

Øget  udbytte*

120

287

Mini-vådområder**

Reduktion  af  

fosfor  til  kyst

121

Machine Translated by Google



Figur  3-15:  Illustration  af  forsinkede  effekter  af  tiltag.

og  regulering  af  landbruget  kan  påvirke  de  beregnede  skøn  for  nitratudvaskning  og  

P-udledning.

Effekten  af  tiltag  iværksat  og  implementeret  før  2018  indgår  i  de  faktiske  målte  data  bag  
statusbelastningen.  Effekten  af  nogle  af  disse

implementerede  tiltag  har  en  længere  responstid,  og  disse  effekter  eller  fremtidige  

reduktioner  af  en  allerede  gennemført  foranstaltning  indgår  ikke  i  2027-basislinjen,  men  

er  medregnet  i  2021-basislinjen.  En  væsentlig  del  af  den  forventede  basiseffekt  vil  ikke  

have  fuld  effekt  i  2027.  Som  illustreret  i  figur  3-14  vurderes  den  forventede  påvirkning  af  

nitratudvaskningen  at  vise  sig  inden  for  en  tidsramme  på  fem  til  ti  år.  Det  skal  endvidere  

tilføjes,  at  der  vil  være  en  vis  tidsforsinkelse  fra  iværksættelsen  af  foranstaltningen  til  en  reel  

effekt  af  reduktionen  af  udvaskningen  fra  rodzonen  og  til  belastningen  til  kystvande.  

Endvidere  er  den  faktiske  udvaskning  påvirket  af  år-til-år  variationer  i  vejrforhold  (Blicher-

Mathiesen  2020).

For  at  beregne  baseline-effekten  for  hvert  tiltag  har  Energistyrelsen  lavet  en  opgørelse  

over  baseline-effekter  (Miljøstyrelsen  2021a)  for  både  N  (5.000  tons)  og  P  (34  tons),  og  

på  denne  baggrund  er  2027-basislinjen  51.350  tons  og  1.800  tons  hhv.

Da  basiseffekten  er  vurderet  som  en  fremtidig  prognose,  er  der  en  vis  usikkerhed  

om,  hvorvidt  den  faktiske  udvikling  vil  afvige  fra  den  forventede  udvikling.  Derfor  anbefaler  

AU,  at  der  foretages  opfølgende  vurderinger  af,  om  udviklingen  følger  forventningerne

En  sammenligning  af  den  nationale  opgørelse,  mellem  RBMP2  (Miljøstyrelsen  2015)  og  

RBMP3  (Miljøstyrelsen  2021c)  viser  ingen  forskel  i  baseline-belastningen,  hvilket  

indikerer,  at  de  tiltag,  der  blev  implementeret  under  RBMP2,  havde  ingen  eller  meget  lille  

effekt  på  nationalt  plan.  Ser  man  på  opgørelsen  i  lokal  målestok,  er  der  forskelle  mellem  

basisbelastningen  fra  de  to  planperioder.

Desuden  peger  forskerne  bag  '2027  baseline'-rapporten  på,  at  der  også  kan  være  en  

skyggeeffekt  af  en  foranstaltning  til  en  anden;  dette  er  dog  ikke  undersøgt  i  detaljer.
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3.3.3  Afsluttende  bemærkninger

(Blicher-Mathiesen  2020).  Endvidere  peger  rapporten  om  2027-basislinjen  på,  at  det  også  

er  vigtigt  at  se  på,  om  der  indføres  nye  tiltag  for  at  reducere  nitrat-  og  P-belastningen,  

herunder  nye  tiltag  for  at  opfylde  Danmarks  målsætning  om  lavere  COÿ-udledning.  

Anbefalingen  fra  AU  er  i  tråd  med  Miljøministeriet,  som  løbende  søger  at  opdatere  og  

kvalificere  baseline,  og  en  ny  rapport  om  baseline  er  historisk  (Naturstyrelsen  2011;  DCE  

2016;  DCE  2020)  udkommet  hvert  fjerde  til  femte  år.  for  at  afspejle  udviklingen.

Der  er  betydelig  usikkerhed  om  effekterne  af  udviklingen  i  N-standarder  og  N-

udbytter  på  nitratudvaskningen,  især  i  forhold  til  udviklingen  i  afgrødens  

sammensætning  (Blicher-Mathiesen  2020).  Som  en  afledt  effekt  af  klimaændringer  

forventes  øget  nitratudvaskning  på  grund  af  øget  afstrømning.

Usikkerheden  i  opgørelsen  af  2027-grundlaget  skyldes  hovedsageligt  usikkerheden  i  

gennemførelsen  af  de  enkelte  tiltag  og  mulige  ændringer  i  landbruget,  som  i  høj  grad  

er  styret  af  politiske  beslutninger.  Andre  faktorer,  som  kan  påvirke  usikkerheden  i  

basislinjen,  er  den  naturlige  forsinkelse  i  transporten  af  kvælstof  fra  jord  til  kystnære  

vandområder,  og  der  er  desuden  en  forsinkelse  i  effekten  fra  foranstaltninger  (f.eks.  

vådområder)  etableret  sent  i  vandområdeplanens  periode.  Der  kan  derfor  være  en  risiko  

for,  at  2027-grundlaget  er  over-  eller  undervurderet,  og  hvis  det  overvurderes,  vil  behovet  

for  beskyttelsesforanstaltninger  være  for  lavt,  og  god  økologisk  tilstand  vil  ikke  blive  opnået  

inden  for  planperioden.

Baseline-elementerne  præsenteret  i  2027-baseline-rapporten  (Blicher-Mathiesen  2020)  

viser  et  forventet  fald  i  nitratudvaskningen  frem  mod  2027  som  følge  af  et  fald  i  den  

atmosfæriske  deposition  af  N,  hvilket  afhænger  af,  om  prognoserne  for  udviklingen  af  N-

emissioner  er  korrekt  og  på  EU-lande,  der  overholder  emissionslofterne  for  2027/2030  

vedtaget  med  direktivet  om  nationale  emissionslofter  (NEC).  Derudover  forventes  det  især,  

at  udviklingen  på  det  økologiske  område  og  faldet  i  det  dyrkede  areal  og  skovrejsning  vil  

bidrage  til  mindre  udvaskning  frem  mod  2027.

Det  er  vores  vurdering,  at  de  anvendte  metoder  til  at  bestemme  statusbelastningerne  

er  blevet  forbedret,  og  at  indflydelsen  af  fejl  i  målte  data  er  reduceret.  Statusbelastningen  

bestemmes  på  data  målt  dagligt  og  månedligt,  og  normaliseringen  af  data  forbedrer  

sammenligningen  på  tværs  af  Danmark  og  mellem  forskellige  år.

Endvidere  beregnes  statusbelastningen  for  afstrømningen  i  hvert  opland  til  de  kystnære  

vandområder  ved  hjælp  af  denne  nye  tilgang.  Modellerne  tager  højde  for  

afstrømningshierarkiet,  når  der  er  forbindelse  til  tilstødende  vandområder  beliggende  

nedstrøms.  Det  er  vores  vurdering,  at  dette  giver  et  mere  præcist  skøn,  og  at  det  

repræsenterer  en  forbedring  fra  2.  RBMP  til  3.  RBMP.  2nd  opinion  -  teamet  vurderer,  at  

ændrede  tekniske  detaljer  (f
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Der  vil  dog  være  behov  for  større  eller  langsigtede  ændringer  i  fosfortilførslen  for  at  inducere  

et  skift  i  miljøtilstanden,  da  enten  lokale  kilder  ikke  har  nogen  signifikant  effekt,  eller  akkumuleringen  af  

fosfor  i  sedimentet  over  tid  har  været  så  høj,  at  mange  år  med  lav  belastning  er  nødvendig  for  at  en  

systemændring  kan  finde  sted.  Det  vurderes  derfor,  at  P-reduktionstilgangen  er  meget  kompleks  og  skal  

undersøges  mere  detaljeret  før  fuld  implementering  i  RBMP.  På  dette  tidspunkt  vurderer  vi,  at  inddragelse  

af  estimering  af  effekter  fra  kombineret  N-  og  P-reduktionsmodellering  kan  have  en  negativ  effekt  for  at  

udskyde  de  faktiske  tiltag  for  N-reduktion.

farvande.

Havområder,  der  udviser  høje  niveauer  af  fosforfølsomhed,  er  ofte  karakteriseret  ved  en  

hovedsageligt  fosfor-begrænset  algevækst,  og  havområdet  er  påvirket  af  fosfortilførslen  fra  sit  opland.  

Tilsvarende  kan  et  havområde,  der  vurderes  at  have  "mindst"  eller  "lav"  fosforfølsomhed,  også  ændre  

miljøtilstanden  som  reaktion  på  ændringer  i  fosfortilførslen.

En  væsentlig  del  af  den  forventede  basiseffekt  vil  ikke  have  fuld  effekt  i  perioden  før  2027.  Den  

forventede  påvirkning  af  nitratudvaskningen  vurderes  at  vise  sig  inden  for  en  tidsramme  på  fem  til  ti  år  

eller  længere,  da  der  vil  være  en  vis  tidsforsinkelse  fra  kl.  gennemførelsen  af  foranstaltningen  indtil  en  

faktisk  effekt  af  reduktionen  i  udvaskningen  fra  rodzonen  og  til  belastningen  til  kystnære

I  perioden  frem  til  3.  RBMP-periode  (2021-2027)  er  såvel  N-modellen  som  P-modellen  blevet  

opdateret.  Fosforkoncentrationen  er  ofte  den  begrænsede  faktor  for  planteplanktonvæksten  om  

foråret,  mens  det  er  kvælstof  om  sommeren.  P-modellen  analyserer  sammenhængen  mellem  

belastningen  af  kvælstof  og  fosfor  og  den  kombinerede  belastnings  påvirkning  af  biologiske  parametres  

tilstand.  Øget  P-belastningsreduktion  kan  have  en  potentiel  N-reduktion  for  nogle  specifikke  vandområder  

og  bør  undersøges  i  detaljer  specifikt  for  hvert  enkelt  vandområde.  Eksempelvis  kan  et  havområde  med  

høj  fosforbegrænsning  også  være  følsomt  over  for  ændringer  i  kvælstoftilførslen.

forskellig  gennemsnitsperiode  eller  opdatering  af  data  for  statusbelastninger  frem  til  2021)  ikke  vil  

påvirke  robustheden  af  de  beregnede  resultater  væsentligt.  Statusbelastningen  kan  være  lidt  anderledes,  

men  det  er  ikke  givet,  om  disse  ændringer  vil  pege  i  retning  af  øgede  eller  reducerede  MAI'er.

Med  den  opdaterede  N-model  vurderes  det,  at  der  er  opnået  en  forbedret  beskrivelse  af  N-

transport.  En  anden  forbedring  er  NLES5-modellen.  I  denne  model  er  N-udvaskningen  fra  dyrkede  

arealer  bestemt  på  en  signifikant

En  sammenligning  af  den  nationale  opgørelse,  mellem  2.  vandområdeplan  og  tredje  vandområdeplan,  

viser  ingen  forskel  i  basisbelastningen,  hvilket  indikerer,  at  de  foranstaltninger,  der  blev  implementeret  

under  2.  vandområdeplan,  endnu  ikke  havde  nogen  eller  meget  lille  indvirkning  på  nationalt  plan.  Dette  

er  dog  baseret  på  målt  belastning  frem  til  2018,  og  en  stor  del  af  foranstaltningerne  i  2.  vandområdeplan  

for  2015-2021  havde  endnu  ikke  haft  effekt  i  2018.  Det  mangler  stadig  at  blive  bevist,  at  tiltag,  der  skal  

implementeres  inden  for  3.  vandområdeplan,  har  den  nødvendige  effekt.  Fra  et  videnskabeligt  synspunkt  

er  det  vigtigt  at  dokumentere,  at  de  gennemførte  tiltag  har  den  planlagte  effekt.  Ser  man  på  opgørelsen  

på  lokal  skala,  findes  forskelle  mellem  basisbelastningen  fra  de  to  planperioder.
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Endvidere  beregnes  basisbelastningen  ud  fra  prognoser  for  effekten  af  forskellige  

prognosetiltag  og  effektiviseringer  i  landbruget.  Effekterne  i  landbruget  er  dog  ikke  fuldt  

dokumenteret.  Selvom  foranstaltningerne  er  rettet  mod  de  forskellige  vandområder  og  i  
sommersæsonen

(hvor  det  er  relevant),  er  det  vores  vurdering,  at  usikkerheden  om  effektiviteten  af  sådanne  

nye  foranstaltninger  ikke  kan  negligeres.  Hvis  baseline-effekterne  overvurderes,  fører  det  

til  en  undervurdering  af  behovet  for  beskyttelsesforanstaltninger.  På  den  anden  side  øger  

en  reduktion  af  beskyttelsesforanstaltninger  risikoen  for  ikke  at  opnå  god  økologisk  tilstand.

større  datasæt  end  i  tidligere  versioner.  Desuden  afspejler  de  anvendte  data,  med  højere  

nøjagtighed,  forholdene  for  den  nuværende  arealanvendelse.  En  anden  opdatering  af  

NLES5-modellen  er  en  ny  metode  til  håndtering  af  drænstrømmen  og  denne  løsning  sikrer,  

at  N-transporten  via  dræn  er  i  overensstemmelse  med  drænstrømmen  beskrevet  med  den  

danske  nationale  vandressourcemodel,  som  også  er  blevet  forbedret  (Højbjerg  et  al. .,  

2021).
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Først  præsenteres  dog  brugen  af  lys  som  proxy  for  ålegræs,  da  lys  anvendes  i  begge  modelkoncepter.  

Som  nævnt  nedenfor  blev  lys  som  proxy  for  ålegræs  tidligere  diskuteret  af  det  internationale  evalueringspanel  

(Herman  et  al,  2017)  og  Ferriera  (2021).  Derfor  udføres  følgende  beskrivelse  af  lys.

›  Gennemgang  af  effekter  af  ændringer  på  anvendeligheden  af  de  anvendte  modeller

Formålet  med  denne  opgave  er  at  gennemgå  det  videnskabelige  grundlag  for  modelleringstilgangen  og  dens  

modelleringsresultater.  Anmeldelsen  omfatter  følgende:

›  anvendte  metoder  ›  forudsætninger  

for  beregningerne.

Konsekvenserne  af  de  anvendte  modeller  for  hovedresultatet  –  den  maksimalt  tilladte  tilførsel  (MAI)  af  

næringsstoffer  for  at  opnå  den  nødvendige  miljøtilstand  –  vurderes.

De  følgende  afsnit  beskriver  det  overordnede  koncept  for  at  beskæftige  sig  med  to  modelbegreber  samt  

de  to  anvendte  modelbegreber.  Endvidere  beskriver  de  en  sammenligning  af  resultaterne  af  modelkoncepterne  

indbyrdes,  og  udviklingen  af  de  centrale  modelparametre  fra  tidligere  til  nuværende  planperiode.

Dybdegrænserne  for  ålegræs/angiospermer  reagerer  på  ændringer  i  lysklimaet,  som  er  korreleret  med  

ændringer  i  næringsstofniveauer.  Sådanne  sammenhænge  er  blevet  rapporteret  i  flere  undersøgelser  

baseret  på  landsdækkende  danske  data  (f.eks.  Nielsen  et  al,  (2002)  og  Carstensen  &  Krause-Jensen  

(2018))  som  vist  i  figur  3-16.

modeller  mht

for  den  stationære  situation.  inden  2027.  To  forskellige  modelsystemer  anvendes  parallelt:  STAT-modeller  

(STAT)  og  mekanistiske  (MECH)  modeller.

Modelleringens  formål  er  at  forudsige  ændringer  af  de  udvalgte  miljøkomponenter  –  koncentration  

af  klorofyl-a  (Chl-a)  og  lysdæmpningskoefficient,  Kd  (som  en  proxy  for  ålegræsdybdegrænsen)  –  som  

følge  af  ændringer  i  menneskeskabte  tryk  af  næringsstofbelastninger  ( nitrogen  og  fosfor,  N  og  P).

›  Gennemgang  af  ændringer  og  forbedringer  i  RBMP3  på  STAT  og  MECH

samt  om  de  indførte  begrænsninger.

Modeller  bruges  til  at  forudsige  miljøtilstanden  under  forskellige  belastningsforhold
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Brugen  af  Kd  som  en  proxy108  for  ålegræsdybdegrænse  har  været  genstand  for  kritik  fra  det  internationale  

evalueringspanel  (Herman  et  al,  2017)  og  Ferriera  (2021),  som  begge  konkluderede,  at  estimering  af  effekten  

af  næringsstofreduktion  på  Chl-a  er  mere  pålidelige  end  skønnet  over  denne  virkning  på  Kd.  Deres  argumenter  

omfatter  forskellige  faktorer  såsom  forsinkelse  i  respons,  og  at  andre  understøttende  betingelser  skal  opfyldes  

for  at  genoprette  ålegræsstatus  for  at  opnå  god  status.

Deres  argumenter  er  valide  og  passende  med  hensyn  til  brugen  af  Kd  som  en  indikator  for  

ålegræsdybdegrænsen,  når  det  kommer  til  statusklassificering  af  vandområder  baseret  på  

overvågningsresultater.

i  modelberegninger.

'  Kd-proxy'en  repræsenterer  lysforhold,  der  skal  være  til  stede,  før  ålegræs  kan  forventes  at  kunne  komme  

sig  til  gode  økologiske  forhold.  Det  faktum,  at  der  er  dokumenteret  en  stærk  korreleret  sammenhæng  

mellem  ålegræsdybdegrænserne  og  gennemsigtigheden,  gør  det  muligt  at  sammenligne  'Kd-proxy'  direkte  

med  modelleringsresultater  for  'Kd'.

Endvidere  kan  'Kd-proxy'en  nemt  oversættes  til  et  gennemsigtighedsmål  (f.eks.  Secchi-dybde),  og  

det  kan  bruges  til  at  vurdere,  om  observerede  transparenter  opnår  de  understøttende  

gennemsigtighedsbetingelser  for  ålegræsgenvinding.  Se  også  beskrivelsen  i  afsnit  3.2  og  4.4  af  linket,  

dvs

De  påpeger  også,  at  modellen  ikke  er  i  stand  til  at  gengive  reference  Kd-værdierne  baseret  på  modelleret  

referencebelastning.  Men  i  erkendelse  af,  at  uden  i  det  mindste  at  genoprette  Kd  til  de  niveauer,  der  er  

nødvendige  for  at  opfylde  G/M-grænsebetingelserne,  vil  genopretning  af  ålegræsudbredelsen  ikke  lykkes.

Gyldig  er  også  deres  forestilling  om  modellens  manglende  evne  til  at  gengive  referenceværdier.  Som  

anført  nedenfor  finder  den  anden  udtalelse  imidlertid,  at  'Kd-proxy'en  er  en  gyldig  parameter,  der  skal  

bruges  som  proxy  for  de  økologiske  G/M-klassegrænser
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ålegræsdybdegrænse  og  for  parameteren  'Kd'  til  beskrivelse  af  lysforholdene,  da  de  beskriver  

forskellige  ting.

Det  kan  være  forvirrende,  at  'Kd'  er/er  blevet  brugt  som  navn  for  både  'Kd  proxy'  for

angiospermer  som  en  funktion  af  Secchi-dybden  (højre).

Figur  3-16:  Dybdegrænse  for  ålegræs  som  funktion  af  Secchi-dybde  (venstre),  og  dybdegrænse  for
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Modellering  af  miljøstatus  baseret  på  næringsstofbelastninger

0,16  =  eksp  (ÿ  ÿ

Lysdæmpningskoefficienten  Kd  og  ålegræsdybdegrænsen  er  forbundet  via  

lysindtrængningsdybden  og  kan  derfor  være  en  proxy  eller  repræsentant  for  

ålegræsdybdegrænsen.  Den  nedre  ålegræsdybdegrænse  viser  sig  at  svare  til  dybden,  hvor  

ca.  16  procent  af  lyset  (bestråling)  ved  overfladen  er  tilbage  (DCE,  2021).  Litteraturen  giver  

også  andre  lysprocenter,  fx  ti  procent  (Nielsen  et.al,  2013)  op  til  20  procent,  men  her  tjener  

værdien  kun  til  at  illustrere  sammenhængen.  Sammenkoblingen  er  beskrevet  af  ligningen  

(EPA,  2000),  der  beskriver  lyset  (bestrålingen)  I  i  en  dybde  z  under  vandoverfladen:

Den  marine  miljøtilstand  er  et  resultat  af  et  komplekst  netværk  af  indbyrdes  

forbundne  processer,  der  varierer  i  tid  og  rum.  Det  er  vandområdeplanens  

overordnede  antagelse,  at  miljøtilstanden  i  høj  grad  påvirkes  negativt  af  høje  

næringsstofbelastninger  –  gennem  eutrofiering.  En  illustration  af  de  vigtigste  

involverede  processer  er  givet  i  (EC  2009b),  se  figur

For  en  given  lysdæmpning  Kd  og  lysgrænsen  på  16  %  (=0,16)  findes  den  

tilsvarende  dybde  z  eksplicit:

elementer.

Ovenstående  beskriver  sammenhængen  mellem  lysdæmpning  og  dybdegrænse,  men  det  

understreges,  at  selvom  lys  er  en  nødvendig  forudsætning  for  ålegræs,  er  lys  ikke  den  

eneste  forudsætning  for  ålegræs.  I  modelberegningerne  er  lys  brugt  som  en  nødvendig  

forudsætning  for,  at  ålegræs  kan  holde  på  bestemte  dybder,  men  ikke  øge  biomassen  eller  

strække  sig  rumligt,  da  andre  tryk  på  ålegræs  ikke  ser  ud  til  at  være  mulige  at  modellere  i  

de  nuværende  marine  modeller.

)  =  exp  (ÿ  ÿ )
( )

skal  etableres  mellem  kvalitetselementerne  og  det  understøttende

)

(

3-17.
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Det  er  indlysende,  at  modelleringsopgaven  for  RBMP3  ikke  kan  omfatte  alle  processer  

skitseret  i  figur  3-17,  men  at  de  vigtigste  processer  er  udvalgt  til  at  forudsige  effekten  af  

ændrede  næringsstofbelastninger  og  dermed  identificere  de  belastninger,  der  vil  opnå  det  

nødvendige  miljø.  status,  der  er  defineret  i  form  af  specifikke  grænseværdier  for  sommer-

Chl-a-koncentrationen  og  lysdæmpningskoefficienten.

En  yderligere  tilførsel  af  næringsstof  til  et  vandområde  vil  give  anledning  til  en  forøgelse  

af  næringsstofkoncentrationen.  Størrelsen  af  den  tilføjede  koncentration  vil  være  et  

resultat  af  vandudveksling  med  nabovandområder,  sedimentation,  optagelse  i  organismer  

(alger)  og  yderligere  bidrag  fra  kilder  i  vandmassen  (sedimenter,  atmosfære).  Den  biologiske  

status  er  baseret  på  Chl-a-koncentration  og  lysdæmpning,  hvilket  igen  kræver  indsigt  i  de  

tidsafhængige  sammenhænge  mellem  de  resulterende  næringsstofkoncentrationer  og  de  

biologiske  tilstandselementer.  Som  ønsket  af  det  internationale  ekspertpanel  for  RBMP2  er  

antallet  af  vandområder  omfattet  af  MECH-modellen  udvidet  til  109.  Denne  forbedrede  

rumlige  opløsning  i  modelsystemet  giver  bedre  muligheder  for  at  beskrive  de  individuelle  

karakteristika.

Figur  3-17:  Generel  begrebsramme  til  vurdering  af  eutrofiering  i  alle  kategorier  af  overfladevand.  (+)  

angiver  stigning;  (-)  angiver  fald;  runde  kasser  angiver  biologiske  kvalitetselementer  i  

vandrammedirektivet  (EF  2009b).

130

Machine Translated by Google



Nabolande  som  Sverige  (SMHI,  2020)  og  Tyskland  (BLANO  2014)  har  kun  anvendt  ét  modelsystem.  

Danmark  har  også  anvendt  to-model  konceptet  i  RMBP2.

En  analyse  af  de  to  modellers  ydeevne  med  hensyn  til  vurdering  af  referenceværdier  og  til  

interkalibreringsprocessen  er  udført  i  kapitel  3.1.2.  I  dette  kapitel  er  vurderingen  fokuseret  på  de  

estimerede  MAI'er.

›  MECH-modeller,  der  anvender  hydrodynamiske  og  biogeokemiske  moduler  ›  STAT-

modeller,  der  anvender  en  Bayesiansk  tilgang.

udviklet  til  en  tilsvarende  grad  af  kvalitet  og  nøjagtighed,  så  deres  resultater  kan  betragtes  

som  lige  valide,  og  at  en  gennemsnitsværdi  af  de  to  resultater  kan  betragtes  som  et  bedre  

estimat  end  at  vælge  et  af  dem.

er  avancerede  og  omfattende.  De  støttede  også  konceptet  med  at  udvikle  to  uafhængige  

modeller,  men  satte  spørgsmålstegn  ved  ledelsens  beslutning  om  at  anvende  begge  modeller  til  at  

beregne  behov  for  reduktion.  Nærværende  2.  udtalelse  bekræfter  denne  konklusion.

›  Brug  af  to  modeller  kan  føre  til  spørgsmålet  om,  hvilket  resultat  man  skal  tro  og  i  sidste  ende  

vælge,  hvis  resultaterne  af  de  to  modeller  adskiller  sig  væsentligt.

For  at  modellere  MAI  af  næringsstoffer  til  de  forskellige  vandområder  anvender  den  danske  tilgang  en  

to-model  tilgang:

›  Et  argument  for  at  anvende  et  to-model  koncept  er,  at  begge  modeller  er  det

2nd  opinion-teamet  finder  overordnet,  at  det  er  en  fordel  at  fortsætte  med  at  bruge  en  to-model  

tilgang,  især  når  modelresultaterne  kun  adskiller  sig  inden  for  et  acceptabelt  interval,  så  længe  

begge  resultater  kan  anses  for  at  være  af  sammenlignelig  validitet.  Følgende  skal  iagttages,  når  

du  i  fremtiden  bruger  en  to-model  tilgang:

Den  internationale  anmelder  af  RBMP2  udtalte  i  2017,  at  mekanistiske  modeller

En  af  hovedårsagerne  til  at  anvende  begge  modeller  er,  at  to  uafhængige  modeller  giver  to  

uafhængige  estimater  af  den  MAI,  der  kræves  for  at  opnå  den  nødvendige  miljøtilstand.  Derfor  vil  

to  estimater  øge  pålideligheden  af  resultaterne  sammenlignet  med  den  situation,  hvor  kun  ét  

estimat  er  tilgængeligt,  især  hvis  resultaterne  er  inden  for  samme  område.

interkalibrering  af  kvalitetsklasserne  udføres  ved  simple  statistiske  relationer  som  skitseret  

i  CIS-GD'erne  (EC  2011).  En  mulig  begrundelse  kunne  derfor  være  at  anvende  det  samme  

modelkoncept  og  dermed  bestemme  konsistente  tryk-påvirkningsforhold  for  at  opnå  den  

ønskede  status.  Sådanne  statistiske  modelkoncepter,  der  er  baseret  på  tryk-påvirkningsrelationer  

(årsagssammenhænge),  har  derfor  andre  koncepter  og  strukturer  end  de  statistiske  modeller,  

der  anvendes  i  RBMP3.  Det  er  anmeldernes  vurdering,  at  den

›  En  anden  grund  til  at  fortsætte  med  at  anvende  STAT-modellen  er,  at

Den  to-model  tilgang
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Koncept  for  MECH-modellerne

Det  anvendte  MIKE-modelsystem,  der  beskriver  strømning,  transport  og  

tilbageholdelse/nedbrydning  af  kvælstof  i  grundvandet  og  overfladevandet,  er  et  bredt  

accepteret  modelsystem  med  fuld  videnskabelig  dokumentation.  Den  nuværende  

modelansøgning  omfatter  11  forskellige  modelområder  (2  havmodeller,  3  regionale  

modeller  og  6  fjordmodeller),  alle  modeller  er  3-dimensionelle  og  ikke-stationære,  og  de  

beskriver  en  lang  række  parametre  for  hydrodynamikken  (vandstand,  strømme) ,  

saltholdighed,  temperatur,  tæthed,  Kd),  vandkemi  (TN  TP,  DIP,  DIN,  Si),  biologi  (Chl-a,  

DO)  samt  sedimentparametre.  Modelresultaterne  omfatter  9  parametre,  der  direkte  kan  

sammenlignes  med  måleparametre  i  det  nationale  overvågningsprogram.

data.

MECH-modellerne  anvender  kausale  sammenhænge  for  de  parametre,  der  skal  

beskrives.  Kernen  i  MECH-modellerne  er  et  sæt  differentialligninger  til  bevarelse  af  

masse  og  momentum  samt  for  biologiske  og  geokemiske  processer.  Systemet  af  

årsagssammenhænge  beskriver,  hvordan  de  forskellige  parametre  afhænger  af  hinanden.  

Det  er  indlysende,  at  sådanne  ligninger  kræver  indsigt  i  de  processer,  der  er  beskrevet  

(plus  betydelig  computerkraft).

›  En  STAT-model  anses  for  enkel  og  robust,  da  den  kun  er  afhængig  af  faktiske  forhold

Hver  specifik  anvendelse  af  et  modelsystem  skal  verificeres  for  at  demonstrere,  at  modellen  

fungerer.  Verifikation  af  MECH-modellen  er  udført  og  illustreret  i  figur  3-18.  Kortet  på  figuren  

viser,  at  der  udføres  verifikation  for  en  lang  række  målestationer.  Det  valgte  eksempel  på  

Helnæsbugten  illustrerer  overensstemmelsen  mellem  model  og  måling  af  saltholdighed  i  

overfladelaget  for  en  15-årig  periode.  De  ca.  180  målestationer  med  ni  parametre  for  øvre  

og  nedre  lag  over  en  15-årig  periode  giver  et  unikt  grundlag  for  at  sammenligne  

modelresultater  med  overvågningsdata.  Denne  betydelige  indsats  blev  anbefalet  af  det  

internationale  ekspertpanel  i  2017.

statistiske  modeller  anvendt  i  RBMP3  opfylder  ikke  fuldt  ud  beskrivelsen  af  

interkalibrering  i  CIS-GD'er  (EC  2011).

Formålet  med  MECH-modellen  er  at  kvantificere  sammenhængen  mellem  

næringsstofbelastning  og  klorofyl-a-koncentration,  dybdegrænse  for  ålegræs  udtrykt  ved  

lysdæmpningskoefficienten  (Kd,),  total  nitrogenkoncentration  (TN)  og  total  

fosforkoncentration  (TP).  Det  specifikke  formål  med  nærværende  modelbeskrivelse  er  at  

fokusere  på  de  egenskaber,  der  gør  den  i  stand  til  at  forudsige  effekten  af  reducerede  

næringsstofbelastninger  på  chl-a-koncentrationen  og  lysdæmpningen.

For  yderligere  dokumentation  for,  hvordan  ovenstående  processer  er  inkluderet  i  MIKE-

modellen  anvendt  i  dette  tilfælde,  henvises  til  de  relevante  videnskabelige  og  brugermanualer.
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Der  er  gjort  en  stor  indsats  for  at  anvende  flere  statistiske  metoder  (f.eks.  Spearman  

Rank,  P-bias)  til  at  kvantificere  pålideligheden  af  modelresultaterne.  De  understøtter  alle  til  

en  vis  grad  validiteten  af  modelresultaterne.  Resultaterne  af  de  anvendte  objektive  metoder  

understøtter  vejledende  det  helhedsindtryk  af  modelvaliditeten,  der  gives  ved  sammenligning  

af  modelresultat  med  målinger.  I  overensstemmelse  med  mange  modelbyggere  er  det  

second  opinion-teamets  forståelse,  at  inspektion  udført  af  eksperter  i  tidsserien,  hvor  

modelresultater  sammenlignes  med  målinger,  stadig  repræsenterer  den  bedste  form  for  

modelverifikation.  Med  et  så  stort  antal  stationer  og  parametre  som  i  det  foreliggende  

tilfælde  er  det  ikke  muligt  at  inspicere  alle  tidsserier  på  en  systematisk  måde,  og  derfor  blev  

kun  udvalgte  tidsserier  inspiceret,  mens  de  statistiske  test  blev  udført  på  alle  tidsserier.

MECH-modellerne  inkluderer  årsagssammenhænge  i  den  grad,  som  moderne  videnskab  

kan  give  vedrørende  økosystemet.  Da  modellen  er  baseret  på  årsagssammenhængene,  

er  den  gearet  til  at  forudsige  resultater  til  'hvad  sker  der  hvis'-spørgsmål.

Det  er  også  acceptabelt,  at  for  nogle  parametre  er  overensstemmelsen  mellem  model  
og  målinger  anderledes  end  for  andre.

Det  overordnede  indtryk  af  den  leverede  modelverifikation  er,  at  modellen  præsterer  

i  tilfredsstillende  grad,  og  modellen  kan  derfor  anses  for  egnet  til

Desuden  anvender  MECH-modellerne  grundlæggende  videnskabelige  aksiomer  

såsom  bevarelse  af  volumen,  masse  og  momentum.  Ulempen  ved  MECH-modeller  er  

imidlertid  de  relativt  store  mængder  af  processer  og  til  gengæld  inputparametre,  der  alle  

skal  kalibreres.  Selvom  dette  introducerer  usikkerheder,  illustrerer  kalibrerings-  og  

valideringsprocesserne  tydeligt,  i  hvilket  omfang  modellen  er  troværdig.

formål.

Figur  3-18:  Eksempel  på  sammenligning  mellem  modelresultater  og  data  (Station  i  Helnæs
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›

›

Koncept  for  STAT-modellen

Overordnet  vurderes  MECH-modellen  at  være  veldokumenteret  (state-of-the-art).

STAT-modellen  er  baseret  på  deskriptorer,  der  dels  er  anbefalet  af  CIS-vejledningsdokumenterne  og  dels  

udvalgt  af  modeludviklerne.  Deskriptorerne  er  uden  tvivl  relevante  for  at  forstå  det  oceanografiske  system.  

Beskrivelserne  er:

›  Sammenligning  af  modellerede  og  målte  dybder  af  saltholdighedsgrænsefladen

Selvom  modellen  skal  forudsige  en  tilstand  uden  for  dens  kalibreringsområde,  er  modellen  baseret  på  

processer,  der  er  validerede.  Dette  er  den  vigtige  forskel  mellem  MECH-  og  STAT-modellerne.

Den  foreliggende  STAT-model  anvender  en  statistisk  relation  mellem  målparameteren  og  parametre,  

der  antages  at  have  en  effekt  på  målparameteren.  Statistiske  relationer  etableres  ved  multipel  lineær  

regression  (MLR)  analyse,  som  tildeler  høj  vægt  til  parametre,  der  har  høj  statistisk  indvirkning  på  

målparameteren  og  lav  vægt  til  parametre,  der  har  lav  eller  ingen  indvirkning  på  den  (normaliserede)  

målparameter.  Summen  af  de  vægtede  inputparametre  beskriver  til  en  vis  grad  målparameteren.

Som  det  er  tilfældet  med  MECH-modellen,  er  formålet  med  STAT-modellen  at  kvantificere  

sammenhængen  mellem  næringsstofbelastninger  (N  og  P)  og  Chl-a,  Kd,  TN  og  TP.  Der  udvikles  to  statistiske  

modeller,  for  Chl-a-koncentration  og  for  lysbegrænsningsdybde  ( Kd  -  proxyen  for  ålegræsdybdegrænsen).  De  

anvendes  til  15  og  22  vandområder  for  henholdsvis  lys  og  Chl-a.  I  alt  er  der  109  vandområder.  Det  specifikke  

formål  med  nærværende  modelbeskrivelse  er  at  fokusere  på  de  egenskaber,  der  gør  den  i  stand  til  at  forudsige  

effekten  af  reducerede  næringsstofbelastninger  på  Chl-a-koncentrationen  og  lysdæmpningen.

generel  forståelse  af  modellens  ydeevne  er:

›  vindenergi.

Problemer,  der  ikke  er  dækket  af  dokumentationen,  og  som  kan  føje  til

›  Salinitet  tilført  

næringsstof  ›  

havoverfladetemperatur  ›  opdriftsfrekvens  

irradians

›  Sammenligning  af  modellerede  og  målte  styrker  af  grænsefladen

Det  blev  foreslået  af  ekspertgennemgangen  af  RBMP2  (Herman  et  al.  2017)  at  anvende  avancerede  

Bayesianske  metoder  til  at  forfine  STAT-modellen.  Dette  er  blevet  udført  i  overensstemmelse  hermed.  

Udvælgelsen  af  grundlæggende  inputparametre  til  MLR-analyse  omfatter  dog  ikke  en  grundig  analyse  og  

dokumentation  af,  hvilke  parametre  der  bør  vælges  ud  fra  et  videnskabeligt  synspunkt.  Det  er  indlysende  og  

god  videnskabelig  praksis,  at  de  udvalgte  parametre  omfatter  de  nødvendige  og
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Kalibreringen  af  STAT-modellerne  indikerer,  at  de  gennemsnitlige  niveauer  af  Chl-a-koncentration  og  

lys  er  modelleret  godt.  År-til-år-dynamikken  er  dog  mindre  godt  modelleret.  For  den  stationsspecifikke  model  

virker  denne  dynamik  bedre.

›  Næringsstoftilførsel  

Interne  kilder  og  dræn  af  N  og  P  er  ikke  inkluderet  i  STAT.  Den  vigtige  udveksling  med  tilstødende  

vandområder  er  heller  ikke  inkluderet.  STAT-modellerne  er  designet  som  sømodeller  mere  end  

modeller  for  flodmundinger  eller  kystområder  (f.eks.  henvises  der  til  en  finsk  sø).

På  grund  af  denne  mangel  på  kausalitet  har  den  etablerede  statistiske  sammenhæng  betydelige  

ulemper,  hvis  relationen  anvendes  til  prognoser,  især  hvis  tilstanden  af  det  prognoserede  scenarie  ligger  

uden  for  kalibreringsområdet  for  STAT-modellen.

tilstrækkelig  information  til  at  modellere  de  ønskede  parametre  og  deres  afhængighed  af  tilførte  

næringsstoffer.

Havoverfladetemperatur  er  heller  ikke  en  relevant  parameter  for  Chl-a,  da  produktionen  af  alger  

ikke  afhænger  af  T,  men  af  lys.  Det  samme  gælder  for  lys  (Kd),  da  turbiditet  på  grund  af  andre  

partikler  ikke  er  afhængig  af  temperaturen.

Kommentarer  til  relevansen  af  nogle  af  deskriptorerne  er  givet  nedenfor:

Det  er  ikke  givet,  at  et  input  af  de  valgte  seks  parametre  (Næringsstoftilførsel,  saltholdighed,  

temperatur,  opdriftsfrekvens,  bestrålingsvindenergi)  vil  give  en  årsagssammenhæng  mellem  de  parametre,  

der  indgår  i  den  multiple  regression.

En  avanceret  version  af  en  regressionsanalyse  med  flere  parametre  er  udviklet  ved  at  inkludere  Bayesianske  

modeller  for  at  bestemme  deres  respektive  vægt  til  parametrene.  I  2017  anbefalede  det  internationale  

ekspertpanel  den  Bayesianske  metode  som  en  forfining  af  STAT-modellen.  Det  erstattede  det  tidligere  

centrale  estimat  af  vægtene  med  et  mere  kvalificeret  estimat,  idet  der  blev  anvendt  oplysninger  om  fordelingen  

af  referenceværdierne  og  hældningerne  i  forskellige  år  og  vandområder.

Standardafvigelsen  viser  sig  at  være  af  samme  størrelsesorden  som  variationerne  fra  år  til  år.  Dette  

betragtes  som  en  relativt  stor  afvigelse,  og  en  diskussion  eller  forklaring  af  disse  afvigelser  ville  gøre  

resultaterne  mere  forståelige.

›  Havoverfladetemperatur  (T)

Det  forekommer  usikkert,  at  modellering  på  et  givet  sted  kan  udføres  uden  at  tage  hensyn  til  de  omgivende  

oceanografiske  forhold.  År-til-år  persistens  af  f.eks.  fosfor  er  velkendt,  men  ikke  inkluderet.  Det  er  kendt,  at  

fosfor  har  lang  opholdstid,  og  at  der  sker  store  fosforudslip  under  iltsvind.  Sådanne  velkendte  og  vigtige  

processer  indgår  ikke  i  STAT-modellerne.  De  omfatter  derfor  ikke  grundlæggende  tvangsprocesser.  Dette  

giver  plads  til  forbedring  af  STAT-modellerne  for  at  nå  en  grad  af  beskrivende  styrke  svarende  til  MECH-

modellernes.
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Begrundelsen  for  at  inkludere  BV  i  modellering  af  Chl-a  eller  Kd  er  uklar  og  ikke  baseret  

på  indsigt  i  de  dominerende  årsagssammenhænge.  Lagdelingen  kan  have  en  indlysende  

indflydelse  på  iltsvind,  men  ikke  på  Chl-a  eller  Kd.

R,Co

C

For  at  illustrere  vigtigheden  af  at  inkludere  kausale  sammenhænge,  er  et  forenklet  system  

baseret  på  bevarelse  af  masse  (et  grundprincip  indenfor  modellering)  beskrevet  nedenfor  

for  at  illustrere,  at  tilføjelse  af  deskriptorer  ikke  er  et  holdbart  koncept.

Bestråling  har  en  direkte  indvirkning  på  Chl-a-produktionen  og  anses  derfor  for  at  være  af  

høj  relevans.

Det  forenklede  koncept  illustrerer  betydningen  af  udveksling  over  åbne  grænser  såvel  

som  grænsekoncentrationen.  Skitsen  illustrerer  følgende  sammenhæng:

C:  Koncentration  (af  næringsstof  proportional  med  Chl-a)  i  fjorden  R:  

Flodudledning  C0:  Flods  næringsstofkoncentration  Qe:  Udvekslingsudledning  

over  den  åbne  grænse  Cb:  Næringsstofkoncentration  ved  den  åbne  grænse.

Qe,  Cb

Qe+R,  C

Når  en  model  af  et  system  skal  etableres,  skal  deskriptorerne  sammenkobles  efter  

den  eksisterende  indsigt  i,  hvordan  systemet  fungerer.  Hvis  deskriptorerne  udelukkende  er  

forbundet  som  en  sum  af  vægtede  deskriptorer,  som  i  det  foreliggende  tilfælde,  antages  det,  at  

den  afhængige  variabel  (f.eks.  Chl-a)  er  resultatet  af  addition  af  deskriptorer,  der  er  vægtet  med  

deres  specifikke  vægtninger.  En  model,  der  grundlæggende  består  af  tilføjelse  af  deskriptorer,  

er  ikke  i  overensstemmelse  med  den  nuværende  videnskabelige  indsigt  i  fjordsystemer.

Hvor
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›  Opdriftsfrekvens,  også  kaldet  Brunt  Väisälä  (BV)  frekvens

›  Vindenergi  (vindhastighed  til  tredje  potens)  betragtes  normalt  som  årsag  til  vertikal  

blanding.  Dette  gælder  for  søer,  men  for  de  danske  kystnære  farvande  er  

lagdelingsstyrken  mere  styret  af  ind-  og  udstrømningshændelser,  der  igen  er  styret  af  

SV-projektion  af  vindhastigheden  til  første  potens.

›

Eksempel  på  kausal  sammenhæng

Figur  3-19  Forenklet  koncept  for  massebalancen,  der  angiver  de  nødvendige  transporter

for  de  valgte  variables  tilstand
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Dette  simple  koncept  indikerer,  at  koncentrationen  af  næringsstof  og  dermed  af  Chl-a  

eller  Kd  er  beskrevet  af  en  lineær  kombination  af  næringsstofbelastning,  der  deles  med  

udvekslingsudledningen  plus  grænsekoncentrationen.  Det  er  værd  at  bemærke,  at  

hverken  udvekslingsudledning  over  grænsen  eller  baggrundskoncentrationen  er  

inkluderet  som  relevante  deskriptorer  i  listen  ovenfor.  Kun  næringsstoftilførslen  eller  

næringsstofbelastningen  er  inkluderet.

=

Næringsstofbelastningen,  L,  fra  land  er  derfor

=

Der  er  gjort  en  betydelig  indsats  for  at  validere  modellerne.  En  evaluering  af  kvaliteten  og  

nøjagtigheden  af  de  to  modeller  i  direkte  sammenligning  har  ikke

+  ÿ

STAT-modellerne  er  indstillet  til  at  passe  med  historiske  data.  Når  inputparametre  i  

modellerede  scenarier  varierer  inden  for  det  samme  interval,  som  parametrene  har  varieret  

i  løbet  af  kalibreringsperioden,  kan  modellen  give  resultater,  der  kunne  valideres  fra  

tidligere  erfaringer.  Hvis  parametrene  varierer  ud  over  det  område,  der  var  inkluderet  i  

kalibreringen,  kalibreres  modellen  ikke.  Da  modellen  skal  beskrive  en  tilstand,  der  er  uden  

for  det  dataområde,  der  bruges  til  kalibrering,  er  STAT-modellen  ikke  egnet  til  at  forudsige  

en  tilstand  uden  for  dens  kalibreringsområde.  Forudsigelse  uden  for  kalibreringsområdet  er  

også  en  ulempe  for  MECH-modellerne,  men  MECH-modellerne  har  den  fordel,  at  de  

inkluderer  årsagssammenhænge,  og  det  gør  anvendelse  uden  for  kalibreringsområdet  

mindre  kritisk.

·  +

Da  Qe>>R  i  næsten  alle  marine  farvande,  kan  formlen  lineariseres  til

Derfor  er  der  en  konceptuel  indikation  af,  at  parametrene  Qe  

(grænseudvekslingsudledning)  og  Cb  (grænsekoncentration)  kan  anvendes  i  fremtidige  

statistiske  tilgange.  Påvirkningen  af  de  andre  parametre  kan  også  udtrykkes  i  form  af  

begrebsmæssige  relationer,  der  sandsynligvis  kan  simplificeres  og  introduceres  til  

ovenstående  model  for  Chl-a-koncentrationen.  Når  deskriptorerne  indgår  i  modellen,  kan  

statistiske  metoder  anvendes  til  at  bestemme  de  respektive  faktorer.  Koncentrationen  ved  

den  åbne  grænse  samt  udvekslingsudledningen  over  den  åbne  grænse  for  hver  fjord  vil  

også  kunne  indgå  i  fremtidige  STAT-modeller  som  parametre.  Til  fremtidigt  STAT-

modelarbejde  foreslås  det  at  udføre  en  sådan  parameteranalyse  og  at  udføre  MLR-

analysen  med  nødvendige  og  tilstrækkelige  parametre.  Som  illustreret  i  eksemplet  skitseret  

ovenfor,  kan  det  forventes,  at  en  statistisk  metode  inklusive  kausale  sammenhænge  vil  

resultere  i  modelresultater  med  mindre  spredning  og  dermed  mere  forklaringskraft.  Det  er  

usandsynligt,  at  de  gennemsnitlige  MAI'er  vil  ændre  sig  væsentligt.  MAI'er  for  individuelle  

vandområder  kan  dog  være  forskellige.
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Sammenligning  af  hældninger  for  tryk-påvirkningsforhold  mellem  MECH  og
STAT  modeller

blevet  udført.  Det  betragtes  som  en  mangel  og  kan  indgå  i  det  fremtidige  arbejde.  En  

sammenligning  af  de  to  modeller  vedrørende  referencetilstand  er  af  generel  interesse.

Fravær  af  grænsetransporter  kan  føre  til  større  overfortolkninger  af  de  landbaserede  

belastninger,  når  tilstanden  i  vandmassen  er  domineret  af  transporter  fra  nærområder  

–  udenlandske  såvel  som  danske  områder.

At  inkludere  opholdstiden  for  hvert  enkelt  vandområde  har  også  en  vigtig  effekt  på  

koncentrationerne  af  tilførslen  fra  det  specifikke  opland.  Sammen  med  grænsetransporterne  

bestemmer  opholdstiden  vandudskiftningen  i  et  vandområde  og  vil  kunne  indgå  i  fremtidig  

udvikling  af  STAT-modeller  (som  det  har  været  i  den  svenske  model).

Vandudveksling  mellem  de  forskellige  vandområder  samt  udveksling  af  næringsstoffer  

og  andre  tilstandsvariable  indgår  i  MECH-modellerne,  ikke  i  STAT-modellerne.  Dette  er  

blevet  nævnt  af  modeludviklerne.  Det  er  dog  ikke  blevet  diskuteret  med  hensyn  til  den  

resulterende  effekt  på  MAI'erne.

Tryk-påvirkningsforhold  betyder  hældningen  (eller  hældningen)  af  ledningen  for  en  

kvalitetsindikator  (f.eks.  Chl-a-koncentration  og  lys)  (påvirkning)  som  funktion  af  

næringsstofbelastning  (tryk).  Dataene  for  referenceværdierne  og  hældningerne  

(hældningerne)  er  leveret  af  DHI  og  AU  til  nuværende  second  opinion  review  (DHI/AU,  

pers.  com.).  Hældningerne  er  angivet  i  intervaller  for  hver  0,05  %/%,  og  i  de  følgende  

beregninger  og  grafik  anvendes  den  centrale  værdi  af  hvert  interval  (f.eks.  for  intervallet  

(0,10-0,15)%/%,  værdien  0,125%/%  bruges  –  for  Chl-a).

Som  illustreret  nedenfor  viser  mange  vandområder  identiske  eller  lignende  skråninger.  

For  nogle  vandområder  findes  der  dog  væsentlige  forskelle  i  de  modellerede  skråninger  

(tryk-påvirkning).  For  hvert  vandområde,  hvor  begge  modeller  er  anvendt,  er  

hældningerne  (hældningerne)  plottet.  Vandområderne  er  sorteret  efter  størrelsen  af  

forskellen  (STAT-MECH).

STAT-modellerne  anvendes  kun  til  MAI-beregninger  i  en  mindre  del  af  alle  vandområder  

(ca.  15-20  pct.).
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På  den  anden  side  ses  det  af  figur  3-20,  at  gruppen  af  vandområder  med  positive  

afvigelser  (MECH<STAT)  hovedsageligt  omfatter  vandområder,  der  er  mindre  påvirket  

af  lokale  belastninger  fra  Danmark  (Nissum  B,  Flensborg,  Nissum  F,  Køge  B).  Disse  

områder  er  repræsenteret  i  højre  del  af  ovenstående  diagram.  For  disse  vandområder  

giver  STAT-modellen  hældninger,  der  er

De  gennemsnitlige  hældningsværdier  (hældning)  illustreret  i  figur  3-20  for  STAT  (røde  

prikker)  og  MECH  (grønne  prikker)  er  henholdsvis  0,51  %/%  og  0,64  %/%.  Dette  ser  

relativt  godt  ud  ved  første  øjekast,  men  den  numeriske  forskel  mellem  skråningerne  for  

hvert  vandområde  varierer  betydeligt.  Standardafvigelsen  for  de  numeriske  forskelle  

mellem  skråningerne  for  hvert  vandområde  er  0,55  og  dermed  af  samme  størrelsesorden  

som  skråningerne.  Resultaterne  af  de  to  modeller  adskiller  sig  i  samme  størrelsesorden  

som  selve  skråningerne.  Dette  indikerer,  at  mindst  én  af  modellerne  giver  resultater,  der  

er  ude  i  samme  størrelsesorden  som  selve  skråningerne.  En  diskussion  af  resultaterne  og  

deres  afvigelser  på  fjordniveau  mangler.

Det  kan  endvidere  ses  af  figur  3-20,  at  gruppen  af  vandområder  med  de  største  

afvigelser  (STAT-MECH)  omfatter  indre  fjorde,  der  er  stærkt  påvirkede  af  lokale  

belastninger:  Roskilde  Fj  I,  Mariager  Fj  I,  Odense  Fjord  I  (markeret).  med  rød  i  figur  3-20).  

For  disse  fjorde  findes  store  hældninger  for  MECH-modellen,  hvilket  indikerer,  at  denne  

model  kræver  mindre  belastningsreduktion  for  at  opnå  en  vis  forbedring  af  den  miljømæssige  

nøgleparameter.  De  tilsvarende  STAT-værdier  indikerer  mindre  eller  gennemsnitlige  

hældninger  sammenlignet  med  de  resterende  fjorde,  hvilket  modsiger  den  generelle  

forståelse  af,  at  disse  vandområder  er  stærkt  påvirket  af  lokale  kilder.  Derfor  virker  det  

relativt  lave  STAT-svar  næppe  troværdigt  og  kræver  yderligere  diskussion.  Et  gennemsnit  

af  de  to  væsentligt  forskellige  resultater  inkluderer  muligheden  for  at  indføre  bias.

Figur  3-20:  Den  relative  afvigelse  mellem  hældninger  af  Chl-a  stiger  som  funktion  af  den  danske  N-

belastningsforøgelse.  Hældninger  bestemt  af  STAT-  og  MECH-modeller  er  angivet  for  

hvert  vandområde.  Resultaterne  er  rangeret  efter  størrelsen  af  den  relative  forskel  

(mindst  til  størst).  (DHI/ AU,  pers.  com.)
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(DHI/ AU,  pers.  com.)

Figur  3-21:  Relativ  afvigelse  mellem  hældninger  af  lysdæmpning  stiger  som  funktion  af  dansk  N-

laststigning.  Hældninger  bestemt  af  STAT-  og  MECH-modeller  er  angivet  for  hvert  

vandområde.  Resultaterne  er  rangeret  efter  størrelsen  af  den  relative  forskel  (stor  

til  lille).

For  hældningen  af  lysdæmpning  versus  N-belastning  er  den  gennemsnitlige  hældning  

bestemt  af  STAT-  og  MECH-modellerne  henholdsvis  0,19  og  0,16,  hvorimod  
standardafvigelsen  for  forskellen  mellem  de  to  hældninger  for  hvert  vandområde  er  

0,26.  Det  betyder,  at  forskellene  mellem  modellerne  er  større  end  hældningens  størrelse.  

Dette  understreger,  at  mindst  én  model  ikke  er  i  stand  til  at  give  et  resultat  i  den  rigtige  

størrelsesorden.  Det  er  blevet  hævdet,  at  en  stor  forskel  mellem  de  to  modeller  kan  tyde  

på,  at  modellerne  er  modsat  skæv  –  hvilket  betyder,  at  hvis  den  ene  er  meget  høj,  er  den  

anden  meget  lav,  og  dermed  vil  gennemsnittet  være  tæt  på  korrekt.  Fordi  de  to  

modelkoncepter  er  uafhængige,  er  der  ingen  grund  til  at  antage  en  indbygget  

'kompensationsmekanisme'.  En  sådan  mekanisme  ville  kræve  strukturel  og  konceptuel  

interkorrelation  mellem  modellerne,  og  da  modellerne  er  fuldstændig  uafhængige,  er  deres  

individuelle  usikkerheder  også  fuldstændig  uafhængige.  I  vandområder,  hvor  de  to  modeller  

ikke  bekræfter  hinanden,  kan  det  være  sådan,  at  begge  modeller  giver  misvisende  

resultater.

højere  end  hældningerne  bestemt  af  MECH-modellen.  Disse  vandområder  er  stærkt  

påvirket  af  fremmede  belastninger  (nabolande).  STAT-modellen  fungerede  kun  med  

danske  næringsstofbelastninger.  For  områder,  der  er  domineret  af  fremmede  

næringsstofbelastninger,  forklarer  STAT-modellen  effekterne  af  fremmede  belastninger  

som  følge  af  de  (små)  danske  belastninger  og  dermed  resulterer  i  stejlere  skråninger  og  

indikerer  en  urealistisk  høj  effekt  af  reducerede  danske  belastninger.

I  nedenstående  diagrammer  bekræftes  disse  systematiske  afvigelser  mellem  de  to  

modelresultater  ved  at  analysere  hældningen  for  let-  og  N-last,  Chl-a  og  P-last  samt  for  lys  

og  P-last.  Bemærk,  at  diskretiseringen  af  nedenstående  plot  er  et  resultat  af  diskretiseringen  

af  de  leverede  data.
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Figur  3-22:  Relativ  afvigelse  mellem  inklinationer  af  Chl-a  stigning  som  funktion  af

Dansk  P-belastningsforøgelse.  Hældninger  bestemt  af  STAT-  og  MECH-modeller  er  

angivet  for  hvert  vandområde.  Resultaterne  er  rangeret  efter  størrelsen  af  den  relative  

forskel  (mindst  til  størst).  (DHI/ AU,  pers.  com.)

Den  gennemsnitlige  hældning  ved  STAT  og  MECH  er  fundet  at  være  

henholdsvis  0,4  og  0,2,  og  standardafvigelsen  for  de  individuelle  forskelle  er  0,3.  Det  her
understreger  forskellen  i  niveau  af  modelresultater  samt  forskellen  for

For  P-afhængigheden  af  Chl-a-koncentrationen  indikerer  ovenstående  diagram,  at  STAT-

modellen  generelt  giver  højere  hældninger  end  MECH-modellen.  En  gruppering  i  fjorde  med  

høj  eller  lav  lokal  belastning  er  mindre  udtalt  for  P-afhængigheden.

hver  vandmasse.

Igen  viser  forskellen  samme  tendens,  hvor  STAT-modellen  giver  højere  hældninger  i  

fjorde  med  høj  lokal  belastningspåvirkning  og  lavere  hældninger  i  områder  med  lille  lokal  
belastning.
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af  de  individuelle  forskelle  er  0,14.  Dette  understreger  forskellen  mellem

modelresultater  for  hver  vandmasse.

For  at  illustrere  graden  af  relativ  overensstemmelse  mellem  resultaterne  af  de  to  

modeller,  bestemmes  en  relativ  forskel  ved  at  dividere  den  absolutte  forskel  med  resultatet  

af  MECH-modellen.  Resultaterne  er  illustreret  i  figur  3-24  til  figur  3-27.

For  lysdæmpningens  P-afhængighed  er  den  gennemsnitlige  hældning  ved  STAT  og  

MECH  fundet  at  være  henholdsvis  0,10  og  0,08  og  standardafvigelsen

I  de  følgende  diagrammer  er  punkterne  grupperet  inden  for  lige  store  værdier.  Dette  er  et  

resultat  af  diskretiseringen  af  inputdataene.  Diagrammerne  tjener  til  at  illustrere  

størrelsesordenen  af  den  relative  afvigelse  mellem  resultaterne  af  de  forskellige  

modelkoncepter.

Da  afvigelserne  i  forhold  til  MECH-resultaterne  varierer  betydeligt,  er  linjerne  for  +50  %  

afvigelse  for  –50  %  afvigelse  indsat  i  figurerne.  Dette  giver  et  bånd  med  for  resultater,  der  

kun  afviger  med  50  %  og  illustrerer  parametre,  hvor  resultaterne  afviger  væsentligt,  såsom  

plottene  for  DK-N  -  lys,  DK-P  -  chl-a  og  DK-P  -  lys.

Igen  skal  du  bemærke,  at  diskretiseringen  af  figuren  ovenfor  er  et  resultat  af  

diskretiseringen  af  de  leverede  inputdata.
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Figur  3-23:  Relativ  afvigelse  mellem  hældninger  af  lysdæmpning  stiger  som  funktion  af  den  danske  P-

laststigning.  Hældninger  bestemt  af  STAT-  og  MECH-modeller  er  angivet  for  hvert  

vandområde.  Resultaterne  er  rangeret  efter  størrelsen  af  den  relative  forskel  (mindst  

til  størst).

(DHI/ AU,  pers.  com.)

Systematiske  afvigelser  mellem  hældninger  modelleret  af  MECH  og  STAT
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Figur  3-24:  DK-N  –  Chl-a  skråninger.  Relative  modelforskelle.

En  båndbredde  på  ±50  %  er  angivet  med  vandrette  linjer.  (DHI/ AU,  pers.  com.)

En  båndbredde  på  ±50  %  er  angivet  med  vandrette  linjer.  (DHI/ AU,  pers.  com.)

Figur  3-25:  DK-N  –  Lysdæmpningsskråninger.  Relative  modelforskelle.

143

Machine Translated by Google



Figurerne  illustrerer,  at  en  høj  forskel  mellem  modellerne  svarer  til,  at  STAT-modellen  

konsekvent  giver  højere  hældninger.  Hvis  modellerne  var  neutrale,  ville  deres  forskelle  

tilfældigt  være  positive  og  negative.  Dette  er  tilfældet  for  vandområder  med  små  

forskelle.  For  større  forskelle  synes  modellerne  dog  at  være  skæve,  så  enten  STAT-

modellen  giver  for  store  hældninger  eller  MECH  for  små  hældninger.  Desuden  giver  begge  

modeller  muligvis  ikke  den  korrekte  rækkefølge,  men  det  betyder  ikke,  at  et  gennemsnit  på  

to  tvivlsomme  værdier  ville  give  et  pålideligt  estimat.

Figur  3-26:  DK-P  –  Chl-a  skråninger.  Relative  modelforskelle.

Figur  3-27:  DK-P  –  Lysdæmpningshældninger.  Relative  modelforskelle.

En  båndbredde  på  ±50  %  er  angivet  med  vandrette  linjer.  (DHI/ AU,  pers.  com.)

En  båndbredde  på  ±50  %  er  angivet  med  vandrette  linjer.  (DHI/ AU,  pers.  com.)
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Konceptet  med  at  modellere  MAI

Derfor  skal  en  fuld  integration  af  vores  forståelse  af  de  relevante  og  væsentlige  relationer  

anvendes  for  at  give  det  bedste  grundlag  for  beslutningstagning.

Konceptet  for  beregning  af  MAI  er  illustreret  i  diagrammet  nedenfor.  Den  er  baseret  på  marine  

overvågningsdata  (målinger)  samt  på  næringsstofbelastninger.  Overvågningsdataene  bruges  til  

kalibrering  for  MECH-modellerne  og  som  grundlag  for  de  Bayesianske  STAT-modeller  (STAT).  

De  to  modelkoncepter  angiver  deres  respektive  værdier  for  referencekoncentrationen  (Erichsen  

et  al.,  2021b)  i  referencesituationen  (næsten  upåvirket  situation)  samt  hældningen  for  dosis-

respons  (tryk-påvirkning)  relation.  De  to  sæt  referenceværdier  kombineres  til  et  enkelt  

referencesæt.  Sammen  med  dosis-respons  hældningerne  og  status

Det  er  således  målet  at  vurdere,  hvordan  systemet  vil  reagere  på  visse  tiltag.

Det  forhold,  at  de  problematiske  vandområder  (Køge  Bugt,  Nissum  Bredning,  Flensborg  

Fjord  og  Det  Sydfynske  Øhav)  alle  er  områder  med  relativt  små  lokale  belastninger  i  forhold  til  

grænsetransporter,  og  da  disse  transporter  indgår  i  MECH,  men  ikke  i  STAT,  indikerer,  at  STAT-

modellen  for  nogle  områder  er  mindre  tilstrækkelig  end  MECH-modellen.

Til  det  formål  kan  der  foretages  forbedringer  ved  at:

Den  eksisterende  viden  kan  indarbejdes  i  STAT-modeller  såvel  som  i  MECH-modeller.  Det  

er  dog  af  afgørende  betydning,  at  så  meget  som  muligt  af  den  eksisterende  viden,  der  er  af  

primær  relevans  for  det  fænomen,  der  skal  beskrives,  indarbejdes  i  modellen.

›  En  sorteringsprocedure  for  resultater,  der  åbenlyst  ikke  anses  for  egnede.

›  at  give  dokumentation  for,  hvorfor  begge  modelresultater  er  af  samme  kvalitet.

Skråningerne  er,  som  nævnt  ovenfor,  brugt  med  lige  stor  vægt,  og  for  de  vandområder,  

hvor  begge  modeller  har  givet  resultater  af  acceptabel  kvalitet,  anvendes  gennemsnittet  af  de  to  

hældninger.  Dette  kræver  to  forudsætninger:

model  resultater.

›  beskrive  hvilke  objektive  kriterier  der  blev  anvendt  til  at  udføre  sorteringen  af

I  den  nuværende  situation  er  det  ikke  nok  at  beskrive  de  seneste  miljøtilstande,  men  

resultaterne  skal  bruges  til  at  forudsige,  hvad  der  vil  ske,  hvis  der  træffes  visse  tiltag  med  hensyn  

til  belastningsreduktion  (styringsscenarierne).

Sådan  dokumentation  kunne  tilvejebringes  ved  en  analyse,  der  illustrerer,  i  hvilken  grad  

modellerne  er  i  stand  til  at  bestemme  referenceværdien  for  Chl-a  og  Kd,  når  belastningen  af  N  

og  P  reduceres  til  referenceniveau.

Det  er  ikke  nok,  at  de  to  metoder  er  uafhængige;  de  skal  også  være  af  samme  

troværdighed.

›  En  antagelse  om,  at  begge  modeller  (STAT  og  MECH)  er  af  lige  og  sammenlignelig  

kvalitet  til  brug  i  den  nuværende  situation.
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Ref,  m

KAM Ref,  c

146

Baseret  på  den  nuværende  status  for  næringsstofbelastning  og  Chl-a-koncentration,  på  G/M-målet  

og  på  dosis-responshældningerne  fra  MECH-  og  STAT-modellerne,  bestemmes  MAI-værdier  baseret  

på  MECH-  og  STAT-metoder.

MAI,mMECH

tilstand,  danner  referenceværdierne  grundlag  for  beregning  af  MAI-tilførslen  af  næringsstof  (MAI).  

Konceptet  er  illustreret  i  figur  3-28.

Ref,  s

Typologi  (ferskvand,  dybde)

Hældning,  m

(Chl-a,  load)

Hældning,  m

Referenceværdierne  kombineres,  herunder  udvalgte  typologiparametre,  ved  hjælp  af  den  kombinerede  

(COMB)  model  ved  hjælp  af  en  multivariabel  regressionsanalyse  baseret  på  de  mest  beskrivende  

parametre:  ferskvandspåvirkning  og  vanddybde.  COMB-modellen  reducerer  de  to  sæt  referenceværdier  

(fra  MECH  og  STAT)  til  et  enkelt  sæt  referenceværdier.  Ved  at  anvende  EQR-værdierne  fra  

interkalibreringen  bestemmes  grænserne  mellem  G/M-tilstand.

Status  tilstand

STAT MAI,s

(EQR)

G/M

Overvågning  af  data

Ovenstående  procedure  udføres  også  for  dybdegrænse  for  ålegræs,  dog  i  en  forenklet  form,  da  

referencebetingelsen  for  dybdegrænse  er  baseret  på  historiske  data.  For  ålegræs  er  historiske  data  fra  en  

periode  tæt  på  referencetilstanden  tilgængelige  og  er  anvendt.  Derfor  er  modelleringsproceduren  en  smule  

anderledes  for  lys  end  for  Chl-a.  Konceptet  er  illustreret  i  figur  3-29.

MAI  for  Chl-a  for  et  specifikt  ledelsesscenarie.

Figur  3-28:  Chl-a:  Konceptuelt  flowdiagram  af  modelleringsprocessen  til  bestemmelse
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MECH
MAI,m

Hældning,  m
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Processen  fra  de  fire  forskellige  og  delvist  uafhængige  beregninger  af  MAI  til  en  enkelt  værdi  

er  illustreret  i  nedenstående  figur  3-30.

STAT

Typologi

Hældning,  m

Status  tilstand

er  ledig.  For  de  resterende  områder  er  referenceværdierne  fastsat  ud  fra  en  

typologibaseret  model.

MAI,s

Det  ses,  at  referenceværdierne  for  ålegræsdybdegrænsen  er  fastsat  ud  fra  historiske  
observationer  for  de  vandområder,  hvor  sådanne  observationer

Overvågning  af  data

Hist.  Ref

Modellerne  er  ikke  kalibreret  mod  ålegræsdybdegrænser,  snarere  mod  Kd-målinger.  For  

at  beregne  mållysgennemtrængningsdybden  i  både  MECH  og  STAT  anvendes  viden  om  

sammenhænge  mellem  lyskrav  til  ålegræs  og  lystilgængelighed  på  forskellige  dybder  til  at  

omregne  ålegræsdybdegrænserne  ved  GES  til  en  tilsvarende  lysindtrængningsdybde,  idet  

lysdæmpning  anvendes  som  relevant.  indikator.

(Chl-a,  load)

(EQR)

G/M

Ovenstående  modelleringskoncept  udnytter  information  fra  de  marine  

overvågningsprogrammer,  herunder  næringsstofbelastning  fra  land  og  atmosfære.  

Endvidere  udnytter  konceptet  de  historiske  oplysninger  om  ålegræsdybdegrænser  fra  en  

tid,  hvor  tilstanden  kan  antages  at  være  tæt  på  uforstyrret  af  menneskeskabte  
næringsstofbelastninger.

Ref,  tRef-model

Figur  3-29:  Lys:  Konceptuelt  flowdiagram  af  modelleringsprocessen  til  bestemmelse  af  MAI  for  ålegræs  

for  et  specifikt  forvaltningsscenarie.
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Den  valgte  gennemsnitssekvens  kunne  også  udføres  alternativt  ved  først  at  tage  et  gennemsnit  af  

resultater  for  hver  parameter  på  tværs  af  modelleringsmetoderne  og  derefter  at  tage  et  gennemsnit  på  

tværs  af  parametrene.  Selvom  forskellige  midlingsmetoder  vil  føre  til  (lidt)  forskellige  resultater  i  områder  

med  tre  modelresultater,  vurderes  det,  at  der  ikke  er  en  klar  indikation  fra  et  videnskabeligt  synspunkt  om,  at  

den  ene  gennemsnitsmetode  skulle  være  mere  pålidelig.

Parallelt  hermed  kombineres  de  to  MAI-resultater  bestemt  af  STAT-modeller  for  de  samme  to  

kvalitetselementer  til  én  STAT-baseret  værdi,  MAI,s.

påvirke  resultatet.

De  to  MAI-resultater  bestemt  af  MECH-modeller  for  de  to  kvalitetselementer  (Chl-a  og  light)  kombineres  til  

én  MECH-baseret  værdi,  MAI,m.

At  alle  fire  grundværdier  indgår  på  lige  niveau  er  ikke  en  'sikker  måde'  at  handle  på.  Den  anvendte  metode  

forudsætter  stiltiende,  at  værdierne  er  af  samme  eller  i  det  mindste  sammenlignelige  kvalitet.  Det  er  

anmelderens  opfattelse,  at  denne  antagelse  ikke  er  givet,  og  at  en  videnskabelig  udvælgelse  af  modelværdierne  

er  påkrævet,  fordi  værdierne  ofte  afviger  væsentligt.  Derfor  kan  en  eller  endda  flere  værdier  ikke  være  korrekte,  

men  da  de  er  inkluderet  på  samme  niveau,  er  de

Processen  med  at  kombinere/gennemsnitte  fire  modellerede  værdier  til  en  enkelt  slutværdi,  som  skitseret  

ovenfor,  er  en  proces,  der  ikke  er  baseret  på  en  dybdegående  videnskabelig  forståelse  af  de  forskellige  værdiers  

troværdighed,  usikkerhed  og  relevans.

Det  skal  bemærkes,  at  med  hensyn  til  næringsstofbelastninger,  der  understøtter  GES,  bør  målværdier  i  

princippet  være  ens  på  tværs  af  BQE'er,  da  de  repræsenterer  samme  økologiske  status  (G/M)  og  derfor  også  

samme  niveau  af  menneskelig  aktivitet,  jf.  pkt.  opgave  1.  Derfor  kan  gennemsnittet  af  de  forskellige  MAI'er  

forsvares  fra  et  videnskabeligt  synspunkt.

Disse  to  værdier  (MAI,m  og  MAI,s)  kombineres  igen  (gennemsnittet)  til  en  enkelt  resulterende  MAI.

Figur  3-30:  Beregning  af  MAI  baseret  på  gennemsnitsresultater  fra  to  modeller  og  to  parametre.
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Sammenligning  mellem  MAI'er  baseret  på  MECH  og  på  STAT-modeller

149

Det  skal  også  bemærkes,  at  'one-out-all-out'-princippet,  der  siger,  at  alle  BQE'er  skal  opnå  GES,  er  relevant  i  

forhold  til  overvågningsbetingelser  og  opfyldelse  af  vandrammedirektivet,  men  ikke  i  forhold  til  at  beregne  det  

nødvendige  behov  for  reduktioner .  Den  anvendte  metode  til  gennemsnit  af  resultaterne  med  det  formål  at  ende  

med  en  enkelt

reducerer  4  resultater  til  1  enkelt  værdi  kræver,  at  de  fire  inputværdier  alle  er  af  sammenlignelig  kvalitet.  

Denne  forudsætning  er  ikke  diskuteret,  selvom  den  er  relevant  for  den  nuværende  anmelders  mening.

Konsekvenserne  af  præstationsforskellen  mellem  STAT-  og  MECH-modeller  vedrørende  

referenceværdier  og  dosis-respons-hældninger  findes  også  i  beregningerne  af  MAI,  se  figur  3-31.  

Vandområderne,  hvor  MAI'er  beregnes  for  STAT-  og  MECH-modeller  (inklusive  MAI'er  bestemt  for  Chl-a  

såvel  som  for  lysparametrene)  er  sorteret  i  forhold  til  den  relative  MAI-forskel  (MAI  beregnet  med  STAT  minus  

MAI  beregnet  med  STAT,  og  forskellen  divideres  med  MAI  fra  MECH).

Ethvert  modelleringsresultat  kræver  fortolkning  af  de  numeriske  resultater.  Det  faktum,  at  resultaterne  er  

forskellige  i  nogle  vandområder,  er  den  logiske  konsekvens  af  at  anvende  to  forskellige  modelleringstilgange.  

Den  logiske  konsekvens  af  sådanne  fund  er  at

værdi  betragtes  derfor  som  numerisk  eller  statistisk  stabil.  Denne  metode,  der

Det  ses,  at  omkring  otte  ud  af  33  områder  har  relative  forskelle  på  mindre  end  -20  pct.,  og  at  tre  har  relative  

forskelle  på  mere  end  +20  pct.  For  disse  vandområder  er  den  gennemsnitlige  MAI  baseret  på  væsentligt  

forskellige  værdier.  En  mere  grundig  analyse  og  en  vurdering  af  årsagen  til  sådanne  forskelle  mangler.  Dette  

fører  til  en  anmodning  om  en  videnskabelig  anbefaling  til  en  pålidelig  og  praktisk  MAI  for  8+3=11  vandområder.  

At  11  ud  af  33  vandområder  kræver  en  forklaring  indikerer,  at  også  MAI'erne  på  ca.  en  tredjedel  af  de  resterende  

vandområder  kan  have  behov  for  mere  fortolkning.

Figur  3-31:  Relativ  forskel  (%)  mellem  MAI'erne  beregnet  af  STAT  og  MECH

metoder  divideret  med  MAI  beregnet  af  MECH.

Machine Translated by Google



3.4.3  Afsluttende  bemærkninger
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Selvom  brugen  af  Kd  som  en  proxy  for  ålegræsdybdegrænsen  har  været  genstand  for  kritik  fra  det  

internationale  evalueringspanel,  finder  den  anden  udtalelse,  at  'Kd-proxy'en,  er  en  gyldig  parameter,  der  

skal  bruges  som  proxy  for  den  økologiske  G/M

implementere  de  beregnede  mål  for  at  observere  og  måle  systemets  respons.  Når  disse  observationer  giver  

anledning  til  ændrede  eller  raffinerede  metoder,  kan  disse  ændringer  overtages.

teoretisk  modelforfining.

RMBP3  skal  hentes  fra  andre  aktiviteter,  såsom  implementering  af  pilotprojekter:  For  at  beskrive  

inddrivelsesprocesser  kan  der  udføres  pilotprojekter,  hvor  foranstaltninger  håndhæves,  eller  endda  

overhåndhæves,  og  N-belastningen  reduceres  væsentligt.  Dette  vil  give  nye  data  til  systemer  i  et  

lavbelastningsregime.  Modelforbedringer  kan  opnås  mere  effektivt  ved  pilotprojekter  i  stedet  for

Graden  af  forfining  af  de  anvendte  modeller  (MECH  samt  STAT)  vurderes  at  være  bemærkelsesværdig  

høj  og  afspejler  den  konstante  udvikling  i  de  seneste  tre  planperioder.  Det  vurderes  derfor,  at  videreudvikling  

af  modellerne  i  form  af  inddragelse  af  flere  processer  eller  yderligere  detaljering  af  numerisk  procesbeskrivelse  

ikke  vil  bidrage  væsentligt  til  nøjagtigheden  af  modelresultaterne.  Tværtimod  vurderes  det,  at  øget  kompleksitet  

kan  øge  usikkerheden  og  mindske  gennemsigtigheden  af  modelleringen.  Denne  effekt  er  illustreret  i  en  

konceptuel  skitse  i  figur  3-32.

Det  vurderes,  at  de  udviklede  modeller  kan  placeres  tæt  på  x-aksens  værdi  1.  Det  konkluderes  således,  at  

yderligere  fordel  af  det  videnskabelige  grundlag  for

klassegrænser  i  modelberegninger.

Til  sammenligningen  mellem  de  modellerede  impulsrespons-tilbøjeligheder  til  N-  og  P-input  gøres  

følgende  observation:  Jo  større  forskellen  er  mellem  MEC-  og  STAT-modellerne,  jo  oftere  er  STAT-

modellen

Figur  3-32:  Konceptuel  skitse,  der  illustrerer  risikoen  for  at  overudvikle  kompleksiteten  af

et  modelsystem.  Det  vil  føre  til  faldende  nøjagtighed  og  øget  usikkerhed.
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›

Yderligere  modeludvikling:  Modellerne  repræsenterer  state-of-the-art  modeller,  der  er  udviklet  til  en  høj  grad  

af  kompleksitet.  Tilføjelse  af  yderligere  kompleksitet  til  modellerne  og/eller  deres  inputdata  indebærer  en  

risiko  for  at  øge  usikkerheden  uden  at  øge  modellernes  nøjagtighed  og  pålidelighed.  En  valideringskampagne,  

der  dokumenterer  en  genopretningsproces  for  et  vandområde,  synes  mere  passende.

›  Det  danske  STAT-modelkoncept  kan  forbedres  ved  at  tilføje  årsagssammenhænge

MECH-modellen.  Det  bemærkes,  at  Sverige  og  Tyskland  ikke  anvender  samme  STAT-

modelkoncept  til  vurdering  af  MAI'er,  som  Danmark  gjorde  i  RBMP3.

Den  rumlige  opløsning  af  modellerne  er  forbedret  i  forhold  til  2.  planperiode.

giver  større  hældninger.  Bemærkningerne  nedenfor  indikerer,  at  MECH-modellerne  har  en  højere  

videnskabelig  troværdighed  end  STAT-modellerne.

›  STAT  model

›  Referenceværdier  for  Chl-a  (i  næsten  uforstyrrede  forhold)  er  lavere,  når  de  er  baseret  på  MECH,  end  

når  de  er  baseret  på  STAT.  Dette  kan  påvirke  beregningen  af  MAI,  når  resultaterne  af  begge  

modeller  vægtes  ligeligt  i  det  kombinerede  resultat.

mellem  de  forskellige  nøgleparametre  og  derved  anvende  eksisterende  forståelse  af  

nøgleprocesser  i  det  marine  økosystem.

Observation  af  forskelle  som  i  figur  3-31  kan  dog  ikke  være  en  undskyldning  for  ikke  at  reducere  

næringsstofbelastningen  og  vente  på  senere  afklaring.  Det  vil  kun

›  Derfor  kan  resultaterne  af  STAT-modellerne  ikke  sammenlignes  ved  en

og  det  kan  overvejes  også  at  udarbejde  en  tilsvarende  videnskabelig  diskussion  for  RBMP3.

viden  om  økosystemets  funktionalitet  eller  årsagssammenhænge  end  MECH-modellen.

Højere  hældninger  betyder  højere  effekt  af  relativt  mindre  reduktion  i  N-  og  P-belastning.  Hvis  STAT-

hældningerne  imidlertid  er  for  høje,  indebærer  dette,  at  det  resulterende  gennemsnit  af  MECH-  og  STAT-

hældninger  også  vil  være  for  høje  og  dermed  den  nødvendige  belastningsreduktion  for  lille.

›  Per  definition  indeholder  STAT-modellen  mindre  information  og  mindre

Videnskabelige  diskussioner  af  resultaterne  generelt  og  i  særdeleshed  af  åbenlyse  

uoverensstemmelser  mellem  MECH-  og  STAT-modeller  vil  hjælpe  læseren  til  at  vurdere  resultaterne  

i  en  bredere  sammenhæng.  Dette  er  udført  i  RBMP2

På  baggrund  af  vurderingerne  i  ovenstående  afsnit  konkluderes  følgende:

›  Resultaterne  af  STAT-modellen  kan  anvendes  som  et  understøttende  værktøj  til

på  niveau  med  resultaterne  af  MECH-resultaterne.

spilder  tid  og  bidrager  til  yderligere  forringelse  af  miljøtilstanden.

›
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kan  vurderes  ud  fra  videnskabelige  termer.

Formuleringen  af  scenarier  for  forskellige  input  fra  nabolande  kan  udføres  ud  fra  en  række  principper,  f.eks.  

'mest  sandsynligt',  'worst  case'  eller  'best  case'  og  i  henhold  til  eksisterende  aftaler  osv.  Udvælgelse  af  

belastningsscenarier  tjener  til  at  sætte  scenen  for  det  område,  der  kan  forventes  for  de  resulterende  MAI'er.  Jo  

flere  scenarier  der  undersøges,  jo  flere  estimater  for  mulige  MAI'er  vil  blive  modelleret.  Dette  vil  igen  give  en  

forventet  rækkevidde  for

N  belastninger  fra  andre  lande  omfatter  belastninger:

Til  analyse  af  forskellige  byrdefordelinger,  resultaterne  af  ledelsesscenarie  2a-e,  3a-b  (Erichsen  et  al.  2021c;  

Erichsen  et  al.  2021d;  Erichsen  et  al.  2021e;  Erichsen  et  al.  2021f;  Erichsen  et  al.  2021g ;  Erichsen  et  al.  

2021h;  Erichsen  et  al.  2021i)  anvendes.  Analysen  indeholder  også  en  beskrivelse  af  de  anvendte  metoders  

begrænsninger.

domineret  af  læs  fra  Danmark  (fx  Horsens  Fjord,  Odense  Fjord).  For  den  første  type  vandområder  vil  

belastningsreduktioner  fra  Danmark  helt  ned  til  referencebelastninger  muligvis  ikke  føre  til  god  miljøtilstand  i  disse  

vandområder.  For  den  anden  type  vandområder  kan  belastningsreduktioner  i  de  danske  oplande  meget  vel  føre  

til  en  god  miljøtilstand.

nabolandene  er  forskellige  i  forskellige  vandområder.  Vandområder,  der  er  stærkt  påvirket  af  

næringsstofbelastninger  fra  nabolandene  og  kun  i  ringe  grad  påvirket  af  belastninger  fra  Danmark  (f.eks.  

Vadehavet,  Bornholm)  vil  reagere  anderledes  på  belastningsreduktioner  fra  Danmark  end  vandområder,  der  er

Den  anvendte  metode  samt  dens  forudsætninger  for  kvantificering  af  N-bidrag  fra  andre  lande  via  

atmosfære  og  vand  skal  vurderes.  Specielt  skal  effekten  af  N-bidrag  fra  andre  lande  sammenlignes  

med  effekten  af  tiltag  i  danske  kystfarvande.

Metoderne  anvendt  i  RBMP3  sammenlignes  med  metoden  i  RBMP2.

Det  er  åbenlyst,  at  påvirkningen  af  næringsstofkoncentrationerne  fra  belastninger  fra

›  via  atmosfærisk  aflejring  ›  via  

oceanografiske  transporter.

Konsekvenserne  af  forskellige  scenarier  for  næringsstofbelastninger  i  Danmark  og  i  nabolandene  bestemmes  

ved  anvendelse  af  de  mekanistiske  modelværktøjer.  Modelværktøjerne  og  inputdataene  repræsenterer  derfor  

de  grundlæggende  problemstillinger,  der

Byrdefordeling  dækker  over  effekten  af  kvælstofbelastninger  fra  nabolande  (via  atmosfære  og  vand)  

og  deres  effekt  på  tilstanden  i  Danmark  sammenlignet  med  kvælstofbelastningen  fra  Danmark.
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MAI'er  nødvendige  for  at  understøtte  GES.  Ved  at  vælge  nok  og  relevante  scenarier  kan  

forvaltningsmyndigheden  reducere  risikoen  for  at  overvåge  scenarier,  der  resulterer  i  

uventede  høje  eller  lave  MAI'er.  For  RBMP3  blev  11  scenarier  undersøgt,  hvilket  anses  for  

at  være  tilstrækkeligt  til  at  vælge  det  mest  passende  scenarie  til  at  bestemme  de  MAI'er,  

der  er  nødvendige  for  at  understøtte  GES.  Otte  af  disse  var  scenarier  baseret  på  forskellige  

forventninger  til  andre  landes  bidrag.  Det  følger  heraf,  at  der  ikke  er  noget  videnskabeligt  

argument  for  at  tilføje  flere  scenarier.

I  den  nuværende  sammenhæng  beskriver  udtrykket  "byrdefordeling  mellem  

lande  i  hvilket  omfang  et  land  skal  reducere  sine  egne  næringsstofbelastninger  

ekstraordinært,  fordi  nogle  lande  ikke  reducerer  deres  næringsstofudledning  nok  til  at  

opnå  GES  i  deres  egne  eller  fælles  vandområder  og  dermed  påvirker  miljøet.  status  

negativt  i  deres  nabolande  via  grænseoverskridende  transporter  –  strømme  til  søs  og  i  

atmosfæren  Hvordan  et  land  skal  reagere  på  forskellige  mulige  byrdefordelinger  

betragtes  som  en  ledelsesbeslutning  Det  er  dog  relevant  at  vurdere  forskellige  

alternativer  til  den  nuværende  strategi  Ligesom  alle  andre  internationale  aftaler,  kan  

fordelingen  af  byrder  mellem  lande  varetages  gennem  internationale  samarbejdsfora  (f.eks.  

HELCOM  og  OSPAR)  Det  vurderes,  at  internationale  aftaler  om  byrdefordeling  vil  kræve  

fremskaffelse  af  omfattende  videnskabelig  dokumentation  for,  at  implementerede  og/eller  

planlagte  nationale  tiltag  at  opnå  GES  ville  d  være  tilstrækkeligt,  og  at  grænseoverskridende  

transporter  fra  andre  lande  forhindrer  opnåelse  af  GES.

Da  fordelingen  af  byrder  mellem  landene  (altså  i  hvilket  omfang  et  land  skal  reducere  

næringsstofbelastningen  lidt  ekstra,  fordi  andre  lande  ikke  reducerer  deres  

grænseoverskridende  emissioner  nok)  hovedsageligt  er  en  ledelsesbeslutning,  kan  det  

være  relevant  at  vurdere  forskellige  alternativer  til  den  nuværende.  strategi.  Fordelingen  

af  byrder  mellem  landene  kan  håndteres  gennem  internationale  traktater  (f.eks.  HELCOM  

og  OSPAR)  eller  f.eks.  ved  at  tilvejebringe  tilstrækkelig  videnskabelig  dokumentation  til  at  

fastslå,  at  nationale  afværgeforanstaltninger  for  at  forhindre  eutrofiering  er  rimelige  og  

tilstrækkelige,  men  emissioner  fra  nabolande  forhindrer  opnåelsen  af  GES.  Hvert  yderligere  

specifikt  scenarie  indebærer,  at  evaluering  af  resultaterne  skal  udføres  i  lyset  af  den  

specifikke  forudsætning  for  det  valgte  scenarie.

"

De  undersøgte  scenarier  er  kort  beskrevet  nedenfor,  bemærk  at  scenario  2e  blev  valgt  
for  RMBP3:
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Med  hensyn  til  vandrammedirektivets  scenarier  er  de  inkluderet  for  at  illustrere  det  omfattende  modelarbejde,  

der  udføres.  De  er  af  mindre  relevans  for  byrden

Som  nævnt  ovenfor  er  der  ikke  noget  videnskabeligt  argument  for  at  tilføje  flere  scenarier  end  de  otte  

vedrørende  bidrag  fra  andre  lande,  der  allerede  er  udviklet  og  nævnt  ovenfor.  Selvfølgelig  kan  man  beslutte  

at  tilføje  yderligere  scenarier.  Yderligere  scenarier  kan  stadig  være  vigtige  med  hensyn  til  at  beregne  MAI'er,  

som  understøtter  politisk  besluttede  niveauer  af  foranstaltninger  inden  for  de  juridiske  grænser  af  

vandrammedirektivet,  på  trods  af  at  de  ikke  er  i  stand  til  at  opnå  GES  gennem  nationale  foranstaltninger  alene.

Derfor  præsenterer  vi  nedenfor  tre  alternative  scenarier  og  deres  iboende

fordeling.

e

Scenarie  1

Nabolandene  antages  at  have  haft  samme  procentvise  
næringsstofreduktion  som  Danmark,  når  danske  landbaserede  N-
MAI  er  nået.  Reduktionen

Scenario  '2d'  plus  yderligere  Vadehavet  P-reduktioner

Danske  landbaserede  N-MAI'er  antager  synergieffekter  fra  
klimahandlinger.  Som  Danmark  og  andre  lande

d

Undernr.  Beskrivelse

NEC  

implementering  +  
landbaseret

Atmosfære  N  
scenarier)

MAI-beregninger  udføres  uden  hensyntagen  til  systembidraget.

(implementering  af  
BSAP  og

(Regionale  
traktater)

Lastningerne  fra  nabolandene  er  uændrede  i  forhold  til  de  
nuværende  laster  (2014-2018)

En-ud-alt-ud  principper.  Denne  tilgang  vil  bruge  gennemsnitlige  
modelresultater  pr.  indikator,  men  inkludere  den  laveste  MAI  mellem  
de  to  indikatorer.

procent  er  i  forhold  til  basisperioden  1997-2001

-en

-en

-en

Scenarie  3

Implementering  af  RBMP  2015-2021  i  alle  relevante  EU-lande

næringsstof)

WFD  scenarier

b

Nabolandene  antages  at  have  haft  samme  procentvise  
næringsstofreduktion  som  Danmark,  når  danske  landbaserede  N-
MAI  er  nået.  Reduktionsprocenten  er  i  forhold  til  basisperioden  

1997-2001.

Scenario  nr.

Danske  landbaserede  N-MAI'er  forudsætter  opdaterede  
BSAP-mål.  Et  nyt  sæt  mål  er  ved  at  blive  udviklet  i  HELCOM  
og  vil  blive  vedtaget  inden  udgangen  af  2021.

b

c

Ledelsesscenarier  udarbejdet  under  RBMP3  (Erichsen,  2021j)

Scenarie  2  (Fuld

RBMP2+

Tabel  3-8

Danske  landbaserede  N-MAI'er  svarer  til  2027  NEC-
prognose.  Både  danske  og  internationale  N-depositioner  er  baseret  
på  prognosen  for  NEC-implementeringen  i  stedet  for  den  fulde  
implementering.

Fuld  implementering  af  NEC-direktivet  med  hensyn  til  atmosfærisk  
N-deposition

b

Forøgelse  af  sandsynligheden  for  at  opnå  GES  ved  at  ændre  
indikatormålværdierne  fra  G/M-grænsen  til  en  målværdi  mellem  god  
og  høj  status.

arbejder  for  at  minimere  klimaændringer,  forventes  nogle  
synergier  også  at  påvirke  N-depositioner.

-en

Fuld  implementering  af  BSAP  (HELCOM)  og  lignende  
reduktionsmål  i  Nordsøen  (OSPAR)

c
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Et  alternativt  scenarie,  som  ikke  tidligere  er  gennemgået,  kunne  være  kun  at  fokusere  på  danske  

menneskeskabte  bidrag  ved  beregning  af  målbelastninger  og  beregne  behovet  for  reduktioner  uafhængigt  af  

vandområdernes  aktuelle  økologiske  tilstand.

Alternativ  II:

Nabolandene  antages  at  have  samme  procentvise  næringsstofreduktion  som  Danmark,  når  danske  

landbaserede  N-MAI'er  nås.  Det

Det  vil  eksempelvis  betyde,  at  hvis  et  vandområde  i  GES  kunne  håndtere  N-koncentrationsniveauer  

svarende  til  50  tons  N  om  året,  og  danske  laster  kun  udgør  fire  tons  N  om  året,  så  er  behovet  for  reduktion  

imødekommet  m.h.t.  danske  tiltag.  Hvis  bidrag  til  N-koncentrationen  fra  andre  lande  svarer  til  48  tons  N  om  

året  (målt  i  danske  laster),  så  er  den  nødvendige  reduktion  (af  hvad  der  svarer  til  en  dansk  last)  to  ton  N  om  

året  for  at  opfylde  GES.  Med  perspektivet  "ingen  fordeling  af  byrder"  burde  den  nødvendige  reduktion  på  to  

ton  N  om  året  i  dette  eksempel  ikke  være  Danmarks  ansvar,  da  Danmark  allerede  er  langt  under  50  tons  N  om  

året.  Danmark  ville  i  dette  scenarie  stadig  foretage  de  nødvendige  reduktioner  for  at  opfylde  internationale  

aftaler  i  HELCOM  og  OSPAR  samt  andre  relevante  EU-direktiver  mv.,  men  med  hensyn  til  danske  kystnære  

farvande  kunne  Danmark  gøre  gældende,  at  man  ikke  kan  regulere  udenlandske  emissioner.  I  sammenhæng  

med  de  danske  havmodeller  vil  denne  strategi  indebære,  at  bidrag  fra  udenlandske  belastninger  sættes  til  nul  

(eller  svarende  til  ikke-antropogene  emissioner),  og  at  danske  emissioner  reguleres  på  dette  grundlag.

kompleksitet.  Alle  tre  foreslår  forskellige  syn  på,  hvordan  udledninger  fra  andre  lande  kunne  tages  i  

betragtning  i  den  danske  forvaltningstilgang.  Det  er  en  forudsætning,  at  sådanne  alternativer  falder  inden  for  

de  juridiske  grænser  i  vandrammedirektivets  artikel  12.  De  forudsætter  alle,  at  Danmark  opfylder  sine  krav.  

For  de  vandområder,  hvor  det  på  grund  af  stor  grænseoverskridende  tilførsel  af  næringsstoffer  fra  andre  

lande  ikke  er  muligt  for  Danmark  alene  at  opnå  GES  inden  for  rimelige  foranstaltninger,  skal  der  findes  

rimelige  løsninger  i  samarbejde  med  disse  lande.  En  sådan  løsning  indebærer,  at  Danmark  vil  implementere  

tiltag,  der,  hvis  nabolandene  ikke  gennemfører  yderligere  tiltag,  ikke  ville  være  nok  til  at  nå  GES  for  disse  

vandområder,  der  er  stærkt  påvirket  af  fremmede  næringsstoffer  (f.eks.  Vadehavet,  Bornholm,  Køge  Bugt  og  

Flensborg  Fjord). ).

reduktionsprocenten  er  i  forhold  til  basisperioden  1997-2001

Det  forventes,  at  sådanne  løsninger  mellem  lande  kræver  videnskabelig  dokumentation  fra  

dansk  side  for  at  overbevise  nabolandene  om  deres  ansvar.

En  strategi,  hvor  alle  lande  reducerer  emissionerne  med  samme  procent,  indebærer  fordelingen  af  byrder  (dvs.  

et  lands  relative  andel  af  påvirkningen  til  en  given

En  sådan  strategi  vil  formentlig  kræve  overdreven  dokumentation  på  vandområdeniveau  med  angivelse  af  

danske  bidrag  kontra  udenlandske  bidrag,  samt  MAI  af  næringsstoffer  uanset  oprindelse,  repræsenteret  i  

danske  laster  mv.

Alternativ  I:  Ingen  fordeling  af  byrder
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Model

Hvis  basisperioden  for  eksempel  vælges  omkring  1990,  hvor  nitratdirektivet  trådte  i  

kraft,  og  hvor  landene  begyndte  at  reducere  kvælstofbelastningen,  ville  det  betyde,  at  den  

langsigtede  belastningsfordeling  er  baseret  på  de  år,  hvor  kvælstofudledningen  omkring  

de  danske  farvande  toppede. ,  og  det  vil  formentlig  reducere  det  nuværende  behov  for  

reduktioner  i  forhold  til  RBMP3,  da  danske  reduktioner  i  1990'erne  ville  blive  taget  i  

betragtning,  og  dermed  indebære  et  større  behov  for  reduktioner  i  andre  lande,  da  andre  

lande  ikke  reducerede  emissionerne  i  samme  omfang.  i  den  periode.

Nabolandene  antages  at  have  samme  arealspecifikke  menneskeskabte  

belastninger  (kg/ha)  som  Danmark,  når  danske  N-MAI  er  nået.

Desuden  behandler  modellen  den  atmosfæriske  aflejring  på  overfladen  af  de  danske  

farvande  fra  danske  kilder  og  fra  nabolande  ens.  De  samme  processer  anvendes,  og  de  

samme  beregninger  udføres.

Denne  strategi  indebærer,  at  belastningen  pr.  opland  bør  være  den  samme  på  tværs  af  

landene.  Det  vil  betyde  et  relativt  større  behov  for  reduktioner  i  Danmark,  da  de  nuværende  

gennemsnitlige  emissionsniveauer  generelt  er  højere  i  Danmark  end  i  nabolandene.

Det  er  ikke  blevet  testet,  om  en  revideret  basisperiode  faktisk  vil  medføre  et  lavere  behov  

for  reduktioner,  ligesom  det  heller  ikke  er  blevet  analyseret,  om  en  sådan  strategi  vil  

kunne  vedtages.

vandmassen)  er  konstant  fra  en  valgt  basisperiode  og  fremefter.  Basisperioden  

1997-2001  indebærer,  at  byrdefordelingen  fra  det  tidspunkt,  hvor  vandrammedirektivet  

trådte  i  kraft,  danner  grundlag  for  en  langsigtet  byrdefordeling.

Denne  strategi  ville  indebære  et  øget  nationalt  behov  for  N-reduktioner  på  ca.  

10.000  tons  (se  scenario  2b).

Denne  strategi  ville  indebære  et  øget  nationalt  behov  for  N-reduktioner  på  omkring  600  tons  

(se  scenario  2a).

Den  anvendte  model  (MECH)  inkluderer  bidrag  fra  nabolande  som  en  iboende  del  af  

modelopstillingen.

Alternativ  III:

Den  valgte  basisperiode  kunne  i  princippet  også  sættes  til  andre  relevante  år.

Modellen  behandler  næringsstofbelastningerne  til  de  marine  farvande  i  nabolandene  

konsekvent  på  samme  måde  som  input  til  de  danske  farvande.  De  anvendte  oceanografiske  

processer  for  transport,  fortynding,  optagelse,  sedimentering,  mineralisering  etc.  af  

næringsstoffer  er  identiske:  Den  eneste  forskel  er  den  rumlige  opløsning  af  modellen  for  

Østersøen  sammenlignet  med  modellen  for  IDW  og  fjorde.
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Tilførslerne  er  givet  som  tidsafhængige  fluxer  af  næringsstoffer  ved  flodernes  respektive  

udledningspunkter.

Modeltilgangen  behandler  nitrogen  fra  alle  kilder  ens.  Det  betyder,  at  kvælstof,  der  

udledes  til  egentlige  Østersøen  fra  f.eks.  Polen,  og  kvælstof,  der  udledes  fra  Flensborg  

by  til  Flensborg  Fjord,  begge  øger  belastningen  af  de  danske  farvande.  Da  modellen  

opererede  med  uorganisk  og  organisk  nitrogen,  beskriver  den  de  fleste  af  de  biotilgængelige  

nitrogenfraktioner.  Også  de  vigtigste  geokemiske  processer  mellem  sediment  og  vand  

indgår  i  modellen.

›  Bedste  tilgængelige  data  anvendes  (f.eks.  HELCOM-database).

Kvælstof  fra  Polen  (f.eks.  Wisla-floden)  forbliver  i  de  øvre  lag  af  Østersøen.  

Opholdstiden  for  det  øverste  lag  (over  60  m)  er  ofte  sat  til  ca.  6  til  10  år,  i  modsætning  

til  bopælen  for  hele  Østersøen  på  25-  30  år.  Efter  at  have  været  i  de  øverste  lag  i  ca.  6  år  

har  kvælstoffet  fra  floderne  og  atmosfæren  deltaget  i  flere  biologiske  processer  og  er  kun  

biotilgængeligt  i  mindre  grad  og  har  derfor  ikke  fuld  indflydelse  på  miljøtilstanden  (Markager  

et.al,  2016).  Kvælstof,  der  udledes  i  nærheden  af  de  danske  farvande  (f.eks.  til  Flensborg  

Fjord)  når  de  danske  områder  inden  for  dage  eller  uger  og  er  derfor  i  højere  grad  

biotilgængeligt  og  til  gengæld  mere  relevant  for  eutrofiering.

Mens  meget  detaljerede  input  fra  Danmark  er  givet  baseret  på  nationale  

opgørelsesdata,  hentes  de  resterende  laster  til  Østersøen  fra  HELCOM-databasen,  som  

indsamler  et  konsistent  datasæt  over  næringsstofbelastninger  til  Østersøen  fra  de  baltiske  

lande.  HELCOM-datasættet  anses  bredt  for  at  være  de  mest  konsistente  og  pålidelige  
tilgængelige  data.

Beskrivelsen  af  de  bio-geo-kemiske  processer  i  modellerne  for  IDW  og  fjorde  er  udviklet  og  

forfinet  mellem  RBMP2  og  RBMP3.

Sediment-vand-udvekslingsprocesserne  af  nitrogen  og  fosfor  er  meget  komplekse.  Særligt  

over  længere  perioder  kan  små  usikkerheder  i  udvekslingsprocesserne  føre  til  stor  

usikkerhed  på  næringsstofstrømmene.

Derfor  er  spørgsmålene  om  biotilgængelighed  og  sedimentudvekslingskurser  for  

næringsstoffer  processer,  hvor  modellen  kan  blive  videreudviklet  i  fremtiden.

Tilførslen  af  næringsstoffer  fra  lande  omkring  Østersøen  og  Vadehavet  (Nordsøen)  

anvendes  på  modellen  på  samme  måde  som  input  fra  Danmark.

›  De  anvendte  modeller  er  state-of-the-art  ud  fra  et  videnskabeligt  synspunkt.  De  anvendte  

modeller  i  RBMP3  er  raffineret  sammenlignet  med  RMBP2  med  hensyn  til  forbedrede  

procesbeskrivelser.

3.5.3  Afsluttende  bemærkninger

Grænsedata

Model  begrænsninger
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Effekten  af  bidraget  fra  atmosfæren  og  tilstødende  vandområder  samt  tiltag  i  Danmark  indgår  i  analysen  på  en  

sammenhængende  og  videnskabeligt  forsvarlig  måde.  De  komplekse  effekter  af  biotilgængelige  kvælstofbidrag  fra  

nabolande  samt  næringsstofudveksling  mellem

sediment  og  vandsøjle  indgår  i  modellen.

Der  er  allerede  udviklet  otte  scenarier  for,  hvordan  andre  landes  udledning  af  næringsstoffer  påvirker  de  

danske  kystnære  farvande.  Tilsammen  giver  de  et  tilstrækkeligt  grundlag  for  at  vælge  det  mest  passende  scenarie  

til  at  bestemme  de  MAI'er,  der  er  nødvendige  for  at  opnå  GES  baseret  på  plausible  emissionsniveauer  fra  andre  

lande.  Det  kan  besluttes  at  tilføje  yderligere  scenarier  til  de  otte  allerede  udviklede  vedrørende  bidrag  fra  

nabolandene.  Sådanne  yderligere  scenarier  vil  dog  ikke  tilføje  videnskabelig  klarhed  til  det  kombinerede  overblik,  

snarere  undersøge,  om  der  er  en  ledelsesmæssig/politisk  RFM  i  forhold  til  at  anvende  beregnede  behov  for  

reduktioner,  hvor  MAI'er  ikke  er  baseret  på  at  opnå  GES,  givet  betydelige  udenlandske  bidrag,  men  baseret  på  

om  politisk  besluttede  byrdefordelinger  inden  for  rammerne  af  vandrammedirektivet,  hvor  opnåelse  af  GES  kan  

kræve  flere  udenlandske  reduktioner,  end  der  i  øjeblikket  er  taget  højde  for  i  RBMP3.  Da  yderligere  modeludvikling  

ikke  vil  skabe  videnskabelig  klarhed,  er  der  ingen  argumenter  for,  at  scenarieudvikling  har  en  forstyrrende  effekt  

på  implementering  af  tiltag  til  at  reducere  næringsstofbelastningen.
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Figur  3-33:  Næringsstof  bidragydere  (fra  Erichsen  et  al.  2021b).
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3.6  Opgave  6:  Målbelastning,  målopfyldelse

Ovenstående  hovedmål  er  opdelt  i  følgende  delopgaver:

Under  projekterne  'Anvendelse  af  Miljøstyrelsens  havmodelkompleks'  og  'Udvikling  af  en  metode,  

der  kan  anvendes  til  vandområdeplanerne  2021-2027',  er  der  udviklet  en  række  STAT-  og  MECH-

modeller  til  at  beskrive  de  indikatorer,  der  anvendes  til  beregning  af  MAI  (Erichsen  et  al.  2021b).  

Begge  modeller  er  udviklet  på  baggrund  af  eksisterende  data.

Formålet  med  denne  opgave  er  at  vurdere  forudsætningerne  for  beregning  af  mål  N-belastning  

(MAI)  og  sikkerheden  for  opnåelse  af  mål  N-belastning.

Beskrivelse  af  alle  elementer,  som  MAI  afhænger  af;  defineret  RC,  miljømål,  

modelforudsætninger  mm.

Kort  beskrivelse  af  metode  til  bestemmelse  af  den  målbelastning  (2027),  der  skal  

understøtte  opnåelse  af  miljømålene.  Beskrivelse  af  metodegodkendelser  indført  i  

planperiode  3  (PP3).

beregnede  målbelastninger

Videnskabelig  vurdering  af  hovedanvendeligheden  af  metoderne  anvendt  til  

målbelastningsberegning  og  deres  begrænsninger.

›

›

›

3.6.2  Analyse  og  vurdering

›  Model-usikkerhed  for  opnåelse  af  målbelastning  givet  forudsætningen  for

›  Vurdering  af  virkningerne  af  de  tekniske  dataforbedringer  fra  RBMP2  til  RBMP3  på  

sikkerheden  af  målbelastningsberegningen.

3.6.1  Målsætning
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af  næringsstofbelastningen.

Figur  3-34:  Skematisk  beskrivelse  af  en  indikators  (x-akse)  trykrespons  på  N-belastning,  og  i  dette  tilfælde  danske  

landbaserede  N-belastninger  (Erichsen  et  al.,  2021b).  Hældningen  repræsenterer  indikatorens  reaktion  

på  trykket

Der  antages  en  lineær  sammenhæng  mellem  landbaserede  N-belastninger  og  ændringer  af  indikatoren  

(ålegræsdybde  eller  Chl-a).  Forskerne  etablerede  denne  sammenhæng  under  arbejde  udført  for  2.  RBMP  i  

2015-2021  (Erichsen  et  al.  2017)  og  fandt  en  god  tilnærmelse  i  de  fleste  vandområder.  Men  i  nogle  

vandområder  er  næringsstofbelastningen  ikke  den  begrænsende  faktor,  hvorfor  tilnærmelsen  er  mindre  sikker  

(Erichsen  et  al.  2021b).  Følsomheden  af  hver  næringsstofbidragyder  kvantificeres  og  anvendes  til  beregning  

af  MAI.

Beregningen  af  MAI  er  baseret  på  RC'er,  miljømålet  og  definerede  belastningsforhold,  der  er  bestemt  i  

henhold  til  de  fire  ledelser

For  at  vurdere  indikatorernes  (Chl-a,  ålegræs)  respons  på  ændringer  i  næringsstof(tryk)belastninger  fra  

forskellige  næringsstofbidragydere  til  de  forskellige  vandområder,  vurderes  trykresponsen  i  en  række  

forvaltningsscenarier  udført  med  både  MECH  og  STAT-modeller,  se  rapporten  for  de  forskellige  scenarier  

(Erichsen  et  al.  2021b).

De  administrativt  besluttede  ledelsesmæssige  forudsætninger  er:

Da  hældningen  for  hvert  næringsstofbelastningsbidrag  (se  figur  3-15)  bestemmes  separat,  tages  der  højde  

for  den  samlede  effekt  og  opsamlede  påvirkning  ved  tillæg  af  den  individuelle  trykpåvirkning  plus  tilføjelse  af  

et  systembidrag.

Miljø  og  mad.

Som  illustreret  i  figur  3-33  er  næringsstofbidragyderne  baseret  på  atmosfærisk  deposition,  landbaserede  N-  

og  P-belastninger  fra  Danmark  og  bidrag  fra  andre  lande.

Belastningerne  af  styringsscenarierne  er  defineret  af  forskerne  for  at  vise  effekten  af  de  forskellige  

forudsætninger,  som  er  besluttet  af  Ministeriet  for

scenarier.
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›  Med  hensyn  til  RMBP2  er  målet  at  nå  grænsen  mellem  god  økologisk

›  Implementering  af  RBMP2  (2015-2021)  i  alle  EU-lande

›

›

Andre  forbedringer  fra  2.  RBMP  til  3.  RBMP  omfatter  forfining  af  modellerne,  da  

forskerne  har  fulgt  anbefalingen  fra  evalueringspanelet  og  beregnet  specifikke  MAI'er  

for  hvert  vandområde.  Evalueringspanelet  pegede  på,  at  det  ville  være  muligt,  da  det  

danske  overvågningsprogram  leverer  data  for  hvert  vandområde  eller  rumligt  forbundne  

vandområder  (Herman  et  al.  2017).  Pålideligheden  af  vandlegemespecifikke  MAI'er  

afhænger

Inkludering  af  P  som  en  medbegrænsende  faktor  for  N,

status  og  moderat  status  (G/M-grænse),  hvilket  indebærer,  at  50  procent  af  

kystvandene  statistisk  vil  nå  målopfyldelse  (god  økologisk  tilstand)

Under  referenceforhold  vil  ålegræs  sandsynligvis  optage  større  havbundsområder  

sammenlignet  med  nuværende  situationer.  For  at  give  ålegræsset  mulighed  for  at  

udvikle  sig  i  et  referencescenarie,  blev  ålegræsmodelvariabler  initialiseret  baseret  på  

historiske  observationer  og  estimater  af  historiske  ålegræsdybdegrænser  (Timmermann  

et  al.  2019).  I  opgave  1  er  der  en  detaljeret  beskrivelse  af  referenceforhold,  og  tilgangen  

diskuteres.

Referenceforholdene  (RC'er)  er  baseret  på  marine  økosystemmodellering  (Erichsen  

&  Timmermann  2020).  Etableringen  af  reference  klorofyl-a  koncentrationer  er  baseret  på  

modelscenarier,  der  afspejler  en  uforstyrret  eller  kun  let  forstyrret  tilstand.  For  at  udføre  

et  sådant  referencescenarie  kræves  modelspecifikke  forceringsdata,  der  repræsenterer  

en  uforstyrret/let  forstyrret  tilstand.  reference  TN-  og  TP-belastninger  fra  danske  oplande  

er  estimeret  ud  fra  koncentrationer  af  TN  og  TP  i  vandløb,  der  dræner  oplande  med  en  

lav  (<  10  %  for  TN  og  <  20  %  for  TP)  andel  af  landbrugsjord  og  ingen  eller  meget  få  

punktkilder  fra  spredte  husholdninger  og  ganget  med  den  tilsvarende  oplandsspecifikke  

vandstrøm  (Erichsen  &  Timmermann  2020).

Da  der  ikke  er  uberørte  havområder  i  Danmark,  hvor  data  for  Chl-a  og  ålegræs  kan  

indsamles  og  ingen  historiske  data  før  eutrofiering  fandt  sted.

Fuld  implementering  af  Baltic  Sea  Action  Plan  (HELCOM)  og  lignende  

reduktionsmål  i  Nordsøen  (OSPAR)

Evalueringen  af  2.  vandområdeplan  påpegede,  at  havkystvandene  ikke  kun  er  N-

begrænsede,  da  forskning  har  vist,  at  der  er  et  kompliceret  sambegrænsningsmønster  og  

næringsstofdynamik  (Herman  et  al.  2017).  Da  undersøgelser  fra  danske  farvande  

bekræfter,  at  N  generelt  er  begrænsende  for  algeproduktionen  om  sommeren,  og  P  er  

den  begrænsende  faktor  om  foråret  (Timmermann  et  al.,  2014;  Riemann  et  al.,  2016),  

foreslog  evalueringsgruppen,  at  modellerne  tog  dette  medbegrænsende  mønster  i  

betragtning.  Fordi  feltstudier  tyder  på,  at  P-belastningsreduktion  i  foråret  i  en  række  

systemer  kan  være  gavnlig  for  reduktionen  af  N  (Herman  et  al.  2017),  introduceres  

landbaserede  P-belastninger  i  modellen  som  en  menneskeskabt  næringsstofbidrager  

(Erichsen  et  al.  2021b).  Dette  er  en  af  forbedringerne  fra  2.  RBMP  til  3.  RBMP,  som  efter  

anmelderens  opfattelse  er  et  positivt  igangværende  arbejde  og  har  forbedret  beregningen  

af  MAI.
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Inddragelsen  af  'systembidrag'  i  beregningen  af  MAI  indebærer  en  højere  målbelastning,  

hvilket  medfører  et  lavere  behov  for  beskyttelsesforanstaltninger  (reduktion),  og  på  det  

tidspunkt  er  færre  tiltag  nødvendige,  før  målbelastningen  nås.

›  Ved  beregning  af  målbelastningen,  systemeffekter  (inklusive  forsinkede  effekter

Da  den  fulde  effekt  af  mange  tiltag  først  viser  sig  flere  år  eller  endda  årtier  efter  

implementeringen,  har  forskerne  foreslået  at  indføre  'systembidrag'  som  en  måde  at  

håndtere  langsigtede  positive  effekter  af  tiltag.  Systembidrag  tillægges  især  vandområder,  

hvor  en  forventet  effekt  vil  have  betydning  for  den  samlede  tilstand  (Erichsen  2022).  De  

marine  økosystemmodeller  vil  i  nogle  vandområder  forudsige,  at  der  udover  effekten  af  

tiltag  vil  være  en  effekt  af  en  forsinket  tilbagevenden  til  et  stabilt  økosystem  (Miljøstyrelsen  

2020b;  Erichsen  et  al.  2021b).

›  Som  tidligere  beskrevet  har  beregningen  af  målbelastning  til  formål  at  nå  

grænsen  mellem  god  og  moderat  økologisk  tilstand.  På  grund  af  usikkerheden  

i  beregningerne  betyder  det,  at  de  beregnede  målbelastninger  statistisk  understøtter,  

at  50  procent  af  vandområderne  vil  være  i  god  stand,  og  at  resten  af  vandområderne  

kun  vil  opnå  moderat  eller  lavere  tilstand.  Alternativt,  hvis  sigtet  er  sat  lidt  bedre  end  G/

M-klassegrænsen,  vil  det  indebære  større  sikkerhed  for  at  opnå  en  god  miljøtilstand,  

da  den  fastsatte  målbelastning  derved  statistisk  vil  sikre,  at  mere  end  50  pct.  af  

vandområderne  er  i  god  økologisk  tilstand.

22  ud  af  28  vandområder  estimeret  med  STAT-modeller.  For  vandområder,  hvor  

konfidensintervallet  oversteg  ti  procent,  vil  usikkerheden  påvirke  beregningen  af  MAI  

(Larsen  et  al.  2021).

på  tilgangen  og  mange  faktorer  spiller  ind,  da  pålideligheden  af  resultatet  også  afhænger  

af,  at  andre  lande  reducerer  deres  N-belastninger  i  henhold  til  internationale  aftaler  og  

indførelsen  af  systembidraget.

(Miljøstyrelsen  2020a):

For  at  bestemme  usikkerheden  af  modelhældningen  for  MAI  er  der  udarbejdet  en  

konsekvent  videnskabelig  undersøgelse,  som  afslørede,  at  konfidensintervallerne  for  
MAI  var  <±  10  %  af  median  MAI  for  93  ud  af  98  vandområder  med  MECH-modeller  og

For  at  øge  sikkerheden  for  opnåelse  af  god  økologisk  tilstand  i  2027  og  mindske  

usikkerheden  kunne  to  af  forudsætningerne  justeres,  hvilket  også  er  påpeget  i  det  ene  af  

notaterne  til  styregruppen.

i  økosystemerne)  tages  i  betragtning,  da  disse  effekter  'tages  ud  af'  de  beregnede  

målbelastninger.  Det  betyder,  at  der  i  nogle  vandområder,  når  et  mål  for  

belastningsniveauet  er  nået,  kan  der  gå  flere  år  eller  endda  årtier,  før  økosystemerne  

har  opnået  en  ny  ligevægt  og  god  økologisk  tilstand.  For  at  undgå  dette  og  bidrage  til  

en  hurtigere  tilbagevenden  af  økosystemerne  kunne  målbelastningen  reduceres  og/

eller  flere  tiltag  kunne  indføres.
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3.6.3  Afsluttende  bemærkninger

Derfor  er  antagelsen  i  RBMP3  om,  at  "50  %  af  vandområderne  vil  have  'god'  miljøstatus,  og  

de  resterende  50%  vil  have  'moderat'  eller  lavere  status"  ikke  i  overensstemmelse  med  

praksis  for  konsekvensvurdering  af  hav  Natura  2000-områder  som  Danmark  vil  ikke  nå  god  

miljøtilstand  for  alle  danske  farvande  i  2027  som  krævet  i  vandrammedirektivet.  Natura  

2000-planerne  dækker  perioden  fra  2021  til  2026,  og  det  er  vores  vurdering,  at  de  definerede  

behov  for  beskyttelsesforanstaltninger  ikke  vil  være  tilstrækkelige  til  at  nå  Natura  2000-

målene.

Målet  sigter  dog  mod  grænseværdien  mellem  G/M  økologisk  tilstand.

Målbelastning  af  RBMP3  og  Natura  2000  og  

vandrammedirektivet  Vandområdeplanen  er  hovedinstrumentet  til  at  sikre  og  forbedre  

tilstanden  for  de  akvatiske  naturtyper  i  Natura  2000-områderne,  hvor  naturtyper  eller  arter  

baseret  på  udpegningen  af  et  Natura  2000-område  afhænger  af  tilstanden.  af  vandmassen.  

Organerne  får  status  som  beskyttet  gennem  vandområdeplanen.  Formålet  med  

vandområdeplanen  er  at  forbedre  tilstanden  i  vandområderne  (for  alle  de  biologiske  

elementer)  frem  mod  en  god  økologisk  tilstand,  som  samtidig  giver  grundlæggende  

forbedringer  af  vandkvaliteten  til  gavn  for  naturtyper,  fugle  og  arter  i  Natura  2000-området.

De  state-of-the-art  modeller  er  udviklet  til  en  høj  grad  af  kompleksitet  –  og  det  er  vores  

vurdering,  at  modelkvaliteten  er  blevet  forbedret  i  takt  med,  at  der  er  udledt  en  specifik  MAI  

for  hvert  vandområde,  og  landbaserede  P-belastninger  er  inkluderet  i  beregning  af  MAI.  

Dette  er  en  forbedring  fra  RBMP2  til  RBMP3  og  øger  sikkerheden  for  

målbelastningsberegningen.

Det  er  vores  vurdering,  at  beregningen  af  MAI  er  bestemt  med  høj  grad  af  sikkerhed  og  

giver  en  optimal  tilgang  til  at  nå  det  fastsatte  mål.

Usikkerhed  relateret  til  inputdata  om  næringsstofreduktioner  fra  nabolandene  er  ikke  

evalueret  i  undersøgelsen  af  Larsen  et  al.  (2021).

Den  konceptuelle  model  og  metode  for  målbelastning  og  dermed  MAI-beregning  vurderes  

at  være  en  videnskabelig  valid  tilgang,  der  repræsenterer  et  optimalt  koncept  på  det  

eksisterende  grundlag.

Man  er  klar  over,  at  nogle  af  de  planlagte  tiltag  først  når  deres  fulde  effekt  efter  flere  år  

eller  årtier.  Derfor  indføres  et  'systembidrag'  for  at  medregne  effekten  i  den  aktuelle  

planperiode.  En  højere  N-belastning  er  derfor  tilladt.

Det  betyder,  at  50  pct.  af  vandområderne  vil  have  god  miljøtilstand,  og  at  de  resterende  

50  pct.  vil  have  moderat  eller  lavere  tilstand.  Det  betyder,  at  Danmark  ikke  vil  nå  en  god  

miljøtilstand  for  alle  danske  farvande  i  2027  som  krævet  i  vandrammedirektivet.
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3.7  Opgave  7:  Sæsonbestemt  variation

I  rapporten  Erichsen  et  al.  (2021a)  er  det  oplyst,  at  tæt  på  25  pct.  af  de  tilgængelige  data  

for  afvandingsbassiner  vurderes  at  have  en  afvigende  månedlig  fordeling  og  betragtes  som  

dispositioner.  Dette  synes  at  være  en  meget  høj  andel  af  data  i  et  meget  begrænset  

datasæt,  uden  yderligere  begrundelse  for

Rapporten  peger  på,  at  der  kan  være  behov  for  en  mere  individuel  analyse  af  hvert  
kystvandsområde,  fordi  der  er  forskellige  lokale  forhold  at

overvejes  i  hvert  af  vandområdernes  opland.  Et  eksempel  er,  at  viden  om  den  

præcise  tilbageholdelse  af  N  i  åsystemet  skal  indgå,  når  fordelingen  af  N-kilder  

bestemmes.  Ligeledes  er  der  ingen  kendte  afvandingsdata  for  nogen  af  de  18  

oplande,  så  brug  af  specifikke  data  kan  have  betydning  for  beregningen  af  effekten  af  

tiltagene.  Data  er  blevet  samlet  som  'øjeblikkeligt  tilgængelige  data'.  Betyder  det,  at  data  

kan  findes  hos  fx  HedeDanmark  eller  andre  lignende  virksomheder,  men  at  dette  ikke  er  

nærmere  undersøgt  eller  er  det  udtryk  for  et  fuldstændigt  fravær  af  data?

Gennemgang  af,  hvordan  påvirkningen  af  valget  af  tiltag  med  stor  påvirkning  på  N-

belastning  i  sommersæsonen  vil  påvirke  N-belastningen  i  sommermånederne,  og  af  

mulighederne  for  at  optimere  valget  af  tiltag  herefter.  Opgaven  er  opdelt  i  følgende  

underopgaver:

Videnskabelig  vurdering  af  hovedanvendelighedsområdet  for  metoderne  anvendt  til  
sæsonbestemt  opdeling  af  N-belastningsberegningen  og  deres  begrænsninger.

Rapporten  (Erichsen  et  al.  2021a)  identificerer  18  vandområder,  som  har  potentiale  

for  sæsonbestemt  inddeling  af  N-belastningen,  og  hvor  det  er  muligt  at  opnå  en  positiv  

effekt  på  den  økologiske  tilstand  i  vandområderne.  Det  omfatter  også  en  gennemgang  af  

udvalgte  tiltag  (fra  rapporten  Eriksen  et  al.  (2020))  til  at  reducere  udledningen  af  N  til  de  

udvalgte  vandområder  i  sommersæsonen  (defineret  som  fra  maj  til  september).  I  denne  

periode  forventes  det  at  få  den  højeste  effekt  af  en  reduktion  i  belastningen  af  N  til  

vandområderne.  Fem  af  de  18  vandområder  har  været  igennem  en  mere  detaljeret  

analyse.  Det  er  dog  ikke  helt  klart,  hvorfor  disse  fem  oplande  er  blevet  valgt.  De  er  ret  ens  

med  relativt  stort  overlap  mellem  oplandstyper  (primært  ler  og  små  eller  ingen  områder  

med  rødbede).  Så  spørgsmålet  er,  om  denne  jordsammensætning  er  egnet  som  

repræsentativ  for  de  andre  13  vandområder?

Denne  opgave  omfatter  en  gennemgang  af  indførelsen  af  sæsonvariation  af  N-belastning.

›

›  Gennemgang  af  videnskabelig  baggrund  for  de  anvendte  metoder  til  at  vurdere  effekten  

af  sæsonvariabilitet  af  N-belastning  på  beregning  af  statusbelastning,  basisbelastning  

og  målbelastning  (vægt  på  effekt  på  sommerudledning).

3.7.2  Analyse  og  vurdering

3.7.1  Målsætning
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belastning  med  minimal  indflydelse  af  et  givent  års  klima/vejr.  Evalueringen  viser,  at  

vurderinger  foretaget  på  månedlige  eller  årlige  data  giver  forskellige  resultater.

Derfor  anvendes  hele  landetilgangen.  Det  bemærkes  i  rapporten,  at  de  testede  

normaliseringsmetoder  ikke  fuldt  ud  kan  tage  højde  for  alle  påvirkninger  af  vejret/klimaet  

og  dets  effekt  på  den  resulterende  N-tilførsel  til  havet.  Det  er  fx  ikke  muligt  at  normalisere  

for  effekten  af  en  dårlig  høst  som  følge  af  tørke,  eller  for  effekten  af  manglende  såning  

eller  dårlig  vækst  af  efterfølgende  afgrøder  på  grund  af  en  våd  periode  efter  høst.  Der  er  

flere  faktorer,  der  ikke  kan  indgå  i  modellen,  som  kan  have  betydning  for  afstrømningen  

fra  år  til  år,  samt  faktorer,  som  alt  andet  lige  må  forventes  at  forekomme  hyppigere  i  

fremtiden  på  grund  af  klimaforandringer.  Denne  usikkerhed  øger  risikoen  for  at  under-  eller  

overvurdere  foranstaltningerne  til  at  reducere  N-belastningen.

effektivitet.

Erichsen  et  al.  (2021a)  undersøger  blandt  andet  effekten  af  filtermatricer  om  

sommeren  som  værende  effektiv  til  at  fjerne  N,  men  Eriksen  et  al.  (2020)  forklarer  

negative  effekter  som  resultater  af  øget  udledning  af  drivhusgasser.  ”Anlægget  skal  

lukkes  i  sommermånederne  dels  for  at  undgå  høje  CH4-udledninger  og  dels  for  at  undgå  

reduktion  af  sulfat  (SO4)

I  begge  de  ovennævnte  undersøgelser  fjernes  outliers,  eller  der  anvendes  normaliserede  

datasæt  eller  landsdækkende  datasæt.  Det  kan  der  være  mange  gode  grunde  til,  fx  mangel  

på  tilstrækkelige  data  til  at  foretage  beregninger  for  de  specifikke  vandområder.

Rapporten  fra  Larsen  et  al.  (2020)  inkluderer  en  ny  tilgang  til  normalisering  af  N

Specifikke  hændelser  kan  også  have  stor  betydning  for  den  økologiske/

biologiske  tilstand  i  de  enkelte  havoplande,  fx  tørre  år  som  i  år  (2022)  og  2018.  Med  

den  nuværende  metode  vil  sådanne  hændelser  være  i  risiko  for  at  blive  udelukket  som  

outliers  eller  udlignet  ved  at  bruge  data,  der  er  normaliseret  i  høj  grad.

belastning.  Den  normaliserede  N-belastning  beregnes  for  at  illustrere  tendensen  for  den  diffuse  N

Drøftelse  af  konkrete  tiltag  for  at  imødekomme  reduktionen  af  diffus  N-udledning  i  

sommerperioden  Specifikke  tiltag  for  at  reducere  N-belastningen  i  sommersæsonen  

i  udvalgte  vandområder  er  evalueret  i  rapporten  fra  Erichsen  et  al.  (2021a).  Nogle  af  

dem  er  inkluderet  i  de  tiltag,  der  er  anført  i  rapporten  fra  Eriksen  (2020).

grundlag,  som  afvigelsen  vurderes  ud  fra.  Generelt  ser  rapporten  ud  til  at  være  baseret  

på  meget  små  og  usammenhængende  datasæt,  som  igen  er  samlet  fra  små  datasæt,  

hvor  outliers  er  sorteret  fra.  Det  kan  meget  vel  efterlade  læseren  med  en  usikkerhed  om,  

hvor  effektive  de  enkelte  tiltag  er,  når  resultaterne  skal  dække  flere  oplande.  Eksemplet  i  

figur  4-5  viser  dræntransportens  relative  bidrag  til  den  samlede  transport  af  N  i  de  fire  

oplande.  Der  er  en  større  variation  mellem  oplandet,  hvilket  til  dels  kan  skyldes  variationer  

i  det  hydrologiske  regime  for  de  fire  oplande  og  variationer  i  afvandingsintensiteten  for  de  

enkelte  måneder.  Dette  forstærkes  yderligere  af,  at  der  er  anvendt  en  gennemsnitlig  

procentvis  drænfordeling,  som  ikke  afspejler  de  faktiske  forhold  i  alle  oplande  lige  godt.  Så  

resultatet  af  en  specifik  dræningsforanstaltning  for  at  reducere  udledningen  af  N  er  behæftet  

med  en  usikkerhed  om  dets  faktiske
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3.7.3  Afsluttende  bemærkninger

årlige  tidsskala.

I  undersøgelsen  af  Eriksen  et  al.  (2020)  nævnes  midlerne  til  samplantning  og  paludikultur  som  

tiltag,  der  kan  reducere  N-emissioner  i  løbet  af  sommeren,  men  disse  er  ikke  diskuteret  i  detaljer  i  rapporten  

af  Erichsen  et  al.  (2021a).  Her  nævnes  det,  at  afgrøder  som  majs  vil  påvirke  N-belastningen  i  løbet  af  sommeren,  

men  det  indgår  ikke  i  undersøgelsen  af  tiltag  i  Eriksen  et  al.

Et  andet  eksempel  er  beskrivelsen  af  afgrøderoen  som  målestok;  roer  kan  bruges  til  at  reducere  den  diffuse  

udledning  af  N  på  årsbasis,  ifølge  Erichsen  et  al.  (2021a).  I  Eriksen  et  al.  (2020)  beskrives  det,  at  afgrøder  som  

rødbeder  og  majs  kan  forårsage  udvaskning  i  sommersæsonen:  "Afstrømning  fra  rodzonen  forekommer  hyppigst  

om  efterår  og  vinter,  men  sommer-  og  forårsafstrømning  kan  ifølge  modelberegninger  forekomme  ca.  10  ud  af  

20  år  på  nedbørsrige  lokaliteter,  men  kun  3  ud  af  20  år  på  nedbørsfattige  steder  Sensåede  afgrøder  med  langsom  

vækst  og  stor  rækkeafstand  (såsom  rødbeder  og  majs)  giver  en  høj  risiko  for  uorganisk  kvælstof  i  jorden  Dette  

kan  forårsage  forår  og  sommer  udvaskning  fra  rodzonen  på  landbrugsjord  hvor

Sæsonbestemt  underopdeling  af  N-belastningen  er  beregnet  på  små  datasæt  i  nærværende  undersøgelse.  

Metoden  synes  dog  anvendelig  til  at  angive,  hvordan  valget  af  tiltag  vil  påvirke  N-belastningen  i  sommermånederne.  

Men  på  grund  af  usikkerheden  om  effekten  af  de  målrettede  tiltag  er  det  vanskeligt  at  vurdere  effekten  på  

sommerudledningen  af  N.

(2020).  Der  er  ingen  argumentation  for  de  tiltag,  der  er  valgt  i  undersøgelsen  af  Erichsen  et  al.  (2021a),  og  

det  er  ikke  klart,  om  de  testede  foranstaltninger  skal  tilpasses  i  kataloget  over  foranstaltninger  som  

præsenteret  i  rapport  af  Erichsen  et  al.

Dog  har  18  ud  af  109  vandområder  et  stort  eller  mellemstort  potentiale  for  N  MAI  modifikation  gennem  

reduceret  sommerbelastning.  Effekten  af  øget  reduktion  af  sommerbelastning  på  N-MAI  modelleres  for  hvert  

vandområde.  Lokalt  kan  der  være  en  effekt.  På  landsplan  er  effekten  ubetydelig.  I  de  fleste  af  de  udpegede  

vandområder  er  den  diffuse  N-belastning  stadig  den  største.  Det  er  mindre  end  75  procent  af  sommerbelastningen  

i  blot  fire  ud  af  de  18  vandområder.  Det  her

afstrømning  sker."

2021a.

I  de  fleste  af  de  udpegede  vandområder  er  den  diffuse  N-belastning  dog  stadig  størst.  Det  er  mindre  end  75  

procent  af  sommerbelastningen  i  blot  fire  ud  af  de  18  vandområder.  Denne  diffuse  udledning  af  N  i  løbet  af  

sommeren  vil  sandsynligvis  ikke  blive  reduceret  ved  tiltag,  herunder  dyrkningsfladen,  mens  den  målrettede  effekt  

i  nogle  oplande  kan  opnås  gennem  dræningsforanstaltninger.  Rapporten  konkluderer,  at  der  for  mange  af  

vandområderne  stadig  vil  være  et  behov,  ikke  for  sæsonbestemte  målrettede  tiltag,  men  for  tiltag,  der  reducerer  

N-belastningen  på  en

2- )  til  sulfid  (S2- ),  som  lugter  ubehageligt.  Sulfid  har  også  den  ulempe,  at  det  kan  blokere  for  

denitrifikation  netop  på  det  stadie,  hvor  lattergas  reduceres  til  N2,  hvilket  vil  føre  til  emission  af  N2O  (Sørensen  et  

al.,  1980;  Tam  &  Knowles,  1979)”.  Det  er  således  ikke  tilstrækkeligt  klart,  om  dette  værktøj  rent  faktisk  kan  bruges  

til  at  reducere  N-belastningen  i  sommersæsonen.
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fytoplanktonvækst  i  løbet  af  foråret,  mens  N-koncentrationerne  ofte  er  begrænsende  

om  sommeren.

diffus  udledning  af  N  i  løbet  af  sommeren  forventes  ikke  at  blive  reduceret  ved  

tiltag,  herunder  dyrkningsfladen,  mens  den  målrettede  effekt  i  nogle  oplande  kan  opnås  

gennem  dræningsforanstaltninger.  Vurdering  af  den  potentielle  effekt  af  

sommerforanstaltninger  og  dermed  MAI-modifikationen  kræver  omfattende  og  

stedspecifikke  undersøgelser/dokumentation.  De  begrænsede  erfaringer  fra  

sommerforanstaltninger  medfører  betydelig  usikkerhed  i  modelresultaterne,  og  reduktioner  

af  næringsstofbelastning  på  årsskala  er  derfor  stadig  mest  effektive.  Det  vil  også  være  

relevant  at  inddrage  P  i  analysen  af  effekterne  af  sæsonvariation,  da  P-koncentration  ofte  
er  den  begrænsede  faktor  for
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3.8  Opgave  8:  Miljømål,  andre  lande  og  områder

Underopgaver:

emissioner.

Gennemgang  af  de  danske  målsætninger  og  de  danske  tiltag  sammenlignet  med  dem  i  relevante  nabolande/

vandområder.

Ifølge  vandrammedirektivet  skal  vandområdeplanerne  derfor  udførligt  identificere  de  drivkræfter  og  

påvirkninger,  der  har  en  indvirkning  på  vandområder.  I  forbindelse  med  denne  undersøgelse  er  det  relevant  

at  undersøge  belastningerne  med  en  eutrofieringspåvirkning,  og  om  der  er  planlagt  foranstaltninger  til  at  

imødegå  disse  påvirkninger  (CIS-GD  nr.  23  og  se  afsnit  3.4).

nabolande/vandområder.

WFD-implementeringen  bygger  på  DPSIR-princippet,  som  er  en  interventionsmodel,  der  følger  logikken  om  

Drivers,  Pressures,  State,  Impact  og  Response.

En  række  forskellige  næringsstoftryk  har  en  eutrofieringspåvirkning  på  de  danske  kystnære  farvande,  og  

udkastet  til  vandområdeplaner  søger  ligeledes  at  imødegå  stort  set  alle  disse  belastninger  gennem  enten  

grundlæggende  eller  supplerende  tiltag  (se  tabel  3-9  nedenfor).  Landbruget  står  for  omkring  70  procent  af  

N-emissionerne  til  vandområder,  og  diffuse  baggrundsposter  står  for  omkring  20  procent  af  udledningen  

(Miljøministeriet,  2021).  Landbruget  er  således  en  vigtig  kilde  til  N

samt  deres  begrænsninger.

Danmark

Det  følgende  giver  en  oversigt  over  eutrofieringspres  i  kystvande,  og  om  der  er  planlagt  foranstaltninger  til  at  

afbøde  dette  pres.  Resuméet  præsenteres  for  Danmark,  Slesvig-Holsten  i  Tyskland  og  Sydsverige.

3.8.2  Analyse  og  vurdering  af  tiltag

›  Gennemgang  af  anvendeligheden  af  sådanne  sammenligninger  af  mål  og  foranstaltninger

3.8.1  Målsætning

›  Evaluering  af  det  videnskabelige  grundlag  for  at  udføre  sådanne  sammenligninger.

›  Sammenligning  af  de  danske  mål  og  tiltag  med  relevante
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Væsentlig

Tryk  med  eutrofieringspåvirkning  på  kystvandområder  i

Ja

Andet

Ja

Regn-relaterede  

forretninger

RBMP3'er

Ja

Planlagte  

foranstaltninger

kilder

Ja

tryk

Punkt

Ikke  identificeret

Væsentlig

Ja

Ikke  identificeret

Industri

Ja

Væsentlig

kilder

Tabel  3-9

Ja

Kun  opstrøms

Spredte  

bebyggelser

Ja

Danmark,  og  angivelse  af  tilhørende  foranstaltninger

Behandlingsanlæg

Diffus

Luftbårne  

aflejringer

Historisk

Kun  opstrøms

Danmark

Akvakultur

Væsentlig

Ikke  identificeret

kilder

Væsentlig

Kilde:  Tabel  3.1  og  kapitel  7,  Miljøministeriet,  2021

Landbrug

Andet  diffust

Andre  punktkilder

Væsentlig

Kun  opstrøms

109

Tyskland Kystvandene  i  Slesvig-Holsten  er  alle  stærkt  påvirket  af  næringsstofforurening  fra  

særligt  diffuse  kilder.  I  alle  tre  vandområdedistrikter  i  Slesvig-Holsten  stammer  omkring  

80  procent  af  de  N-belastninger,  der  kommer  ind  i  overfladevand,  fra  dræning  eller  

grundvand,  hvilket  fører  til  et  betydeligt  næringsstoftryk  for  alle  kystvande  (se  tabel  

3-10  nedenfor)109 .  Andre  diffuse  og  punktvise  næringsstoftryk  gælder  enten  for  et  lille  

antal  kystnære  vandområder  eller  har  kun  indvirkning  på  opstrøms  vandområder.  

Atmosfærisk  aflejring  og  ukendte  kilder  er  de  eneste  to  andre  tryk,  der  væsentligt  påvirker  

kystnære  vandområder.  Disse  er  dog  ikke  kategoriseret  til  at  have  indflydelse  på  

eutrofiering,  men  kun  kemisk  forurening.
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Baseret  på  udkastene  til  vandområdeplanerne  kan  det  dog  identificeres  for  et  begrænset  antal  pres,  om  

der  er  forudset  foranstaltninger.  Nedenstående  tabel  viser,  at  der  er  planlagt  tiltag  for  industri,  

rensningsanlæg,  landbrug  og  skovbrug.  For  de  øvrige  pres  kunne  det  ikke  identificeres,  om

Inden  for  undersøgelsesomfanget  af  det  sydlige  Sverige,  bestående  af  vandløbsdistrikterne  

Västerhavet  og  Södra  Östersjön,  kan  der  identificeres  en  forholdsvis  bredere  facet  af  

eutrofieringsrelaterede  belastninger  i  kystvande  (se  tabel  3-11  nedenfor).  Med  hensyn  til  

eutrofieringspåvirkningerne  på  kystvande  er  vandet  primært  påvirket  af  næringsstofbelastninger  fra  

tilstødende  kystvande,  der  tegner  sig  for  henholdsvis  25  procent  og  40  procent  i  vandområdeplanerne  i  

Västerhavet  og  Södra  Östersjön.  Landbruget  er  dog  det  mest  dominerende  pres,  der  også  kan  identificeres,  og  

tegner  sig  for  omkring  20  procent  af  påvirkningen  af  kystvande.  De  øvrige  trykfaktorer  –  såsom  spredt  

bebyggelse,  spildevandsrensning  og  skovbrug  –  står  hver  for  omkring  fem  til  ti  procent  af  forureningen.  Det  har  

ikke  været  muligt  at  identificere  de  foranstaltninger,  der  er  forudset  i  de  vedtagne  versioner  af  RBMP3'erne  eller  

det  digitale  informationssystem  (VISS).

foranstaltninger  er  forudset.

Sverige

Ikke  relevant

Historisk

Tryk  med  eutrofieringspåvirkning  på  kystvandområder  i

Ikke  relevant

Ikke  identificeret

Ikke  identificeret

Kun  opstrøms

Væsentlig

Behandlingsanlæg

Planlagte  

foranstaltninger

kilder

Ja

kilder

Ikke  identificeret

Nordsøen

Luftbårne  

aflejringer

Kun  opstrøms

Kun  opstrøms

Ikke  relevant

trykket  var  betydeligt  i  mindst  én  flodbassinenhed;  Udkast  til  program  af

kilder

Akvakultur

Ikke  identificeret

Ja

Andet

Tabel  3-10

Væsentlig

Ikke  relevant

Ikke  relevant

Ikke  relevant

tryk

Slesvig-Holsten,  og  angivelse  af  tilhørende  foranstaltninger

Ja

Kun  opstrøms

Diffus

Væsentlig

Andet  diffust

Spredte  

bebyggelser

Østersøen

Kun  opstrøms

Regn-relaterede  

forretninger

Ikke  relevant

Kilde:  RBMP3s,  afsnit  2.2;  Bemærk:  For  Tyskland  blev  et  pres  anset  for  at  være  betydeligt,  hvis

Punkt

Ja

Ja

Kun  opstrøms

Ikke  relevant

Foranstaltninger,  bilag  2

Ikke  relevant

Industri

Landbrug
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Væsentlig

Luftbårne  

aflejringer

Andet

Akvakultur

Ikke  relevant

Andet  diffust

Landbrug

Industri

Væsentlig

Spredte  

bebyggelser

n/a

Ja

Ja

Væsentlig

Væsentlig

Ja

Sverige,  og  angivelse  af  tilknyttede  foranstaltninger

Andet

Regn-relaterede  

forretninger

Information  ikke  
tilgængelig  på  

trykfaktorniveau  
(n/a)

n/a

n/a

Østersøen

Væsentlig

Ja

Tryk  med  eutrofieringspåvirkning  på  kystnære  vandområder  i  det  sydlige

tryk

Væsentlig

Ikke  relevant

Ikke  relevant

Væsentlig

Væsentlig

Væsentlig

Ikke  relevant

n/a

kilder

kilder

(2021)

Historisk

Væsentlig

Væsentlig

Nordsøen

n/a

Ikke  relevant

Ikke  relevant

Væsentlig

Skovbrug

Væsentlig

kilder

Tabel  3-11

Diffus

Punkt

Væsentlig

Væsentlig

Planlagte  

foranstaltninger

Kilde:  VISS  (2022),  PY02  Påverkan  kustvatten  cykel  3  2022-09-28  04,38,xlsx;  COWI

Ikke  relevant

Behandlingsanlæg

n/a

Analyse  og  vurdering  af  miljømål

I  Danmark  udgør  emissionerne  fra  landbruget  mere  end  70  procent  af  N-emissionerne.  I  

Tyskland  er  landbruget  et  pres,  der  påvirker  alle  kystnære  farvande.  Landbrugets  rolle  er  

mindre,  men  stadig  væsentlig,  i  det  sydlige  Sverige,  hvor  i  stedet  næringsstoftilførslerne  fra  

tilstødende  vandområder  er  den  dominerende  trykkilde  for  kystvande.  Som  det  også  

fremgår  af  referencebetingelsen  for  klorofyl-a  nedenfor,  er  eutrofieringstryk  for  kystvande  

modelleret  med  S-HYPE  modellen.  Alle  lande  implementerer  en  række  foranstaltninger  for  

at  imødegå  eutrofiering.  For  Sveriges  vedkommende  har  det  dog  ikke  været  muligt  at  

identificere  alle  tiltag.  Afslutningsvis  kan  man  sige,  at  landbruget  er  en  vigtig  presfaktor,  

men  at  der  også  iværksættes  tiltag  for  at  imødegå  mindre  dominerende  pres.

De  fleste  lande  indsamler  og  vurderer  data  med  deres  egne  metoder,  og  i  mange  

tilfælde  kan  resultatvurderingsmetoderne  for  den  samme  parameter  ikke  direkte  

sammenlignes.  Vandrammedirektivet  tager  højde  for  denne  gåde  i  sine  bestemmelser  om  

sammenlignelighed  af  biologiske  overvågningsresultater  ved  at  angive,  at  værdierne  for

Sammenligningen  viser,  at  der  i  alle  tre  lande  kan  identificeres  et  væld  af  eutrofieringspres  

på  kystvande.  Diffuse  kilder  spiller  en  stærk  rolle.

Machine Translated by Google



demonstrerer  en  en-til-en  sammenlignelighed  med  den  eksisterende  ('gamle')  metode  i  Zostera  

marina.  Metoden  er  blevet  præsenteret  for  CIS  WG  ECOSTAT  og  er  videnskabeligt  accepteret.

Den  danske  vurderingsmetode  for  ålegræs  er  blevet  revideret  til  at  dække  dybdegrænser  på

andre  angiospermer/blødbundsvegetation.  Et  IC-gennemførlighedstjek  af  den  reviderede  metode

173

110

De  grundlæggende  principper  for  IC-processen  er,  at  referenceværdier  og  miljømål  for  den  

samme  BQE  eller  dens  parametre  kun  kan  sammenlignes  direkte  med  andre  lande,  hvis:

som  er  de  eneste  direkte  eutrofieringsrelaterede  BQE-delelementer,  der

›  Prøveudtagningsmetoder  er  de  samme.

klassegrænserne  H/G  og  G/M  skal  fastlægges  gennem  en  IC-øvelse  (WFD  Annex  V,  1.4.1).  Som  behandlet  

i  tidligere  afsnit  3.1  og  3.2,  har  EF  lettet  denne  IC-proces  gennem  CIS,  f.eks.  ved  at  udarbejde  retningslinjer  

og  GD'er,  der  etablerer  procedurer  og  detaljeret  videnskabelig  vejledning  for  IC-processen,  som  muliggør  

sammenligning  af  en  BQE  eller  dens  parametre  mellem  lande  der  deler  de  samme  vandområder.

er  interkalibreret  indtil  videre

Som  udført  under  Opgave  1  i  Afsnit  3.1,  ligger  fokus  i  denne  gennemgang  på  relevante  miljømål  og  

vurderingsmetrikker  Chl-a  og  ålegræsdybdegrænse110

›  Data  indsamles  for  samme  parameter.

Typologien  for  IC-typerne  i  Østersøen  blev  etableret  for  1.  fase  IC  og  revideret  for  2.  fase,  da  den  gamle  

typologi  anvendte  brede  saltholdighedsintervaller,  hvilket  igen  førte  til  et  meget  højt  antal  taxa-

sammensætninger,  og  til  problemer  mht.  sammenligneligheden  af  fx  bundfauna  med  andre  lande  (Berg  et  

al,  2018).  Derfor  blev  typologien  revideret  for  at  skabe  en  typologi,  der  kunne  bruges  i  anden  IC-fase.  For  de  

danske  kystvandstyper  er  kun  den  typologi,  der  er  anvendt  i  RBMP2,  vist,  da  der  ikke  kan  findes  oplysninger  

om,  hvordan  den  reviderede  typologi,  der  anvendes  i  RBMP3,  er  knyttet  til  den  almindelige  IC-typologi  (se  

kapitel  om  opgave  1).

I  tilfælde,  hvor  en  direkte  sammenligning  ikke  kan  foretages,  kan  dette  ske  ved  at  følge  IC-

proceduren.  Derfor  kan  en  sammenligning  af  de  danske  økologiske  kvalitetsmålsætninger  med  dem  i  

relevante  nabolande/vandområder  kun  foretages  endeligt  baseret  på  IC-resultater.

›  Data  repræsenterer  den  samme  type  vandområde.

,

›  Vurderingsmetoderne  er  de  samme.

Danmark  deler  kun  fælles  IC-typer  med  Tyskland  og  Sverige.  Tabellen  nedenfor  viser  en  oversigt  over  IC-

typerne  og  de  tilsvarende  nationale  typologier  i  de  tre  lande.  De  nationale  typologier  danner  grundlag  for  

at  identificere  den  specifikke  miljømålsætning  eller  vurderingsmetrik,  der  er  relevant  at  undersøge  nærmere.
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diskuteret.

For  Tyskland  svarer  BC8-typologien  til  B3b-typologien  (mesohaline  ydre  kystfarvande)  

og  B4-typologien  (Poly-mesohaline  ydre  kystfarvande)  i  Slesvig-Holsten.  Mesohaline  indre  

kystvande  (B2)  og  (B4)  er  andre  typologier,  der  gælder  for  Østersøen,  og  som  findes  i  

henholdsvis  9  og  5  ud  af  27  kystvande.  B1,  en  fjerde  typologi,  findes  kun  i  

vandområdeplanerne  i  den  østlige  del  af  den  tyske  Østersø.  Disse  vandområdeplaner  

administreres  af  staten  Mecklenburg-Vorpommern,  som  ligger  uden  for  undersøgelsens  

omfang.  Figur  3-35  nedenfor  viser  fordelingen  af  kystvande  efter  typologi.

I  det  følgende  vil  det  være  i  hvor  høj  grad  hver  typologi  kan  sammenlignes

-

IC  type

til  tabel  3-1  i  afsnit  3.1.

OW3a,  P1*

Tysk  typologi  Svensk  typologi

-

Bemærkninger:  *:  Nationale  typer  deles  ikke  mellem  lande  og  bruges  ikke  direkte  til  IC.  **:  

metrikken  ændret  til  juli-august  i  RBMP3  (se  tabel  3-16);  gengivet  fra  tabel  2.1  i  Carstensen  (2016),  

LAWA-AO  (2021),  Berg  et  al,  (2018)  BLMP  (2021).

juni-aug  gns.**

OW4***

Tabel  3-12:  IC-typologier  og  tilsvarende  nationale  typologier  for  Danmark,

-

maj-sep  gns.

BC8  IC-typologien  i  Danmark  og  Tyskland.  Slesvigs  farvande-

N2

Tysk  typologi  Svensk  typologi

(kun  SH)

1s*,  4,  5,  6,  25*

maj-sep  gns

OW3b,  OW3c,  M2*

OW5***

Figur  3-35:  (i)  Tyske  Østersøkystfarvande  efter  national  typologi  og  (ii)  udstrækning  af

***:  Typer,  der  ikke  tages  i  betragtning  i  denne  anmeldelse.

NEA1/26c

BC6

-

OW2,  P2*,  P3*,  P4*,  M1*,

juni-aug  gns.

-

BC8

Tyskland  og  Sverige,  samt  målinger  for  Chl-a.  Se  IC-typerne

Dansk  typologi

Mar-90.  september  pr.Metrisk

maj-sep  gns.

7,  8*,  9

-

NE1A/26d

Dansk  typologi

Metrisk

M2*,  M4*,  O3*

NEA8b

B3b,  B4

IC  type
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Den  nordlige  del  af  Øresund  er  omfattet  af  NEA  GIG.

BC6-typologien  svarer  til  de  svenske  7,  8  og  9  typologier,  og  NEA  8b-typologien  svarer  

til  4  og  5  for  Kattegat  og  Sydbælthavet  samt  typologi  6  for  Øresund.  Figur  3-36  nedenfor  

viser  fordelingen  af  kystvande  efter  typologi.  Figur  3-37  viser  omfanget  af  BC6-typologien  

i  Danmark  og  Sverige,  hvilket  viser,  at  typologien  dækker  over  den  danske  Køge  Bugt  og  

Faxe  Bugt  og  den  sydlige  kyst  af  det  svenske  Skåne.

Holstein  er  placeret  vest  for  figurernes  orange  linje.  Farvandet  øst  for  linjen  

ligger  uden  for  undersøgelsesomfanget.

Kilde:  (i)  BLANO  (2014),  s.  8;  (ii)  Berg  et  al.  (2018),  s.  35
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Figur  3-36:  Fordeling  af  svenske  kystnære  farvande  i  Østersøen  og  Nordsøen  efter  typologi  og  i  

undersøgelsens  omfang  (Västerhävet  og  Södra  Östersjön)

Kilde:  Havs-  och  vattenmyndighetens  föreskrifter  och  allmänna  råd  (HMVFS  2017:20)

om  kartläggning  og  analys  af  ytvatten  enligt  vattenförvaltningsförordningen  (2004:660)
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IC  resultater
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Figur  3-37:  Omfanget  af  BC6  IC-typologien

Kilde:  Berg  et  al.  (2018),  s.  35

I  Østersøen  findes  der  ingen  referencelokaliteter,  og  forholdet  mellem  Secchi-dybde  og  

Chl-a  eller  næringsstofkoncentration  blev  anset  for  at  være  af  stor  betydning  for  at  

definere  den  høje  status  eller  et  alternativt  benchmark.  Danmark  og  Tyskland  brugte  
også  bagstøbte  modellerede  estimater  af  Chl-a-koncentrationer.

Chl-a

BC6  &  NEA8b  –
Referenceværdier  for  TN  i  Sverige  blev  estimeret  ved  hjælp  af  historiske  data  om  

Secchi-dybde  og  ved  hjælp  af  empiriske  relationer  mellem  næringsstoffer  og  Secchi-

dybde  baseret  på  aktuelle  data.  De  moderne  forhold  mellem  næringsstoffer  og  

fytoplanktonbiovolumen  og  Chl-a  blev  brugt  til  at  estimere  RC  for  disse  variable.  Reference-

TN-koncentrationsværdien  (fra  1900-1920)  på  15,3  ÿM  og  en  reference-Chl-a-

koncentrationsværdi  på  1,2  ÿg/l  blev  estimeret  for  de  åbne  kystnære  farvande  i  Østersøen.  

En  simpel  blandingsmodel  blev  brugt  til  at  beregne  individuelle  overfladevandsforekomster  

RC  korrigeret  for  baggrundskoncentrationer  i  ferskvands-TN-udledninger  i  henhold  til  

saltholdighed  (EC-JRC  IC  Technical  Report  2013).

Den  svenske  G/M-klassegrænse  er  kalibreret  mod  præklassificerede  prøvetagningssteder.  

TN  i  de  åbne  kystområder  i  Østersøen  antages  at  have  moderat  status,  da  Østersøen  

generelt  anses  for  eutrofieret  (f.eks.  af  HELCOM).  G/M-grænsen  svarer  til  en  stigning  i  

det  biotilgængelige  N  i  løbet  af  sommeren  med  en  faktor  på  1-1,5  i  forhold  til  

referenceværdien.

Nationale  svenske  Chl-a-grænseværdier  kan  ikke  direkte  sammenlignes  med  de  danske  

grænseværdier,  fordi  de  er  baseret  på  forskellige  prøveudtagningsperioder  og  

repræsenterer  forskellige  lag  i  vandsøjlen  (Carstensen  2016).  Danmark  og  Sverige  bruger  

således  ikke  samme  metrik  til  at  sætte  grænseværdier  for
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Tabel  3-13  nedenfor  viser  de  resulterende  RC,  miljømål  og  EQR'er  for  de  interkalibrerede  

vandtyper.  Her  er  det  vigtigt  at  bemærke,  at  selvom  værdierne  for  Danmark  og  Sverige  er  

forskellige  for  samme  vandtype,  repræsenterer  de  nøjagtig  samme  økologiske  tilstand  

vurderet  ved  de  to  landes  vurderingsmetoder.  For  de  nationale  farvande,  der  ikke  var  
inkluderet  i  IC

IC  blev  udført  i  henhold  til  mulighed  3  i  CIS-GD  nr.  14  (samme  dataindsamling,  men  

forskellige  målinger)  og  viste  en  stærk  og  signifikant  (P<0,0001)  korrelation  mellem  den  

svenske  metriske  og  den  danske  metrik  i  både  den  delte  metriske  værdi.  IC-typer  (BC6  

og  NEA  8b).  Parametrene  for  regressionslinjerne  tydede  på,  at  den  danske  metrik  

producerede  lidt  højere  værdier  end  den  svenske  metrik,  men  begge  regressionslinjer  var  

tæt  på  1:1-linjen.  Fordelingen  af  datapunkter  omkring  regressionslinjen  tyder  på,  at  der  

ikke  blev  introduceret  nogen  bias  ved  hjælp  af  forskellige  metrikker.  Desuden  syntes  de  

nationale  typer,  der  ikke  er  inkluderet  i  IC,  også  at  følge  regressionslinjen,  hvilket  

understøtter  oversættelse  af  IC-resultater  fra  de  delte  typer  til  nationale  typer,  der  er  

specifikke  for  de  to  lande.

For  BC6,  Kattegat  og  det  sydlige  Bæltehav  førte  IC  til  en  op-  og  nedjustering  af  

henholdsvis  de  danske  og  svenske  værdier.  For  Sound  (NEA  8b)  var  justeringen  den  

modsatte.

(betegnet  med  '*'  i  tabel  3-12  ovenfor),  kan  opdaterede  værdier  findes  i  

Carstensen  (2016).  Samlet  set  kan  man  sige,  at  de  opdaterede  værdier  for  danske  

farvande  kun  ændrede  sig  indenfor  hundrededele  af  en  decimal  og  dermed  meget  begrænset.

Chl-a  111.  Inden  for  rammerne  af  CIS  IC'en  er  værdierne  imidlertid  sammenlignelige.

Den  stærke  og  signifikante  korrelation  mellem  de  nationale  målinger  gjorde  det  muligt  at  

oversætte  værdier  ved  den  nationale  metrik  til  en  fælles  metrik  til  sammenligning  i  IC-

øvelsen.  Danmark  kom  ind  i  IC  med  EQR-værdier  på  0,8  for  H/G-klassegrænsen  og  0,6  

for  G/M-klassegrænsen  som  følge  af  2.  fase  IC  med  Tyskland  (se  senere).  Sverige  kom  

ind  i  IC  med  EQR-værdier  på  henholdsvis  0,8  og  0,67,  hvor  EQR  0,67-værdien  er  strengt  i  

overensstemmelse  med  HELCOM-tilgangen.

ved  brug  af  overfladeklorofyl  a  (beregnet  som  middel  EQR-værdi  for  juni-august),  hvor  overfladen  er  

integreret  fra  0-10  m  (enten  slangeprøve  eller  diskrete  prøver  blandet)  i  dybere  vandsøjler  (>  12  m)  og  

overfladen  er  0,5  m  ved  lavvandet  stationer  (<  12  m).

Danmark  bruger  overfladeklorofyl  a  (1  m,  gennemsnit  for  maj-september).  Sverige  er
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BC6  og  NEA8b  –

Tyskland  afledte  naturlige  baggrundskoncentrationer  af  Chl-a  fra  modellerede  uberørte  koncentrationer  af  

TN  og  dets  nylige  relationer  til  Chl-a.  Ved  at  antage  en  lineær  sammenhæng  mellem  saltholdighed  og  TN  i  det  

givne  saltholdighedsområde,  kan  TN-referenceværdier  beregnes  for  enhver  given  saltholdighed.  De  varierer  fra  

12,8  ÿM  for  de  udsatte  poly-/mesohaline  vandområder  til  40  ÿM  TN  for  de  beskyttede  oligohalin  (saltholdighed  

ned  til  0,5)  dele  af  den  tyske  østersøkyst.  Baseret  på  de  modellerede  referenceværdier  for  TN  kan  

referenceværdier  for  Chl-a  udledes  ved  hjælp  af  nyere  korrelationer.  Til  dette  formål  oplades  Chl-a-koncentrationer  

og  Secchi-dybde  mod  TN-koncentrationer,  hvilket  resulterer  i  signifikante  korrelationer.  De  modellerede  TN-

koncentrationer  samt  de  beregnede  Chl-a-referenceværdier

Makrofytter

BC8  –  Chl-a

Tilgangen  til  den  tyske  G/M-klassegrænse  er  at  sætte  den  som  en  afvigelse  på  50  procent  fra  RC,  hvilket  

afspejler  HELCOM  Eutro-tilgangen  (ECOSTAT  2013a).

kunne  verificeres  ved  værdier  udledt  fra  historisk  makrofytdybde,  historisk  Secchi-dybde  eller  historiske  

biomassekoncentrationer  af  fytoplankton  fundet  i  litteraturen  (se  mere  detaljeret  information  i  afsnittet  om  RC  

nedenfor).

Hvad  angår  IC  for  makroalger  og  angisopermer,  har  interkalibrering  af  EQR'erne  for  dybdegrænsen  for  

Zostera  marina  i  Danmark  og  MSMDI  (Multi  Species  Macroalgae  Depth  Index)  i  Sverige  ikke  været  mulig.  

De  svenske  overvågningsdata  inkluderer  ikke  data  om  dybdegrænsen  for  Zostera  marina  på  et  tilstrækkeligt  

niveau,  der  giver  mulighed  for  en  IC  (Hansen  et  al,  2016).

SE

Øge

1,52Bæltehavet

OW3b,  OW3c  1,06

1,56

0,96

DK

6

Kilde:  Tabel  3.5,  Carstensen  (2016)

Øge/

Øge

Referencec

0,64

Lyd

Justerede  værdier  for  nationale  typer  udelukket  i  IC  kan  findes  i  Carstensen  (2016).

DK

Øge

0,99

tilstand  (µg/l)

1,63

1.14

G/M

0,64
Syd

Interkalibrerede  Chl-a-værdier  for  vandtypologier,  der  stammer  fra  IC.

SE

N  Øresund

Formindske

type

0,62

1.01

4,  5

BC6

Formindske

SE

0,60

Kattegat  &

G/M  (µg/l)

1,78

DK

7,  9

0,65

EQRType  Land  National

1,58

0,94

Tabel  3-13:

Formindske

Formindske

(NEA  8b)

Miljømål

1,72

OW1,  OW2

e

0,59

(NEA8b)
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112  Til  1.  fase  interkalibrering  har  både  Tyskland  og  Danmark  overvejet  en  tilgang  
(HELCOM  EUTRO)  med  G/M-grænsen  ved  50  procent  afvigelse  fra  RC,  der  ville  

resultere  i  en  G/M  EQR-værdi  på  0,67  –  se  også  Afsnit  3.2.

Tryk/påvirkningsforholdet  viste  ikke  en  signifikant  forskel  mellem  Danmark  og  

Tyskland,  hvorfor  der  ikke  skulle  anvendes  benchmarkstandardisering.  Med  andre  ord  

var  der  ikke  behov  for  nogen  oversættelse  af  de  to  landes  metrics,  og  Chl-a-

koncentrationen  (maj-sep  gns.)  beregnet  af  begge  lande  blev  taget  som  fælles  metrisk  

(ICM).  Mulighed  2  –  indirekte  sammenligning  (af  lokaliteter)  –  blev  valgt,  da  de  to  landes  

metoder  adskiller  sig  så  meget,  at  IC  ikke  kan  udføres  på  almindeligt  vurderede  

lokaliteter.  I  det  næste  trin  blev  EQR-ICM  beregnet  for  Chl-a-værdierne  ved  hjælp  af  en  

ensartet  ICM-referenceværdi  (1,3  ÿg/L)  for  alle  data.  For  begge  lande  blev  

klassegrænserne  for  1.  fase  IC  justeret  med  en  ændring  i  EQR-værdierne  fra  0,92  til  0,8  

for  H/G-klassegrænsen  og  fra  0,63112  til  0,60  for  G/M-klassegrænsen.  Af  nedenstående  

tabel  fremgår  det,  at  de  to  EQR'er  sammen  med  de  normative  værdier  for  

klassegrænserne  definerer  forskellige  referenceværdier  (1,04  ÿg/L  og  1,14  ÿg/L  for  

Danmark),  der  også  afviger  fra  referenceværdien  på  1,2  ÿg/  L,  som  begge  lande  indgik  i  

IC  (Se  også  afsnit  3.2)  Dette  skyldes  en  normalisering  af  EQR'erne  til  ækvidistante  

EQR'er  (0,2  -  0,4  -  0,6)  anvendt  af  Tyskland.  Den  tyske  vurderingsmetode  for  de  

kystnære  farvande  i  Østersøen  opererer  med  et  planteplanktonindeks,  for  hvilket  EQR  

for  Chl-a-koncentrationen  skal  normaliseres  til  ækvidistante  værdier  for  at  komme  ind  i  

indekset  (LAWA-AO,  2021).  CD'en  (2018/229)  præsenterer  kun  de  interkalibrerede  EQR-

værdier  for  klassificeringsmetoden  og  ikke  Chl-a-værdierne.  En  EQR  på  0,67  for  Chl-a  

svarer  således  til  en  EQR  på  0,6  i  den  tyske  klassifikationsmetode.  EQR  på  0,67  for  G/

M-grænsen  matcher  nøjagtigt  HELCOM  Eutro-tilgangen  med  50  procent  afvigelse

fra  RC.
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typologi.  For  den  gamle  B12-typologi  blev  en  G/M-grænse  på  1,9  µg/l  med  en  EQR  på  0,63  bestemt  (EC-JRC  

2009  IC-rapport).  For  H/G-grænsen  blev  der  bestemt  et  interval  på  1,1-1,5  µg/l  med  en  middelværdi  på  1,3  µg/l,  

på  grund  af  forskellige  RC  på  mindre  end  1,1  µg/l  i  Tyskland  og  op  til  1,4  µg/l  i  Danmark .

IC'en  for  de  yderligere  målinger  med  andre  lande  var  imidlertid

Tyskland  og  Danmark  lavede  en  IC  af  ålegræsdybdegrænsen  i  1.  fase  IC,  hvor  Tyskland  på  samme  måde  

som  Danmark  brugte  historiske  registreringer  af  Zostera  marinas  dybdegrænse  til  at  definere  referencen  og  

lysmodellering  til  at  definere  dybdegrænser  for  grænsesætningen  ( EF-JRC  2011).  I  CD  2008/915/EC  blev  den  

samme  reference  og  EQR  sat  for  den  almindelige  type  BC8.  Tyskland  har  siden  da  udviklet  to  

klassifikationsmetoder:  BALCOSIS-indekset  og  PHYBIBCO-indekset  (tidligere  ELBO-indekset).

En  IC  efter  ekspertvurdering  af  dybdegrænsen  for  Zostera  marina  var  dog  mulig  i  fase  1  IC,  hvor  en  RC  på  

9,4  meter  blev  udledt,  med  en  EQR  på  0,74  ved  G/M-grænsen.  I  både  Danmark  og  Tyskland  antages  RC  som  

"den  ægte  historiske  dybdegrænse  for  enkelte  planter  forbliver  uklar,  da  data  blev  indhentet  med  historiske  

teknikker" (Berg  et  al,  2018,  s.  13;  EC-JRC  2009).

Chl-a-koncentrationerne  blev  interkalibreret  i  1.  fase  baseret  på  den  gamle

af  hele  BALCOSIS-indekset  var  ikke  gennemførligt,  grundet  utilstrækkelige  data  om  brugbare  referenceværdier  

for  de  danske  makroalgeindikatorer  i  åbent  vand,  som  er  den  type  vand,  hvor  BALCOSIS  anvendes.  Som  det  

fremgår  af  det  tyske  bidrag  til  3.  fase  IC,  gjorde  en  lav  trykgradient  (f.eks.  på  grund  af  mangel  på  steder,  der  

repræsenterer  lavt  næringsstoftryk)  IC  umulig,  da  der  ikke  kunne  dækkes  tilstrækkeligt  med  statusklasser  (Berg  

et  al,  2018)  113 .  EU  har  accepteret  denne  forklaring,  hvilket  fører  til  den  konklusion,  at  der  ikke  vil  blive  udført  

yderligere  IC  af  BC8-typologien  vedrørende  makroalger  og  angiospermer  (Berg  et  al,  2018).

BC8  –  Makrofytter

de  tyske  BALCOSIS  og  dengang  kaldte  ELBO-indeks.  Resultatet  var,  at  en  IC

mislykket.

2.  fase  IC  forsøgte  at  interkalibrere  målinger  relateret  til  fytoplanktons  taksonomiske  sammensætning,  

overflod  og  algeopblomstring  (Henriksen  et  al,  2014).

113  Interkalibreringen  skal  bruge  interkalibreringsmulighed  2,  som  kræver,  at  datasættet  dækker  

mindst  tre  statusklasser  for  at  give  pålidelige  resultater  (EC,  2010).

Rapporten  Dansk  bidrag  til  vandrammedirektivet  IC  2.  fase  (Henriksen  et  al,  2014)  henviser  til  en  IC-øvelse  

mellem  den  danske  dybdegrænse  for  ålegræsindikator  og

Type  Land  National  type

OW3a

B3b,  B4  1,3-1,4

Interkalibrerede  klassegrænser  for  IC-typen  BC  8

1.3

EQR

1,8-1,95

Env.  Mål  H/GG/M  

(µg/l)  (µg/l)

1.9BC8

0,8

H/GG/M

0,8

DE 0,6

Tabel  3-14:

DK 0,6
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RC  –  Chl-a

(BLANO  et  al.  2014).  Metodikken  for  RC  blev  revideret  med  RBMP2  for  at  overvinde  

uoverensstemmelser  og  mangler,  der  blev  identificeret  i  den  tidligere  tilgang.

Baseret  på  en  tidligere  vurdering  af  RBMP3'erne  i  Slesvig-Holsten  (Tyskland)  

og  Sverige,  udført  af  COWI  for  det  danske  landbrugs-  og  fødevareråd,  blev  følgende  

metode  anvendt  ved  fastsættelse  af  RC.  Slesvig-Holsten  har  kystnære  farvande  i  Østersøen  

og  Nordsøen,  med  divergerende  tilgange.

Slesvig-Holsten  –  
Nordsøen

RC  for  Chl-a  (og  N-koncentrationer  som  en  understøttende  elementparameter)  i  

kystvande  er  modelleret  med  støtte  fra  en  flodfluxmodel  (MONERIS),  som  er  knyttet  til  

Østersøens  strømnings-  og  økologiske  model  (ERGOM-MOM)

114  Afklaring  fra  det  tyske  miljøagentur

Chl-a-koncentrationer  er  den  eneste  (fytoplankton)  næringsstofrelaterede  

kvalitetsparameter,  der  bruges  til  at  sætte  RC  i  Nordsøen  i  Slesvig-Holsten.  
Referenceværdierne  er  afledt  af  modellerede  korrelationer  mellem  TN  og  Chl-a

Modelleringsresultaterne  er  behæftet  med  store  usikkerheder,  men  er  internt  

konsistente.  Derfor  beregner  modellen  den  relative  forskel  af  Chl-a-værdier  mellem  

den  aktuelle  og  referencesituationen.  De  resulterende  'forskel-værdier'  anvendes  

efterfølgende  på  de  seneste  Chl-a-målinger  fra  2001-2012  for  hver  vandmassetype.  At  

trække  'forskelværdierne'  fra  de  seneste  målinger  fører  til  de  tilsvarende  Chl-a-

referenceværdier,  som  ligger  i  området  0,87-8,1  µg/l  for  kystvande  i  Slesvig-Holsten,  

afhængigt  af  kystvandstypologien.

For  Østersøen  i  Slesvig-Holsten  er  den  eneste  identificerede  planteplanktonparameter  
Chl-a-koncentration.114

Hvad  angår  PHYBIBCO-indekset,  er  dets  anvendelse  begrænset  til  indre  kystvande  af  

BC2-typologien,  som  er  en  IC-typologi,  der  ikke  deles  med  andre  lande.  Da  Tyskland  er  

det  eneste  land  med  BC2-typologien,  var  ingen  IC  mulig  (Berg  et  al,  2018).  Indekset  er  

dog  blevet  valideret  af  EU  til  at  være  fuldt  ud  i  overensstemmelse  med  WFD.  Det  danske  

bidrag  til  2.  fase  IC  angiver  dog,  at  det  var  muligt  at  interkalibrere  det  dengang  kaldte  

ELBO-indeks  med  den  danske  dybdegrænse  for  Zostera  Marina  (Henriksen  et  al.  2014).  

Konklusionen  på  det  danske  bidrag  var  dog  også,  at  en  fuld  IC  ikke  er  mulig.

Modellen  bruger  historiske  data  med  1880  som  referenceår  –  en  periode  uden  

industrialisering  og  intensivering  af  landbruget.  Modellen  antager  ringe  indflydelse  af  

menneskeskabte  aktiviteter  i  den  periode,  da  der  er  stærke  beviser  for,  at  

vandgennemsigtighed  og  makrofytdækning,  selv  i  indre  kystvande,  stadig  var  høj.  Som  

nævnt  ovenfor  bruges  MONERIS-modellen  til  at  beregne  tilførte  næringsstoffer  fra  floden.  

De  resterende  næringsstoftilførsler  til  Østersøen  blev  opnået  fra  en  undersøgelse,  der  

rekonstruerede  den  historiske  eutrofiering  af  Østersøen  i  1850-2006  (Gustafsson  et  al,  

2012).

Slesvig-Holsten  –  
Østersøen
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115

116  "Endeelementerne"  refererer  til  de  ekstreme  ender  af  saltholdighedskoncentrationer  

i  henholdsvis  ferskvand  og  offshore  farvande

På  grund  af  meget  forskelligartede  menneskeskabte  udviklinger  på  tværs  af  regionerne  

på  det  tidspunkt,  konstruerer  en  række  historiske  målinger  referenceårene.  De  fleste  

mål  går  tilbage  til  før  1880117 .  En  præcisering  fra  forfatteren  af  den  bagvedliggende  

støtteundersøgelse  fastslår,  at  man  på  grund  af  mangfoldigheden  af  regionale  udviklinger  

nævnt  ovenfor  skal  være  forsigtig,  når  man  refererer  til  et  enkelt  referenceår.

Reference-TN-koncentrationerne  i  de  kystnære  farvande  i  Nordsøen  bygger  videre  på

De  naturlige  baggrundsnæringsstofkoncentrationer  for  de  specifikke  kystvande  

bestemmes  gennem  et  blandingsdiagram,  der  er  sammensat  af  ferskvands-  og  offshore-
endestykkerne.  De  anvendte  offshore-endedele  er  begrænset  til  disse

farvande  (i  f.eks.  Nordsverige)  og  historiske  målinger.  Der  er  derfor  ikke  noget  

eksplicit  referenceår  for  elvens  ferskvandsslutdele.

115  Afklaring  af  hovedforfatteren  af  Topcu  et  al,  (2011)

som  ikke  er  påvirket  af  næringsstofforurening.

For  modellens  offshore-endedele  er  næringsstofkoncentrationerne  baseret  på  målinger  

i  perioden  2000-2005.  Motivationen  for  at  bruge  nyere  målinger  var  at  sikre  

tilgængeligheden  af  regelmæssigt  udtagne  år,  der  dækker  store  områder  og  alle  årstider.

118  Afklaring  af  hovedforfatteren  af  Topcu  et  al,  (2011)

Værdierne  af  flod-,  ferskvandsendestykkerne  er  modelleret  med  en  flodfluxmodel  

(MONERIS).  Referenceværdierne  er  fastsat  gennem  et  antaget  referencescenarie:  

Opstrøms  næringsstofemissioner  til  vand  afspejler  i)  et  fravær  af  menneskeskabte  

påvirkninger,  ii)  et  areal  med  kun  skove  og  græsarealer  og  iii)  en  reduceret  befolkning.  De  

resulterende  referencenæringsstofkoncentrationer  er  afledt  af  nylige  målinger  af  uforstyrret  
reference

koncentrationer,  der  er  observeret  i  perioden  fra  1980  til  2005,  som  også  forklaret  

yderligere  nedenfor  (Gade  et  al.  2011).

117  Præcisering  af  hovedforfatteren  af  Topcu  et  al,  (2011)

På  baggrund  af  ovenstående  referenceværdier  og  næringsstofflodbelastninger  beregnes  

den  samlede  næringsstofeksport  ved  uberørte  forhold  for  alle  tyske  floder  med  

flodmundinger  i  Nordsøen  (dvs.  Rhinen,  Elben,  Weser,  Ems  og  Ejder).  Referenceindstillingen  

er  blevet  valideret  mod  indenlandske  og  ikke-husholdningsfloder,  der  i  øjeblikket  er  

uforstyrrede,  hvor  uberørte  forhold  er  modelleret,  eller  hvor  historiske  målinger  er  

tilgængelige.  Referenceårene  for  de  floder,  der  fungerer  som  validering,  dateres  så  langt  
tilbage  som  1850.118

modellerede  referencenæringsstofbelastninger  i  Nordsøen  (Topuc  et  al.  2011).  Disse  er  

afledt  af  lineære  korrelationer  mellem  de  vægtede  middelværdier  af  modellerede,  flod-,  

ferskvandsendedele  og  nylige  offshore-endedele  (Topuc  et  al.  2011  s.  372).116  TP  

beregnes  også,  men  bruges  ikke  til  at  fastsætte  RC.  kystfarvande  i  forbindelse  med  
vandrammedirektivet.
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120

Tabel  3-15:

1.1

1.3

RC,  miljømål  og  EQR'er  vedtaget  i  Tyskland.  Værdier  som  sommergennemsnit  for  Østersøen  og  

90.  percentil  for  Nordsøen.

B4

Kilde:  CD  (2018/22),  BLANO  (2014),  OGewV  (2016)

HELCOM  og  OSPAR.  Metoderne  var  dog  ikke  fuldt  accepteret  endnu  fra  vinteren  2021  på  grund  af  en  svag  betydning  i  

forholdet  mellem  de  forskellige  fraktioner  i  nogle  vandtyper.  Undersøgelser  er  i  gang  for  at  fjerne  de  metodiske  svagheder.

(µg/l)

Reference

BC8

0,44

gjort  med  en  formel,  der  gør  brug  af  referenceværdier  for  TN  i  kystvande.  Disse  referenceværdier  beregnes  igen  ud  

fra  forholdet  mellem  DIN  og  TN.  Det

Type

EQR

0,67

Beregningen  af  referenceværdier  for  fytoplanktonbiomasse  og  klorofyl-a  er

7.5

IC  type Miljømæssigt

0,87

N2

B3b

NEA  1/26c

referenceværdier  for  DIN  er  blevet  vedtaget  fra  tidligere  forskning  udført  inden  for

tilstand

0,67

DE

objektiv  (µg/l)

3.3

1.6

119  Afklaring  af  hovedforfatteren  af  Topcu  et  al,  (2011)

Tabel  3-15  opsummerer  RC,  miljømål  og  tilsvarende  EQR  værdi  for  BC8  og  NEA  1/26c  vandtyperne,  der  er  

interkalibreret  med  Danmark.  De  overtagne  værdier  svarer  til  de  interkalibrerede  værdier.  Som  også  nævnt  

ovenfor  præsenterer  den  vedtagne  CD  (2018/22)  på  den  tredje  IC  en  normaliseret  EQR-værdi  i  tilfælde  af  BC8  

(dvs.  en  EQR  på  0,6),  der  repræsenterer  den  tyske  planteplanktonklassificeringsmetode,  som  svarer  til  en  EQR  

på

De  resulterende  referenceværdier  for  Chl-a  ligger  i  området  3,3-6,7  µg/l,  afhængigt  af  

kystvandstypologien.

Sverige

I  1.  fase  IC  estimerede  Sverige  referenceværdier  for  TN  baseret  på  historiske  data  om  Secchi-dybde  

og  ved  at  bruge  empiriske  relationer  mellem  næringsstoffer  og  Secchi-dybde  baseret  på  aktuelle  

data.  De  moderne  forhold  mellem  næringsstoffer  og  fytoplanktonbiovolumen  og  Chl-a  blev  brugt  til  at  

estimere  RC  for  disse  variable.  Ud  fra  de  empiriske  sammenhænge  mellem  Secchi-dybde  og  TN  blev  en  

referenceværdi  for  TN-koncentration  på  15,3  ÿM  (214  ÿg/l)  estimeret  for  de  åbne  kystvande  i  selve  Østersøen.  

Brug  af  TN

Referenceværdierne  for  Chl-a-værdier,  der  svarer  til  de  modellerede  TN-referenceværdier,  er  

efterfølgende  udledt  af  korrelationer  mellem  Chl-a-  og  TN-målinger  i  den  tyske  bugt  i  vækstsæsonerne  

1980-2005  (Gade  et  al.  2011).119  Korrelationer  blev  udledt  for  hver  kystvandstypologi.

RC'erne  for  fytoplankton  BQE'er  i  svenske  kystvandområder  bygger  på  to  parametre,  der  måles  og  vægtes  

sammen:  fytoplanktonbiomasse  og  Chl-a.  På  grund  af  mangel  på  uforstyrrede  kystvande  er  det  ikke  muligt  at  

udlede  RC'er  fra  referencesteder.  RC'erne  for  fytoplanktonbiomasse  og  Chl-a  er  derfor  baseret  på  beregnede  

værdier.  I  nogle  tilfælde  understøttes  disse  af  nyere  målinger  fra  det  specifikke  vandområde.  De  beregnede  

RC'er  korrigeres  endelig  for  saltholdighed  i  de  forskellige  vandtypologier  for  at  justere  for  den  naturlige  

baggrundsnæringsgradient  i  kystvande.120

0,67  i  Chl-a-værdier.
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PLC6-modellen  præsenteres  her:  SMED-Rapport-185-2016_AvrinningPLC6,pdf

185

121

Reference

tilstand  (µg/l)

1,94

Tabel  3-16:

4

EQR

(Lyd)

1,56

IC,  afgørelse  2018/229/EU

0,65

0,67

0,99

0,99

Typ

0,94

BC6 1.14

SE

6

l  objektiv  (µg/l)

0,94

0,67

5

EQR

0,67

1.0

RC,  miljømål  og  EQR'er  (i)  vedtaget  i  svensk  lovgivning  og  (ii)  i  henhold  til  IC.  Målt  som  koncentrationer  i  

juli-august  gennemsnit  for  Østersøen  og  juni-august  gennemsnit  for  Nordsøen.

(µg/l)

(Kattegat  &

0,60

Bælte)

NEA  8b

0,64

(Kattegat  &

e

Reference

Kilde:  Bilag  4.3,  Havs-  och  vattenmyndighetens  föreskrifter  (2019:25)  om  klassificering  och  miljøkvalitetsnormer;  

Kommissionens  afgørelse  (EU)  2018/229

1,48

Miljømæssige

NEA  8b

1,78

Vedtaget  lovgivning

1,52

objektiv  (µg/

l)

0,59

1,49

IC  type

7,  9  1,3

Bælte)

NEA  8b

tilstand

Miljøa

1,59

Slesvig-Holsten Tabel  3-17  nedenfor  præsenterer  en  oversigt  over  de  definerende  karakteristika  ved

Pollution  Load  Compilation  (PLC6)  som  inputværdier.  121  Baseret  på  disse  

referenceværdier  anvendes  regressionsanalyse  til  at  definere  referenceværdier  for  opløst  

uorganisk  nitrogen  (DIN)  og  opløst  uorganisk  fosfor  (DIP)  (baseret  på  observerede  

sammenhænge  mellem  TP  og  DIP  samt  TN  og  DIN.  De  resulterende  referenceværdier  
for  næringsstoffer  i  kystvande  defineres  så  som  faste  værdier

Baggrundsbelastningen  af  TP  og  TN  i  kystvande  som  følge  af  afstrømning  er  bestemt  

af  en  hydrologisk  model  (S-HYPE),  som  trækker  den  menneskeskabte  belastning  fra  
afstrømningen.  Modellen  bruger  estimeringer  af  næringsstofbelastning  fra

De  anvendte  referenceværdier  for  de  svenske  kystvandstyper  af  RBMP3  afviger  fra  IC's  

(se  tabel  3-16  nedenfor).  Hvor  referenceværdierne  for  Kattegat-,  Storebælt-  og  

Øresundstyperne  (NEA  8b)  er  næsten  identiske  med  IC-resultaterne,  er  de  tilsvarende  EQR-

værdier  lidt  lavere  for  Øresund  (0,59  i  stedet  for  0,60)  og  højere  for  Kattegat  (0,67)  i  stedet  

for  0,65).  Referenceværdien  for  Østersøtypen  (BC6)  er  markant  højere  (1,3  i  stedet  for  1,14)  

såvel  som  EQR  (0,67  i  stedet  for  0,64).

referenceværdi  på  15,3  ÿM  og  de  empiriske  sammenhænge  fundet  mellem  Chl-a  og  TN,  

blev  en  referenceværdi  for  klorofyl-a  på  1,2  ÿg/l  estimeret  for  de  åbne  kystvande  i  selve  

Østersøen  (CIS  IC-rapport  2009).

–  Østersøen Tyske  østersø-kystvandstypologier  og  den  gældende  vurdering

for  hver  kystvandstype  (25  forskellige  typer).  Baggrundens  næringsstofbelastning  i  

vandområder  inden  for  samme  vandtype  kan  dog  variere.

RC  –  Makrofytter
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7,0-4,5  m

ÿ  10  %

25-50  %

Afvigelse  af  historiskAfvigelse  fra

Moderat 5-25  %

reference  dybde

Bilag  4,2,  Havs-  och  vattenmyndighetens  föreskrifter  (2019:25)  om  klassificering  og

Tabel  3-17:

grad

Fattige

Dårlig >  50  %

maksimalt  areal

4,5-0,5  m

Status

9,4-8,5  m

Kilde:  Nickel  et  al.  (2019b)

Statusklasser  for  dybdegrænsen  for  ålegræs  i  BALCOSIS-indekset  for  makrofytter  i  BC8-vandtyper

Høj

<  0,5  m

(Zostera  marina)

8,5-7,0  m 10-25  %

miljøkvalitetsnormer,

Dybdegrænse

godt

Ligeledes  som  tidligere  nævnt  bygger  statusvurderingen  for  makrofytter  af  BC8-typologien  (eller  B3  og  B4  

i  henhold  til  den  tyske  nationale  typologi)  på  BALCOSIS-indekset,  som  blev  opdateret  i  2019  (Nickel  et  al.  2019).  

BALCOSIS  bygger  på  de  vegetationelle  bestande  af  søgræs,  fucus  og  rødalger.  For  søgræs,  som  bruges  til  

blødbundsbiotoper,  er  inputparametre  dybdegrænsen  for  Zostera  marina  og  biomasseandelen  af  opportunistiske  

alger.  Dybdegrænsen  for  Zostera  marina  vægtes  to  gange  i  indekset,  da  den  har  et  bedre  videnskabeligt  

datagrundlag  end  de  øvrige  parametre  (Berg  et  al.  2018).  For  Fucus,  som  bruges  til  hårdbundsbiotoper,  er  

inputparametre  dybdegrænsen  og  dominansen  af  Fucus  serratus  og/eller  Vesiculosus.  Endelig,  for  rødalger,  

som  bruges  til  hårdbundsbiotoper,  er  inputparametre  biomasseandelen  af  opportunistiske  alger,  reduktion  af  

udvalgte  arter  og  biomasse  af  Furcellaria  lumbricais.

Den  svenske  BQE  for  makroalger  bruger  et  punktsystem  på  dybdegrænsen  for  et  sæt  makroalgearter.  For  de  

kystnære  vandområder  på  den  svenske  vestkyst  –  Skagerrak,  Kattegat  og  Øresund  –  er  det  kun  

kystvandstypologierne  1,  5,  6  og  7,  der  omfatter  Zostera  marina.  123  For  typologi  25  er  dybdegrænser  rapporteret  

som  'manglende'  i  lovgivningen.

under.

Derved  svarer  søgræselementet  i  BALCOSIS-indekset  til  den  danske  brug  af  søgræs.  Tabel  3-17  

nedenfor  viser  RC-  og  klassegrænserne  for  Zostera  marina  -  elementerne  i  henhold  til  BALCOSIS-indekset.  RC  

for  dybdegrænsen  er  således  sat  til  9,4  meter,  og  blev  bestemt  i  1.  fase  IC  og  interkalibreret  med  Danmark  ved  

en  simpel  sammenligning  (EC-JRC  2009  IC  rapport),  og  resultatet  blev  inkluderet  i  CD'en  på  IC  122 .  grænse  

for  en  god  status  er  en  afvigelse  på  højst  25  procent  af  referencedybden  eller  en  dybdegrænse  på  7,0  meter  

(eller  en  EQR  på  0,74).  Klassifikationerne  under  godgrænsen  er  defineret  ved  afvigelsen  fra  den  historiske  

maksimale  arealudstrækning.

122  Kommissionens  afgørelse  2008/915/EU

Sverige

procedure  for  makrofytter.  Vurderingsprocedurerne  præsenteres  yderligere

123

Machine Translated by Google



187

124

H/G  tærskelIC  type

3  meter

SE  type

NEA  8b

G/M  tærskel

NEA  8b

For  eksempel  giver  dybdegrænsen  ved  G/M-grænsen  på  tre  meter  3  point,  som  skal  divideres  med  5,  hvilket  giver  en  

ERQ  på  0,6.  Ved  referencedybdegrænsen  på  otte  meter  fører  5  punkter  divideret  med  5  til  en  EQR  på  1.

Tabel  3-18:  Oversigt  over  svenske  Zostera  Marina  dybdegrænser  for  vandtypologier  i

Ikke  anvendelig

atten,  pdf

Ikke  anvendelig

Ikke  anvendelig

BC6

4

8  meter

6  meter

Ikke  tilgængelig25

2%20Makroalger%20och%20g%C3%B6mfr%C3%B6iga%20v%C3%A4xter%20i%20kustv

3  meter

8,  9

RC

6  meter

NEA  8b

BC6  og  NEA8b  typologier

Ikke  tilgængelig

(3  point)

Ikke  tilgængelig

BC6

Kilde:  Bilag  4.2,  Havs-  och  vattenmyndighetens  föreskrifter  (2019:25)  om  klassificering  och  miljøkvalitetsnormer

8  meter

Ikke  anvendelig

1,  5,  6

https://www,havochvatten,se/download/18,4705beb516f0bcf57ce1f17d/1600942126042/

(5  point)

Ikke  anvendelig

(4  point)

Ikke  anvendelig

7

Alle  tre  lande  behandler  tryk-påvirkningsforholdet  mellem  TN-koncentrationen  og  Chl-

a-koncentrationen,  som  er  dokumenteret  at  være  signifikant

Som  grundlag  for  at  udlede  RC  anvender  den  tyske  model  historiske  data  med  1880  som  

referenceår  –  en  periode  uden  industrialisering  og  intensivering  af  landbruget.  Af  den  

grund  er  modelleringsresultater  behæftet  med  store  usikkerheder,  men  er  internt  

konsistente.  Modellen  beregner  den  relative  forskel  af  Chl-a  værdier  mellem  den  aktuelle  
og  referencesituationen  og  den

En  bemærkelsesværdig  betragtning  i  denne  forbindelse  er,  at  hvis  en  EQR  beregnes  ud  fra  

dybdegrænsen,  svarer  EQR  ved  G/M-grænsen  til  0,375,  hvilket  er  et  fundamentalt  

anderledes  resultat  end  i  pointsystemet.

estimerer  ikke  referenceværdierne  direkte.

For  Chl-a  har  Danmark,  Tyskland  og  Sverige  taget  en  lignende  tilgang  til  etableringen  

af  RC  ved  at  bruge  en  kombination  af  historiske  data.  Da  ingen  eksisterende  lokaliteter  i  

Østersøen  kan  findes  i  en  status  for  RC,  er  referenceværdierne  udledt  som  virtuel  

reference.  Alle  tre  landes  beregninger  resulterer  dog  i  en  referencekoncentration  på  

samme  niveau  med  en  meget  lille  margin.

For  hver  art  er  der  defineret  en  punktskala,  der  går  fra  5  til  1  point,  hvor  der  gives  5  

point  for  højeste  dybdegrænse.  Det  uvægtede  gennemsnit  af  alle  arter  divideret  med  

5  giver  det  tilsvarende  EQR-forhold.  EQR-tærsklerne  for  H/G  og  G/M  er  henholdsvis  sat  

til  0,8  og  0,6.124  Hvis  alle  arter  således  har  en  dybdegrænse  svarende  til  5  point,  er  RC  

opnået.  I  overensstemmelse  hermed  præsenterer  i)  5-punktsværdierne  i  tabel  3-18  

nedenfor  RC,  ii)  4-punktsværdien  præsenterer  H/G-statustærsklen,  og  iii)  3-punktsværdien  

viser  G/M-tærsklen.

3.8.3  Afsluttende  bemærkninger
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af  alle  lande  og  viser  ingen  signifikant  forskel  mellem  Danmark125  og  Tyskland  og  Sverige.  

Baggrundskoncentrationen  af  N,  der  repræsenterer  RC  i  åbne  kystnære  farvande,  blev  estimeret  

på  samme  niveau  –  med  en  meget  lille  margin  for  Sverige  –  som  baggrundskoncentrationerne  

fundet  i  det  danske  bidrag  til  1.  fase  IC.  Tyskland  rapporterede  dog  om  en  noget  lavere  værdi,  hvilket  

repræsenterer  ægte  uberørte  forhold,  der  ikke  er  påvirket  af  menneskeskabt  pres.

Den  tyske  metode,  betegnet  BALCOSIS-indekset,  anvender  vegetationsbestande  af  forskellige  typer  

makroalger,  der  bygger  både  på  arealets  udstrækning  og  dybdegrænsen.  I  Tyskland  vægtes  ålegræs  

dog  to  gange  i  den  samlede  vurdering,  på  grund  af  det  bedre  videnskabelige  grundlag  for  ålegræs.  Til  

interkalibrering  af  makroalger  i  BC8-vande  kunne  kun  dybdegrænsen  og  tilsvarende  EQR'er  

interkalibreres  mellem  Danmark  og  Tyskland,  hvilket  giver  en  G/M-grænse  på  syv  meter  og  en  EQR  

på  0,74.

For  grænseindstillingen  for  Chl-a  G/M-klassen  har  alle  tre  lande  taget  den  indledende  tilgang  

med  at  sætte  grænsen  til  50  procent  afvigelse  (stigning)  fra  RC-værdien  i  overensstemmelse  med  

HELCOM  Eutro-tilgangen.  Fra  1.  fase  IC  –  hvor  grænserne  blev  sat  på  et  foreløbigt  grundlag  –  har  2.  

og  3.  fase  IC'er  resulteret  i  en  justering  baseret  på  et  solidt  videnskabeligt  grundlag.

Hvad  angår  fundene  om  makroalger  og  dybdegrænse  for  ålegræs,  har  de  underliggende  

metoder  nogle  forskelle.  Sverige  opererer  med  et  punktsystem  for  dybdegrænserne  for  en  

række  makroalger,  der  er  specifikke  for  de  enkelte  vandtyper.  I  dette  system  svarer  EQR  på  0,6  

for  G/M-grænsen  til  de  punkter,  der  er  resultatet  af  målingen.  Hvis  kun  dybdegrænsen  for  ålegræs  

tages  i  betragtning,  vil  dybden  på  tre  meter  ved  G/M-grænsen  svare  til  en  teoretisk  EQR  på  

0,375,  når  den  måles  mod  referencedybden  på  otte  meter.

Resultaterne  kan  anses  for  ret  robuste,  og  flere  data  (eller  andre  data)  kan  ikke  forventes  at  

give  større  ændringer  i  værdierne.

125  Dansk  bidrag  til  1.  fase  interkalibrering

CD'en  vedtog  ækvidistante  EQR-værdier  for  fytoplanktonklassificeringssystemerne  i  BC8  med  

en  G/M-værdi  på  0,6.  Denne  værdi  svarer  til  en  EQR  på  0,67  for  Chl-a-parameteren  i  den  tyske  

klassifikation,  som  matcher  HELCOM-tilgangen.  Denne  EQR  blev  derefter  generelt  anvendt  for  

alle  danske  kystvandstyper  i  RBMP2  –  undtagen  Nordsøtyperne  –  og  senere  bragt  ind  i  3.  fase  IC  

som  en  startværdi  i  IC  med  Sverige  (Carstensen  2016).
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Gennemgangen  skal  indeholde  en  vurdering  af  det  videnskabelige  grundlag  for  analyserne  

af  virkningerne  af  alternative  pressefaktorer  samt  deres  begrænsninger.

Effekten  af  øget  P-belastningsreduktion  og  tilsvarende  mulighed  for  at  øge  N-MAI  er  

modelleret  for  alle  ledelsesscenarier.  For  scenario  2e  er  den  potentielle  effekt  illustreret  i  

figur  3-38  (Erichsen  et  al.  2021b).  Figuren  omfatter  kun  vandområder  med  et  potentiale  på  

mere  end  100  tN/år  ved  50  %  reduktion  af  P-belastning.  Vandområderne  i  figur  3-38  er  

sorteret  efter  øget  potentiale  for  stigning  af  N-MAI  (P50%  tilfælde).  Til  reference  er  den  

potentielle  N-MAI-stigning  på  landsplan  angivet  i  højre  ende  af  figuren,  forudsat  at  P-

belastningerne  til  alle  vandområder  reduceres  med  50  pct.

Pressefaktorer  er  processer,  der  påvirker  miljøtilstanden  negativt,  bortset  fra  N-

belastning  og  klimaændringer.

Gennemgangen  af  betydningen  af  påvirkning  af  andre  pressefaktorer  end  N-belastning  

og  effekter  fra  klimaændringer  på  mål,  udledning  og  tiltag  er  baseret  på  eksisterende  

analyser  af  de  potentielle  effekter  af  pressefaktorer.

189

reduktion  af  P-belastning  er  valgt.

Figur  3-38:  Potentiel  stigning  af  N-MAI  for  forskellige  P-lastreduktioner,  scenario  2e.

Vandområder  med  N-MAI  reduktioner  større  end  100  tN  ved  en  50  pct

3.9  Opgave  9:  Andre  pressefaktorer

3.9.2  Analyse  og  vurdering

3.9.1  Målsætning

Reduktion  af  P-belastning
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Den  udførte  modellering  af  forstærket  P-reduktion  udføres  i  sommerperioden,  som  ifølge  EU  er  maj  til  september.  

Perioden,  hvor  P-begrænsning  af  Chl-a  observeres,  er  marts  til  april.  Dette  kan  betyde  en  undervurdering  af  

effekten  af  øget  P-belastningsreduktion.  Men  med  hensyn  til  lys  (ålegræs)  dækker  sommerperioden  (marts  til  

september)  vækstsæsonen  for  ålegræs.  Hvis  forårsmånederne  marts  og  april  skulle  indgå  i  modelleringen,  

opstår  følgende  vanskeligheder:

områder.

summen  af  de  øvrige  N-belastningsreduktioner.

På  nationalt  plan  kan  der  kun  opnås  begrænsede  ændringer.  For  en  ti  procent  P-belastningsreduktion  på  

landsplan  kan  der  opnås  100  tN/år,  svarende  til  to  procent  af  N-MAI.

med  en  periode  på  få  dage.  Begivenheder  opstår  på  forskellige  dage  i  forskellige  vand

Effekten  af  at  udelade  forårsperioden  i  Chl-a-parameteren  vurderes  derfor  at  være  af  sekundær  

betydning  sammenlignet  med  sommerperioden  givet  i  EU.

Vesterhavet:  135  (Vesterhav  Nord),  132  (Ringkøbing  Fjord),  130  (Grådyb),  120  (Knudedyb),  129  (Nissum  Fj).  

Bemærk:  Diagrammet  beskriver  hovedområder  såvel  som  delområder,  derfor  er  den  danske  N-lastreduktion  (i  

højre  side)  ikke

Effekten  og  omkostningseffektiviteten  af  N-MAI  ved  yderligere  reduktion  af  P-belastning  afhænger  af  

det  specifikke  vandområde  og  bør  undersøges  i  detaljer  specifikt  for  hvert  enkelt  vandområde.

De  praktiske  vanskeligheder  med  at  måle  og  dermed  kvantificere  forårsopblomstringen,  herunder  de  dynamiske  

næringsstofprocesser,  er  sandsynligvis  hovedårsagen  til  ikke  at  inkludere  dette  fænomen  i  analysen  af  Chl-a-

indikatoren.

Det  ses,  at  størstedelen  af  den  nationale  N-MAI  stigning  stammer  fra  vandområder  kl

›  Måleudfordring:  Målinger  af  forårsopblomstring  skal  løse  hændelser

›  Krav  om  EU-dækkende  konsensus.
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Ved  at  opsummere  resultatet  af  de  ovennævnte  dokumenter,  undersøges  virkningen  af  ni  pressefaktorer  

–  bortset  fra  N-belastning,  P-belastning  og  klimaændringer:

En  sådan  ændring  kræver  mere  detaljerede  undersøgelser  af  hvert  enkelt  vandområde.

effekter.  Vurdering  af  effekten  af  alternative  pressefaktorer  involverer  ikke  modeller  for  effekterne  af  N-last  

og  P-last  og  kan  derfor  betragtes  som  uafhængige.

›  skibstrafik  plastik

Ovenstående  liste  over  vandområder  kan  indikere,  hvilke  områder  der  kan  være  af  interesse  for  at  

modificere  N-MAI  ved  reduktion  af  P-belastninger.

›  dumpning  og  uddybning  ›  fysiske  

strukturer  ›  farlige  stoffer

Vurderingen126  er  baseret  på  undersøgelser,  der  indeholder  dokumenterede  og  verificerbare

›  sandudvinding

191

al.  2020c:  DTU  Aqua  r  rapport  nr.  361-2020;  Petersen  et  al.  2020d:  DTU  Aqua  rapport  nr.

Vurderingen  af  øvrige  pressefaktorer  er  baseret  på  følgende  dokumenter:  Petersen  2021:  DTU  

Aqua-rapport  nr.  381-2021;  Petersen  2018:  DTU  Aqua  rapport  nr.  336-2018;  Høgslund  et  al.  2019:  

Videnskabelig  rapport  fra  DCE  nr.  323;  Stæhr  et  al.  2019:  DTU  Aqua

359-2020;  Helmig  et  al.  2020:  DTU  Aqua  rapport  nr.  360-2020;  Petersen  et  al.  2020a:

DTU  Aqua  rapport  nr.  365-2020.

rapport  nr.  353-2019;  Petersen  et  al.  2020b:  DTU  Aqua  rapport  nr.  358-2020;  Petersen  et

Figur  3-39:  Potentiel  relativ  stigning  af  N-MAI  for  en  ti  procent  P-belastningsreduktion,  scenario  2e.

Yderligere  pressefaktorer

›

126
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Effekterne  af  sandindvinding,  dumpning,  uddybning,  fysiske  strukturer  og  farlige  

stoffer  på  kvalitetselementerne  (Chl-a  og  ålegræs)  kan  i  relativt  høj  grad  modelleres  

med  eksisterende  værktøjer.

Hvis  effekten  af  den  relativt  vigtigste  pressefaktor,  fiskeriet,  skal  indgå  i  MAI-

analyserne  på  en  måde,  så  effekten  kvantitativt  kan  sammenlignes  med  effekterne  

af  N-belastning  og  P-belastning,  set  fra  et  videnskabeligt  synspunkt,  den  dominerende  

fiskeriets  effekter  på  kvalitetselementerne  skal  beskrives  med  en  validitetsgrad,  der  er  

sammenlignelig  med  validitetsgraden  af  de  modeller,  der  beskriver  effekterne  af  N-  og  P-

belastninger.  Modeller  med  en  sådan  gyldighed  er  ikke  tilgængelige.

invasive  arter  

fiskeri.

Begrænsningerne  af  analysen  af  sandindvinding,  dumpning,  uddybning  og  fysisk  

struktur  ligger  i  omfanget  af  deres  påvirkning.  Deres  skala  er  for  det  meste  meget  

mindre  end  skalaen  af  vandområderne  i  RBMP,  de  involverede  masser  og  tidsskalaen  for  

en  planperiode.

Effekterne  af  skibstrafik,  plastik  og  invasive  arter  er  mere  komplekse,  og  kvantitative  

modeller  til  vurdering  af  disse  effekter  på  kvalitetselementer  er  ikke  umiddelbart  

tilgængelige.

”Det  kan  let  antages,  at  fiskeri  med  bundtrawl  kan  have  en  meget  væsentlig  effekt  

på  ålegræsset,  ikke  mindst  fordi  den  forventede  regenereringstid  for  ålegræsset  er  meget  

lang,  hvorimod  det  ikke  var  muligt  at  påvise  effekter  på  bundinfaunaen  ved  hjælp  af  WFD-

indikatoren  DKI.

En  modelundersøgelse  af  muslingeuddybningens  påvirkning  af  klorofyl  a-koncentrationen  

afslørede  ikke  effekter.  En  litteraturgennemgang  af  kaskadeeffekter  af  fiske  efter  fisk  på  

kvalitetselementet  fytoplankton  kunne  heller  ikke  påvise  forventede  signifikante  effekter  i  

danske  vandrammedirektiver.

Petersen  (2021):

Det  har  vist  sig,  at  påvirkningerne  af  disse  pressefaktorer  for  det  meste  er  begrænset  i  

masse,  rum  og  tid,  og  at  deres  påvirkninger  derfor  er  af  mindre  skala  end  påvirkningerne  

af  N-  og  P-belastning,  så  længe  påvirkningerne  er  inden  for  de  størrelsesordener,  der  

har  været  oplevet  indtil  nu.  Det  anses  for  usandsynligt,  at  disse  pressefaktorer  har  

potentielt  betydelige  indvirkninger  på  vandområdeniveau.

Selvom  effekten  af  fiskeri  anses  for  usikker  og  sekundær  sammenlignet  med  

næringsstofbelastning,  er  det  indlysende,  at  fiskeri  har  lokale  påvirkninger  som  beskrevet  i

Begrænsningerne  af  analyserne  af  fiskeri,  skibstrafik,  plastik  og  invasive  arter  ligger  

i  analysens  koncept,  dvs.  at  den  skal  sammenligne  påvirkninger,  hvor  en  videnskabelig  

konsekvens-respons-relation  ikke  er  tilgængelig.  Derfor  er  analysen  af  disse  

pressefaktorer  kvalitativ  og  i  høj  grad  baseret  på  ekspertvurderinger  af  størrelsesordener.

›
›
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Den  potentielle  effekt  af  andre  pressefaktorer  (på  mål,  udskrivning  og  tiltag)  er  undersøgt  i  

flere  rapporter,  fx  Petersen  (2021).  Følgende  konkluderes:

Otte  pressefaktorer,  der  er  anderledes  end  N-belastning,  undersøges:  

Sandudvinding,  dumpning/uddybning,  fysiske  strukturer,  fiskeri,  skibstrafik,  plastik,  

farlige  stoffer  og  invasive  arter.

effekt  på  miljøkvalitetselementerne  end  næringsstof-  og  klimaændringseffekterne.

Fiskeriets  indvirkning  på  kvalitetselementerne  kan  ikke  modelleres  med  en  grad  af  

nøjagtighed,  der  kan  retfærdiggøre  ændring  af  MAI.

3.9.3  Afsluttende  bemærkninger

›  Blandt  de  alternative  pressefaktorer  har  fiskeriet  den  højeste  relative  påvirkning.

›  Hver  af  de  undersøgte  alternative  pressefaktorer  vurderes  at  have  mindre
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4  Analyse  af  det  juridiske  og  videnskabelige  
manøvrerum  (RFM)

Baseret  på  de  normative  juridiske  rammer  og  definitioner  sker  den  faktiske  

implementering  og  fortolkning  af  sådanne,  herunder  fastlæggelse  af  grænser  

mellem  de  definerede  kategorier,  der  er  involveret,  efter  sund  ekspertvurdering127.  

Dette  indebærer  sunde  overvejelser  og  ræsonnementer  fra  medlemslandene  styret  af  

resultatet  af  CIS-processen  og  CIS  GD'erne.  Som  argumenteret  i  kapitel  2.1  ovenfor,  vil  

resultatet  af  en  sådan  CIS-afhandling  (dvs.  i  form  af  CIS  GD'er  og  andre  konsoliderede  

resultater)  baseret  på  ekspertvurderinger  sandsynligvis  have  betydelig  retsvirkning,  hvor  

CIS  udtømmende  behandler  det  pågældende  spørgsmål.  Derfor  er  CIS-resultatet  relevant  

for  den  normative  juridiske  implementering  af  vandrammedirektivet  og  for  den  relaterede  

fortolkning  af  betydningen,  interfaserne  og  grænserne  for  og  mellem  definitionerne,  

kategorierne  og  juridiske  ordlyd  af  vandrammedirektivet  og  dets  bilag.  Det  følger  også,  at  

enhver  anvendt  afvigelse  fra  sådanne  CIS-retningslinjer  indebærer  en  betydelig  risiko  for  

sagsanlæg  for  EUC-domstolen.

For  det  andet,  efterlader  den  juridiske  ordlyd  af  vandrammedirektivet  RFM  med  hensyn  til  

at  anvende  andre  metoder  og  tilgange  til  at  bestemme  grundlaget  for  etablering  af  

foranstaltninger  til  forebyggelse  og  reduktion  af  nitrogenforurening?

Ud  fra  et  juridisk  normativt  perspektiv  sætter  vandrammedirektivet  rammerne  i  forbindelse  

med  etableringen  af  typespecifik  RC  for  kystvand  i  bilag  II,  1.3.(i)  med  henvisning  til  den  

normative  definition  af  klassificering  af  høj  økologisk  tilstand,  bilag  V,  1.2.4 ,  til  

sammenligneligheden  af  biologiske  overvågningsresultater,  herunder  IC,  bilag  V,  1.4.1,  

og  til  klassificering  og  præsentation  af  økologisk  tilstand  (bilag  V,  1.4.2).

Med  hensyn  til  en  mulig  lovlig  RFM  rejser  en  juridisk  analyse  to  indbyrdes  forbundne  

spørgsmål:  For  det  første  tillader  de  juridiske  mål  i  vandrammedirektivet  og  nitratdirektivet  

i  overordnede  vendinger  RFM  med  hensyn  til  en  mulig  sænkning  af  indsatsen  for  at  

forebygge  og  reducere  kvælstofforurening  af  overfladevand?  selv  som  følge  af  en  eventuel  

anderledes  fortolkning  og  anvendelse  af  kriterierne  og  metoden  for  RC  og  definition  af  

vandets  tilstand  i  bilag  II  og  V?

Spørgsmål  1:  Giver  vandrammedirektivets  og  nitratdirektivets  juridiske  mål  i  

overordnede  vendinger  råderum  i  forhold  til  eventuel  sænkning  af  indsatsen  for  at  forebygge  

og  reducere  kvælstofforurening  af  overfladevand,  selv  som  følge  af

dom  som  nævnt  f.eks.  i  bilag  II,  1.3  (iii,  andet  punktum).

Ekspertvurdering  skal  forstås  i  den  bredere  sammenhæng  med  anvendelse  af  normerne,

metode  og  betingelser  fastsat  i  direktiverne  (modsat  den  snævre  brug  af  ekspert

Generelt  kræves  der  ekspertvurdering,  når  man  definerer  alle  RC  ved  hjælp  af  forskellige  metoder,  se  

CIS  Guidanec-dokument  5  om  overgangs-  og  kystvande  –  Typologi,  RC  og  klassifikationssystemer,  

2003,  på  s.  41ss,  afsnit  4.5.1  og  4.5.10
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De  juridiske  mål  i  vandrammedirektivets  artikel  1,  og  især  nitratdirektivets  artikel  3,  er  

meget  klare,  idet  de  ikke  giver  yderligere  plads  til  at  afvige  fra  det  overordnede  mål  om  

at  sikre  en  konstant  indsats  for  at  forebygge  og  reducere  kvælstofforurening  (nitratforurening  

specifikt  målrettet  mod  nitratdirektivet). )  af  overfladevand.  Taget  i  betragtning  den  

nuværende  tilstand  af  nitratforurening  af  de  danske  kystnære  farvande,  understøtter  det  

det  lovmæssige  krav  i  både  vandrammedirektivet  og  nitratdirektivet  om  at  opretholde  

foranstaltninger  til  at  reducere  og  forebygge  nitratforurening.  Behovet  for  effektive  tiltag  og  

handling  understreges  endda  som  en  konsekvens  af  at  anvende  nitrathandlingsprogrammet  

på  hele  Danmarks  territorium  som  et  beskyttet  område  efter  nitratdirektivet.  Desuden  

kræves  handling  og  bevaringsforanstaltninger  i  habitatdirektiverne  i  tilfælde  af,  at  

nitratforurening  fører  til  forringelse  af  naturlige  habitater  og  habitater  for  arter,  herunder  

relevante  udpegede  Natura  2000-områder.  Denne  forpligtelse  til  at  vurdere  det  selvstændige  

krav  til  foranstaltninger,  for  at  undgå  forringelse  af  naturlige  levesteder  forårsaget  af  

næringsstoffer,  består,  uanset  om  de  relevante  foranstaltninger  håndteres  i  vandområdeplanen  

eller  i  Natura  2000-planerne.

Dette  rejser  så  spørgsmålet  om  indbyrdes  sammenhæng  i  den  normative  ramme  mellem  

vandrammedirektivet  og  nitratdirektivet  med  hensyn  til  1)  definition  af  vandstatus  (WFD)  

og  2)  nitratforurening,  der  kræver  foranstaltninger  (nitratdirektivet).

Nitratdirektivet  definerer  nitratforurening  som  "(...)  udledning,  direkte  eller  indirekte,  af  

kvælstofforbindelser  fra  landbrugskilder  til  vandmiljøet,  hvis  resultater  er  af  en  sådan  art,  

at  de  forårsager  fare  for  menneskers  sundhed,  skader  på  levende  ressourcer  og  for  

vandmiljøet.  økosystemer,  beskadigelse  af  faciliteter  eller  indgreb  i  anden  lovlig  brug  af  

vand” (Nitratdirektivet,  artikel  2,  litra  j)).

Eutrofiering  er  i  artikel  2(i)  defineret  som  "betyder  berigelse  af  vand  med  

nitrogenforbindelser,  der  forårsager  en  accelereret  vækst  af  alger  og  højere  former  for  

planteliv  til  at  frembringe  en  uønsket  forstyrrelse  af  balancen  mellem  organismer  til  stede  

i  vandet  og  kvaliteten  af  det  pågældende  vand”.  Det  skal  dog  bemærkes,  at  eutrofiering  

kun  anvendes  i  bilag  1  til  nitratdirektivet  som  et  kriterium ,  bl.a.  ved  definition  af  vand  som  

omhandlet  i  direktivets  artikel  3.1  (vande  påvirket/kan  blive  påvirket  af  forurening).

Vandrammedirektivet  og  nitratdirektivet  anvender  forskellige  tilgange  til  regulering  og  

håndtering  af  forurening,  vandrammedirektivet  ved  at  opstille  en  normativ  ramme  for  at  

definere  og  opstille  mål  for  vandstatus  og  forpligtelser  til  at  nå  denne  status,  hvorimod  

nitratdirektivet  tager  en  mere  traditionel  vej  til  at  opstille  en  normativ  ramme  for  fastlæggelse  

af,  hvornår  nitratforurening  kræver,  at  der  træffes  foranstaltninger  for  at  reducere  og  afbøde  

forureningen.

en  eventuel  anderledes  fortolkning  og  anvendelse  af  kriterierne  og  metoden  for  

referenceforhold  og  definition  af  vandforekomstens  tilstand  i  bilag  II  og  V?

Vandrammedirektivet  definerer  biologiske  og  fysisk-kemiske  kvalitetselementer  

til  at  fastlægge  en  vandmasses  status  og  opstille  mål.  Disse  kvalitetselementer  

(deskriptorer)  kan  findes  i  vandrammedirektivets  bilag  V,  1.2,  og  omfatter  deskriptorer,  

der  alle  er  påvirket  af  næringsstofberigelse,  dvs.  eutrofiering.
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memorandum,  der  ledsager  vandrammedirektivets  forslag  (relateret  til  bilag  II  og  V)  påpeger  i  stk.  15  ”...  For  

at  sikre  fuldstændig  overensstemmelse  med  målsætningerne  i  nitrat-  og  byspildevandsdirektivet  er  definitionen  

i  forhold  til  parameteren  fytoplankton  (dvs.  vandets  målstatus  i  forhold  til  eutrofiering)  gjort  fuldstændig  i  

overensstemmelse  med  måltilstanden,  der  er  implicit  i  definitionen  af  eutrofiering  i  disse  to  direktiver”,  se  COM  

1998  PC0076  EN_TXT  Ændring  til  KOM(97)  49  endelig,  bilag  V  -  Inklusive  begrundelse.

Som  fremhævet  ovenfor  er  der  ingen  harmoniseret  definition  mellem  de  to  direktiver  af  f.eks.  

eutrofiering  og/eller  hvad  der  udgør  nitratforurening  mellem  de  to  direktiver.  Dette  er  et  resultat  af,  

at  de  to  direktiver  har  forskellige  tilgange  til  at  regulere  nitratforurening  i  vandområder.

Det  skal  bemærkes,  at  opfyldelsen  af  disse  juridiske  mål  i  vandrammedirektivet  og  nitratdirektivet  er  

obligatoriske  uanset  en  RC  og  klassificering  af  vandlegemestatus  i  henhold  til  vandrammedirektivet,  selv  

som  følge  af  en  mulig  anderledes  fortolkning  og  anvendelse  af  kriterierne  og  metode  til  sådanne.  Som  sådan  

kan  der  ikke  ske  et  særskilt  juridisk  manøvrerum  under  hvert  direktiv,  hvor  dette  kan  hindre  eller  bringe  

gennemførelsen  af  begge  direktivers  målsætninger  i  fare.  Det  kan  endda  hævdes,  at  der  er  større  efterspørgsel  

efter  mere  effektive  foranstaltninger,  jo  mere  alvorlig  forureningen  af  vandmassen  er.  Dette  understreges  

yderligere  af  sag  C-197/18  –  Wasserleitungsverband  Nördliches  Burgenland ,  hvori  der  opfordres  til  yderligere  

foranstaltninger  og  forstærkede  foranstaltninger  for  at  forhindre  eller  reducere  nitratforurening,  hvor  bidraget  

af  N  fra  landbruget  yder  et  væsentligt  bidrag  til  vandforurening.  Det  følger  heraf,  at  (risikoen  for)  overskridelse  

af  tærsklen  på  50  mg/l  ved  et  målepunkt  er  tilstrækkelig  til  at  kræve  handling.  Hvis  nitratforureningen  således  

ikke  kan  ses  at  være  reduceret  og/eller  maks.  nitratniveauer  på  50  mg/l  ikke  kan  nås  eller  risikerer  at  blive  

overskredet,  skal  der  træffes  yderligere  foranstaltninger  i  henhold  til  nitratdirektivet,  specifikt  inkluderet  i  

lovgivningen  om  nitrathandlingsprogram  underlagt  Nitratdirektivets  artikel  5.4  og  4.5.

Fremme  af  forståelsen  af  god  status,  1998  EF-forklaring

Retningslinje  23,  og  derfor  også  EU-Kommissionen,  opfordrer  medlemsstaterne  til  at  anvende  en  ensartet  

begrebsramme  for  måling  og  analyse  af  virkningerne  af  eutrofiering,  når  de  implementerer  både  

vandrammedirektivet,  nitratdirektivet,  habitatdirektivet,  MSFD  og  andre  direktiver,  der  regulerer  vandmiljøet128 .

Som  diskuteret  mere  detaljeret  nedenfor  i  afsnit  4.4  skal  det  bemærkes,  at  CIS

Det  skal  bemærkes,  at  sagen  C-197/18  kræver  yderligere  foranstaltninger  og  forstærkede  

foranstaltninger,  når  nitrat  fra  landbrugskilder  udgør  et  "betydeligt"  bidrag  til  forurening  af  et  specifikt  

vandområde.  I  en  tidligere  sag  har  EUCJ  konstateret,  at  17  %  nitratbidrag  fra  landbrugskilder  var  betydelig.  

Nitratforurening  under  tærsklen  på  17  %  er  stadig  underlagt  lovgivningen

Definitionen  af  eutrofiering  i  nitratdirektivet  og  definitionen  af  fysisk-kemiske  kvalitetselementer  i  

vandrammedirektivet  definerer  tilsammen  rammerne/grænserne  for  (videnskabelig)  modellering  af  

referenceforhold,  et  emne  uddybet  i  afsnit  3.1  og  det  potentielle  manøvrerum  analyseret  nedenfor.  i  afsnit  

4.4.
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Den  præcise  definition  af  de  nødvendige  foranstaltninger  og  niveauet  heraf  afhænger  dog  af  metodikkens  

robusthed  og  grundlaget  for  etablering  af  foranstaltningerne.  Som  sådan  fokuserer  spørgsmål  2  på  de  juridiske  

grænser  for  anvendelse  af  andre  metoder  og  tilgange.

Derudover  er  det  også  af  afgørende  betydning  at  bemærke,  at  EUCJ  har  bekræftet  vigtigheden  af  

nitratdirektivets  artikel  5.3(a)  og  (b),  som  kræver,  at  medlemsstaterne  baserer  deres  nitrathandlingsprogrammer  

på  "de  bedste  tilgængelige  videnskabelige  og  tekniske  data  og  de  fysiske,  geologiske  og  klimatiske  forhold  i  hver  

region”.

Derfor  giver  den  lovmæssige  normative  formulering  ikke  yderligere  plads  til  at  afvige  fra  det  overordnede  mål  

om  at  sikre  en  konstant  indsats  for  at  forebygge  og  reducere  kvælstofforurening  af  overfladevand130 .

baseret  på  effektive  tiltag.

Det  er  ikke  denne  rapports  mandat  at  analysere  en  fuldstændig  juridisk  overensstemmelsesundersøgelse  af  

den  danske  implementering  af  vandrammedirektivet.  Men,  og  som  gennemgangen  af  miljøtilstanden  (i  kapitel  

4  om  videnskabeligt  grundlag  nedenfor)  beskriver,  er  den  nuværende  danske  anvendelse  og  brug  af  den  

metodiske  tilgang  som  beskrevet  i  vandrammedirektivet  i  overordnede  vendinger  i  overensstemmelse  med  den  

normative  RC  og  definitionen.  status  for  kystnære  farvande.  Det  konstateres  også,  at  enhver  ændring  i  den  

anvendte  metode  kræver  inddragelse  og  tilpasning  på  CIS-niveau131 .

Til  at  konkludere  med  spørgsmål  1:  De  juridiske  mål  er  klare  i  omfang  og  kræver  en  konstant  indsats  for  at  

forebygge  og  reducere  kvælstofforurening  af  vandområder,  uanset  valget  af  anvendt  metode  relateret  til  RC  

og  normativ  status  for  vandområder.  Dette  understøttes  endda  af  både  EU-Kommissionen  og  EUC-domstolens  

retspraksis,  som  præsenteret  i  kapitel  2.3-5  ovenfor.

Potentielt  nødvendige  yderligere  foranstaltninger  implementeret  gennem  nitrathandlingsprogrammer  kan  

således  ikke  udskydes  på  grund  af  igangværende  videnskabelige  diskussioner  og  yderligere  forskning  i  metodologi  

mv.

målene  i  nitratdirektivet  om  at  reducere  og  forebygge  nitratforurening

Spørgsmål  2:  Giver  den  juridiske  ordlyd  af  vandrammedirektivet  et  spillerum  med  hensyn  til  at  anvende  andre  

metoder  og  tilgange  til  at  fastlægge  grundlaget  for  etablering  af  foranstaltninger  til  forebyggelse  og  reduktion  

af  kvælstofforurening?

Vandrammedirektivets  retlige  rammer  hindrer  ikke  mulige  ændringer  og  opdateringer  i  CIS-vejledningen  om  

den  metode,  der  anbefales/anvendes  som  et  resultat  af  den  igangværende  overvejelsesproces.  Det  kan  endda  

forventes,  at  en  sådan  vejledning  evt

130

129

131 Hvis  ikke  direkte  ved  formel  teknisk  tilpasning  eller  juridisk  revision  af  vandrammedirektivet,  artikel  

20  og  21.

Desuden  skal  medlemsstaterne  tage  behørigt  relevant  hensyn  til  forsigtighedsprincippet  i  TEUF,  

når  de  gennemfører  vandrammedirektivet  og  fastsætter  foranstaltninger  som  usikkerhedsrelateret

til  vandrammedirektivets  metodiske  tilgang  i  generelle  vendinger  kan  ikke  føre  til  reduceret  indsats  i

C-197/18,  punkt  58  og  C-237/12,  punkt  29.

bekæmpelse  af  kvælstofforurening.
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Selve  vandrammedirektivet  eller  de  forberedende  arbejder  giver  ingen  yderligere  

detaljeret  juridisk  forståelse  ud  over  ordlyden  af  selve  vandrammedirektivet  vedrørende  

etableringen  af  RC  eller  rangeringen  af  modeller  i  bilag  II.1.3132.  Den  giver  heller  ikke  

yderligere  juridisk  vejledning  i  den  normative  definition  af  forskellen  mellem  "uforstyrrede  

forhold"  og  "lette  tegn  på  forstyrrelse",  som  generelt  anvendes  i  bilag  V.1.2.4  for  henholdsvis  

høj  økologisk  status  og  god  økologisk  tilstand133.  Tilsvarende  giver  den  ingen  yderligere  

juridisk  fortolkning  af  betydningen  eller  definitionen  af  sammenhæng  og  gyldighed  og  for  

brugen  af  historiske  data  i  bilag  II.1.3(v).  Som  sådan  skal  fastlæggelsen  af  grænsedefinitioner  

i  bilag  V.1.2.4  samt  opfyldelsen  af  disse  betingelser  i  bilag  II.1.3(v)  være  opfyldt  af  en  sund  

videnskabelig  begrundelse  og  plausible  argumenter  inden  for  rammerne  af  

vandrammedirektivet.  og  CIS-vejledning134 .

ajourføres  som  et  resultat  af  de  konsoliderede  læringserfaringer  blandt  medlemsstaterne.  

Indtil  sådanne  opdateringer  kan  finde  sted,  har  det  nuværende  sæt  af  CIS-vejledninger  

imidlertid  væsentlig  juridisk  betydning  for  den  juridiske  fortolkning  af  vandrammedirektivets  

juridiske  ordninger.

På  baggrund  af  ovenstående  kan  enhver  ændring  i  metode  eller  anvendelse  heraf  ikke  

afvige  fra  de  lovmæssige  mål  og  krav  om  en  kontinuerlig  indsats  for  at  forebygge  og  reducere  

kvælstofforurening  af  kystvandene.  Den  mulige  brug  af  andre  metoder  eller  fortolkninger  

relateret  til  RC  og  normative  definitioner  anvendt  efter  bilag  II.1.3,  bilag  V,  1.2  og  1.2.4  

fraviger  ikke  juridisk  set  det  strenge  mål  om  at  forebygge  og  reducere  nitrogenforurening.

Med  hensyn  til  RC  skal  det  bemærkes,  at  2003  CIS  GD  5  gav  en  vis  tidlig  vejledning  

i  kapitel  4.5  til  brugen  af  modeller  (4.5.1)  og  brugen  af  historiske  data  (4.5.7).  Den  givne  

vejledning  er  dog  ret  begrænset,  hvilket  overlader  skøn  til  medlemsstaterne  med  hensyn  

til  en  forsvarlig  implementering,  også  ved  at  anvende  historiske  data  med  forbehold  for  

begrundelse  for  at  opfylde  betingelserne  i  bilag  II.1.3(v).

specifikke  RC  blev  indført  i  de  foreslåede  ændringer  (KOM(98)  76  endelig  udg.)  til

Som  en  generel  bemærkning  er  CIS-vejledningsdokument  nr.  23,  stk.  47-65,  og  i  tabel  5  giver  

en  sammenligning  af  WFD's  normative  statusdefinitioner  og  eutrofieringskategorierne  i  andre  

direktiver  og  HELCOM  og  OSPAR.

også  beskrevet  nedenfor  i  analysen  af  Opgavegruppe  3,  definition  af  typologi  og  type

klassificering  af  økologisk  tilstand  og  økologisk  potentiale

endelig)  blev  den  nu  eksisterende  struktur  og  indhold  af  vandrammedirektivets  bilag  II  indført.

forslag  til  bilag  V,  afsnit  1.1.3).  Med  forslaget  til  ændringer  (KOM(1999)  271

RC  er  blevet  behandlet  som  en  del  af  vandrammedirektivets  forberedende  arbejder  forberedende  arbejder:  Som

Identifikation  af  vandområder  og  CIS-vejledningsdokument  13  om  overordnet  tilgang  til

forslag  til  vandrammedirektivet  fra  1997  (KOM(97)  49  endelig  udg.).  Begrundelsen  til  (KOM(98)  

76)  beskriver  brugen  af  typologien  og  typespecifikke  RC  som  kerneelementer  i  gennemførelsen  af  

direktivet  (KOM(98)  76,  forklarende  memorandum,  punkt  20-30  og

De  relaterede  videnskabelige  vurderinger  er  styret  af  CIS  Guidance  Document  2  vedr
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4.2  Juridisk  –  Undtagelse  i  artikel  4.4  Forlængelse  af  frist

Som  beskrevet  i  kapitel  2.1  opstiller  vandrammedirektivet  strenge  betingelser  for  at  

anvende  dispensationer  for  at  opfylde  miljømålene  i  artikel  4.1.  af

Det  betyder,  at  det  mulige  rum  for  usikkerhed  og/eller  afvigelser  mellem  RC  og  normativ  

status  for  vandforekomsten  ikke  er  nærmere  defineret  af  juridiske  termer.

Begge  GD'er  er  dog  fra  2003  og  tidligere  erfaringerne  fra  den  efterfølgende  første  fase  

IC.  Som  sådan  giver  GD  14  yderligere  nyttig  indsigt  i  IC  og  RC  baseret  på  erfaringerne  

fra  den  første  fase  IC136 .

Forudsat  at  anvendelsen  af  artikel  4.4.  ikke  fører  til  "yderligere  forringelse ...  af  

tilstanden  for  det  berørte  vandområde",  den  mest  relevante  diskussion  fra  et  juridisk  

synspunkt  er  anvendelsesområdet  for:

Som  sådan  udgør  vandrammedirektivet  ikke  i  sig  selv  nogen  hindring  for  den  danske  

implementering  og  anvendelse  af  RC.  Lovteksten  indebærer  dog  også,  at  det  endelige  

svar  på  den  danske  overensstemmelse  med  den  anvendte  metode  ligger  i  den  sunde  

videnskabelige  begrundelse  og  plausible  argumentation  for  at  sikre  sammenhæng  og  

validitet.  Som  sådan  vil  resultaterne  af  den  følgende  videnskabelige  analyse  nedenfor  i  

dette  kapitel  4  bringe  denne  analyse  videre  i  denne  henseende.

vandlegemetype”.  Den  juridiske  gyldighed  af  det  definerede  nødvendige  "tilstrækkelige  

niveau"  og  opfyldelsen  af  at  være  "konsistent  og  gyldig"  afhænger  af  styrken  af  den  

specifikke  videnskabelige  argumentation.  Betingelserne  i  afsnit  (v)  er  lige  i  rang  og  

kumulative,  hvilket  betyder,  at  de  alle  skal  være  opfyldt.

Grundlaget  for  at  udøve  de  involverede  videnskabelige  vurderinger  er  

efterfølgende  blevet  yderligere  detaljeret  af  mere  udbyggede  CIS  GD'er.  GD  10135  

giver  mere  indsigt  i  brugen  af  RC  sammenlignet  med  ordlyden  af  GD  5.

direktiv.

Det  samme  gælder  for  en  definition  af  sammenhængen  mellem  RC.  Det  gælder  også  for  

betydningen  i  bilag  II,  1.3  (v)  for  RC  baseret  på  modellering,  hvilke  metoder  skal  "give  et  

tilstrækkeligt  niveau  af  tillid  til  værdierne  for  RC  til  at  sikre,  at  de  således  afledte  betingelser  
er  konsistente  og  gyldige  for  hver  overflade

CIS-vejledningsdokument  10  om  overgangs-  og  kystfarvande  -  Typologi,  reference

Interkalibreringsprocessen  inkorporerer  erfaringer  fra  1.  fase  interkalibrering,  og  som  refererer  til  og  

omfatter  store  dele  af  "Retningslinjerne  for  at  oversætte  interkalibreringsresultaterne  til  de  nationale  

klassifikationssystemer  og  til  at  udlede  RC",  præsenteret  sammen  med  Kommissionens  beslutning  CD  

2008/915/EC.

betingelser  og  klassifikationssystemer.  Selvom  den  ikke  fokuserer  på  kystvande,  giver  denne  GD  en  

mere  detaljeret  forståelse  af  den  metodiske  brug  af  RC.

Også  som  behandlet  nedenfor  i  analysen  af  opgavegruppe  3,  vejledningsdokument  14  om

(b)  og  (d)

•  Naturlige  forhold  –  artikel  4.4  (a),  iii  og  (c)  •  Årsagerne  er  

specifikt  angivet  og  forklaret  i  vandområdeplanen  –  artikel  4.4.
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4.2.1  Anvendelsesområdet  for  "naturlige  forhold"

200

Slesvig-Holsten  i  Tyskland  og  Sydsverige,  har  anvendt  artikel  4.4137

138

137

140

139

•  Hvordan  de  to  andre  EU-regioner,  der  er  omfattet  af  denne  undersøgelse,

•  Anvendelse  af  de  fælles  betingelser  for  anvendelse  af  undtagelser  –  artikel  4.8

•  Sikre,  at  anvendelsen  af  dispensationer  ikke  kompromitterer  miljømålsætninger  

vedrørende  beskyttede  områder

og  4,9

”naturlige  forhold”  dækker  således  over  tidsforsinkelsen  af  genopretningen  af  vandmiljøet  til  en  god  

tilstand.

Endvidere  er  det  også  fastslået  i  2017  CIS  GD140 ,  at  anvendelsen  af  vandrammedirektivets  artikel  4.4.  

kræver,  at  de  nødvendige  tiltag  for  at  opnå  god  tilstand  er  truffet  senest  i  2027,  men  vandløbsoplandets  eller  

vandområdets  karakteristika  er  sådan,  at  genopretningen  til  god  tilstand  forventes  at  tage  længere  tid.

Det  er  vigtigt,  at  brugen  af  en  forlængelse  af  fristen  efter  2027  kræver  anvendelse  af  årsagen  til,  at  

"naturlige  forhold"  ikke  tillader  rettidig  forbedring  af  vandets  tilstand.  Derfor  er  begrundelsen  for  

undtagelser  anvendt  af  Danmark  i  de  to  første  vandområdeplaner  –  "teknisk  gennemførlighed"  og  

"uforholdsmæssigt  dyre"  –  ikke  længere  gældende  (VRD  artikel  4.4.c).

og  dyr."

Heller  ikke  vandrammedirektivet,  EUCJ,  relevant  vejledningsmateriale  eller  EF  har  fastsat  en  endelig  

deadline  for,  hvornår  miljømålene  skal  være  opfyldt  senest  efter  anvendelse  af  dispensationen  for  

forlænget  frist.  Tilsvarende  er  det  etableret  i  2017  CIS  GD,  der  supplerer  CIS-vejledning  nr.  20,  at  der  

ikke  er  fastsat  nogen  tidsbegrænsning  for  forlængelse  af  fristen  af  hensyn  til  naturforhold139 .

Begrebet  "naturlige  forhold"  er  defineret  i  2017  CIS  GD  som  "de  forhold,  der  dikterer  hastigheden  

eller  muligheden  for  naturlig  genopretning"  138.  Dette  er  i  erkendelse  af,  at  naturlige  forhold  kan  påvirke  

muligheden  for  at  nå  de  nødvendige  betingelser  for  at  genoprette  god  tilstand  eller  potentialet  af  

overfladevand  eller  den  tid,  der  er  nødvendig  for  at  nå  disse  forhold.  Det  drejer  sig  især  om  faldet  i  

koncentrationer  af  forurenende  stoffer  og  planters  rekolonisering  eller  genetablering

CIS  Guidance  Document  2017,  side  4,”  Naturlige  forhold  i  relation  til  vandrammedirektivet

Ibid.,  side  5  

Ibid,  afsnit  2.2

Undtagelser"

De  implementeringsmetoder,  der  anvendes  af  3.  lande,  har  ingen  indflydelse  på  de  danske  

lovmæssige  forpligtelser  i  henhold  til  vandrammedirektivet.  3.  landes  implementeringstiltag  indgår  

udelukkende  til  sammenligning  i  denne  analyse  af  det  danske  potentielle  råderum.
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Se  side  7  i  2017  CIS  Guidance  Document  Clarification  om  anvendelsen  af  vandrammedirektivet

Artikel  4,  stk.  4,  tidsforlængelser  i  2021  vandområdeplaner  og  praktiske  overvejelser  vedrørende  2027-

fristen

Se  note  34.

4.2.2  Årsagerne  er  specifikt  angivet  og  forklaret  i
RBMP

Baseret  på  ovenstående  diskussion  om  "naturlige  forhold"  i  artikel  4.4  (a)  (iii)  er  der  

ikke  yderligere  manøvreringsrum  efter  2027.

Endvidere  kan  fristen  for  opfyldelse  af  miljømålene  i  vandrammedirektivets  artikel  4,  stk.  1,  

i  overensstemmelse  med  anvisningerne  fra  EUCJ,  EF  og  ordlyden  af  vandrammedirektivet,  

ikke  forlænges  ud  over  tidsforsinkelsen  for  genopretningen  for  de  enkelte  kvalitetselementer.  

Fastlæggelsen  af  tidsforsinkelse  forbundet  med  de  enkelte  parametre/kvalitetselementer  

sætter  således  i  det  enkelte  tilfælde  den  ultimative  frist  for  fristforlængelse.  En  sådan  
bestemmelse  skal  baseres  på

Ydermere  kræver  vandrammedirektivet  detaljerede  oplysninger  i  vandområdeplanen  om  

årsagerne  til  udvidelsen  for  det  enkelte  vandområde,  som  de  nødvendige  foranstaltninger,  

der  kræves  i  henhold  til  vandrammedirektivets  artikel  11  samt  den  forventede  tidsplan  for  

deres  gennemførelse  (artikel  4.4.  b)  og  d). .  Den  overordnede  vurdering  og  konklusion  fra  

Kommissionen  om  den  danske  implementering  af  vandrammedirektivet  fremadrettet  er  

således,  at  anvendelsen  af  dispensationer  bør  dokumenteres  til  en  højere

Derfor  kan  "naturlige  forhold"  ikke  gælde  i  generelle  vendinger,  for  eksempel  

imødekomme  et  eventuelt  ønske  om  senere  indførelse  af  tiltag  (efter  2027),  hvor  ny  

teknologi  kan  forventes  at  nå  miljømålene  på  mere  effektive  måder.  Medlemsstaterne  er  

altid  forpligtet  til  løbende  at  revidere/ajourføre/indføre  foranstaltninger  under  de  ordninger,  

der  er  anført  i  vandrammedirektivet.  Derudover  har  CIS  påpeget,  at  forsigtighedsprincippet  

i  TEUF  kræver  beslutninger  baseret  på  den  bedste  tilgængelige  information  på  ethvert  givet  

tidspunkt;  "Fuld  sikkerhed  er  ikke  mulig  og  bør  ikke  fungere  som  en  hindring  for  at  forsinke  

handling."142

På  baggrund  af  ovenstående  er  det  konklusionen  i  denne  rapport,  at  vandrammedirektivet  

med  "foranstaltninger  truffet  senest  i  2027"  kræver,  at  foranstaltninger  skal  være  vedtaget  

og  dermed  juridisk  bindende  såvel  som  økonomisk  finansieret  inden  2027.  Således  er  

forpligtelsen  til  at  etablere  foranstaltninger,  herunder  tilstrækkelige  reduktioner  af  

kvælstofemissionerne  og  sikring  af,  at  de  er  truffet  senest  i  2027,  giver  ikke  plads  til  

senere  foranstaltninger  rettet  mod  kvælstofreduktioner  efter  2027.

en  forsvarlig  videnskabelig  vurdering,  der  ikke  tillader  yderligere  forsinkelse  i  tid  end  begrundet  

i  en  sådan  vurdering.

EF  har  yderligere  uddybet  dette  punkt  i  fitness-tjekket  fra  2021141  og  således  udtalt,  

at  "Efter  2027  er  mulighederne  for  dispensationer  reduceret,  da  fristforlængelser  efter  

artikel  4,  stk.  4,  kun  kan  tillades  i  tilfælde,  hvor  alle  foranstaltningerne  er  sat  i  værk.  på  

plads,  men  de  naturlige  forhold  er  sådan,  at  målene  ikke  kan  nås  inden  2027”.

,

141

142
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4.2.3  Anvendelse  af  artikel  4.4.  i  3.  lande

Brugen  af  undtagelser  for  'naturlige  forhold'  i  Sydsverige  adskiller  sig  mellem  
Østersøen  og  Nordsøen.  75  %  af  Østersøens  kystvande  er

processer.

Alle  kystnære  farvande  i  Slesvig-Holsten,  både  i  Østersøen  og  Nordsøen,  har  

dispensationer  ud  over  2027  på  grund  af  naturlige  forhold.  Det  vurderes,  at  omkring  50  

%  af  kystvandene  vil  opnå  en  god  status  før  2039,  og  henholdsvis  25  %  før  2045  og  

efter  2045.  Det  tyske  organ,  der  koordinerer  direktivets  implementering  i  Tyskland,  

LAWA,  har  udsendt  en  vejledning,  som  grundigt  underbygger  den  udbredte  anvendelse  

af  "naturlige  forhold".  I  overensstemmelse  med  artikel  4.4(d)  i  vandrammedirektivet  giver  

vandområdeplanerne  en  begrundelse  for  forsinkelsen  af  foranstaltninger,  herunder  en  

tidslinje  for  foranstaltninger,  der  skal  træffes,  og  en  tidslinje  for,  hvornår  miljømålene  

forventes  at  blive  nået.

I  lyset  af  den  seneste  tilbagemelding  fra  EF,  som  præsenteret  i  kapitel  2,  kan  det  

konkluderes,  at  yderligere  anvendelse  af  forlængede  frister  –  i  det  omfang  en  sådan  

forlængelse  er  juridisk  mulig  –  vil  forudsætte  en  mere  detaljeret  begrundelse.  EF  anfører  

endvidere,  at  anvendelse  af  en  fristforlængelse  for  det  enkelte  vandområde  også  indebærer  

de  nødvendige  foranstaltninger,  der  er  nødvendige  for  at  nå  målet  inden  for  en  rimelig  

tidsramme,  der  ikke  er  længere  end,  hvad  der  naturligt  kan  begrundes.

Et  bemærkelsesværdigt  aspekt  i  både  den  tyske  og  svenske  implementering  er,  at  

foranstaltningerne  på  landbruget  ikke  vil  være  fuldt  implementeret  i  2027.  I  Slesvig-

Holsten  vil  alle  foranstaltninger  i  det  mindste  være  i  gang  (eller  ud  over  

forberedelsesfasen).  På  grund  af  blandt  andet  en  overbelastning  af  finansieringskilderne  

til  tiltag  skal  nogle  tiltag  strækkes  ind  i  2033.  De  fleste  af  disse  tiltag  refererer  ifølge  

planerne  til  hydromorfologi.  Det  er  uklart,  om  landbrugsforanstaltninger  også  er  betinget  

af  færdiggørelse  efter  2027.  Under  alle  omstændigheder  fremhæver  planerne  et  forsøg  på  

at  være  gennemsigtige  om  dette  emne.

I  de  to  andre  EU-regioner,  der  er  i  denne  undersøgelses  juridiske  omfang,  Schleswig  

Holstein  i  Tyskland  og  Sydsverige,  kan  der  findes  en  udbredt  anvendelse  af  artikel  4.4  
baseret  på  årsagen  til  "naturlige  forhold".

grad  end  tilfældet  var  med  de  andre  vandområdeplaner,  dvs.  at  de  relevante  kriterier  for  

anvendelse  af  undtagelserne  bør  (yderligere)  dokumenteres.

forventes  at  opnå  god  status  mellem  2027  og  2039  på  grund  af  en  tidsforsinkelse  i  

genopretningen  af  fytoplankton  og/eller  fra  næringsstoffer  blandt  andre.  Billedet  er  mindre  

alvorligt  i  Nordsøen,  hvor  10  %  af  kystvandene  forventes  at  opnå  en  god  tilstand  mellem  

2027  og  2039.  Næringsstofforurening  er  årsagen  i  omkring  2/3  af  tilfældene,  hvorimod  

planteplankton  kun  gælder  for  1/3.  af  vandene.  De  svenske  vandområdeplaner  giver  et  

overblik  over  finansieringen  og  effekten  af  foranstaltninger  implementeret  efter  2027.  Der  

kan  dog  ikke  identificeres  et  omfattende  overblik  over  tidslinjen  for  de  forsinkede  tiltag  i  

vandområdeplanerne  eller  det  digitale  informationssystem  (VISS),  selvom  dette  angives  

at  være  givet.  i  vandområdeplanen.

202
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4.2.4  Anvendelse  af  de  fælles  betingelser  for  anvendelse  
af  undtagelser  –  artikel  4.8  og  4.9

RFM  er  yderligere  indsnævret  af  de  strenge  betingelser  i  artikel  4.8  og  4.9.  i  vandrammedirektivet,  der  

således  forpligter  medlemsstaterne  til  at  sikre  –  ved  anvendelse  af  artikel  4.4  og  4.5  –  at  1)  den  forlængede  

frist  ikke  fører  til  manglende  opfyldelse  af  miljømålet  i  andre  vandområder  eller  2)  ikke  garantere  det  samme  

beskyttelsesniveau  som  eksisterende  fællesskabslovgivning  såsom  nitratdirektivet  og  habitatdirektivet.

understøttende  dokumentation  giver  dog  ikke  nogen  yderligere  begrundelse  for,  hvorfor  foranstaltninger  

implementeres  efter  2027,  og  om  det  vurderes,  at  denne  tilgang  er  i  overensstemmelse  med  

vandrammedirektivet.

i  overensstemmelse  med  gennemførelsen  af  anden  EU-miljølovgivning."

2022-2027  og  2027-2033  af  hensyn  til  omkostningseffektivitet.  Det

Betingelsen  i  artikel  4.8  indebærer,  at  medlemsstaterne  skal  begrunde,  at  anvendelsen  af  bl.a.  artikel  4.4  

og  4.5  for  et  vandområde  ikke  "permanent  udelukker  eller  kompromitterer  opfyldelsen  af  dette  direktivs  

mål  i  andre  vandområder  inden  for  samme  flod".  bassindistrikt  og  er

Anvendelsen  af  såvel  §  4.4  som  §  4.5  forudsætter  således  en  vurdering  af  effekten  på  tilstødende  

vandområder  af  forlængelse  af  fristen/fastsættelse  af  en  mindre  stringent  miljømålsætning  for  at  

kunne  sikre,  at  ansøgningen  ikke  permanent  udelukker  eller  kompromitterer.  opfyldelsen  af  dette  direktivs  

mål  eller  ikke  er  i  overensstemmelse  med  gennemførelsen  af  anden  fællesskabsmiljølovgivning,  dvs.  nitrat-  

og  habitatdirektiverne.

Det  går  ud  over  omfanget  af  denne  undersøgelse  at  vurdere,  om  den  tyske  og  svenske  fortolkning  af  

RFM  ved  anvendelse  af  artikel  4.4.  efter  2027  er  i  overensstemmelse  med  vandrammedirektivet.  I  

denne  analyse  er  konklusionen  dog,  at  alle  nødvendige  tiltag  for  at  opnå  en  god  status  skal  være  truffet  

senest  i  2027.

I  Sydsverige  vil  landbrugsforanstaltninger  blive  udført  i  to  partier  i

Sikring  af,  at  anvendelsen  af  undtagelser  ikke  fører  til  manglende  opfyldelse  af  mål  i  

andre  vandområder  –  vandrammedirektivets  artikel  4.8

Det  er  således  for  både  Slesvig-Holsten  og  Sydsverige,  at  tidsfritagelser  på  grund  af  naturlige  

forhold  er  udbredt  (om  end  i  kun  ringe  grad  i  den  svenske  Nordsø).  Det  er  yderligere  indlysende,  at  begge  

fortolkninger  har  en  forståelse  for,  at  foranstaltningerne  skal  iværksættes,  men  ikke  afsluttes,  inden  2027.  Det  

ser  ud  til,  at  regeringerne  i  Tyskland  og  Sverige  anser  dette  i  overensstemmelse  med  forpligtelsen  -  som  

fortolket  i  CIS-vejledningen  og  EF  -  at  sikre,  at  foranstaltninger  "er  blevet  truffet"  senest  i  2027.
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Såfremt  der  gennemføres  en  fristforlængelse  eller  opstilling  af  mindre  

stramme  målsætninger,  vil  Danmark  fortsat  skulle  dokumentere  over  for  

Kommissionen,  at  nitratforureningen  stadig  er  reduceret,  uanset  om/hvordan  

WFD-udvidelser  og  målreduktioner  anvendes,  dvs.  ikke  føre  til,  at  reduktion  af  

nitratforurening  fra  landbrugskilder  går  i  stå.  Tendensen  til  reduktion  af  

nitratforurening  fra  landbrugskilder  skal  forblive  intakt  for  ethvert  og  for  alle  

vandområder.

Hvis  nitratforureningen  ikke  kan  ses  at  være  reduceret  og/eller  maksimale  

nitratniveauer  på  50  mg/l  ikke  kan  nås  eller  risikerer  at  blive  overskredet,  

skal  der  træffes  yderligere  foranstaltninger  i  henhold  til  nitratdirektivet,  

specifikt  inkluderet  i  lovgivningen  om  nitrathandlingsprogrammet  underlagt  

nitratdirektivet  artikel  5,  stk.  4  og  5.  Dette  følger  af  EUCJ's  retspraksis,  nærmere  

bestemt  kendelsen  i  sag  C-197/18.

Som  allerede  behandlet  ovenfor  i  kapitel  2,  skal  vandrammedirektivet  respektere  målene  

i  de  andre  direktiver,  hvilket  betyder,  at  ikke  kun  betingelserne  i  artikel  4.4 /  4.5  i  

vandrammedirektivet  skal  være  opfyldt,  men  også  forpligtelserne  i  andre  relevante  direktiver,  

nemlig  nitratdirektivet,  habitaterne  direktivet  og  MSFD.

I  et  specifikt  tilfælde  blev  17  %  N-bidrag  fra  landbrugskilder  anset  for  

væsentligt  af  EUCJ.  Se  omtalen  vedrørende  sag  C  197/18  i  afsnit  2.5.4  

ovenfor.

Vandrammedirektivet  er  implementeret  –  og  dermed  uanset  eventuelle  potentielle  udvidelser  

og/eller  ændringer  af  mål:

gennemførelsesrapport  vedrørende  nitratdirektivet.  Kommissionen  fremhæver  

forpligtelsen,  dog  uden  henvisning  til  sag  C-197/18:  "Nitratdirektivet  kræver,  at  

medlemsstaten  træffer  forebyggende  foranstaltninger,  når  vandkvaliteten  

stagnerer  og  ikke  forbedres."  Se  kapitel  2.3  og  2.4  ovenfor  vedrørende  

Kommissionens  seneste  implementeringsrapport  vedrørende  nitratdirektivet.

Ifølge  vandrammedirektivets  artikel  4.9  skal  medlemsstaterne  sikre,  at  

anvendelsen  af  bl.a.  artikel  4.4  og  4.5  garanterer  mindst  samme  beskyttelsesniveau  som  

den  eksisterende  fællesskabslovgivning.

I  sag  C-197/18  fandt  EUCJ,  at  nitratdirektivet  kræver  vedtagelse  af  

handlingsprogrammer  og  om  nødvendigt  yderligere  foranstaltninger  og  styrkede  

foranstaltninger,  hvor  bidraget  af  N  fra  landbruget  yder  et  væsentligt  bidrag  til  

vandforurening.

•  Ovennævnte  forpligtelse  er  fremhævet  i  Kommissionens  seneste

direktiv,  skal  følgende  forpligtelser  alle  være  opfyldt,  uanset  hvordan

Sikring  af,  at  anvendelsen  af  undtagelser  garanterer  samme  beskyttelsesniveau  

som  den  eksisterende  fællesskabslovgivning  -  vandrammedirektivets  artikel  4.9

•

For  at  uddybe  resultaterne  i  kapitel  2  med  hensyn  til  nitraterne
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landbruget  til  N-udledning  til  vandmiljøet.  Dette  bør  afhjælpes.146

skal  vedtages  på  det  tidligste  tidspunkt,  når  medlemsstaterne  bliver  

opmærksomme  på,  at  sådanne  foranstaltninger  er  nødvendige  for  at  nå  
målene  i  nitratdirektivet.144

I  kapitel  2  skal  det  bemærkes,  at  habitat-  og  fugledirektiverne  ikke  indeholder  en  mulighed  

for  at  undtage  fra  eller  opstille  mindre  stringente  mål.

•  Danmark  har  undladt  at  indberette  oplysninger  om  bidraget  fra

Det  bør  også  overvejes,  om  anvendelsen  af  artikel  4.4.  og  4,5.  i  kystnære  vandområder,  

der  omfatter  Natura  2000-områder,  som  allerede  er  negativt  påvirket  af  næringsstoffer,  er  

foreneligt  med  forpligtelsen  i  Habitaterne

•  Sådanne  yderligere  foranstaltninger  er  underlagt  nitratdirektivets  artikel  5.5

For  habitatdirektivets  vedkommende  vil  den  forlængede  frist  og  fastsættelse  af  mindre  

stringente  miljømål  for  et  vandområde  ikke  kun  kræve  vurderinger  relateret  til  artikel  4.4  

og  4.5  i  vandrammedirektivet.  Det  vil  også  kræve  en  passende  vurdering  i  overensstemmelse  

med  artikel  6.3.  habitatdirektivet  og  potentielt  at  de  strenge  betingelser  for  fravigelser  i  

henhold  til  artikel  6.4.  i  habitatdirektivet  er  opfyldt.  Formålet  med  øvelsen  er  at  fastslå,  at  en  

mindre  stringent  miljømålsætning  ikke  vil  bringe  de  fastsatte  målsætninger  for  det  enkelte  

Natura  2000-område  og  direktivets  generelle  målsætning  om  at  bevare  eller  genoprette  

gunstig  bevaringsstatus  i  fare.  A  beskrevet  i

Tilsvarende  forlængelse  af  fristen  efter  WFD-artikel.  4.5  vil  også  forudsætte,  at  

samme  vurdering  som  beskrevet  ovenfor  foretages  af  medlemsstaterne.

anvendelse  af  gødning  baseret  på  en  balance  mellem  afgrødernes  forudsigelige  

N-behov  og  N-forsyningen  til  afgrøder  fra  jorden  og  fra  gødskning,  idet  disse  

regler  skal  tage  form  af  brugsstandarder.145

I  denne  forbindelse  skal  det  bemærkes,  at  Kommissionen  har  fremhævet,  at  

Danmark  er  blandt  de  medlemsstater,  der  skiller  sig  ud  på  grund  af  et  stort  

antal  vandområder,  der  er  eutrofe  og  har  registreret  dårlig  vandkvalitet  overalt  

på  deres  territorium  og  et  systemisk  problem  med  at  håndtere  tab  af  

næringsstoffer  fra  landbruget.  143

•  Ved  vurderingen  af  implementeringen  af  både  nitratdirektivet  og  vandrammedirektivet  

anbefaler  Kommissionen  at  vurdere  trofisk  status  for  vandområder  ved  hjælp  af  

klassificeringssystemet  beskrevet  i  CIS  GD  23  under  vandrammedirektivet  

vedrørende  eutrofiering.147

•  National  lovgivning  skal  indeholde  regler  om  begrænsninger  på  jorden

Nitratdirektiv  2021  rapport,  side  3.  Se  også  note  56.

C-322/00,  punkt  166

Nitratdirektiv  2021-rapport,  side  6.

C-322/00,  punkt  84-85  og  94.

Nitratdirektiv  2021-rapport,  side  10.
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KOM  (2022)  304  

Den  5.  implementeringsrapport  vedrørende  Danmark  side  18.

Dette  giver  en  klar  indikation  af,  hvilke  skridt  Kommissionen  anser  for  nødvendige  for  at  opnå  og  opretholde  

overholdelse  af  habitatdirektivet  ved  (også)  implementering  af  vandrammedirektivet.

Der  vil  således  indirekte  blive  fastsat  en  frist  for  opfyldelse  af  habitat-  og  fugledirektivets  målsætning,  hvis  

forslaget  om  naturgenopretning  vedtages.  Dette  vil  kunne  føre  til  en  endnu  strengere  fortolkning  af,  om  

betingelserne  i  habitatdirektivets  artikel  6.2  –  6.4  kan  opfyldes  ved  anvendelse  af  vandrammedirektivets  

artikel  4.4  og  4.5.  Det  går  ud  over  omfanget  af  denne  undersøgelse  at  behandle  dette  problem  yderligere.

sammenhæng  med  forpligtelsen  til  at  opstille  miljømål  vedrørende  beskyttede  områder.

EU-kommissionen  har  fremhævet  anbefalingen  om,  at  Danmark  skal  opstille  målsætninger  for  sine  relevante  

beskyttede  områder  for  overflade-  og  grundvand.149  Denne  anbefaling  er  også  relateret  til  Natura-2000-

områder  og  peger  på  de  implementeringsmetoder,  der  kræver  yderligere  udvikling  for  overhovedet  at  kunne  

betragte  implementeringen  i  overensstemmelse  med .

I  praksis  har  vandrammedirektivets  artikel  4.1.c)  –  som  støttet  af  artikel  6  og  for  at  understrege  

beskyttede  områder  –  et  tilsvarende  anvendelsesområde  som  artikel  4.9  i  den  forstand,  at  både

Det  skal  endvidere  bemærkes,  at  hvis  forslaget  om  naturgenopretning148  vedtages,  må  det  forventes  at  

medføre  en  væsentlig  forpligtelse  for  medlemsstaterne  til  at  etablere  de  nødvendige  

genopretningsforanstaltninger  for  at  bidrage  til  at  sikre,  at  alle  økosystemer  i  2050  er  genoprettet,  robuste  og  

tilstrækkeligt  beskyttede. .

Betingelsen  i  vandrammedirektivets  artikel  4.9  skal  endvidere  behandles  i

Som  defineret  i  kapitel  2  indebærer  forpligtelsen  vedrørende  beskyttede  områder,  at  de  beskyttede  

områder  (som  bl.a.  omfatter  både  Natura  2000-områder  og  områder  omfattet  af  nitratdirektivet,  som  netop  

beskrevet  i  det  foregående  afsnit)  er  omfattet  af  flere  miljøer.  mål.  Det  fremgår  endvidere  af  

vandrammedirektivets  artikel  4.2  og  10.3,  at  den  strengeste  [miljømålsætning]  skal  gælde.  Anvendelsen  

af  artikel  4.4  eller  4.5  i  vandrammedirektivet  opfordrer  således  medlemsstaterne  til  at  opfylde  de  fastsatte  

mål  for  individuelle  beskyttede  områder.

undtagelse  efter  habitatdirektivets  artikel  6.4.

Direktiv  artikel  6,  stk.  2,  for  at  tage  passende  skridt  til  at  undgå  forringelse  af  naturlige  levesteder  og  arters  

levesteder.

Sikre,  at  anvendelsen  af  dispensationer  ikke  kompromitterer  miljømålsætninger  vedrørende  

beskyttede  områder

Brugen  af  undtagelser  efter  vandrammedirektivets  artikel  4.4.  og  4.5  forudsætter  dokumentation  for,  at  

forlængelse  af  fristen  og  opstilling  af  mindre  stringente  miljømål  ikke  vil  påvirke  integriteten  af  relevante  

Natura  2000-lokaliteter  eller  opfyldelsen  af  de  strenge  betingelser  for
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bestemmelser  kræver,  at  medlemsstaterne  sikrer,  at  undtagelser  efter  

vandrammedirektivet  ikke  må  kompromittere  anden  EU-lovgivning.  Det  er  dog  vigtigt  at  

understrege,  at  artikel  4,  stk.  1,  litra  c),  har  et  bredere  anvendelsesområde,  hvilket  gør  det  

til  et  yderligere  krav  efter  vandrammedirektivet  at  nå  mål,  der  er  fastsat  i  EU-lovgivningen,  

der  er  omfattet  af  beskyttede  områder.  Målsætningen  om  at  opnå  gunstig  bevaringsstatus  

for  naturtyper  og  arter  omfattet  af  habitatdirektivet  er  således  også  et  mål  efter  

vandrammedirektivet  og  underlagt  samme  tidsfrister.

I  Danmark  har  størstedelen  af  kystvandene  endnu  ikke  nået  de  fastsatte  miljømål.  

Danmark  er  således  ifølge  vandrammedirektivet  forpligtet  til  at  etablere  tilstrækkelige  

yderligere  tiltag  til  at  nå  opstillede  mål  efter  både  vandrammedirektivet  og  anden  relevant  

EU-lovgivning,  der  dækker  beskyttede  områder.

I  EU's  femte  implementeringsrapport  om  WFD150  anbefalede  EU,  at  Danmark  skal  

opstille  miljømål  for  sine  relevante  beskyttede  områder  for  overfladevand  og  grundvand,  

især  relateret  til  Natura  2000-områderne.151  Danmark  har  efterfølgende  præciseret,  at  

ingen  specifikke  vandmålsætninger  har  blevet  sat  til  at  beskytte  afhængige  naturtyper  og  

arter,  fordi  opnåelse  af  vandrammedirektivets  god  tilstand  er  tilstrækkelig  til  at  opnå  gunstig  

bevaringsstatus.152  Det  må  således  antages,  at  miljømålet  efter  vandrammedirektivet  for  

naturtyper  og  arter  inden  for  de  beskyttede  områder  er  god  tilstand,  og  at  Fristen  for  at  nå  

dette  mål  følger  fristen  for  det  vandområde,  som  det  relevante  Natura  2000-område  ligger  

inden  for.

Dommen  bekræfter  således  ikke  blot  det  dobbelte  sæt  af  miljømål,  som  er  

anført  i  vandrammedirektivets  artikel  4.1(c),  men  indfører  en  forpligtelse  for  

medlemsstaterne  til  aktivt  at  inkludere  relevante  foranstaltninger  i  indsatsprogrammerne  

for  at  opfylde  målene  efter  andre  EU-  lovgivning,  fx  nitratdirektivet  og  habitatdirektivet.  

Vandrammedirektivet  –  som  fortolket  af  EUCJ  i  Doñana-sagen  –  pålægger  således  en  

forpligtelse  til  at  etablere  foranstaltninger  til  opfyldelse  af  miljømål  efter  ikke  kun  

vandrammedirektivets  artikel  4.1,  men  også  miljømål  i  relevant  EU-lovgivning,  der  dækker  

beskyttede  områder.

Som  tidligere  nævnt  angiver  CIS  GD  20,  at  undtagelserne  i  artikel  4.4  og  4.5  gælder  for  

alle  miljømål  i  artikel  4.1,  således  også  for  artikel  4.1(c)  vedrørende  beskyttede  områder.  

Anvendelsen  af  undtagelserne  i  vandrammedirektivet  kan  dog  ikke  anvendes  til  at  afvige  

fra  mål  og  forpligtelser  i  anden  EU-lovgivning.  Artikel  4.9  er  således  klar  i  sin  forpligtelse,  

at  når  man  anvender  undtagelserne  i  artikel  4,  skal  der  gives  samme  beskyttelsesniveau  

som  i

Endvidere  anfører  EUCJ  i  Doñana-sagen,  at  medlemsstaterne  kan  misligholde  deres  

forpligtelser  i  henhold  til  vandrammedirektivets  artikel  11  i  direktiv  2000/60,  sammenholdt  

med  artikel  4,  stk. ,  enhver  foranstaltning  for  at  forhindre  forstyrrelse  af  de  beskyttede  

naturtyper.

Ibid.

Ibid.  Side  20.

Se  note  35.
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153  ”

4.2.5  Andre  relevante  diskussioner

4.4.
4.2.6  Konklusion  om  den  videre  anvendelse  af  vandrammedirektivets  artikel

Betingelserne  for  at  anvende  artikel  4.4  skal  endvidere  ses  i  sammenhæng  med  forpligtelsen  i  artikel  11.5  i  

vandrammedirektivet,  som  forpligter  medlemsstaterne  til  at  indføre  yderligere  foranstaltninger,  hvor  det  er  

nødvendigt  for  at  nå  de  fastsatte  mål,  i  situationer,  hvor  miljømålene  fastsat  i  artikel  4  for  kystnære  farvande  

vil  næppe  blive  opnået.  Denne  bestemmelse  er  en  generel  forpligtelse.

Den  treårige  periode  i  art.  11.8  giver  mulighed  for  forsvarlig  forberedelse  indtil  tre  år  efter  etableringen  

af  foranstaltningen.  Dette  kan  dog  ikke  tilsidesætte  opfyldelsen  af  de  overordnede  mål  i  

vandrammedirektivet,  medmindre  det  er  klart  angivet.  Som  sådan  kan  artikel  11,  stk.  8  ikke  forlænge  den  frist,  

der  er  fastsat  i  artikel  4  for  at  nå  målet  om  vandforekomsten  inden  2027.  Som  beskrevet  i  artikel  4,  stk.  4,  litra  

c),  kan  kun  naturlige  forhold  tillade  senere  realisering  af  et  sådant  mål.  Det  følger  heraf,  at  medlemsstaterne  

bør  overholde  2027-fristen  og  i  overensstemmelse  hermed  vedtage  og  planlægge  foranstaltninger  i  forvejen  

for  at  overholde  2027-fristen.

Med  udgangspunkt  i  kapitel  2  og  ovenstående  analyse  kan  betingelserne  for  at  anvende  artikel  4.4  i  3.  

vandområdeplan  -  som  fortolket  i  CIS  GD'er,  retspraksis  fra  EUCJ  og  udtalelser  fra  EF  i  f.eks.  fitnesschecket  

-  opsummeres  som

Desuden  indeholder  artikel  11,  stk.  7,  en  forpligtelse  for  medlemsstaterne  til  at  sikre,  at  

indsatsprogrammerne  gøres  operationelle  med  specifikke  frister  (senest  henholdsvis  9  og  12  år  efter  

vandrammedirektivets  ikrafttræden  i  december  2000).  Vandrammedirektivets  artikel  11,  stk.  8,  forpligter  

endvidere  medlemsstaterne  til  regelmæssigt  at  revidere  og  om  nødvendigt  ajourføre  deres  indsatsprogrammer  

senest  15  år  efter  datoen  for  dette  direktivs  ikrafttræden  og  derefter  hvert  sjette  år.  Endelig  indebærer  

bestemmelsen  en  forpligtelse  for  medlemsstaterne  til  at  gøre  operationelle  inden  for  tre  år  efter  deres  

oprettelse  "enhver  ny  eller  revideret  foranstaltninger,  der  er  etableret  under  et  ajourført  program."

følger:

eksisterende  fællesskabslovgivning153.  Det  betyder,  at  undtagelser  fra  vandrammedirektivets  miljømål  

ikke  kan  bruges  til  at  afvige  fra  målsætninger  og  forpligtelser  fastsat  i  anden  EU-lovgivning.  Nemlig  

nitratdirektivet  og  muligvis  også  habitaterne  og  MSFD'erne  vil  efter  vores  vurdering  stå  i  vejen  for  at  opfylde  

kravet  i  vandrammedirektivets  artikel  4.9.

Eksisterende  fællesskabslovgivning”  forstås  her  som  anden  lovgivning  i

kraft,  og  ikke  som  en  snæver  forståelse,  der  kun  henviser  til  "den  eksisterende  lovgivning"  på  

tidspunktet  for  vandrammedirektivets  ikrafttræden.

•  Det  kan  begrundes,  at  der  ikke  sker  yderligere  forringelse  af  status  for  det  

enkelte,  berørte  vandområde.
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Det  følger  af  ovenstående,  at  anvendelsen  af  artikel  4.4  ud  fra  et  juridisk  synspunkt  ikke  

giver  yderligere  RFM,  der  fører  til  en  reduceret  tilgang  til  foranstaltninger  og  handlinger.

Forståelsen  af  den  ultimative  deadline  for  opfyldelse  af  målsætningen  om  god  tilstand  
for  kystvande  –  alle  relevante  og  tilstrækkelige  foranstaltninger  bør  træffes

Det  følger  af  beskrivelsen  i  denne  rapport,  at  Danmark  sammen  med  andre  medlemslande  

ikke  har  opfyldt  målsætningerne  om  god  tilstand  for  kystvande  inden  for  den  oprindelige  

frist  i  vandrammedirektivet  i  2015  og  dermed  har  anvendt  artikel  4.4  og  muligheden  for  at  

forlænge  fristen  i  både  RBMP  1,  2  og  udkastet  til  3.  RBMP.  Som  en  observation  og  i  

overensstemmelse  med  den  kommende  WFD  Art  4.4-deadline  i  2027  for  at  nå  miljømålene,  

synes  EF  og  EUCJ  at  understrege  (i  den  nylige  meddelelse  og  retspraksis,  som  citeret  i  

denne  rapport)  det  påkrævede  medlemsansvar  for  at  opfylde  disse  mål.  Et  budskab  også  

understreget  af  2022-forslaget  til  forordning  vedr

ved  udgangen  af  2027  –  er  kogt  ned  til  ét  aspekt.  Kun  tidsforsinkelsen  for  genopretning  

af  vandmiljøet  til  en  god  tilstand  kan  forblive  efter  2027,  da  "naturlige  forhold"  gælder.  

Den  nøjagtige  fastlæggelse  af,  hvornår  miljømålet  skal  opnås,  skal  være  baseret  på  en  

videnskabelig  vurdering  af  tidsforsinkelsen  for  de  enkelte  QE'er.

•  Medlemsstaterne  skal  garantere  mindst  det  samme  beskyttelsesniveau  som  

den  eksisterende  fællesskabslovgivning,  når  de  anvender  artikel  4,  stk.  4,  og  

forlængelsen  af  fristen  må  ikke  forhindre,  at  medlemsstaterne  opfylder  de  

fastsatte  mål  for  individuelle  beskyttede  områder.

•  Alle  relevante  tiltag,  der  er  nødvendige  for  at  opnå  god  tilstand,  er  truffet  senest  

den  31.  december  2027,  herunder  tilstrækkelige  reduktioner  i  kvælstofudledningen.

Den  nøjagtige  fastlæggelse  af,  hvornår  miljømålet  skal  opnås,  skal  være  

baseret  på  en  videnskabelig  vurdering  af  tidsforsinkelsen  for  de  enkelte  QE'er.

udelukke  eller  kompromittere  opfyldelsen  af  dette  direktivs  mål  i  andre  
vandområder  inden  for  samme  vandområdedistrikt  og  er  i  overensstemmelse  

med  gennemførelsen  af  anden  fællesskabsmiljølovgivning.

status  kan  være  udestående,  fordi  "naturlige  forhold"  skal  gælde.

•  Medlemsstaterne  sikrer,  at  ansøgningen  ikke  permanent

•  Kun  tidsforsinkelsen  af  genopretning  af  vandmiljøet  til  et  godt

•  En  forlængelse  af  fristen  og  årsagerne  hertil  skal  specifikt  angives  og  forklares  i  

vandområdeplanen  sammen  med  et  resumé  af  de  foranstaltninger,  der  kræves  

i  henhold  til  artikel  11,  og  den  forventede  tidsplan  for  deres  gennemførelse.

•  Relevante  og  tilstrækkelige  foranstaltninger  bør  være  vedtaget  og  juridisk  bindende  

samt  økonomisk  finansieret  senest  den  31.  december  2027.
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4.3  Juridisk  –  Undtagelse  i  artikel  4.5  Mindre  
strenge  miljømål

210

2017  CIS  Guidance  Document  Natural  Conditions  in  relation  to  WFD  Exemptions,  s.  11.

Se  CIS-vejledningsdokument  20,  side  22

Der  er  ringe  vejledning  om  fortolkningen  af  umulighed  og  disproportionalitet.  

CIS-vejledning  nr.  20  anfører,  at  udtrykket  "ugennemførlig"  omfatter  teknisk  umulighed,  men  

også  kan  henvise  til  situationer,  hvor  en  medlemsstats  kontrol  er  uden  for  en  medlemsstats  

håndtering  af  et  problem."  Ifølge  CIS-vejledning  nr.  20,  side  13  'Uproportionalitet',  som  

omhandlet  i  artikel  4.4  og  4.5,  er  en  politisk  vurdering  baseret  på  økonomiske  oplysninger,  og  

en  analyse  af  omkostningerne  og  fordelene  ved  foranstaltninger  er  nødvendig  for  at  gøre  det  

muligt  at  foretage  en  vurdering

naturgenopretning,  der  indfører  nye  forpligtelser  for  medlemsstaterne  til  at  anvende  

nødvendige  genopretningsforanstaltninger  inden  2050.  Dette  indfører  også  en  

indirekte  frist  for  opfyldelse  af  habitat-  og  fugledirektivets  målsætning.

Betingelserne  for  at  anvende  artikel  4.5  i  vandrammedirektivet

Med  hensyn  til  den  anden  betingelse  forudsætter  anvendelse  af  et  mindre  stringent  

miljømål,  at  "opnåelsen  af  god  tilstand  enten  ville  være  'ugennemførlig'  eller  

'uforholdsmæssig  dyr".  Selvom  "naturlige  forhold"  ikke  er  en  undtagelsesgrund  efter  artikel  

4.5,  kan  samme  argumentation  om  "naturlige  forhold"  finde  sted  som  en  del  af  begrundelsen  

for  manglende  opfyldelse  af  de  opstillede  mål.

Det  skal  bemærkes,  at  Danmark  ikke  tidligere  har  anvendt  denne  mulighed  til  at  opstille  

mindre  strenge  miljømål  for  kystvande.  Det  er  ikke  en  del  af  de  tidligere  vandområdeplaner  

eller  en  del  af  udkastet  til  tredje  vandområdeplan.

Den  første  betingelse  skal  gælde  i  den  forstand,  at  kvælstofudledningen  til  kystvandene  

i  vid  udstrækning  er  forårsaget  af  igangværende  landbrugspraksis.

Som  beskrevet  i  afsnit  2.2  angiver  artikel  4.5  de  strenge  betingelser,  hvorunder  

medlemsstaterne  kan  fastsætte  et  mindre  strengt  miljømål  for  et  specifikt  vandområde.  CIS  

har  uddybet  dette  ved  at  anføre,  at  "[T]anvendelsen  af  artikel  4,  stk.  5,  bør  baseres  på  et  

særligt  solidt  bevisgrundlag;  desuden  skal  de  mindre  stringente  mål  revideres  hvert  6.  år,"  

154  og  "Opnåelsen  af  et  såkaldt  "mindre  stringent  mål"  kan  kræve  gennemførelse  af  foranstaltninger,  

der  er  lige  så  stringente,  hvis  ikke  mere,  end  de  foranstaltninger,  der  er  kræves  for  

vandområder,  for  hvilke  formålet  er  god  tilstand.”155

En  af  to  foreløbige  betingelser  i  artikel  4,  stk.  5,  skal  gælde:  1)  Det  specifikke  vandområde  

er  "sådan  påvirket  af  menneskelig  aktivitet,  som  bestemt  i  overensstemmelse  med  artikel  

5,  stk.  1",  eller  2)  "deres  naturlige  forhold  er  sådan,  at  opnåelsen  af  disse  mål  ville  være  

umulig  eller  uforholdsmæssig  dyr”.
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om  dispensationer.”  Særligt  den  anden  betingelse  indeholder  således  en  vurdering,  der  

omfatter  politiske  såvel  som  økonomiske  hensyn.

Ud  fra  et  globalt  miljøpåvirkningssynspunkt  kan  det  argumenteres,  at  dansk  landbrug  

kan  udgøre  et  "miljøbehov",  selvom  det  kræver  opstilling  af  mindre  stramme  miljømål  

efter  vandrammedirektivet.  Argumentet  går  på,  at  en  sådan  produktion  i  Danmark  ville  

give  mindre  global  miljøbelastning  i  stedet  for  at  flytte  fødevareproduktionen  til  andre  

lande,  der  opererer  under  endnu  mindre  strenge  miljøkrav.  Som  beskrevet  i  afsnit  2.1  

ovenfor  er  TEUF-princippet  om  miljøskader  imidlertid  afhjulpet  ved  kilden,  og  det  er  imod  

en  sådan  tilgang.  EU's  regelværk  på  miljøområdet  giver  ingen  juridisk  begrundelse  for  en  

global  "handelsordning"  eller  tilsvarende  lovgivningsmæssig  udjævningsmekanisme  for  

reduktion  og  forebyggelse  af  nitrogenforurening.  En  medlemsstat  kan  således  ikke  opstille  

mindre  strenge  miljømål  i  Danmark  for  at  undgå  en  stigning  i  forureningen  andre  steder  i  

verden,  hvis  produktionen  outsources.

Bestemmelsen  bør  dog  fortolkes  under  hensyntagen  til  direktivets  overordnede  formål  

samt  de  supplerende  kumulative  betingelser  i  artikel  4.5.(a)  –  (d),  som  alle  skal  være  

opfyldt.

Selvom  det  kunne  hævdes,  at  landbrug  (f.eks.  fødevareproduktion)  udgør  et  

samfundsøkonomisk  behov,  er  det  også  et  krav,  at  det  kan  begrundes  at  udgøre  et  

miljøbehov.  Da  påvirkningen  af  kvælstofudledningen  fra  landbruget  påvirker  både  

kystvandet  og  de  arter  og  naturtyper,  der  lever  i  kystvandene  negativt,  er  det  

usandsynligt,  at  landbrugets  kvælstofudledning  fra  et  juridisk  perspektiv  opfylder  

kriterierne  for  at  opfylde  et  miljøbehov  og  dermed,  betingelsen  i  artikel  4.5,  litra  a),  kan  

ikke  opfyldes.

Det  skal  nævnes,  at  i  det  usandsynlige  tilfælde,  at  en  sag  opfylder  testen  i  artikel  4.5  

(a),  skal  følgende  yderligere  betingelser  være  opfyldt:

•  Den  højest  mulige  økologiske  og  kemiske  tilstand  opnås  (artikel  4.5(b)  •  Der  sker  

ingen  yderligere  forringelse  af  den  berørte  vandmasses  tilstand  (artikel  4.5(c)  •  En  

specifik  omtale  af  etableringen  af  mindre  strenge  miljømål  og  årsagerne  hertil  i  

vandområdeplanen  (artikel  4,  stk.  5,  litra  d).

Især  testen  i  artikel  4.5  (a)  er  fremhævet  i  CIS-vejledning  nr.  20  som  afgørende  for  

bestemmelsens  anvendelighed;  "De  miljømæssige  og  socioøkonomiske  behov,  som  en  

sådan  menneskelig  aktivitet  tjener,  kan  ikke  opnås  med  andre  midler,  som  er  en  væsentligt  

bedre  miljømæssig  mulighed,  der  ikke  medfører  uforholdsmæssige  omkostninger."  Den  

menneskelige  aktivitet  –  i  dette  tilfælde  kvælstofemissioner  forårsaget  af  landbruget  –  skal  

således  dække  både  miljømæssige  og  socioøkonomiske  behov,  som  ikke  kan  opnås  på  

anden  vis.
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"(t)  Årsagerne  til  dispensationer  blev  rapporteret  på  vandområdeniveau.

Begrundelser  for  undtagelser  blev  rapporteret  i  WISE.  Hvorvidt  der  er  udviklet  klare  kriterier  

for  anvendelse  af  "teknisk  ugennemførlighed",  "uforholdsmæssigt  store  omkostninger"  og  

"naturlige  forhold"  kan  dog  ikke  vurderes  på  grund  af  manglende  indberettede  metodiske  

dokumenter  for  anvendelse  af  dispensationer  i  overflade-  og  grundvandsforekomster. .

212
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Se  5.  Implementeringsrapport  vedrørende  Danmark  side  14-15  og  111-112.

Danmark  har  ikke  tidligere  anvendt  artikel  4.5  på  kystvande.  Det  følger  heraf,  at  der  ikke  

er  opnået  danske  erfaringer  med  mulige  begrundelser  for  en  dispensation  for  sådanne  

specifikke  danske  kystfarvande.

Anvendelse  af  artikel  4.5  i  tredjelande

Det  går  ud  over  omfanget  af  denne  undersøgelse  at  vurdere,  om  den  svenske  

fortolkning  af  artikel  4.5  (a)  er  i  overensstemmelse  med  vandrammedirektivet.  

Begrundelsen  for,  at  havnedrift  opfylder  et  vigtigt  og  specifikt  socioøkonomisk  behov,  og  

at  en  "god"  status  ville  kræve  uforholdsmæssigt  store  omkostninger  (f.eks.  genopbygning  

af  havneinfrastrukturer),  er  dog  sunde.  Desuden  er  brugen  af  artikel  4.5  på  et  så  lille  antal  

kystvande  også  i  overensstemmelse  med,  at  denne  undtagelse  er  beregnet  til  specifikke  

tilfælde.

I  forlængelse  af  det  svenske  eksempel  er  det  vigtigt  at  understrege,  at  begge  grunde  

i  artikel  4.5  (a)  bør  være  opfyldt,  og  at  undtagelsen  kun  kan

Alle  undtagelser  er  motiveret  af  den  hydromorfologiske  status  og  de  

hydrogeografiske  forhold,  som  kun  understøtter  et  "moderat"  miljømål.  Alle  de  

vandområder,  der  er  underlagt  en  mindre  stringent  miljømålsætning,  støder  op  til  

havneaktiviteter,  hvor  det  er  vurderet,  at  havnene  opfylder  et  miljømæssigt  og  

samfundsøkonomisk  behov,  der  ikke  uden  uforholdsmæssigt  store  omkostninger  kan  

dækkes  på  en  måde,  der  er  bedre  for  miljøet.  Undtagelserne  er  således  begrundet  i  de  

uforholdsmæssige  omkostninger,  der  kræves  for  at  opnå  en  'god'  miljøtilstand.

Vanskeligheden  ved  at  bestå  testen  af  andre  midler  og  betingelsen  om,  at  den  

igangværende  landbrugspraksis,  der  fører  til  kvælstofemissioner,  skal  opfylde  et  

miljøbehov,  understreges  yderligere  af  vurderingen  fra  EF.  Det  er  anført,  at  når  man  

anvender  artikel  4.5  og  potentielt  udformer  reviderede  vandområdeplaner,  bør  det  ske  på  

en  måde,  der  omfatter  bedre  dokumentation  for  de  metoder,  der  anvendes  til  at  vurdere  

opfyldelsen  af  obligatoriske  kriterier.  Dette  fremhæves  på  følgende  måde  af  Kommissionen:

Det  kan  således  konkluderes,  at  EF,  når  den  gennemgår  3.  og  følgende  

vandområdeplan,  vil  være  særligt  fokuseret  på  årsagerne  til  undtagelser  anvendt  af  
medlemsstaterne.

Af  de  to  tredjelandsregioner,  der  deltager  i  denne  juridiske  undersøgelse,  er  det  kun  

Sydsverige,  der  har  gjort  brug  af  artikel  4.5  i  3.  vandområdeplan.  Det  er  dog  kun  blevet  

anvendt  på  3  %  af  dets  kystvandområder  (8  ud  af  289).
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4.3.1  Undtagelser  i  en  grænseoverskridende  sammenhæng

2)  at  sikre,  at  alle  mål  og  beskyttelsesniveauer  i  eksisterende  fællesskabslovgivning,  såsom  

nitratdirektivet  og  habitatdirektivet,  opfyldes  fuldt  ud.

Anvendelse  af  de  fælles  betingelser  for  anvendelse  af  undtagelser  –  artikel  4.8  og  4.9

Endvidere  er  der  ifølge  CIS  GD  no.  20,  side  20,  "et  'mindre  stringent  mål'  betyder  [...]  ikke,  at  (a)  

de  andre  kvalitetselementer  får  lov  til  at  forringes  til  den  status,  som  dikteres  af  det  værst  ramte  

kvalitetselement  eller  (b)  potentialet  for  forbedringer  i  tilstanden  af  andre  kvalitetselementer  kan  

ignoreres."  På  den  baggrund  er  en  mindre  stringent  miljømålsætning  derfor  kun  gældende  for  

den  pågældende  konkrete  QE,  og  det  kan  derfor  ikke  konkluderes,  at  den  svenske  case  kan  

anvendes  på  dansk  kontekst:  Selv  om  et  vandområde  har  en  dispensation  for  en  reduceret  

miljøbeskyttelse  på  grund  af  f.eks.  hydromorfologi,  ville  det  ikke  undtage  rettidig  implementering  

af  de  foranstaltninger,  der  er  forbundet  med  en  "god"  status  på  de  resterende  QE'er.

1)  den  forlængede  frist  eller  det  mindre  strenge  miljømål  ikke  fører  til,  at  miljømålet  ikke  opfyldes  

i  andre  vandområder,  og

Når  det  kommer  til  grænseoverskridende  forurening/emissioner  fra  andre  lande  (jf.  også  

Opgave  5  om  byrdefordeling),  CIS-vejledning  nr.  20,  Bilag  II:  Undtagelser  i  en  

grænseoverskridende  kontekst  angiver,  at  betingelsen  krævet  i  WFD  artikel  4.5  (“så  påvirket  af  

menneskelig  aktivitet,  som  bestemt  i  overensstemmelse  med  artikel  5,  stk.  1"),  kan  ikke  finde  

anvendelse,  hvis  den  menneskelige  aktivitet,  der  forårsager  forureningen  eller  de  økologiske  

påvirkninger,  ligger  uden  for  medlemsstatens  jurisdiktion.  I  tilfælde  af  grænseoverskridende  

virkninger  er  der  ingen  menneskelig  aktivitet  inden  for  medlemsstaternes  kompetence,  som  kan  

sammenlignes  med  en  anden.  Som  sådan  gælder  denne  betingelse  ikke  i  tilfælde  af  

grænseoverskridende  forurening  eller  grænseoverskridende  økologiske  påvirkninger.

socioøkonomiske”  behov.

For  internationale  vandområdedistrikter  etableret  efter  vandrammedirektivets  artikel  3.3,  

kræver  artikel  13.2,  at  medlemsstaterne  søger  at  udvikle  en  international  vandområdeplan.  

Hvis  en  sådan  international  vandområdeplan  ikke  fremstilles,  skal  medlemsstaterne  udarbejde  

vandområdeplaner,  der  mindst  dækker  de  dele  af  det  internationale  vandområdedistrikt,  der  falder

anvendes,  når  den  menneskelige  aktivitet  tjener  både  ”miljømæssige  og

I  lighed  med  analysen  ovenfor  om  artikel  4.4  er  anvendelsen  af  artikel  4.5  yderligere  

indsnævret  af  de  strenge  fælles  betingelser,  der  er  fastsat  i  artikel  4.8  og  4.9  i  vandrammedirektivet,  

hvilket  forpligter  medlemsstaterne  til  at  sikre  –  når  de  anvender  artikel  4.4  og  4.5  –  at

Der  henvises  til  afsnit  4.2.4.  for  en  væsentlig  analyse  af  forudsætningerne  for  at  anvende  artikel  

4.5  med  hensyn  til  de  fælles  betingelser  i  vandrammedirektivets  artikel  4.8  og  4.9.
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4.5
4.3.2  Konklusion  om  den  videre  anvendelse  af  vandrammedirektivets  artikel

på  et  åbent  anbringende  om  afhjælpning,  forhandling,  koordinering,  handling  eller  andre  foranstaltninger,  

der  skal  træffes.  Det  er  sidste  udvej  som  CIS-vejledning  nr.  20,  bilag  II  anfører,  at  det  centrale  spørgsmål,  

der  påberåber  sig  art.  12  er  bevis  for,  at  medlemsstaterne  har  truffet  alle  rimelige  foranstaltninger  for  at  

opfylde  de  juridiske  forpligtelser.

Dette  betyder,  at  artikel  12  skal  ses  som  en  sidste  udvej  for  en  medlemsstat  baseret

Som  sådan  kan  artikel  12  ikke  ses  som  en  klar  eller  forudsigelig  retlig  vej  til  at  tillade  undtagelser  fra  

vandrammedirektivet,  der  fører  til  at  reducere  foranstaltninger  og  handlinger.

•  En  af  de  to  foreløbige  betingelser  er  opfyldt:

Hvis  en  medlemsstat  identificerer  et  problem,  som  har  en  indvirkning  på  forvaltningen  af  dens  

vand,  men  som  ikke  kan  løses  af  den  pågældende  medlemsstat,  skal  WFD  art.  12  giver  medlemsstaten  

mulighed  for  at  indberette  spørgsmålet  til  Kommissionen  og  enhver  anden  berørt  medlemsstat  og  kan  

fremsætte  anbefalinger  til  løsning  af  det.  Dette  kan  også  anvendes  i  tilfælde  af  emissioner  fra  tredjelande ,  

selvom  artikel  12  ikke  fortæller  noget  om  resultatet  eller  konsekvenserne  af  en  sådan  indberetning  med  

hensyn  til  brugen  af  undtagelser.  CIS-vejledning  nr.  20,  bilag  II  er  temmelig  svag  i  sit  sprog,  der  vejleder  

denne  mulige  brug  af  artikel  12,  hvori  det  hedder,  at  det  "kan  påberåbes  i  forskellige  situationer  i  forbindelse  

med  undtagelser.  Den  kan  f.eks.  anvendes  i  tilfælde,  hvor  der  ikke  gives  oplysninger  om  undtagelser,  eller  

den  kan  anvendes  til  at  løse  det  problem,  som  en  nabomedlemsstat  skal  ansøge  om  fritagelse  for."  Det  giver  

også  et  ret  åbent  bud  på  EF's  mulige  handlinger;  "Kommissionens  mulige  reaktion  vil  variere  afhængigt  af  

spørgsmålet".

a)  Det  specifikke  vandområde  er  "således  påvirket  af  menneskelig  aktivitet,  som  bestemt  

i  overensstemmelse  med  artikel  5,  stk.  1",  eller

Sammenfattende  er  betingelserne  for  at  anvende  artikel  4.5  i  3.  RBMP  -  som  fortolket  i  CIS  

GD'er,  retspraksis  fra  EU-Domstolen  og  udtalelser  fra  EF  i  Fitness  Check  og  Fifth  Implementation  

Report  -  som  følger:

inden  for  deres  territorium  for  at  nå  målene  i  vandrammedirektivet.  Med  henblik  herpå  kræver  

vandrammedirektivets  artikel  3,  stk.  4,  at  medlemsstaterne  opnår  koordinering  mellem  vandområdeplanerne  

og  indsatsprogrammet,  også  ved  at  bruge  eksisterende  strukturer,  der  stammer  fra  internationale  aftaler,  og  

i  sidste  ende  ved  hjælp  fra  EF.  Som  sådan,  og  også  som  følge  af  andre  EU-  eller  internationale  retlige  

forpligtelser,  er  medlemsstaterne  forpligtet  individuelt  og  som  en  fælles  indsats  for  at  håndtere  

grænseoverskridende  forurening,  hvor  en  sådan  har  en  indvirkning  på  gennemførelsen  af  vandrammedirektivet.  

Hvor  det  er  relevant,  skal  dette  også  involvere  den  relaterede  koordinering  af  foranstaltninger  til  at  imødegå  

sådanne  grænseoverskridende  emissioner  og  koordineret  brug  af  undtagelser,  hvis  og  hvor  det  er  relevant.

Dette  omfatter  også  de  nødvendige  koordineringsforsøg  for  internationale  vandområdeplaner,  WFD  Art.  

3.4  og  art.  13.2.
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udelukke  eller  kompromittere  opfyldelsen  af  dette  direktivs  mål  i  andre  
vandområder  inden  for  samme  vandområdedistrikt  og  er  i  overensstemmelse  

med  gennemførelsen  af  anden  fællesskabsmiljølovgivning.  (Artikel  4.8).

•  Medlemsstaterne  skal  garantere  mindst  samme  beskyttelsesniveau  som

•  Medlemsstaterne  sikrer,  at  ansøgningen  ikke  permanent

den  eksisterende  fællesskabslovgivning  ved  anvendelse  af  artikel  4.5  (artikel  

4.9)  og  forlængelse  af  fristen  må  ikke  kompromittere  medlemsstaterne  med  

at  opfylde  målene  for  individuelle  beskyttede  områder  (artikel  4.1,  litra  c).

aktivitet  kan  ikke  opnås  med  andre  midler,  som  er  en  væsentlig  bedre  

miljømæssig  mulighed,  der  ikke  indebærer  uforholdsmæssigt  store  

(igangværende  landbrug),

vand,  og

a)  de  miljømæssige  og  socioøkonomiske  behov,  som  mennesker  tjener

niveauer  på  50  mg/l  i  grundvandet  ikke  kan  opfyldes  eller  risikerer  at  blive  

overskredet,  skal  der  træffes  yderligere  foranstaltninger  i  henhold  til  nitratdirektivet,

c)  der  ikke  sker  yderligere  forringelse  af  den  berørte  krops  status

•  Alle  fire  supplerende  betingelser  er  opfyldt

•  Hvis  nitratforurening  ikke  kan  ses  reduceret  og/eller  max  nitrat

b)  "deres  naturlige  forhold  er  af  en  sådan  art,  at  det  ville  være  umuligt  eller  

uforholdsmæssigt  dyrt  at  nå  disse  mål".

b)  den  højest  mulige  økologiske  og  kemiske  tilstand  opnås,

d)  fastsættelse  af  mindre  strenge  miljømål  og  årsagerne  hertil  er  specifikt  nævnt  

i  vandområdeplanen.

Desuden  kan  artikel  4.5  ikke  stå  alene.  En  væsentlig  hindring  for  at  anvende  artikel  4.5  ligger  

i  forpligtelsen  i  artikel  4.8  og  især  4.9  i  vandrammedirektivet  nævnt  ovenfor,  der  forpligter  

medlemsstaterne  til  at  sikre,  at  anden  EU-lovgivning  ikke  kompromitteres,  når  de  anvender  

undtagelser  efter  vandrammedirektivet.  Følgende  forpligtelser,  der  følger  af  nitratdirektivet,  vil  

således  højst  sandsynligt  i  praksis  gøre  det  umuligt  at  opstille  mindre  strenge  miljømål,  der  

fører  til  større  udledninger  af  nitrat.

Det  følger  af  ovenstående,  at  anvendelsen  af  artikel  4.5  fra  et  juridisk  synspunkt  ikke  giver  

yderligere  RFM,  der  fører  til  en  reduceret  tilgang  til  foranstaltninger  og  handlinger.  Denne  

konklusion  følger  de  strenge  betingelser  for  at  anvende  bestemmelsen,  nemlig  artikel  4,  stk.  

5,  litra  a),  og  også  den  nylige  erklæring  fra  EF  i  den  femte  gennemførelsesrapport.  Her  

fremhæves  behovet  for  bedre  dokumentation  for  de  metoder,  der  anvendes  til  at  vurdere  

opfyldelsen  af  obligatoriske  kriterier  ved  anvendelse  af  dispensationer.  Det  hævdes  også,  at  

anvendelsen  af  undtagelsen  ikke  er  beregnet  til  generel  anvendelse  for  de  fleste  

vandområder,  men  kun  skal  anvendes  i  særlige  tilfælde.
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C-197/18,  punkt  64-68  

C-197/18,  punkt  58  og  C-237/12,  punkt  29.

Medlemsstaterne  skal  basere  deres  nitrathandlingsprogrammer  på  "de  bedste  

tilgængelige  videnskabelige  og  tekniske  data  og  de  fysiske,  geologiske  og

Det  er  også  af  afgørende  betydning  at  bemærke,  at  EUCJ  har  bekræftet  

vigtigheden  af  nitratdirektivets  artikel  5,  stk.  3,  litra  a)  og  b),  som  kræver

Endvidere  kan  anvendelsen  af  artikel  4,  stk.  5,  potentielt  føre  til  overtrædelse  

af  forpligtelser  efter  habitat-  og  havstrategirammedirektivet.  Anvendelse  af  

artikel  4.5  -  fastsættelse  af  mindre  strenge  miljømål  -  ville  kræve,  at  betingelserne  

i  artikel  14  for  at  undtage  fra  miljømålene  i  MSFD  er  opfyldt.  Endvidere  vil  anvendelse  af  

artikel  4.5  for  en  specifik  kystvandsforekomst,  som  omfatter  et  marint  Natura  2000-område,  

i  det  mindste  kræve  en  passende  vurdering  for  at  fastslå,  at  et  mindre  strengt  miljømål  efter  

vandrammedirektivet  og  de  tilhørende  ledsageforanstaltninger,  der  anvendes,  ikke  vil  

bringe  målsætningerne  i  fare.  fastlagt  for  det  enkelte  Natura  2000-område  og  direktivets  

generelle  målsætning  om  at  bevare  eller  genoprette  gunstig  bevaringsstatus.  En  klarere

Det  er  af  central  betydning,  når  man  vurderer  potentiel  RFM  inden  for  

rammerne  af  vandrammedirektivet,  at  huske  på  forpligtelsen  til  at  implementere  

yderligere  foranstaltninger/forstærket  indsats  for  at  reducere  og  forhindre  

nitratforurening  fra  landbrugskilder,  når  bidraget  fra  landbrugskilder  er  "betydeligt".

Konklusionen  af  sammenhængen  mellem  direktiverne  vil  dog  kræve  en  vurdering  

af  en  specifik  vandforekomst  af,  om  de  specifikke  mål  efter  direktiverne  vil  blive  

kompromitteret  af  større  udledninger  af  kvælstof.

•  Potentielt  nødvendige  yderligere  tiltag  implementeret  gennem  

nitrathandlingsprogrammer  kan  således  ikke  udskydes  på  grund  af  

igangværende  videnskabelige  diskussioner  og  yderligere  forskning  i  metodologi  mv.

specifikt  inkluderet  i  lovgivningen  om  nitrathandlingsprogrammet  underlagt  

nitratdirektivets  artikel  5,  stk.  4  og  5.157

•

klimatiske  forhold  i  hver  region”.

På  baggrund  af  ovenstående  er  det  juridisk  set  ikke  relevant  at  gå  i  detaljer  med,  hvordan  

man  anvender/udvikler  mindre  stringente  målsætninger,  eller  i  overvejelser  om  mulige  

alternative  veje  til  at  gennemføre  målsætningerne.

•

4.3.3  Slutnote  relateret  til  ToR
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›  På  baggrund  af  eksisterende  undersøgelse  fra  AU  præsenteres  en  beskrivelse  af  et  til  

to  alternativer  til  bestemmelse  af  referencetilstanden  for  kystvande.

›  En  gennemgang  af  muligheden  for  at  anvende  metoder  og  forudsætninger  (inden  for  

EU-direktiver  og  retningslinjer)  fra  nabolande.

4.4.1  Målsætning

4.4.2  Analyse  og  vurdering

›  Vurdering  af  videnskabelige  spilleregler  til  bestemmelse  af  reference  N-belastningen

›  Gennemgang  af  anvendeligheden  af  sådanne  alternativer  samt  deres  begrænsninger.
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4.4  Opgave  10:  Manøvreringsrum,  referencetilstand

(til  referencebetingelse).

Vandrammedirektivet,  bilag  V,  1.2,  normative  definitioner  definerer  en  sammenhæng  mellem  

status  for  biologiske  kvalitetselementer  og  understøttende  fysisk-kemiske  kvalitetselementer;  

bestemmelserne  i  bilag  II,  1.5,  om  vurdering  af  påvirkning  kræver  vurdering  af  

overfladevandsstatus  relateret  til  tryk;  og  bestemmelserne  i  bilag  V,  1.4,  om  udvikling  af  

klassegrænser  og  klassificering  af  økologisk  tilstand  foreskriver  statusklassificering  efter  en  

skala  (EQR),  der  beskriver  forholdet  mellem  klassegrænser  og  referenceforhold.  I  tilfælde  hvor  
henvisning

Fastlæggelse  
af  referencebetingelser

Underopgaver:

betingelser  ikke  kan  etableres  ved  brug  af  "sande"  referencesteder  eller  ved  

sammenligning  med  andre  relevante  vandforekomsttyper,  overlades  det  til  medlemsstaterne  

at  bruge  historiske  data,  om  nødvendigt,  i  kombination  med  hindcasting-modellering  for  at  

etablere  sammenhængen  mellem  referenceforholdene  for  det  biologiske  kvalitetselement  og  

referencebetingelserne  for  det  understøttende  kvalitetselement  (VRD,  bilag  II,  1.3  (iii)  og  (v)).  

CIS-GDs  nr.  5,  nr.  10,  nr.  13  og  især  nr.  14  (2008-2011  version)  præciserer  Kommissionens  

forståelse  af,  hvordan  disse  bestemmelser  skal  fortolkes  videnskabeligt  –  se  også  afsnit  3.1.

I  deres  bidrag  til  1.  fase  interkalibreringsprocessen  brugte  Danmark,  Tyskland  og  Sverige  en  

kombination  af  overvågningsdata;  historiske  data;  og  regressionsmodellering  til  etablering  af  

et  tryk-påvirkningsforhold.  Især  mellem  nitrogen/Chl-a-koncentrationer  i  deres  udledning  af  

referencebetingelser  for  Chl-a.  For  Chl-a  var  samme  metode  grundlaget  for  2.  fase  

interkalibrering  mellem  Danmark  og  Tyskland.  Danmark  brugte  også  sådanne

Vurder  eventuelt  råderum  i  forhold  til  fastlæggelse  af  referencetilstanden  og  miljømålene.  

Beskrivelse  af  et  til  to  alternativer  til  at  bestemme  referencetilstanden,
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Her  er  det  vigtigt  at  understrege,  at  det  ikke  er  en  referencebelastning,  der  repræsenterer  et  enkelt  år  eller  en  

bestemt  tidsperiode  (f.eks.  kvælstoftilførsel  i  'år  1900'),  der  bestemmer  referencebetingelserne  for  de  biologiske  

elementer  –  det  er  påvirkningsniveauet. /ændring  –  beskrevet  ved  status  for  det  biologiske  element,  der  skal

metode  vedrørende  ålegræsdybdegrænse,  hvor  referenceforhold  var

Baseret  på  analysen  i  afsnit  3.1  og  3.2  af  anvendelsen  af  forskellige  statistiske  tilgange  for  de  to  STAT-

modeller,  der  anvendes  i  RBMP2  og  RBMP3,  kunne  en  fordel  ved  at  bruge  den  ene  frem  for  den  anden  

ikke  identificeres.

Referenceforhold  i  de  nuværende  danske  RMBP'er  er  udledt  af  modelberegninger  af  Chl-a  

referencetilstandsværdierne  baseret  på  næringsstoftilførsler  fra  oplande  til  de  enkelte  vandområder.  

Næringsstoftilførslen  er  beregnet  ud  fra  koncentrationsdata,  der  repræsenterer  'uforstyrrede'  vandløb  –  

inklusive  10-20%  landbrugets  arealanvendelse,  ingen  eller  meget  få  punktkilder  fra  spredte  husholdninger  

og  atmosfæriske  aflejringer.  Som  sådan  kan  det  betragtes  som  en  'baggrunds'belastning  tæt  på  'nul'  

påvirkning  fra  menneskelige  aktiviteter.

Som  konkluderet  i  afsnit  3.1  og  3.2  viser  dokumentationen  om  RBMP2  og  RBMP3s  ikke  sådanne  tryk-

påvirkningsforhold  (gradienter),  der  dækker  hele  trykområdet  inklusive  referencebetingelser,  hverken  for  Chl-a  

eller  for  ålegræsdybdegrænsen.  Frembringelse  af  tryk-påvirkningsforhold  for  både  Chl-a  og  ålegræsdybdegrænsen  

(inklusive  Kd  -  proxy)  og  især  nitrogenkoncentration  og  vandgennemsigtighed  vil  hjælpe  med  vurderingen  af  

konsistensen  i  de  etablerede  referencebetingelser  som  beskrevet  nedenfor.

I  begge  vandområdeplaner  bygger  MECH-modellerne  i  sig  selv  på  konceptuelle  relationer,  men  fokus  har  været  

på  at  demonstrere  tryk-påvirkningsgradienter  mellem  næringsstofbelastning  og  Chl-a,  næringsstofkoncentrationer  

og  Kd  -  proxyen  for  ålegræsdybdegrænsen.  Tryk-responsgradienter  er  kun  demonstreret  for  kalibreringsområdet  

med  det  formål  at  bestemme  MAI  for  nitrogen.  Modellen  bør  dog  være  i  stand  til  at  producere  tryk  

(nitrogenkoncentration)-påvirkningsgradienter  for  næringsstofkoncentrationer  versus  Chl-a-koncentration  og  

dække  et  fuldt  trykområde  inklusive  referencebetingelser.

forbundet  med  et  tryk-påvirkningsforhold  mellem  'nitrogenkoncentration'  og  'ålegræsdybdegrænse'  i  en  første  

øvelse  med  bestemmelse  af  H/G-  og  G/M-klassegrænserne  for  nitrogenkoncentration.  Resultaterne  af  denne  

tilgang  for  Chla  blev  godkendt  af  Kommissionen  og  inkluderet  i  interkalibreringsbeslutningen  (European  

Commission  (EC),  2008a).

Resultaterne  af,  at  de  statistiske  analyser  ikke  omfattede  analyser  fremtvunget  af  den  begrebsmæssige  

sammenhæng,  som  blev  brugt  i  tidligere  udledning  af  referencebetingelser,  som  foreskrevet  i  CIS-

vejledningsdokumenterne,  leder  dog  til  en  konklusion  om,  at  de  danske  metoder  kunne  have  gavn  af  at  

inkludere  konceptuelt  pres.  -påvirkningsforhold  i  STAT-modellerne.

etableret  baseret  på  historiske  data  og  referencetilstandsværdierne  var
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160

159

Der  er  rejst  kritik  af  at  bruge  'lys  på  bunden'  som  en  proxy-deskriptor  (ved  lysdæmpningsparameteren  Kd)  

for  ålegræsdybdegrænsen.  Som  fremhævet  i  afsnit  3.1  og  3.4  er  det  vigtigt  at  skelne  mellem  proxy  Kd  -  

deskriptoren  og  parameteren  Kd ,  der  bruges  til  at  beskrive  den  faktiske  lysdæmpning.  Med  henblik  på  

modelestimering  af  MAI'er  vil  en  hvilken  som  helst  proxy  for  ålegræsdybdegrænse  gøre  det,  så  længe  der  

kan  påvises  en  stærk  begrebsmæssig  sammenhæng  mellem  de  to,  som  det  er  tilfældet  for  Kd.  Alligevel.  

Modellering  af  gennemsigtighed  eller  lysforhold  på  havbunden  er  en  væsentlig  forudsætning  for  at  vurdere,  

om  disse  forhold  vil  kunne  understøtte  opnåelse  af  god  status  for  ålegræskvalitetselementet.

vis  "ingen,  eller  kun  meget  mindre  tegn  på  forvrængning"  -  se  nedenfor,  og  afsnit  3.1  og  4.159

I  betragtning  af,  at  der  hverken  eksisterer  "sande"  referencesteder  eller  historiske  data  for  Chl-a-

koncentration,  for  at  udlede  referencebetingelser  for  dette  kvalitetsunderelement,  skal  man  bruge  

eksisterende  overvågningsdata,  der  repræsenterer  forhøjet  eutrofieringsstatus;  at  vælge  den  passende  

mulighed;  og  at  anvende  procedurerne  og  metoderne  til  at  udlede  referencebetingelser  som  beskrevet  i  

afsnit  3.1.  I  tilfældet  med  2.  og  3.  vandområdeplan  følger  den  anvendte  tilgang  disse  principper  og  giver  

måder  til  at  differentiere  referencebetingelser  for  individuelle  vandområder,  som  sandsynligvis  ikke  kunne  

opnås  på  en  alternativ  måde.  Inklusive  brug  af  den  konceptuelle  sammenhæng  mellem  kvælstofkoncentration  

og  Chl-a-koncentration,  genereret  baseret  på  overvågningsdata,  herunder  data  og  observationer  fra  andre  

lande,  der  deler  økotyper,  og  statistiske  analyser,  og  sammenligning  af  resultaterne  med  andre  lande  kan  

bidrage  til  en  øget  tillid  til  det

For  ålegræsdybdegrænse  findes  historiske  observationer,  der  repræsenterer  høj  økologisk  

status,  men  de  samme  overvejelser  som  for  Chl-a  gør  sig  gældende  med  hensyn  til  at  koble  det  

biologiske  kvalitetselement  til  det  eller  de  understøttende  kvalitetselementer.

Data  brugt  til

afledte  referencebetingelser.  Desuden  vil  det  bidrage  til  at  opnå  overensstemmelse  med  VRD's  

normative  definitioner  ved  at  etablere  forbindelsen  mellem  det  biologiske  kvalitetselement  og  det  eller  de  

understøttende  kvalitetselementer.  Uanset  dette  er  det  2nd  opinion-teamets  vurdering,  at  det  ikke  ville  ændre  

de  estimerede  MAI'er  væsentligt,  hvis  der  blev  sat  mere  fokus  på  dette  spørgsmål.

afsnittet  om  'Nitrogenbelastning  i  referencetilstand'  og  frem.  I  kombination  med  den  

nuværende  danske  tilgang  vil  det  bidrage  til  at  øge  tilliden  til  de  resulterende  referencetilstandsværdier.

aflede  referencebetingelser

En  alternativ  måde  at  etablere  referencebetingelser  på  er  at  følge  CIS-GD  nr.  14's  bilag  III:  Retningslinjer  for  

udledning  af  referencebetingelser  og  definition  af  benchmarks  for  interkalibrering160  som  beskrevet  i  afsnit  

3.1  og  brugt  som  beskrevet  nedenfor  i

Se  afsnit  4.5  muligheder  for  at  revidere  etablerede  referencebetingelser  og  EQR'er  På  

trods  af  at  de  er  inkluderet  i  vejledning  nr.  14  (2008-2011)  om  interkalibrering,  specificerer  

bilaget  Europa-Kommissionens  2008  "Guidelines  for  oversættelse  af  interkalibreringsresultaterne  

til  de  nationale  klassifikationssystemer  og  at  udlede  referencebetingelser” (EF  2008b),  der  gælder  for  

alle  kystnære  farvande,
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Indekset  omfatter  ålegræs,  som  er  vejet  to  gange  i  indekset,  da  det  hviler  på  et  bedre  

videnskabeligt  datagrundlag  end  andre  makroalger.  Statusklassificering  bygger  på  

dybdegrænse  samt  afvigelsen  af  den  historiske  maksimale  arealudstrækning.

Enhver  ny  dokumentation  fra  Tyskland  og  Sverige  i  interkalibreringsprocessen  om  

eventuelt  reviderede  metoder  til  at  udlede  referencebetingelser  er  ikke  blevet  identificeret  

af  denne  gennemgang.  Imidlertid  viser  beskrivelsen  af  de  tyske  referencebetingelser  for  

Chl-a  i  afsnit  3.8,  at  den  tyske  tilgang  til  referencebetingelsen  blev  revideret  for  Østersøen  
for  RBMP2.  Bekræftelse

Det  skal  dog  understreges,  at  Kd  -proxyværdien  ikke  kan  bruges  til  klassificering  af  

biologisk  kvalitetsstatus  baseret  på  overvågningsdata  om  gennemsigtighed  udtrykt  

ved  Kd.  Der  gælder  kun  overvågningsdata  om  ålegræsdybdegrænsen.  Ikke  desto  

mindre  tjener  overvågningsdata  om  gennemsigtighed  ved  klassificeringen  af  

økologisk  tilstand  til  vurderingen  af,  om  de  overvågede  lysforhold  er  tilstrækkelige  til  

at  understøtte  opnåelsen  af  god  tilstand  for  ålegræs/(frøede  planter).

Ved  fastlæggelse  af  referencebetingelser  og  bestemmelse  af  økologiske  klassegrænser  

for  Chl-a,  tog  Tyskland  og  Sverige  grundlæggende  samme  tilgang  som  Danmark  til  at  

udlede  referencebetingelser  indledningsvis  i  1.  fase  interkalibrering  ved  at  bruge  historiske  

data  kombineret  med  data  fra  nuværende  år  og  ved  bagstøbt  modellering .  En  ret  simpel  

modelleringstilgang  blev  anvendt  af  alle  tre  lande  baseret  på  tryk-påvirkningsforholdet  

etableret  mellem  Chl-a  og  nitrogenkoncentration  ved  hjælp  af  regressionsmodeller  og  

modelestimerede  nitrogenbelastninger.

lande

Medlemsstaterne  kan  frit  vælge  metoder  til  at  udlede  referencebetingelser  og  udvikle  

klassifikationssystemer  til  deres  implementering  af  vandrammedirektivets  krav,  forudsat  at  

de  følger  bestemmelserne  i  vandrammedirektivet.  WFD-interkalibreringssystemet  giver  

proceduren  og  metoden  til  at  sikre  sammenlignelighed  mellem  sådanne  metoder  og  

klassifikationssystemer.  Erfaringerne  fra  interkalibreringsprocessen  viser  i  nogle  tilfælde,  

at  klassifikationssystemerne  er  udviklet  efter  den  samme  videnskabelige  tilgang  i  forskellige  

medlemsstater,  men  i  mange  tilfælde  er  systemerne  udviklet  efter  nationale  traditioner,  

f.eks.  til  overvågningsmetoder  og  dataindsamling.  samt  videnskabelige  metoder;  dog  ved  

at  anvende  den  samme  konceptuelle  videnskabelige  tilgang.

Nabo

Udviklingen  af  indikatorer  er  ikke  afsluttet  og  endnu  ikke  endeligt  

interkalibreret.  Færdiggørelse  og  brug  af  disse  indikatorer  ved  at  parre  dem  med  de  

eksisterende  indikatorer  kan  også  bidrage  til  at  mindske  usikkerheden  og  øge  tilliden  til  

at  udlede  referencebetingelser  og  beregning  af  MAI'er.

Andre  biologiske  

kvalitetselementer

af  en  sådan  udvikling  og  analyse  af  den  anvendte  metode  til  en  vurdering  af,  om  det  vil  

være  nyttigt  for  den  danske  metode  at  anvende  metoden,  vil  kræve  mere  omfattende  

ressourcer  end  afsat  til  denne  gennemgang  (afsnit  3.8).  Den  tyske  metode  på  makrofytter  

opererer  med  et  indeks  (BALCOSIS  Index),  der  bygger  på  de  vegetationelle  bestande  af  

søgræs,  Fucus  og  rødalger.

Danmark  har  udviklet  andre  indikatorer  og  vurderingsværktøjer  for  fytoplanktonmakroalger  

og  bundfauna.  To  af  indikatorerne,  fytoplanktonbiomasse  og  makroalgeindikatorer,  er  

direkte  forbundet  med  eutrofieringstryk.
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Denne  sammenhæng  er  et  væsentligt  nøgleelement  for  at  vurdere  det  nitrogenkoncentrationsniveau,  

der  understøtter  den  høje  tilstand161,  og  derfor  vil  dette  nitrogenkoncentrationsniveau  være  grundlag  for  

vurdering  af  niveauet  af  kvælstoftilførsel  forbundet  med  den  høje  økologiske  tilstand.  I  de  tilfælde,  hvor  

"sande"  referencesteder  (vedrørende  eutrofiering)  er  tilgængelige,  kan  en  sammenhæng  mellem  det  

biologiske  element  og  N-koncentrationen  etableres  baseret  på  overvågningsdata.

Tilgangen  i  Sverige  bygger  på  et  punktsystem  for  dybdegrænsen  for  en  række  makroalger,  der  findes  i  hver  

specifik  kystvandstype.

betingelser.

For  den  biologiske  påvirkning  beskriver  definitionen  af  høj  status  en  klasse,  der  dækker  et  område  fra  'nej'  til  

'meget  mindre'  påvirkning  på  grund  af  menneskeskabte  ændringer  af  -  i  dette  tilfælde  -  næringsstofkoncentration,  

og  angiver,  at  'referencebetingelser'  skal  etableres.  repræsenterer  værdierne  af  de  biologiske  kvalitetselementer  

ved  høj  økologisk  tilstand  inden  for  dette  interval,  der  viser  "ingen  eller  kun  meget  mindre  tegn  på  

forvrængning".  For  alle  de  biologiske  elementer  specificerer  vandrammedirektivet  definitionen  af  høj  status  

ved  generelt  tilstedeværelsen  af  artssammensætning  og  overflod,  der  "helt  eller  næsten  fuldstændig  svarer  til  

uforstyrrede  forhold";  og,  som  beskrevet  i  afsnit  3.1,  etablerer  vandrammedirektivet  en  sammenhæng  mellem  

status  for  de  biologiske  elementer  under  høj  status  og  næringsstofkoncentrationerne  ved  

"Næringsstofkoncentrationer  forbliver  inden  for  det  interval,  der  normalt  er  forbundet  med  uforstyrrede  forhold"  

-  i  dette  tilfælde  -  N-koncentration.

Nitrogenkoncentration  under  

referencebetingelser

Det  er  de  typespecifikke  forhold  og  fællesskaber”.

"Der  er  ingen,  eller  kun  meget  mindre,  menneskeskabte  ændringer  af  værdierne  af  de  fysisk-kemiske  og  

hydromorfologiske  kvalitetselementer  for  overfladevandsforekomsttypen  fra  dem,  der  normalt  forbindes  med  

den  type  under  uforstyrret

Værdierne  af  de  biologiske  kvalitetselementer  for  overfladevandsforekomsten  afspejler  dem,  der  normalt  

forbindes  med  den  pågældende  type  under  uforstyrrede  forhold  og  viser  ingen  eller  kun  meget  mindre  tegn  

på  forvrængning.

Til  dette  formål  kræver  vandrammedirektivet  identifikation  af  en  række  lokaliteter,  der  repræsenterer  

vandområder  i  økoregionen,  og  som  svarer  til  referencebetingelser  og  til  H/G-  og  G/M-klassegrænserne162.  

I  erkendelse  af,  at  "sande"  referencesteder  muligvis  ikke  er  tilgængelige,  således  at  dette  forhold  ikke  kan  

etableres  baseret  på  overvågningsdata,  skal  forholdet  mellem  de  nominelle  BQE-værdier  for  H/G  og  G/M  

og  de  tilhørende  næringsstofkoncentrationer  etableres  baseret  på  på  historiske,  palæologiske  eller  andre  

tilgængelige  data.  Dette  kan  omfatte  data  fra  et  sted  af  samme  type,  der  enten  omfatter  aktuelle  

overvågningsdata  fra  et  sted  med  høj  status  eller  data  fra  et  sted  med  lavere  status  i  kombination  med  

modellering.

Vandrammedirektivets  normative  definition  af  klassificeringer  af  økologisk  tilstand  definerer  

referenceforhold  for  overfladevand  svarende  til  høj  økologisk  tilstand.  Afsnit  3.1  fremhævede  disse  

normative  definitioner:

Etablering  af  referencebetingelser  ved  brug  af  tryk-påvirkningsforhold  er  yderligere

beskrevet  i  afsnit  3.1

Vandrammedirektivets  bilag  II,  1.3  (iv)  og  bilag  V,  1.4.1  (v)
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Et  svar  på  spørgsmålet  om,  hvordan  og  på  hvilket  niveau  kvælstofbelastningen  skal  bestemmes  for,  at  

kystvandene  er  på  højstatus/referenceforhold  tager  udgangspunkt  i,  hvordan  'referenceforhold'  og  'højstatus'  

skal  forstås'.  Som  beskrevet  i  afsnit  3.1  skal  referenceforhold  ikke  forstås  som  vandområder  i  'urørte  forhold'.  

Det  skal  snarere  forstås  som  "lavtryk,  uden  virkningerne  af  større  industrialisering,  urbanisering  og  intensivering  

af  landbruget,  og  med  kun  meget  mindre  modifikation  af  fysikokemi,  hydromorpologi  og  biologi".  Dette  blev  

anerkendt  allerede  med  forslaget  til  vandrammedirektivet  (EF  1998),  som  henviser  hele  'højstatus'-klassen  til  

referencebetingelser,  hvorfor  dette  indebærer,  at  der  ikke  bør  være  nogen  fast  tidsmæssig  eller  rumlig  

benchmark,  der  definerer  referencebetingelserne,  og  vejledningen.  foreslår  "at  et  fleksibelt  tidsmæssigt  

benchmark  bedst  passer  til  den  lovgivningsmæssige  intention" (CIS,  2003).  Med  hensyn  til  eutrofiering  

vurderer  flere  lande,  herunder  Danmark,  perioden  i  slutningen  af  1800-tallet  til  mindst  omkring  1900,  hvilket  

repræsenterer  forhold  i  kystvande  med  høj  økologisk  tilstand.  Dermed  ikke  sagt,  at  status  for  alle  kystnære  

farvande  kan  anses  for  at  have  haft  den  status  på  det  tidspunkt.  Nabovandområder  til  bykoncentrationer  og  

andre  intensive  organiske/næringsstoftilførsler  ville  sandsynligvis  ikke  have  haft  høje  statusforhold.

Nitrogenbelastning  ind

Som  defineret  af  WFD  normative  definitioner  og  beskrevet  ovenfor  fokuserer  direktivet  ikke  på  en  specifik  

næringsstofbelastning  under  referenceforhold,  men  på  påvirkningen  af  de  biologiske  elementers  og  det  

tilhørende  næringsstofs  status.

vand,  forudsat  at  den  menneskelige  påvirkning  var  minimal.  Selvom  RBMP2  refererede  til  'år  1900'-

belastninger,  forlod  både  RBMP2  og  RBMP3  dette  koncept,  og  reference-TN-  og  TP-belastninger  fra  

danske  oplande  blev  estimeret  som  'baggrunds'-belastninger  (der  ikke  refererer  til  år  1900)  baseret  på  

koncentrationer  af  TN  og  TP  i  vandløb,  der  dræner  afvandingsområder  –  med  en  lav  (<  10  pct.  for  TN  og  <  

20  pct.  for  TP)  andel  af  landbrugets  arealanvendelse  og  ingen  eller  meget  få  punktkilder  fra  spredte  

husholdninger  –  ganget  med  den  tilsvarende  oplandsspecifikke  vandføring.  Senere  undersøgelser  (Jung-

Madsen  &  Bach  2022)  har  dog  vist,  at  N-belastningen  i  1900  må  have  været  højere  end  tidligere  antaget  i  

både  RBMP1  og  RBMP2,  hvilket  fører  til  en  konklusion,  at  den  faktiske  'år  1900'  næringsstofbelastning  til  

havet  område  kan  ikke  antages  at  have  været  upåvirket  af  menneskelig  aktivitet  (Timmermann  2020).  I  

RBMP3  bruges  der  ikke  noget  tidsmæssigt  benchmark  til  at  beskrive  den  anvendte  referencebelastning  eller  

RC'er  generelt,  selvom  historiske  observationer  fra  omkring  1900  anvendes  for  ålegræs-RC'erne  under  den  

antagelse,  at  ålegræsdybdegrænserne  endnu  ikke  var  blevet  påvirket  af  menneskeskabte  tryk.  En  diskussion  

er  derefter  blevet  rejst,  om  en  år  1900  næringsstofbelastning  eller  'baggrund'-belastningen  skal  bruges  til  at  

definere  RC.

I  RBMP1  blev  estimerede  belastninger  baseret  på  'år  1900'  kvælstofoverskud  oprindeligt  anset  for  at  være  

forbundet  med  referencetilstandsstatus  i  de  danske  kystnære

Mens  både  N  og  P  er  associerede  kvalitetselementer  med  hensyn  til  eutrofiering,  er  fokus  i  dette  afsnit  på  N.  

Men  da  fokus  har  været  på  den  sæsonbestemte  variation  af  N-belastningen  og  P's  rolle  i  at  erstatte  noget  af  

den  nødvendige  N-belastningsreduktion  for  at  nå  miljømålene,  og  fordi  modellens  kompleksitet  tillader  

estimering  af  miljøinteraktion  forårsaget  af  både  N  og  P,  bør  der  lægges  mere  fokus  på  at  etablere  

referenceværdier  for  P.

referencebetingelser
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Jensen  &  Rasmussen  2009)

Figur  4-1  Ålegræss  dybdefordeling  i  danske  kystfarvande  1880-1980  (fra  Krause

Da  de  etablerede  referencebetingelser  for  ålegræsdybdegrænsen  er  baseret  på  de  øvre  

90  %ile  af  de  observerede  værdier,  der  dækker  hele  perioden,  kunne  de  højst  sandsynligt  

anses  for  at  repræsentere  den  første  del  af  perioden,  hvis  der  skulle  tages  højde  for  en  

tendens.  Derfor  vil  H/G-klassens  grænse  (10  procent  afvigelse  fra  referencebetingelser)  

repræsentere  status  med  et  øget  tryk  på  et  senere  tidspunkt  som  illustreret  i  Figur  4-2:  

Illustration  af  WFD-definitionen  af  RC.

I  de  eksisterende  referenceforhold  for  ålegræs  er  der  ikke  taget  højde  for  en  tendens,  men  

et  niveau  af  'ingen'  påvirkning  i  hele  perioden.  En  øget  nitrogenbelastning  omkring

Da  vandrammedirektivet  definerer  referencebetingelser  ved  "høj  status"  som  beskrevet  

ovenfor  og  i  afsnit  3.2,  er  værdierne  for  det  biologiske  element  forbundet  med  

næringsstofkoncentrationer  i  vandområder,  der  dækker  hele  området  af  "høj  status"-

klassen.  Alle  næringsstofbelastninger,  som  kan  associeres  med  disse  koncentrationer,  vil  

blive  betragtet  som  den  række  af  referencebelastninger,  der  var  til  stede  gennem  den  

periode.  Derfor  vil  den  laveste  'baggrunds'belastning  være  forbundet  med  de  etablerede  

RBMP  reference  ålegræsdybdegrænseværdier,  og  en  højere  øget  belastning  (dvs.  

'baggrunds'belastning  plus  en  vis  menneskeskabt  belastning)  vil  være  forbundet  med  H/G-

klassens  grænseværdi.

koncentration.  Som  beskrevet  i  afsnit  3.2  kan  nogle  biologiske  kvalitetselementer  udsætte  

modstandskraften  mod  drastiske  ændringer  i  den  økologiske  tilstand  som  reaktion  på  et  

øget  pres.  Et  nærmere  kig  på  de  historiske  observationer  af  ålegræsets  udbredelse  kan  

illustrere  direktivets  forståelse  af  referenceforhold  og  det  tilhørende  pres.  En  visuel  

inspektion  af  udviklingen  i  de  observerede  ålegræss  dybdefordelingstal  fra  1880  til  1900  

indikerer  en  nedadgående  tendens  -  Figur  4-1.  Hvorvidt  observationerne  repræsenterer  

en  faktuel  tendens  –  om  nogen  –  kan  ikke  konkluderes  uden  en  mere  grundig  analyse  af  

observationer,  der  repræsenterer  de  samme  vandområder  gennem  hele  perioden.
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Illustration  af  WFD-definitionen  af  RC,  og  hvordan  det  er  relateret  til  pres  og  

klassifikationen  'høj  status'.  Den  blå  optrukne  linie  illustrerer,  hvordan  RBMP3  

anser  ålegræsdybdefordelingen  for  at  have  udviklet  sig  i  den  sidste  del  af  1800-  

tallet.  Den  grønne  linje  illustrerer,  hvordan  ålegræssets  dybdeudbredelse  kunne  

have  udviklet  sig  med  stigende  tryk,  hvis  der  ikke  ville  komme  en  modstandskraft  i  

betragtning  i  slutningen  af  1800-  tallet.

Figur  4-2:

miljøtilstandsklasser.

I  RBMP3  er  ålegræsdybdegrænsereferenceforholdene  bestemt  af  et  gennemsnitligt  øvre  niveau  af  de  

historiske  observationer  fra  perioden  fra  1880  til  omkring  1900,  idet  det  antages,  at  ålegræsdybdens  

fordeling  var  ret  stabil  i  hele  denne  periode  (Figur  4-2  blå  linje).

Alternativ  

ålegræsdybdegrænsereference

1900-belastning  sammenlignet  med  'baggrunds'-referencebelastningen  anvendt  ved  

etableringen  af  RBMP-referencebetingelserne,  og  antagelsen  om  ingen  udvikling  af  

ålegræssdybdefordelingen  gennem  slutningen  af  1800  -tallet  kan  beskrive  påvirkningen  af  ålegræs  for  at  

have  afsløret  en  'ophørt'  reaktion  pga.

betingelser

til  modstandsdygtighed  over  for  den  øgede  næringsstofbelastning.  I  dette  tilfælde  stigningen  i  niveauet

Som  beskrevet  ovenfor  og  under  hensyntagen  til  den  konkluderede  stigning  i  næringsstofbelastningsniveauet  

fra  et  lavere  niveau  gennem  perioden  1880-1900  med  ålegræsobservationer,  repræsenterer  

ålegræsreferenceværdien  en  'diskontinuitet'  i  tryk-påvirkningsforholdet  i  denne  periode,  da  den  ikke  

tendens  betragtes,  mens  belastningerne  stiger.  En  sådan  diskontinuitet  kan  anses  for  at  strække  sig  

længere  tilbage  i  tiden  indtil  et  referencepunkt  med  næsten  'nul'  antropogen  induceret  belastning.  Som  

sådan  kan  'baggrunds'belastningen,  der  bruges  i  RBMP2  og  RBMP3,  være

af  næringsstofbelastningen  gennem  hele  perioden  skal  også  være  forbundet  med  intervallet  af  

referencebelastninger  fra  'baggrunden'  indtil  et  tidspunkt  –  måske  omkring  1900  måske  senere  –  hvor  

belastningen  nåede  belastningen  forbundet  med  krydsning  af  H/G  klassegrænsen .  Hvilken  specifik  

belastning,  der  svarer  til  H/G-klassens  grænse,  kan  vurderes  enten  ved  statistisk  modellering  ved  hjælp  af  

en  udviklet  tryk-påvirkningsgradient  for  ålegræsdybdegrænsen  (eller  dens  proxy),  der  dækker  H/G-klassens  

grænse  eller  ved  forsøg-og-  fejlberegning  med  en  dynamisk  model  verificeret  til  beregning  af  stød-  og  

belastningsområder,  der  dækker  alle
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For  Chl-a  kan  de  samme  overvejelser  gøres  som  for  ålegræsdybdegrænse.

Der  savnes  muligheder  mht.  fastlæggelse  af  tilhørende  værdier  for  de  understøttende  

kvalitetselementer  –  her  næringsstofkoncentrationer,  og  ved  udelukkende  at  fokusere  på  de  enkelte  

vandområder  savnes  muligheden  for  at  identificere  vandområder  med  fælles  økologisk  respons  

vedrørende  Chl-a  på  ændringer  i  næringsstofkoncentrationer.  Etableret  næringsstof/Chl-a  koncentrationsforhold  

kunne  danne  grundlag  for  en  økologisk  gruppering  af  vandområder  i  økologiske  typer,  som  kan  knyttes  til  de  

gængse  interkalibreringstyper.  For  vandområder,  som  har  væsentlige  forskellige  økologiske  egenskaber,  kan  

det  forklare,  hvordan  referencetilstandsværdier  for  de  almindelige  interkalibreringstyper  og  H/G  og

Alternativ

Men  da  der  ikke  findes  tilstrækkelige  historiske  data  for  Chl-a,  skal  en  anden  tilgang  overvejes.  De  udviklede  

modeller  for  RBMP3  er  blevet  konkluderet  at  være  robuste  og  validerede  værktøjer  til  beregning  af  MAI'er  og  

er  med  succes  blevet  brugt  i  udledninger  af  referencebetingelser  for  Chl-a.  Derfor  vurderer  2nd  opinion-teamet,  

at  der  ikke  kan  forudses  meget  manøvrerum  med  alternative  metoder.  Der  er  dog  plads  til  at  forbedre  

kvalitetssikringen  af  metoden  til  at  udlede  referencebetingelser  og  sikre  forbedret  overholdelse  af  

bestemmelserne  i  vandrammedirektivet.

anses  for  at  repræsentere  et  benchmark  forbundet  med  de  etablerede  RC'er  for  ålegræs  som  beskrevet  

ovenfor.

bestemmelse  af  Chl-a

Alternativt  (her  som  et  eksempel),  hvis  en  nedadgående  tendens  af  ålegræssdybdefordelingen  gennem  

perioden  1880-1900  kan  verificeres  videnskabeligt,  og  hvis  trykpåvirkningsrespons  kan  betragtes  som  et  

kontinuum  -  Figur  4-2  (grøn  linje)  –  observationerne  fra  den  første  del  af  perioden  vil  være  grundlaget  for  

referencebetingelsen,  der  fører  til  større  værdier  (dybdegrænser).  Disse  værdier  kan  dog  ikke  bruges  med  

interkalibreret  EQR-værdi,  fordi  H/G-klassens  nominelle  grænseværdi  og  EQR  for  det  eksisterende  

klassifikationssystem  er  bundet  til  hinanden  og  til  den  eksisterende  tilgang  til  bestemmelse  af  

referencebetingelser.

referencebetingelser

Den  anvendte  modelleringstilgang  følger  den  overordnede  tilgang  i  vandrammedirektivet  ved  at  etablere  

et  stærkt  direkte  forhold  mellem  tryk  og  miljøstatus  til  beregning  af  MAI'er.  Men  hvor  denne  tilgang  er  

at  foretrække  til  beregning  af  MAI'er  ved  at  holde  usikkerheden  lav  ved  ikke  at  indføre  for  mange  trin  i  

beregningerne,  går  den  glip  af  væsentlige  elementer  i  forbindelse  med  etableringen  af  referencebetingelser  

ved  ikke  at  tage  hensyn  til  den  mellemliggende  generiske  sammenhæng  mellem  næringsstofkoncentrationen  

og  Chl-  en  koncentration.  Dette  er  mest  relevant  for  STAT-modelleringen,  da  den  (i  modsætning  til  MECH)  

ikke  overvejer  dette  forhold,  mens  MECH-modelleringen  burde  være  i  stand  til  at  generere  det.

Derfor  vil  det  kræve  overvejelser  om  enten  at  ændre  EQR  H/G-værdien  ved  at  holde  den  nominelle  H/G-værdi  

fast  (hvilket  ville  resultere  i  en  lavere  EQR-værdi  end  0,90)  eller  at  ændre  den  nominelle  værdi  for  H/G-

klassens  grænse  med  holde  EQR  fast  eller  kun  lidt  ændret  (hvilket  vil  resultere  i  strengere  nominelle  H/G  

klasse  grænseværdier).  De  samme  overvejelser  gør  sig  gældende  for  G/M  klassegrænserne.  Afsnit  4.5  

beskriver  de  skridt,  der  skal  tages  i  tilfælde  af,  at  klassificeringsvurderingsmetoden  revideres.

225

Machine Translated by Google



Med  "tilstrækkeligt  tillidsniveau"  hedder  det  i  "Retningslinjer  for  at  oversætte  

interkalibreringsresultaterne  til  nationale  klassifikationssystemer  og  udlede  

referencebetingelser" (EC  2008b)  desuden  "For  at  sikre  tilstrækkeligt  tillidsniveau  bør  

medlemsstaterne  sammenligne  modelforudsigelserne  med  data  fra  kendt  reference  steder,  

historiske  data  eller  palæologiske  data  og/ eller  foretage  passende  følsomhedsanalyser”.

Niveau  af  tillid

Procedurerne  i  CIS-GD  nr.  14  til  udledning  af  referencebetingelser  og  principperne  

for  udledning  af  referencebetingelser  fastlagt  i  'Retningslinjer  for  at  oversætte  

interkalibreringsresultaterne  til  nationale  klassifikationssystemer  og  til  at  udlede  

referencebetingelser' (EC  2008b)  er  udviklet  mhp.  sikre  overholdelse  af  

vandrammedirektivets  bestemmelser.  Inkluderet  i  disse  procedurer  er  identifikation  og  

etablering  af  tryk-påvirkningsgradienter,  der  dækker  et  trykområde  fra  referenceforhold  til  

de  mest  påvirkede  forhold,  hvorved  dataobservationer  kan  testes  (sikkerhedsniveau),  og  

hvorved  forskellige  kvalitetselementer,  der  reagerer  på  det  samme  tryk,  kan  blive  parret.

og  konsistens

G/M  klasse  grænseværdier  oversættes  til  klassificeringen  for  disse  vandområder.  

Carstensen  (2008)  fandt,  at  der  kunne  etableres  et  generisk  (statistisk)  Nitrogen/Chl-a-

forhold  med  en  fælles  'hældning'  baseret  på  overvågningsdata  fra  danske  kystfarvande  

og  dækkende  en  større  del  af  39  vandområder  -  Se  også  bilag  F.  Endelig  i  tilfælde  af  at  

en  ny  interkalibreringsøvelse  for  Chl-a  ville  være  påkrævet,  er  etablering  af  en  næringsstof/

Chl-a-koncentrationsgradient  foreskrevet  for  at  hjælpe  med  udledning  af  

referencetilstandsværdier  og  bestemmelse  af  H/G-  og  G/M-klassegrænser.

Med  hensyn  til  konsistens  henviser  retningslinjerne  til  WFD's  normative  definitioner  og  de  

procedurer  og  kriterier,  som  i  interkalibreringsprocessen  blev  fulgt  for  at  sikre  

overensstemmelse  med  normative  definitioner.  Som  sådan  gælder  konsistens  for  de  

metoder,  der  anvendes  til  at  udlede  referencebetingelser,  bestemmelse  af  klasse

De  videnskabelige  metoder  og  forståelse  og  mængden  af  data,  som  kan  bruges  til  at  

udvikle  generiske  tryk-påvirkningsforhold,  er  steget  drastisk,  siden  Carstensen  (2008)  

etablerede  grundlaget  for  1.  fase  interkalibrering.  Gennemgang  og  anvendelse  af  

Carstensens  tilgang  i  det  perspektiv  og  se  de  statistiske  modeller  som  redskaber  til  at  

etablere  generiske  tryk  (næringsstofkoncentration)-påvirkning  (Chl-a)  sammenhænge,  se  

de  mekanistiske  modeller  som  redskaber  til  at  adressere  individuelle  vandområder  og  

bruge  de  generiske  sammenhænge  mhp.  validering  af  resultaterne  af  MECH-modellerne  

ville  gøre  modellerne  komplementære  og  ville  øge  gennemsigtigheden  af,  hvordan  

referencebetingelserne  etableres.  Det  skal  dog  nævnes,  at  de  foreslåede  forbedringer  

højst  sandsynligt  vil  have  mindre  indvirkning  på  MAI'erne.

afledte  er  konsistente  og  gyldige  for  hver  type  overfladevandsforekomst  (VRD,  bilag  II,  

1.3(v)).

I  tilfælde,  hvor  "sande"  referencesteder  ikke  er  til  stede,  og  hvor  referencebetingelser  

er  udledt  ved  modellering  baseret  på  historiske,  palæologiske  og  andre  tilgængelige  data,  

skal  de  anvendte  metoder  give  en  tilstrækkelig  grad  af  tillid  til  værdierne  for  
referenceforholdene  til  at  sikre,  at  forhold  så

226

Machine Translated by Google



Figur  4-3: Sammenligning  mellem  RMBP3  RC'er  for  Chl-a  og  omvendte  ålegræsdybdegrænser  

(EDL)  for  RC  i  kystvande  med  historiske  observationer  (venstre);  og  sammenligning  

mellem  tendenslinje  i  venstre  figur  med  lignende  beregnede  værdier  baseret  på  udviklede  

generiske  tryk-påvirkningsgradienter  for  Chl-a

Med  forbehold  for  dette  som  eksempel  og  at  nyere  analysemetoder  med  mere

(Carstensen  2008)  og  for  ålegræss  dybdefordeling  (Nielsen  2002)  (th.)

data,  der  er  tilgængelige  for  analysen,  kunne  kvalificere  de  etablerede  generiske  sammenhænge.
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Som  et  eksempel,  og  til  illustration  af,  hvordan  en  kontrol  af  tillids-  og  konsistensniveau  kan  

foretages,  kunne  et  første  skridt  være  sammenligning  af  de  to  biologiske  parametre,  der  

anvendes  ved  udledning  af  referencebetingelser  (Chl-a  og  ålegræsdybdegrænse)  ved  at  

sammenligne  værdier  af  de  to  parametre.  Figur  4-3  (venstre)  viser  referencetilstandsværdierne  

for  RBMP3  for  ålegræsdybdegrænse  baseret  på  historiske  observationer  (invers  EDL,  vertikal  

akse)  versus  Chl-a-koncentrationer  (horisontal  akse)  estimeret  ved  modelberegninger.  

Sammenligningen  omfatter  danske  kystfarvande  undtagen  Nordsøens  vandområder  og  stærkt  

modificerede  vandområder.

Figuren  viser  sammenhæng  mellem  de  to  parametre.  Hvorvidt  korrelationen  også  er  i  

overensstemmelse  med  en  generel  forståelse  af  sammenhængen  mellem  de  to  parametre,  

kan  korrelationen  sammenlignes  med  korrelation  baseret  på  overvågningsdata  (for  ålegræs  

uden  data  fra  vandområder  under  indvinding).  Generelle  sammenhænge  mellem  Chl-a-

koncentrationer  og  ålegræsdybdefordeling  i  figur  4-3  (til  højre)  viser  –  stadig  som  et  eksempel  

–  den  samme  sammenligning  af  Chl-a-  og  ålegræsdybdegrænseværdier  genereret  af  de  to  

generiske  tryk-påvirkningsforhold  udviklet  af  Carstensen  (2008)  for  kvælstofkoncentration-Chl-a  

og  Nielsen  (2002)  for  kvælstofkoncentration-EDL  som  nævnt  i  afsnit  3.1  og  bilag  F163 .

Overensstemmelse  mellem  Chl-a  og

ålegræss  dybdegrænse

Sammen  med  den  overordnede  tendenslinje  i  venstre  figur  viser  højre  figur  tendenser,  som  ud  

fra  de  generiske  sammenhænge  bør  forventes  for  åbne  kystvande  (mellem  blå  og  grønne  

trendlinjer)  og  for  fjorde  og  lukkede  kystvande  (mellem  grønne  og  lilla  trendlinjer).  Baseret  på  

forskellene  mellem  hældningerne  af  generiske  trendlinjer  og  hældningen  af  tendenslinjen  for  

RBMP3  RC-værdierne  i  den  venstre  figur,  bør  en  yderligere  undersøgelse

grænseværdier  og  oversættelse  af  interkalibreringsresultater  til  nationale  kystnære  farvande,  

som  ikke  er  omfattet  af  interkalibreringen.

163

Machine Translated by Google



4.4.3  Afsluttende  bemærkninger

betingelser.

overvejet  med  hensyn  til  en  diskrimination  af  referencetilstandsværdierne  efter  grupper  af  typer,  

herunder  åbne  kystvandstyper  og  typer,  herunder  fjorde  og  lukkede  kystvande.  Lignende  konsistenstjek  

ville  føje  til  H/G-  og  G/M-klassegrænseværdierne.

Med  udgangspunkt  i  robustheden  af  den  anvendte  metode  vurderer  2nd  opinion-teamet,  at  der  ikke  kan  forudses  

meget  manøvrerum  med  alternative  metoder.

Etablering  af  referenceforhold  –  det  'høje'  klasseområde  -  skal  baseres  på  en  vurdering  af  ændringer  i  

parameterværdierne  for  biologiske  kvalitetselementer  og  de  tilhørende  støtteelementer  

(næringsstofkoncentrationer).  Derfor  betragtes  næringsstofbelastningen  for  et  enkelt  år,  som  falder  inden  for  

intervallet  'ingen'  menneskelig  påvirkning  og  'kun  meget  lille'  menneskelig  påvirkning,  som  et  benchmark  og  kan  

ikke  alene  bruges  til  at  etablere  referencebetingelser.  En  'baggrund'  tæt  på  nul  påvirkning  fra  menneskelige  

aktiviteter  og  tilhørende  nominelle  værdier  af  de  biologiske  elementer  bør  fortrinsvis  vælges  i  etableringen  af  

reference

tilgængelige  data.

Det  er  vigtigt  at  fremhæve,  at  referencetilstanden  repræsenterer,  at  økologisk  kvalitetsstatus  er  i  "høj"  

status  bestemt  af  "ingen  eller  meget  mindre"  tegn  på  forvrængning,  hvilket  betyder,  at  alle  statusklassifikationer,  

der  falder  mellem  nul  påvirkning  og  H/G-klassegrænsen,  tages  i  betragtning.  være  i  referenceforhold.

I  lyset  af  manglen  på  'ægte'  referencelokaliteter  i  de  danske  kystnære  farvande,  hvor  tilhørende  

værdier  for  biologiske  kvalitetselementer  og  understøttende  kvalitetselementer  kan  måles,  har  Danmark  fastsat  

referencebetingelser  for  Chl-a  og  ålegræsdybdegrænse  i  henhold  til  vandrammedirektivet  ved  at  bruge  enten  

prædiktive  modeller  eller  hindcasting-metoder  baseret  på  historiske  palæologiske  og  andre

Der  foreslås  alternative  –  eller  rettere  supplerende  –  metoder  til  etablering  af  referenceforhold,  herunder  

udvikling/revision  af  tryk-påvirkningsgradienter  for  næringsstofkoncentration/Chl-a-forhold,  hvorved  der  

etableres  grundlag  for  at  bestemme  klassegrænser  for  det  understøttende  næringsstofelement,

Der  er  dog  plads  til  at  forbedre  kvalitetssikringen  af  metoden  til  at  udlede  referencebetingelser  og  sikre  

forbedret  overholdelse  af  bestemmelserne  i  vandrammedirektivet.  De  foreslåede  forbedringer  vil  højst  

sandsynligt  have  ubetydelig  indflydelse  på  de  allerede  beregnede  MAI'er,  men  forbedret  kvalitetssikring  

og  tillidsniveau  kan  forventes.

Den  danske  tilgang  i  RBMP3  fokuserer  på  et  tryk-påvirkningsforhold  direkte  mellem  næringsstof  

(nitrogen)  belastningen  og  status  for  det  biologiske  kvalitetselement.  Mens  denne  tilgang  er  at  foretrække  

til  beregning  af  MAI'er  ved  at  holde  usikkerheden  lav  ved  ikke  at  indføre  for  mange  trin  i  beregningerne,  går  

den  glip  af  væsentlige  elementer  vedrørende  etableringen  af  referencebetingelser  ved  ikke  at  tage  hensyn  til  

det  mellemliggende  generiske  forhold  mellem  næringsstoffet

koncentrationen  og  Chl-a  koncentrationen.
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identifikation  af  fælles  økologiske  responskarakteristika,  som  kan  bruges  til  at  'forankre'  

nationale  vandområder  til  de  gængse  interkalibreringstyper  og  til  at  sammenligne  

resultaterne  af  de  mekanistiske  modeller  med  resultaterne  fra  de  statistiske  modeller,  der  

tager  CIS  GD  nr.  23's  begrebsramme  til  vurdering  af  eutrofiering  og  CIS  GD  nr.  14's  

forskrifter  for  at  udlede  referencebetingelser  i  betragtning.

Vedrørende  kritikken  af  brugen  af  lysdæmpning  (Kd)  som  en  proxy  for  

ålegræsdybdegrænsen  er  det  COWI-teamets  second  opinions  vurdering,  som  anført  i  

afsnit  3.4,  at  'Kd-proxy'  er  en  gyldig  parameter,  der  kan  bruges  som  proxy  for  de  økologiske  

G/M-klassegrænser  i  modelberegninger.

I  1.  og  2.  fase  IC  brugte  Danmark,  Tyskland  og  Sverige  udviklede  tryk-

påvirkningsgradienter  som  grundlag  for  at  udlede  referencebetingelser.  Videreudvikling  

af  de  tyske  metoder  går  på  samme  linje  som  den  danske  udvikling  af  modeller.  

Konklusionen  om  muligheden  for  at  anvende  disse  metoder  i  Danmark  vil  kræve  en  

nærmere  vurdering,  og  det  kan  være  et  problem  for  anden  fase  af  second  opinion.

Det  er  2nd  opinionsteamets  vurdering,  at  medtagelse  af  ovenstående  elementer  ikke  

sandsynligvis  vil  reducere  det  beregnede  behov  for  reduktion  af  kvælstofbelastningen,  

men  det  vil  øge  gennemsigtigheden  og  tilliden  til  modelresultater,  og  det  vil  medvirke  til  

at  sikre  overholdelse  af  WFD  normative  definitioner.

Yderligere  undersøgelse  af,  om  den  fundne  sammenhæng  (hældning)  stemmer  overens  

med  en  generel  forståelse  af  sammenhængen  mellem  de  to  parametre,  bør  dog  

foretages  i  en  sammenligning  med  den  samme  sammenhæng  genereret  på  baggrund  af  

overvågningsdata.

En  simpel  sammenligning  af  RBMP3  referencetilstandsværdierne  for  Chl-a  og  

ålegræsdybdegrænse  viser  en  generel  god  korrelation,  hvilket  fører  til  en  konklusion  

om,  at  de  to  parametre  er  konsistente  til  brug  i  modelberegninger  af  MAI.
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4.5.1  Målsætning

›  Gennemgang  af  den  videnskabelige  anvendelighed  af  en  sådan  revision  såvel  som  dens

4.5.2  Analyse  og  vurdering

›  EU-godkendte  interkalibrerede  EQR-forhold,

›
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4.5  Opgave  11:  Manøvrerum,  revision  af  videnskabeligt  
grundlag  for  EQR

begrænsninger.

Underopgaver:

Beskrivelse  af  den  proces,  der  vil  være  nødvendig  for  at  gennemføre  en  sådan  revision  i  forhold  til  

andre  medlemsstater  samt  Europa-Kommissionen

allerede  interkalibreret  til  en  bestemt  fælles  interkalibreringstype,  men  er  siden  blevet  ændret  med  hensyn  

til:  dataindsamling  (f.eks.  prøveudtagningsdesign,  prøvebehandling);  numerisk  evaluering  (f.eks.  metrisk  

udvælgelse,  indikatorscore,

Beskrivelse  af  mulighederne  for  at  revidere

"Medlemsstater,  der  ønsker  at  ændre  en  klassificeringsmetode,  der  er  inkluderet  i  Kommissionens  

beslutning,  kan  gøre  det,  forudsat  at  de  påviser,  at  definitionen  af  referencebetingelser  og  høj-god  og  

god-moderat  klassegrænseværdier  for  disse  typer  stadig  er  i  overensstemmelse  med  de  normative  

definitioner  og  sammenlignelig  med  de  andre  medlemsstater,  der  deler  den  fælles  type.  Dette  bør  gøres  

ved  at  følge  den  passende  procedure,  som  er  aftalt  af  ECOSTAT  GIG-arbejdsgruppen,  som  er  beskrevet  

detaljeret  i  den  tekniske  interkalibreringsrapport”,  (EC  2008b  -  Guideline,  2,4).

Vurder  eventuelt  råderum  i  forhold  til  fastlæggelse  af  referencetilstanden  og  miljømålene.  Muligheder  for  at  

revidere  det  videnskabelige  grundlag  for  EU's  interkalibrerede  EQR-værdier,  herunder  de  nødvendige  skridt  

til  at  inddrage  andre  EU-medlemsstater  og  Europa-Kommissionen  i  en  sådan

Når  der  opstår  mulighed  for  at  revidere  det  videnskabelige  grundlag  for  EU-interkalibrerede  EQR,  er  krav  

til  den  videnskabelige  proces  specificeret  i  CIS-GD  nr.  14  og  nr.  30  om  'Procedure  for  at  tilpasse  nye  eller  

opdaterede  klassificeringsmetoder  til  resultaterne  af  en  gennemført  interkalibrering  dyrke  motion'.  

Arbejdsgangen,  der  specificerer  de  skridt,  som  medlemsstaterne  skal  tage,  starter  med  planlægning,  

herunder  kontrolpunkter;  gennemgår  interkalibreringsøvelsen  og  afsluttes  med  godkendelse  af  resultaterne.

behandle.

Udgangspunktet  er  vejledning  nr.  14,  som  udgør  den  centrale  reference  med  hensyn  til  

interkalibreringsmål,  metoder  og  kriterier.  Den  specificerer  datagrundlaget  for  interkalibreringen  og  

interkalibreringskravene,  og  den  definerer  en  "revideret  national  klassifikationsmetode"  som  "en  metode,  der  

var

videnskabeligt  grundlag  for  EU-interkalibrering

›

›
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Hvis  der  kræves  "tilpasning",  kan  en  revision  af  en  dansk  klassificeringsmetode  udføres  

uden  at  involvere  andre  medlemsstater  i  den  videnskabelige  øvelse,  som  det  blev  gjort  med  

den  reviderede  danske  klassificeringsmetode  for  angiospermer164 .

Da  forskrifterne  i  Vejledning  nr.  30  er  udformet  på  en  stram  og  kortfattet  måde,  er  der  

ingen  grund  til  at  uddybe  opsummeringen  af  kravene  yderligere.

Da  ændringer  af  nogen  af  disse  komponenter  kan  påvirke  sammenligneligheden  med  den  

interkalibrerede  standard,  opstiller  den  en  procedure  for,  hvordan  man  tilpasser  grænser  til

Mulighed  for  at  

revidere  EQR

Yderligere  trin  i  processen  involverer  dog  rapportering  til  CIS  ECOSTAT  WG,  beskrivelse  af  

WFD-overensstemmelsen  og  overholdelse  af  etablerede  (eksisterende)  interkalibreringsresultater.  

ECOSTAT  indhenter  derefter  en  udtalelse  fra  et  'interkalibreringspanel'  og  vil  efter  diskussion  

og  –  om  nødvendigt  –  revision  af  rapporten/metoden  godkende  den  reviderede  metode  og  

sende  den  til  godkendelse  gennem  CIS  Strategic  Coordination  Group  til  endelig  vedtagelse  

af  Vandrammedirektivet,  artikel  21  forskriftsudvalg  og  optagelse  i  en  revideret  

kommissionsbeslutning  om  interkalibreringsresultater.

164  Carstensen  2016

reviderede  metoder”.

For  Danmark  skal  Tyskland  og/eller  Sverige  deltage  i  processen,  hvis  en  revideret  

klassifikation  ikke  kvalificerer  til  'tilpasningsproceduren',  men  hvor  en  'fuld  interkalibrering'  

vil  være  påkrævet,  da  interkalibreringsresultaterne  kan  have  konsekvenser  for  deres  klasses  

grænsesætning.  Ud  over  dette  vil  proceduren  være  den  samme  som  for  "tilpasningsproceduren".

I  de  tilfælde,  hvor  de  nye  grænser  er  højere  (mere  stringente)  eller  ligner  de  etablerede  

(eksisterende)  grænser,  foreskrives  en  'tilpasningsprocedure'.  I  tilfælde,  hvor  de  nye  grænser  

er  lavere  (mindre  stringente)  end  de  gamle  grænser,  skal  sammenligneligheden  med  den  

interkalibrerede  standard  kontrolleres,  da  kriterierne  for  grænsebias  måske  ikke  længere  er  

opfyldt.  I  disse  tilfælde  skal  proceduren  for  'fuld  interkalibrering'  udøvelse  af  

klassifikationsmetoden  udføres  efter  en  procedure  svarende  til  de  trin,  der  kræves  af  

interkalibreringsproceduren  i  vejledning  nr.  14.  Relevante  dele  af  denne  procedure  relaterer  

sig  til  den  danske  klassificering  metoder  for  Chl-a  og  ålegræsdybdegrænse  er  opsummeret  i  

afsnit  3.2  og  bilag  F  afsnit  om  bestemmelse  af  klassegrænser.

Som  fremhævet  i  afsnit  3.2  og  bilag  F  er  det  vigtigt  at  have  for  øje,  at  EQR  ikke  

pålydende  er  et  udtryk  for  en  statusklassegrænses  afvigelse  fra  referenceforhold,  men  

blot  et  forhold,  der  deler  de  økologiske  tilstandsklasser  i  fem  sektioner  på  en  skala  fra  

nul  til  en,  som  tjener  præsentationen  af  overvågningsresultater;  klassificering  af  økologisk  

tilstand;  og  vurdering  af  sammenligneligheden  af  klassificeringsmetoder  mellem  

medlemsstater165.  Derfor  nytter  det  ikke  noget  at  tale  om  revision  af  en  EQR

kombinationsregler);  eller  klassifikation  (f.eks.  referencedefinition,  grænsesætning).

Se  bilag  F  afsnit  om  fastlæggelse  af  klassegrænser.
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Tabel  4-1: Eksempler  på  den  slags  parametre,  der  kan  være  nyttige  til  at  estimere  tilstanden  af  

et  biologisk  kvalitetselement  (CIS  GD  nr.  13,  tabel  2).

SAMMENSÆTNING  OG

FORHOLDET  AF

DIVERSITETSNIVEAU  _

TAXA

DER  MÅ  IKKE  VÆRE  MERE

232

ÆNDRING  AF

END  SMÅ  ÆNDRINGER  I

END  SMÅ  ÆNDRINGER  I

END  SMÅ  TEGN  PÅ

DER  MÅ  IKKE  VÆRE  MERE

TAXA  TIL  INSENSITIVE

DER  MÅ  IKKE  VÆRE  MERE

FORORDNINGSfølsomme

OVERFLOD

habitatpræferencer  osv

Taxa  kan  vælges  og/ eller  grupperes  efter  kendt  følsomhed/ tolerance,  fodringstype,

G/M  klassegrænse,  vil  være  baseret  på  medlemsstaternes  data  og  videnskabelige  vurderinger  af  

disse  data  gennem  interkalibreringsprocessen,  der  afsluttes  med  den  teknisk-politiske  vedtagelse  af  

medlemsstaterne  og  den  europæiske

uden  at  overveje  at  revidere  de  nominelle  værdier  af  den  tilhørende  klassegrænse  for  det  pågældende  

biologiske  kvalitetselement.

referencebetingelser

Afvigelse  fra

CIS-GD  nr.  13  "Overordnet  tilgang  til  klassificering  af  økologisk  status  og  økologisk  potentiale"  giver  nogle  

eksempler  på  vejledende  parametre  for  det  bundfaunakvalitetselement,  der  peger  i  en  forståelsesretning  

(tabel  4-1).  Det  står  dog  også,  at  "Betydningen  af  en  lille  afvigelse  betragtes  som  en  del  af  

interkalibreringsøvelsen".

artikel  21,  hvorefter  Kommissionen  udsteder  en  kommissionsbeslutning  vedr

resultater.

Kommissionen  i  overensstemmelse  med  de  udvalgsprocedurer,  der  er  fastsat  i  vandrammedirektivet,

Vandrammedirektivet,  bilag  V,  normative  definitioner  for  den  gode  økologiske  tilstand  kan  rejse  

spørgsmålet  om,  hvor  stor  afvigelse  fra  referencetilstanden,  der  kan  accepteres,  samtidig  med  at  de  

opfylder  de  krav,  der  er  stillet  i  definitionen  for  at  nå  målet  om  god  tilstand.  For  de  biologiske  

kvalitetselementer  er  spørgsmålet,  hvordan  man  forstår  begreberne  'lette  tegn',  'lette  ændringer',  'let  

stigning',  'lidt  udenfor',  som  beskriver  en  afvigelse  fra  referenceforhold.

Som  sådan  er  den  maksimale  afvigelse,  som  kunne  accepteres  ved  at  bestemme

En  mulighed  for  at  revidere  økologiske  statusgrænser  kunne  f.eks.  være:  udvikling  af  forbedrede  

videnskabelige  vurderingsmetoder;  udvidet  datasæt,  som  dækker  et  bredere  udvalg  af  målte  tryk-

påvirkningsforhold;  en  mulighed  for  at  parre  tryk-påvirkningsforhold  for  to  eller  flere  biologiske  

kvalitetselementer  på  tværs  af  det  samme  tryk;  medtagelse  af  et  eller  flere  "sande"  referencesteder;  eller  

hvis  der  er  identificeret  fejl  i  den  etablerede  interkalibrering

Bentisk

Eksempel
Biologisk

hvirvelløse  dyr

Fauna  (floder)

Kvalitet

Eksempel  
(typespecifikke)  

betingelser  
specificeret  for  elementet  i  god  statusElement

Eksempler  på  vejledende  parametre  
(metrics)  baseret  på  målinger  af  

sammensætning  og  abundance

Overordnet  rigdom  eller  rigdom  af  

bestemte  taksonomiske  grupper

Overordnet  diversitet,  eller  diversitet  

inden  for  en  bestemt  taksonomisk

grupper

Relativt  antal  taxaer  i  bestemte  taxanomiske  

grupper  Overflod  af  bestemte  arter  eller  

grupper  af  arter

Tilstedeværelse  eller  fravær  af  bestemte  

arter  eller  grupper  af  arter

Relativ  forekomst  af  bestemte  arter  eller  

grupper  af  arter
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bagsiden  af  Kommissionens  afgørelse  (2018/229/EU)  EQRs.  Under  alle  omstændigheder  kan  en  

præsentation  af  problemet  og  søge  råd  fra  ECOSTAT  WG  hjælpe  med  overvejelser  om,  hvordan  man  går  

videre  med  sagen.

transformation  tilbage  af  EQR'erne  til  'Dansk  kystfytoplanktonmetode' (se  afsnit  3.2  og  3.8),  kunne  dette  

rettes  gennem  en  'tilpasning'  eller  -  om  nødvendigt  -  'fuld  interkalibrering'-øvelse  med  Tyskland.  Derved  

kunne  "tilpasning"-øvelsen  også  lette  elimineringen  af  spørgsmålet  om  den  manglende  transformation

Chl-a

Nye  specifikke  videnskabelige  argumenter  og  informationer  kunne  understøtte  enten  bekræftelse  

eller  revision  af  den  afvigelse,  der  bestemmer  G/M-klassens  grænse,  her  EQR  på  0,74.  Men  i  

dokumentationen  og  i  videnskabelige  dokumenter,  der  understøtter  udarbejdelsen  af  de  danske  

vandområdeplaner,  har  2nd  opinion-teamet  ikke  fundet  nye  videnskabelige  argumenter  for  en  kvalificering  af  

kriterierne  for  fastlæggelse  af  G/M-klassegrænsen  for  ålegræsdybdegrænse.  Derfor,  og  baseret  på  

procedurerne  og  principperne  i  WFD-retningslinjerne,  er  2nd  opinion-teamet  overbevist  om,  at  en  ændring  af  

målsætningen  til  fx  en  afvigelse  på  30  procent  vil  kræve  støtte  fra  videnskabelig  analyse  og  argumentation.  

Derudover  står  Danmark  alene  med  ålegræsdybdegrænsen  som  parameter,  da  den  kun  kan  sammenlignes  

og  ikke  interkalibreres  med  nabolandene  på  grund  af  forskelle  i  vurderingsmetoder  på  plantefrøede,  og  derfor  

vil  det  ikke  være  muligt  at  sætte  nye  grænser  via  en  interkalibrering.  En  ændring  af  værdien  for  afvigelsen  vil  

utvivlsomt  kræve  væsentlige  videnskabelige  argumenter,  herunder  en  beskrivelse  af  overholdelse  af  WFD  

normative  definitioner,  og  en  rapport  til  ECOSTAT  WG,  som  formodes  at  gennemgå  rapporten  før  godkendelse,  

vil  være  påkrævet.

I  mangel  på  konkrete  videnskabelige  argumenter  for  at  fastlægge  G/M-klassegrænsen  for  ålegræs/

frøfrøede  kvalitetselementer,  blev  grænsen  sat  ud  fra  teknisk-politiske  beslutninger,  baseret  på  

miljøkvalitetskriterier  fastsat  af  regionplanlægningen  gennem  mere  end  et  årti  –  jf.  Afsnit  3.2.  Efter  

kommunikation  med  Kommissionen166  blev  afvigelsen  besluttet  at  være  en  26  procents  afvigelse  fra  

referencebetingelserne;  en  afvigelse  lidt  højere  end  medianen  af  kriterierne  i  de  regionale  vandkvalitetsplaner.  

For  dette  biologiske  delelement  er  afvigelsen  lig  med  EQR  på  0,74.

EQR

Ålegræsdybdegrænse

I  afsnit  3.2  konkluderes  det,  at  G/M-klassegrænserne  for  Chl-a  i  RBMP3  er  lavere  (mere  stringente)  

end  de  interkalibrerede  grænser  for  de  almindelige  IC-typer  i  BC  6  og  NEA  8b.  Ifølge  CIS-GD  nr.  30  ville  

dette  fund  ved  første  øjekast  kræve  en  'tilpasning'  til  den  etablerede  interkalibrering  med  Sverige.  Men  

da  de  reviderede  referencebetingelser  også  påvirker  G/M-klassegrænserne  for  den  almindelige  IC-type  i  

BC  8,  ville  det  også  kræve  'tilpasning'  til  resultaterne  af  den  dansk-tyske  interkalibrering  i  2013.  Som  den  

danske  anvendelse  af  interkalibreringsresultaterne  af  2.  fase  interkalibrering  omfattede  ikke

EQR

interkalibreringsresultater.  Indtil  der  er  udført  en  interkalibreringsøvelse  for  et  bestemt  kvalitetselement,  

er  der  derfor  ingen  måde  at  sige,  hvor  stor  afvigelse  fra  referencebetingelser,  der  vil  blive  accepteret.

Brev  til  Europa-Kommissionen,  13.  marts  2008,  J.No.  BLS-480-00072
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4.5.3  Afsluttende  bemærkninger

grænser.

I  tilfælde  af  at  en  EQR  for  den  G/M  økologiske  klassegrænse  vil  blive  revideret,  vil  den  være  baseret  

på  reviderede  nominelle  klassegrænseværdier,  der  også  kan  have  en  konsekvens  for  de  øvrige  

klassegrænser,  især  for  M/P  og  P/B

Et  af  trinene  i  denne  øvelse  omfatter  parring  af  tryk-påvirkningsgradienterne  for  to  eller  flere  

kvalitetselementmetrikker  på  tværs  af  den  samme  deskriptor  af  relevante  støtteelementer  for  at  

analysere  især  overensstemmelsen  mellem  klassegrænserne  for  de  parrede  kvalitetselementer.  

Parring  af  'ålegræsdybdegrænsen'  med  Chl-a-koncentrationen  mod  et  fælles  tryk  (understøttende  

kvalitetselement,  f.eks.  nitrogenkoncentration  og  gennemsigtighed)  vil  også  hjælpe  med  at  vurdere  

bestemmelsen  af  tilsvarende  referencebetingelser  og  klassegrænseværdier  for  det  fælles  

støtteelement  og,  derved  give  en  højere  grad  af  tillid  til  de  fastlagte  klassegrænser.

Medlemsstater,  der  har  udviklet  en  ny  klassificeringsmetode  eller  ønsker  at  ændre  en  

klassificeringsmetode,  der  er  inkluderet  i  Kommissionens  beslutning,  for  eksempel  for  at  tage  højde  

for  forbedringer  i  videnskabelig  viden,  tekniske  metoder  eller  mængden  og  kvaliteten  af  relevante  

data,  kan  gøre  det.  Disse  medlemsstater  skal  vise,  at  deres  nye  eller  reviderede  klassifikation  er  i  

overensstemmelse  med  WFD  normative  definitioner,  og  at  deres  klassegrænser  er  i  overensstemmelse  

med  resultaterne  af

Reviderede  EQR'er  og  de  tilhørende  nominelle  klassegrænser  skal  anvendes  i  det  danske  

klassifikationssystem  for  økologisk  tilstand  for  de  biologiske  kvalitetselementer.  De  eksisterende  

klassificeringer  af  økologisk  tilstand,  ved  hjælp  af  artikel  5-analysen  baseret  på  overvågningsresultater  

for  alle  vandområder,  skal  revideres  i  henhold  til  det  reviderede  klassificeringssystem.  Da  reviderede  

EQR'er  også  ville  have  betydning  for  vurderingen  af  behovet  for  forebyggende  eller  afhjælpende  

foranstaltninger  -  især  med  hensyn  til  estimering  af  behovet  for  reduktion  af  næringsstoftilførsel  til  

kystvande  -  eksisterende  estimater  baseret  på  resultatet  af  den  videnskabelige  anvendelse  af  EQR'er  

i  modelberegninger  skal  revideres.

gennemført  interkalibreringsøvelse.  CIS-GD  nr.  30  om  "Procedure  for  at  tilpasse  nye  eller  opdaterede  

klassificeringsmetoder  til  resultaterne  af  en  gennemført  interkalibreringsøvelse"  beskriver  de  trin,  

som  medlemsstaterne  skal  tage  i  en  arbejdsgang

Sammenligning  af  

indikatorer

I  tilfælde  af  ændringer  i  økologiske  statusklassifikationer  og  ændringer  af  estimerede  mål  for  

reduktion  af  næringsstoftilførsler,  skal  opdateringer  ændres  i  artikel  5-analysen  og  RMBP  og  

rapporteres  til  Kommissionen  i  overensstemmelse  med  kravene  i  vandrammedirektivet,  artikel  3,  og  

især ,  artikel  15,  som  kræver,  at  oplysninger  skal  gives  til  Kommissionen.  Dette  er  også  tilfældet  for  

den  analyse,  der  er  udført  i  henhold  til  artikel  5;  de  etablerede  overvågningsprogrammer;  og  

vandområdeplanen(erne).  Disse  krav  er  specificeret  i  CIS-GD  nr.  20,  "Guidance  for  reporting  under  

the  Water  Framework  Directive" (2009).

Anvendelse  af  

reviderede  EQR'er

Principperne  for  bestemmelse  af  klassegrænser  for  økologisk  kvalitetsstatus  er  specificeret  for  

interkalibreringsøvelsen  i  CIS-GD  nr.  14  (2008-2011  version),  og  de  relevante  dele  for  denne  

gennemgang  er  opsummeret  i  afsnit  3.2.
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herunder  planlægning;  specifikation  af  det  videnskabelige  grundlag  og  "tilpasning"  

eller  "fuld  interkalibrering"-procedurer,  der  skal  anvendes;  og  afsluttes  med  en  rapportering  

til  ECOSTAT  WG  til  godkendelse  og  videresendelse,  om  nødvendigt,  til  vedtagelse  gennem  

vandrammedirektivets  udvalgsprocedure.  Et  første  skridt,  før  det  besluttes,  hvilken  af  de  

to  øvelser,  der  skal  udføres,  og  hvilken  formel  procedure,  der  skal  følges,  kunne  

spørgsmålet  præsenteres  i  ECOSTAT  WG  (hvor  Kommissionen  deler  ledelsen  med  Det  

Fælles  Forskningscenter)  for  at  søge  yderligere  rådgivning  vedr.  hvordan  man  går  videre  i  

sagen  både  teknisk  og  proceduremæssigt.

I  betragtning  af,  at  EQR  ikke  for  pålydende  værdi  er  et  udtryk  for  afvigelsen  af  en  

statusklassegrænse  fra  referencebetingelser,  men  blot  et  forhold,  som  tjener  

præsentationen  af  overvågningsresultater  og  tjener  til  vurdering  af  sammenligneligheden  

mellem  medlemsstaterne;  og  at  afvigelse  fra  referencebetingelser  for  værdier,  der  

beskriver  biologisk  kvalitetstilstand,  skal  være  videnskabeligt  baserede  kriterier  relateret  

til  det  biologiske  kvalitetselement,  en  mulighed  for  at  revidere  økologisk  tilstand  (nominelle)  

grænseværdier  kunne  fx  være:  1)  udvikling  af  forbedrede  videnskabelige  vurderingsmetoder  

og  ny  videnskabelig  viden  om  bestemmelse  af  klassegrænser;  2)  udvidet  datasæt,  som  

dækker  et  bredere  udvalg  af  målte  tryk-påvirkningsforhold;  3)  en  mulighed  for  at  parre  tryk-

påvirkningsforhold  for  to  eller  flere  biologiske  kvalitetselementer  fortrinsvis  på  tværs  af  det  

samme  tryk;  4)  medtagelse  af  et  eller  flere  "sande"  referencesteder  eller  ændret  

videnskabelig  tilgang  til  udledning  af  referencebetingelser;  eller  5)  hvis  der  er  identificeret  

fejl  i  de  etablerede  interkalibreringsresultater.

Når  man  tager  i  betragtning,  at  lavere  (mere  stringente)  G/M-klassegrænser  allerede  

er  blevet  anvendt  i  RBMP3,  på  grund  af  de  mere  stringente  referencebetingelser,  og  

også  under  hensyntagen  til  potentielle  forbedringer  af  modelleringssystemet,  som  

beskrevet  ovenfor,  er  resultatet  af  en  '  tilpasning'  eller  'fuld  interkalibrering'-procedure  vil  

højst  sandsynligt  kun  resultere  i  mindre  justeringer  af  de  beregnede  MAI'er.  Tilpasningerne  

ved  en  korrektion  forårsaget  af  den  manglende  tilbagetransformation  vil  højst  sandsynligt  

resultere  i  højere  EQR  (mere  stringente)  værdier,  og  derved  forårsage  lavere  MAI'er  og  

dermed  øget  behov  for  reduktion  og  dermed  et  reduceret  manøvreringsrum.

Den  manglende  tilbagetransformation  af  interkalibrerede  EQR-resultater  for  Chl-a  

for  Danmark  og  Tyskland  til  klassifikationssystemet  'Dansk  phytoplanktonmetode' (for  

BC  8  i  2013,  se  afsnit  3.2  og  3.8)  havde  også  indflydelse  på  resultaterne  af  den  

senere  interkalibrering  med  Sverige  (BC  6  og  NEA  8b  i  2016),  derved  indført  en  risiko  

for  at  sætte  forkerte  (mindre  stringente)  G/M-klassegrænser  for  alle  danske  

vandområder.  Desuden  brugte  nye  og  udviklede  modeller  (STAT  og  MECH)  en  anden  

videnskabelig  tilgang  til  at  udlede  referencebetingelser,  end  den  blev  anvendt  i  den  

eksisterende  interkalibrering,  og  de  resulterende  reviderede  referencetilstandsværdier  i  

RBMP3  har  forårsaget  nominelle  G/M-klassegrænser  for  den  fælles  IC  typer,  som  er  lavere  

(mere  stringente)  end  de  interkalibrerede  nominelle  klassegrænser.  Når  disse  to  forhold  

tages  under  ét,  kan  det  ikke  uden  en  mere  grundig  undersøgelse  vurderes,  om  effekten  af  

de  to  vil  udligne  hinanden  eller  ej.  Under  alle  omstændigheder  ville  det  reviderede  danske  

klassifikationssystem  for  Chl-a  blive  betragtet  som  ændret  på  en  måde,  så  det  i  det  mindste  

ville  være  underlagt  en  "tilpasningsprocedure".
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På  baggrund  af,  at  fastlæggelsen  af  G/M-klassegrænsen  for  ålegræsdybdegrænsen  blev  

besluttet  i  en  teknisk-politisk  proces,  at  der  ikke  var  knyttet  specifikke  videnskabelige  

argumenter  til  beslutningen,  og  at  det  ikke  har  vist  sig  gennemførligt  at  interkalibrere  

klassifikationssystemet.  bortset  fra  en  direkte  sammenligning  med  tyske  

referencetilstandsværdier  G/M-grænseværdier,  ville  en  revision  af  G/M-grænseværdien  og  

dermed  EQR  utvivlsomt  kræve  væsentlige  videnskabelige  argumenter,  herunder  en  

beskrivelse  af  overholdelse  af  WFD-normative  definitioner,  og  indsendelse  af  en  rapport  til  

ECOSTAT  WG  til  godkendelse.
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4.6.1  Målsætning

4.6.2  Analyse  og  vurdering
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Grænse  mellem  god  og  moderat  miljøtilstand  
(2e,  20  %)

Forskel 9.699  (26  %)

37.254

Figur  4-4:

27.555

National  N-MAI  (tN/år)

Beregning  af  MAI,  når  målet  er  defineret  som  grænsen,  der  adskiller  moderat  (gul)  

og  god  (grøn)  statusklasser  (alternativ  1),  eller  når  målet  er  centralt  placeret  inden  for  

god  økologisk  tilstandsklasse  (alternativ  2).  Den  nuværende  statusbelastning  resulterer  

i  en  statusværdi  i  det  orange  felt  (Status  Load).

Halvvejs  mellem  god  og  høj  
miljøtilstand  (WFD  1a)

Mål  (scenarie)

Forskel  i  N-MAI  ved  udvælgelse  af  et  centralt  mål  for  miljøstatus  ved  G/ M  

klassegrænsen  og  centralt  i  den  gode  klasse.

Tabel  4-2

4.6  Opgave  12:  Manøvreringsrum,  målbelastning

Ved  at  vælge  grænseværdien  mellem  G/M-status  opfylder  alle  vandområder  i  50  procent  

af  tiden  ikke  kravet  om  god  miljøtilstand  (Erichsen  et  al.  2021b).  Fra  et  videnskabeligt  

synspunkt  giver  dette  ikke  meget  mening,  da  et  habitat  ikke  kan  have  en  god  status  på  

deltid.

Effekten  af  at  ændre  målet  fra  at  være  grænsen  mellem  god  og  moderat  status  til  at  

være  centralt  i  høj  er  illustreret  i  tabel  4-2  nedenfor:

Formålet  med  opgave  12  er  at  vurdere  manøvrerum  mht.  målbelastning,  

basisbelastning,  modelforudsætninger,  pressefaktorer  og  P-lastreduktion.

Mål  og  G/M  klasse  grænse
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Målbelastning  og  vandområdeplaner  for  individuelle  vandområder

Status  og  baseline

De  forventede  effekter  af  nye  og  planlagte  tiltag  indebærer  per  definition  en  vis  grad  af  

usikkerhed.  Vi  kan  derfor  ikke  fastslå  med  høj  grad  af  sikkerhed,  i  hvilken  grad  de  tiltag,  der  er  

inkluderet  i  basisprognosen,  vil  påvirke  næringsstofbelastningen,  når  de  er  fuldt  implementeret.  

Indtil  denne  usikkerhed  er  reduceret,  er  der  intet  videnskabeligt  argument  for  øgede  MAI'er  (dvs.  

mindre  strenge  grænser).

Basislinjen  bygger  på  målte  belastninger  i  kombination  med  forventede  effekter  af

Fra  et  videnskabeligt  synspunkt  repræsenterer  det  efter  2nd  opinion-teamets  forståelse  en  

inkonsekvens  og  en  logisk  mangel  at  sigte  mod  G/M-klassegrænsen  og  dermed  acceptere,  at  50  

procent  af  vandområderne  ikke  vil  opnå  en  god  miljøtilstand .  Det  betyder,  at  DK  ikke  vil  nå  en  god  

miljøtilstand  for  alle  danske  farvande  i  2027  som  krævet  i  vandrammedirektivet.

For  de  enkelte  vandområder  bestemmes  overordnede  MAI'er  som  en  del  af  den  nuværende  

RBMP3.

Lokalplaner  kan  involvere  nogle  af  de  alternative  foranstaltninger,  der  er  skitseret  ovenfor,  for  

at  anvende  mindre  streng  N-belastningsreduktion  (såsom  øget  P-belastningsreduktion  eller  

reduceret  sommerbelastning).

Som  illustreret  i  figur  4-4  vil  de  forskellige  vandområder  have  en  fordeling  omkring  den  

nødvendige  grænseværdi  mellem  god  og  moderat  tilstand.  Vandområdeplanen  kræver  ikke  en  

maksimal  varians  eller  bestemte  percentiler  for  fordelingen  af  vandområderne,  svarende  til  

begrænsninger  af  klokkens  bredde  i  figur  4-4.  Uden  et  sådant  krav  kan  nogle  vandområder  være  i  

miljøklasser  endnu  lavere  end  moderate.

Second  opinion-teamet  vurderer,  at  ændrede  tekniske  detaljer  (f.eks.  anden  gennemsnitsperiode  

eller  opdatering  af  data  for  statusbelastninger  frem  til  2021)  ikke  vil  bidrage  væsentligt  til  

robustheden  af  de  beregnede  resultater.  Statusbelastningen  kan  være  lidt  anderledes,  men  det  er  

ikke  givet  om  disse  ændringer  vil  pege  i  retning  af  øgede  eller  reducerede  MAI'er.  Det  er  

anmeldernes  forståelse,  at  mulige  effekter

Planer  for,  hvordan  disse  MAI'er  opnås,  kan  udvikles  lokalt  gennem  lokale  vandområdeplaner.  

Det  overordnede  mål  for  MAI  er  dog  ikke  til  diskussion,  kun  metoden  til,  hvordan  man  opnår  

MAI'erne.  Den  fælles  udvikling  af  lokale  vandområdeplaner  indeholder  muligheden  for  at  opnå  

lokalt  ejerskab  og  engagement  ved  at  involvere  lokale  interessenter,  såsom  kommuner,  

landbrugsorganisationer,  ikke-statslige  organisationer  (NGO'er)  (naturbeskyttelsesorganisation  

osv.).

planlagte  tiltag.  2.  opinionsteamet  vurderer,  at  målingerne  af  de  nuværende  belastninger  er  udviklet  

til  et  højt  niveau.  Danmark  har  gennem  tre  generationer  af  vandområdeplaner  udviklet  sit  

overvågnings-  og  målesystem  til  et  avanceret  niveau  og  med  høj  nøjagtighed.  Der  er  derfor  ikke  

yderligere  væsentligt  manøvreringsrum  i  denne  henseende.

Der  henvises  yderligere  til  de  juridiske  kapitler  i  denne  gennemgang.
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Modelantagelser

Andre  trykfaktorer  end  N-belastning

Da  STAT-modeller  på  trods  af  deres  kompleksitet  og  høje  udviklingsgrad  mangler  begrebsmæssig  indsigt,  

kan  det  antages,  at  inddragelse  af  kausale  sammenhænge  vil  føre  til  øget  sikkerhed  for  modellerne.  Det  

forventes,  at  modeludvikling  ikke  vil  føre  til  manøvrerum  med  hensyn  til  øget  N-MAI.  Det  kan  overvejes  at  

vælge  MECH-modellen  til  MAI

af  ændrede  tekniske  detaljer  i  beregningerne  skal  sammenlignes  med  den  overordnede  usikkerhed  på  

basislinjen,  herunder  usikkerheden  på  de  forventede  effekter  af  planlagte  tiltag.

elementer  er  af  samme  gyldighed,  og  metoderne  til  at  modellere  elementerne  er  af  samme  kvalitet,  så  er  

gennemsnitsprocessen  videnskabeligt  gyldig.  "One  out  all  out"-princippet  kræver,  at  miljøtilstanden  

afhænger  af  det  biologiske  kvalitetselement,  for  hvilket  den  økologiske  kvalitetsklassegrænse  først  

overskrides.

Det  vurderes  af  2nd  opinion-teamet,  at  videreudvikling  af  denne  model  kan  opnås  ved  at  inddrage  ny  

indsigt  i  flodmundings-  og  kystsystemer  med  meget  lave  næringsstofbelastninger  –  tæt  på  referenceforhold.  

Dette  ville  kræve  implementering  af  pilotprojekt  som  forklaret  i  opgave  4.

Som  beskrevet  i  opgave  9  er  de  undersøgte  alternative  pressefaktorer  fundet  ikke  at  have  indflydelse  på  

næringsstofforholdene  i  kystvandene,  som  er  sammenlignelige  med  påvirkningerne  fra  N-  og  P-belastning.  

Endvidere  findes  der  ingen  modeller,  der  kan  sammenligne  effekten  af  de  undersøgte  pressefaktorer  med  

effekten  af  næringsstofbelastninger.  Derfor  forventes  det,  at  tiltag  over  for  andre  pressefaktorer  ikke  vil  føre  til  

ændringer  i  MAI.  Dette  betyder  ikke,  at  andre  pres

og  at  MAI'erne  derfor  bør  være  skøn  af  samme  værdi.  Hvis  disse  to

Derfor  er  gennemsnitsmetoden  fra  et  videnskabeligt  synspunkt  forsvarlig.

Det  er  skitseret  under  opgave  4,  at  modeltilgangen  ikke  efterlader  nogen  RFM  vedrørende  en  større  N-MAI.  

Selvom  der  skulle  udvikles  en  raffineret  procesbeskrivelse  for  P-reduktion  eller  sæsonbestemte  

næringsstofbelastningsreduktioner,  forventes  størrelsesordenen  af  N-MAI'er  ikke  at  ændre  sig  væsentligt.  

Mens  modelusikkerheden  kan  reduceres,  er  det  usikkert,  om  en  sådan  forfining  ville  resultere  i  større  eller  

mindre  N  MAI'er.  MECH-modelsystemet  er  meget  komplekst  og  avanceret.  Gennemsnittet  af  MAI  vedrørende  

de  to  biologiske  kvalitetselementer  (chl-a  og  lys)  i  stedet  for  anvendelse  af  "one  out  all  out"-princippet  

repræsenterer  konceptet,  at  estimater  af  begge  elementer  er  udtryk  for  den  samme  miljøtilstand,

Dette  kræver  nøjagtig  viden  om  økosystemets  funktionalitet,  som  ifølge  anmelderens  vurdering  ikke  er  

tilgængelig  på  nuværende  tidspunkt.

vurdering  og  STAT-modellen  til  verifikationsformål.  Denne  mulighed  kan  også  betragtes  som  manøvrerum.  

I  overensstemmelse  med  anbefalinger  fra  tidligere  internationale  anmeldere  skal  det  undgås  at  indføre  

specifikke  regler  (ekspertvurdering)  i  vurderingen  af  N-MAI'er.

Det  forudses,  at  udelukkelse  af  STAT-resultater  i  vurderingen  af  MAI  kan  føre  til  lidt  reducerede  N-MAI'er,  dvs.  

et  større  behov  for  reduktioner.
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Forbedret  P-belastningsreduktion

Forsinkede  effekter,  økosystemeffekter  og  øget  effektivitet  i  landbruget
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Med  hensyn  til,  i  hvilket  omfang  det  videnskabelige  grundlag  kan  give  Manøvrerum

næringsstofreducerende  effekt

er  ikke  relevante.  For  eksempel  kunne  det  overvejes  at  have  en  mere  systematisk  tilgang  til  

andre  pres  for  at  understøtte  opnåelsen  af  GES.

Effekten  og  omkostningseffektiviteten  af  N-MAI  øges  ved  yderligere  reduktion  af  P-belastningen  

afhænger  af  det  specifikke  vandområde  og  bør  undersøges  i  detaljer  specifikt  for  hvert  enkelt  

vandområde.

›  Tidsforskydning  mellem  iværksættelse  af  en  foranstaltning  og  fuld  gennemførelse  af  dens

er  lavet:

Disse  effekter  er  alle  påvirket  af  en  vis  usikkerhed.  Mere  præcise  beskrivelser  af  disse  processer  

kan  øge  den  overordnede  forståelse.  Det  forventes  ikke,  at  de  indebærer  råderum.

Det  kunne  overvejes  at  inddrage  effekten  af  forårsopblomstring  i  analysen  af  sommerens  Chl-a-

koncentration.  Dette  vil  imidlertid  give  betydelige  praktiske  og  administrative  udfordringer  i  

betragtning  af  behovet  for  at  ændre  procedurer  i  alle  EU-lande  og  behovet  for  at  udvikle  

overvågningsteknikker  i  alle  lande,  se  også  kapitel  3.9.

Nogle  effekter,  som  er  stødt  på  i  modelsystemet,  er  inkluderet  på  en  måde,  der  ikke  er  klart  

beskrevet,  hvilket  efterlader  en  vis  usikkerhed  hos  anmelderne,  i  hvilken  grad  disse  mål  faktisk  vil  

fungere.  Effekterne  er:

(RFM)  vedrørende  målbelastning  for  at  opnå  en  øget  MAI,  følgende  konklusion

Effekten  af  øget  P-belastningsreduktion  og  den  tilsvarende  mulighed  for  at  øge  N-MAI  

modelleres  for  alle  ledelsesscenarier.  For  scenario  2e  vurderes  den  potentielle  effekt  på  

nationalt  plan  at  være  ca.  1000  tN  ved  10  %  belastningsreduktion,  svarende  til  to  procent  af  N-

MAI.  Størstedelen  af  den  potentielle  N-reduktion  findes  for  vandområder  ved  Nordsøen.

›  Implementering  af  innovative  tiltag  inden  for  landbrugssektoren,  der  øger  dens  effektivitet  og  

dermed  reducerer  tab  af  næringsstoffer  til  kystvandene.

›  Tidsforsinkelse  mellem  reduktion  af  næringsstoffer  og  fuld  respons  på  kvaliteten

parametre  (Chl-a  og  ålegræs)  på  grund  af  økosystemets  reaktionstid

4.6.3  Afsluttende  bemærkninger
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Fire  emner  vurderes  at  have  den  modsatte  effekt  -  da  de  forventes  at  føre  til  reduktion  af  
MAI'er  og  dermed  strengere  MAI-grænser.

To  emner  vurderes  til  ikke  at  give  nogen  klar  RFM,  men  de  vil  højst  sandsynligt  reducere

Bemærk:  reducerer  MAI  =  strengere  MAI-grænser  (større  behov  for  reduktioner)

Det  største  problem  i  ovenstående  liste  over  emner  betragtes  som  målet  på  50  procent  på  

G/M.

usikkerheder.

Det  er  fundet,  at  der  kan  være  vandområder  af  interesse  for  at  modificere  N-MAI  ved  

reduktion  af  P-belastninger.  En  sådan  ændring  kræver  mere  detaljerede  undersøgelser  

af  hvert  enkelt  vandområde

Ovenstående  tabel  4-3  illustrerer,  at  en  lang  liste  af  muligheder  undersøges  med  

hensyn  til  deres  potentielle  RFM.

Øget  P-reduktion  i  relevante  vandområder

Udelukkelse  af  STAT-modellens  resultater  kan  føre  til  mindre  RC-værdier  og  dermed  

skrappere  krav.

reducerer  MAI

NMAI

Tabel  4-3:

reducerer  MAI

ingen  indikation

Flere  tiltag  forventes  at  træde  i  kraft  efter  planperiodens  udløb  (2027).  Det  er  uklart,  i  hvilken  

grad  disse  effekter  er  medregnet  i  2027-baseline.

Andre  pressefaktorer  end  N-  og  P-reduktion.  Deres  effekt  kan  ikke  modelleres  til  en  

troværdighed,  der  kan  retfærdiggøre  foranstaltninger.

Forventet  effekt  på  

MAI  (N,  P)

Effektivitetseffekter  i  landbruget  er  inkluderet  i  baseline,  selvom  de  ikke  er  tilstrækkeligt  

dokumenterede.  Dette  kunne  tages  ud  af  beregninger.

reducerer  MAI

Konklusion  på  RFM  vedrørende  målbelastning

Forsinket  respons  af  økosystemet  (systembidrag)  er  taget  højde  for  før  2027.  Dette  

kunne  tages  ud  af  beregninger.

ingen  indikation

lokale  stigninger  i

reducerer  MAI

Målretning  ved  G/M  klassegrænsen  giver  50  procent  sandsynlighed  for  ikke  at  nå  

målet.  Målet  kunne  øges  for  at  give  en  højere  sandsynlighed  for  at  nå  GES.

Potentielle  muligheder  i  det  identificerede  Manøvrerum
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4.7.2  Analyse  og  vurdering

4.7.1  Mål
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4.7  Opgave  13:  Manøvreringsrum,  sæsonbestemt,  
basislinje,  nabolande

Det  der  her  kaldes  "sæsoneffekt"  beskriver  yderligere  reduktion  af  næringsstofbelastning  

i  sommersæsonen  for  at  opnå  et  potentiale  for  øget  næringsstofbelastning  i  de  

resterende  sæsoner  og  bevarelse  af  miljøstatus/-klasse.  Denne  effekt  er  undersøgt  i  

(Erichsen  et  al.  2021b).  De  avancerede  MECH-modeller  anvendes,  forudsat  at  metoderne  

til  undersøgelse  af  sæsonvariation  er  på  et  videnskabeligt  højt  niveau.

Formålet  med  nærværende  opgave  er  at  vurdere  RFM  med  hensyn  til  

sæsonudsving,  baseline  og  effekter  fra  nabolande.

Vandområder  med  'stort  potentiale':  

1.  Karrebæk  Fjord  2.  Nærå  Strand  3.  
Odense  Fjord,  i  4.  Haderslev  Fjord  5.  

Hejlsminde  Nor  6.  Kolding  Fjord,  i  7.  

Ringkøbing  Fjord  8.  Hjarbæk  Fjord  9.  

Halkær  Bredning

Resultaterne  viser,  at  indførelse  af  sæsonbestemt  reduktion  af  N-belastning  kan  have  

potentiale  for  øgede  årlige  N-MAI'er  i  udvalgte  vandområder.  Ud  af  i  alt  109  vandområder  

har  ni  områder  et  stort  potentiale  og  yderligere  ni  områder  med  medium  potentiale.  

Områderne  er  angivet  i  listerne  nedenfor.

Vandområder  med  'middelpotentiale':  

10.  Horsens  Fjord,  i  11.  Nakskov  Fjord  

12.  Kalundborg  Fjord  13.  Vejle  Fjord,  

y  14.  Odense  Fjord,  y  15.  Vejle  Fjord,  

i  16.  Norsminde  Fjord  17.  Bjørnholms  

Bugt,  mv.  18.  Nibe  Bredning  og  

Langerak

Selvom  ovenstående  (9+9)  potentielle  områder  er  identificeret,  er  det  stadig  sådan,  at  

diffust  bidrag  om  sommeren  er  dominerende  for  næsten  alle  områder.  Siden  diffus

Sæsonbestemte  effekter
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Effekt  af  tiltag  i  nabolandene
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Et  af  resultaterne  er  citeret  nedenfor:  Hvis  nabolandene  ikke  reducerer  deres  belastning,  er  effekten  på  den  danske  

N-MAI  illustreret  i  tabel  4-4.

bidrag  er  svære  at  reducere,  understreges  det  at  anvende  årlig  belastning

Det  ses,  at  reduktionen  i  nabolandene  har  en  vis  effekt  på  de  danske  N-MAI.  For  de  danske  vandområder  generelt  

er  virkningen  af  nabobelastninger  af  underordnet  betydning.  Selv  uden  påvirkninger  fra  nabolande  vil  belastningerne  

fra  Danmark  give  anledning  til  vandkvalitetsproblemer  af  samme  størrelsesorden  som  nu  observeret.  For  nogle  

vandområder,  især  dem  i  nærheden  af  de  danske  grænser  (f.eks.  Vadehavet,  Flensborg  Fjord  og  Østersøen),  kan  

god  miljøtilstand  ikke  opnås  ved  danske  tiltag  alene.  Der  kan  dog  forventes  retsstridigheder  på  EU-plan,  hvis  

Danmark  ikke  lever  op  til  sine  forpligtelser  og  overlader  mere  reduktion  til  et  naboland.  Derfor  er  der  ingen  RFM  

vedrørende  byrdefordeling.

Effekten  af,  at  næringsstoffer  når  de  danske  Kystvande,  der  udledes  i  kystvande  i  nabolandene  eller  

transporteres  til  Danmark  via  atmosfæren,  kaldes  også  "Burdefordeling".  Dette  er  undersøgt  i  

styringsscenarierne  i  scenariegruppe  2  (Erichsen  et  al.  2021b).

reduktionstiltag  på  årlig  tidsskala.

Med  hensyn  til  i  hvilket  omfang  det  videnskabelige  grundlag  kan  give  RFM  vedrørende  sæsonbestemte  

og  byrdefordeling  for  at  opnå  en  øget  MAI,  drages  følgende  konklusion:

Potentielle  muligheder

Byrdefordelingen  er  modelleret  på  et  højt  videnskabeligt  niveau.  Ingen  

væsentlig  effekt  på  nationalt  plan.

Tabel  4-4:

7.701  (21  %)

Forskel  i  N-MAI  for  et  scenarie,  hvor  danske  og  nærområder  opfylder  BSAP-mål  og  et  

scenarie,  hvor  nærområder  udleder  uden  belastningsreduktion.

RFM

indikation  af  RFM

National  N-MAI  (tN/år)

Sæsonbestemt:  N-belastningsreduktion  i  sommersæsonen  kan  være  et  værktøj  

for  specifikke  vandområder.

Mål  (scenarie)

Ingen  reduktion  i  nabolande  (2c)

Konklusion  på  RFM  vedrørende  sæsonbestemthed  og  byrdefordeling

Nye  BSAP-mål.  Yderligere  Vadehavet  P-reduktion  

(2e,  20  %)

37.254

Tabel  4-5:

Forskel

ingen  indikation  af

29.553

RFM

4.7.3  Afsluttende  bemærkninger
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Ovenstående  tabel  4-5  illustrerer,  at  kun  N-belastningsreduktion  i  sommersæsonen  

(sæsonbestemt)  kan  give  RFM  for  specifikke  vandområder,  med  forventet  begrænset  

effekt  og  forventet  betydelig  indsats  for  overvågning  og  kontrol  (cost/benefit).

Derfor  giver  byrdefordeling  ingen  klar  RFM.

Etablering  af  yderligere  styringsscenarier  (dvs.  vurdering  af  byrdefordelingen  

mellem  Danmark  og  dets  nabolande)  kan  styrke  det  ledelsesmæssige  grundlag  for  

etablering  af  tiltag.  Dette  kan  give  plads  til  manøvrering  i  specifikke  vandområder,  fx  

Vadehavet,  Flensborg  Fjord  og  Bornholm.  En  sådan  yderligere  scenariemodellering  må  

dog  ikke  forsinke  implementeringen  af  foranstaltninger  til  at  reducere  

næringsstofbelastningen.

N-bidraget  fra  nabolandene  (fra  atmosfære  og  tilstødende  vandområder)  er  sekundært  i  

forhold  til  N-belastningen  til  danske  farvande  generelt  og  særligt  til  de  indre  fjorde.  

Landbaseret  N-belastning  fra  Danmark  er  det  dominerende  tryk,  især  i  de  mere  lukkede  

havområder  og  fjorde.

244
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Tabel  4-6 Opgavegruppe  1:  

Nitrogenbelastning  (opgavenumrene  henviser  til  tallene  i  opgavelisten  i  kapitel  1).

245

Bilag  A  Oversigt  over  opgaver

Opgave  3

Interface

›  Vurdering  af  forbedringernes  indvirkning  på  belastningens  sikkerhed

Udført  arbejde,  opnået  resultater,  plan  for  resterende  opgave,  specifikke  problemstillinger

Basis

Deadline:

Objektiv

belastning  

(inkl.  nødvendig  

N-reduktion)

Rapport

Udkast  til  rapport  til  kommentering  af  MOE/MOF

belastning.

Videnskabelig  evaluering  af  anvendelsesområdet  for  de  anvendte  forbedringer  af

Leverancer

Leverancer  fra  Kunden

Første  resultater  (60%),  plan  for  resterende  opgave,  specifikke  problemstillinger

Status  belastning,

28/6/22:  Statusrapport

Gennemgang  af  metoder,  data,  beregninger  til  bestemmelse  af  statusbelastning  og  baseline  2027

Kort  beskrivelse  af  anvendte  metoder  til  bestemmelse  af  statusbelastningerne  (baseret  på  2016-2018  data)  og  de  

anvendte  forudsætninger.  Metodiske  godkendelser  indført  i  RBMP  3-planperioden.

RBMP3,  interviews  med  Ressourcegruppen  (RG)  bestående  af  DHI  og  DCE/AU,  og  med  MST,  2.  Gennemgang  af  

udvalgte  dokumenter  fra  litteraturlisten  leveret  af  MOE  og  Finansministeriet  (MoF).

metoder  til  belastningsberegning  og  deres  begrænsninger.

Holdkammerater

Omfang

Liste  over  nødvendig  baggrundslitteratur,  deltagelse  i  planlagte  møder,  svar  på  spørgsmål  og  udkast  til  dokumenter  i  

tide.

14/10/22:  Udkast  til  betænkning

baseline  2027

Kort  beskrivelse  af  anvendt  metodeberegning  af  basislast  (2027)  og  den  anvendte  forudsætning

beregning.

26/8/22:  Foreløbige  resultater

Foder  ind  i  opgave  6  og  til  aktiviteterne  i  opgavegruppe  2:  Modellering

›

›

›
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›

Omfang

Målbelastning,  

målopfyldelse

Leverancer

Udkast  til  rapport  til  kommentering  af  MOE/MOF

Leverancer  fra  Kunden

Første  resultater  (50%),  plan  for  resterende  opgave,  specifikke  problemstillinger

Objektiv

til  3.  vandområdeplan  om  sikkerheden  for  målbelastningsberegningen.

›  Vurdering  af  virkningerne  af  forbedringerne  af  de  tekniske  data  fra  2.  vandområdeplan

Udført  arbejde,  opnået  resultater,  plan  for  resterende  opgave,  specifikke  problemstillinger

Interface

›  Model-usikkerhed  for  opnåelse  af  målbelastning  givet  forudsætningen  for  beregnet

RBMP  3,  interviews  med  RG  og  MST,  gennemgang  af  udvalgte  dokumenter  fra  listen  over  litteratur  leveret  

af  MOE  og  MOF.

28/6/22:  Statusrapport

Holdkammerater

miljømål,  modelforudsætninger  mm.

14/10/22:  Udkast  til  betænkning

Forudsætning  for  mål  N-udledning  (MAI,  Maximum  Allowable  Input  of  Nitrogen)  og  sikkerhed  for  

opnåelse  af  mål  N-udledning

Videnskabelig  vurdering  af  hovedanvendelsesområdet  for  de  anvendte  metoder  til  målbelastningsberegning  
og  deres  begrænsninger.

Liste  over  nødvendig  baggrundslitteratur,  deltagelse  i  planlagte  møder,  besvarelse  af  spørgsmål  og  udkast  

til  dokumenter  i  tide.

Foder  ind  i  aktiviteterne  i  opgavegruppe  2:  Modellering

26/8/22:  Foreløbige  resultater

Opgave  6

målbelastninger

27/10/22:  Slutrapport  

Slutrapport  inklusive  kommentarer  fra  MOE/MOF.

Deadline:

Kort  beskrivelse  af  metode  til  bestemmelse  af  den  målbelastning  (2027),  der  skal  understøtte  

opnåelse  af  miljømålene.  Beskrivelse  af  metodegodkendelser  indført  i  planperiode  3  (PP3).

Basis

›  Beskrivelse  af  alle  elementer,  som  MAI  er  afhængig  af;  defineret  referencebetingelse,

Rapport

›
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Holdkammerater

26/8/22:  Foreløbige  resultater

›  Denne  opgave  er  baseret  på  eksisterende  undersøgelser  udarbejdet  af  AU

Foder  ind  i  aktiviteterne  i  opgavegruppe  2:  Modellering

https://pure.au.dk/portal/files/228142340/Muligheder_for_optimeret_regulering  

_af_N_og_P_tilf_rslen_til_kystvandene_med_fokus_p_tilf_rslen_i_sommerhalv_r  et.pdf

Interface

Omfang

Udført  arbejde,  opnået  resultater,  plan  for  resterende  opgave,  specifikke  problemstillinger

27/10/22:  Slutrapport  

Slutrapport  inklusive  kommentarer  fra  MOE/MOF.

Liste  over  nødvendig  baggrundslitteratur,  deltagelse  i  planlagte  møder,  besvarelse  af  spørgsmål  og  udkast  

til  dokumenter  i  tide.

sæsonvariation  af  N-last  på  beregning  af  statusbelastning,  basislinjebelastning  og  målbelastning  

(vægt  på  effekt  på  sommerudledning)

14/10/22:  Udkast  til  betænkning

Første  resultater  (30%),  plan  for  resterende  opgave,  specifikke  problemstillinger

›  Gennemgang  af  videnskabelig  baggrund  for  de  anvendte  metoder  til  at  vurdere  effekten  af

Leverancer  fra  Kunden

Sæson

Basis

Rapport

Opgave  7

Udkast  til  rapport  til  kommentering  af  MOE/MOF

Videnskabelig  vurdering  af  hovedanvendelighedsområdet  for  de  anvendte  metoder  til  

sæsonbestemt  opdeling  af  N-belastningsberegningen  og  deres  begrænsninger.

Leverancer

Formål  

Gennemgang  af  indførelse  af  sæsonvariabilitet  af  N-belastning.  Gennemgang  af  påvirkning  af  valg  af  

tiltag  med  høj  påvirkning  af  N-belastning  i  sommersæsonen  den  vil  påvirke  N-belastningen  i  

sommermånederne  og  af  mulighederne  for  at  optimere  valget  af  tiltag  i  overensstemmelse  hermed  og  baseret  

på  eksisterende  beregninger167 .

RBMP3,  interviews  med  RG,  gennemgang  af  udvalgte  dokumenter  fra  listen  over  litteratur  leveret  af  MOE  

og  MOF.

28/6/22:  Statusrapport

Undersøgelse  af  AU  om  sæsonvariabilitet  af  belastningsberegning.

variabilitet

Deadline:

›
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›
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Tilvejebringelse  af  eksisterende  dokument  om  alternative  foranstaltninger.  Dialog  om  formulering  af  

spillebaneresultater.

Deadline:

(MAI)

Basis

›  Manøvrerum  (påvirkning  af  den  beregnede  MAI)  afhængig  af

Målbelastning

Holdkammerater

27/10/22:  Slutrapport  

Slutrapport  inklusive  kommentarer  fra  MOE/MOF.

Interface

Udført  arbejde,  opnået  resultater,  plan  for  resterende  opgave,  specifikke  problemstillinger

28/6/22:  Statusrapport

Omfang

Eksisterende  dokument  om  alternative  foranstaltninger  (AU).  RBMP3,  interviews  med  RG,  gennemgang  af  

udvalgte  dokumenter  fra  listen  over  litteratur  leveret  af  MOE  og  MOF.

Plads  til

Videnskabelig  vurdering  af  de  grundlæggende  metoder  til  belastningsberegninger  og  deres  

implikationer  på  anvendelighed  og  begrænsninger?

Leverancer  fra  Kunden

Opgave  12

Identifikation  af  alternative  tiltag  baseret  på  let  tilgængelige  undersøgelser  (AU).

26/8/22:  Foreløbige  resultater

Indgår  i  den  overordnede  analyse  af  videnskabelige  spilleregler

Rapport

Nitrogen-  og  P-belastninger,  baseline  2027,  modelforudsætning  (one  out  all  out,  

"systembidrag"),  usikkerhed,  forudsætninger  for  at  opnå  MAI,  forudsætninger  for  bidrag  fra  andre  

lande  (vand/luft),

manøvrering:

Første  resultater  (20%),  plan  for  resterende  opgave,  specifikke  problemstillinger

valg/forudsætning  for,  referenceværdi  og  miljømål,  opgjort

Målsætning  

Manøvreringsrum  ift.  beregning  af  målbelastninger  (MAI)  og  behov  for  reduktion  (inkl.  defineret  referencetilstand,  

miljømål,  belastnings-  og  basisbelastninger,  modelforudsætninger  etc.  andre  pressefaktorer,  især  fosfor).  

Opgaven  skal  tage  udgangspunkt  i  eksisterende  undersøgelser  og  beskrivelse  af  alternative  tiltag,  som  tager  

hensyn  til  andre  pressefaktorer  ved  fastlæggelse  af  målbelastninger  og  behov  for  tiltag.  Disse  metoder  

vurderes  med  hensyn  til  deres  videnskabelige  grundlag  og  anvendelighed.  Undersøgelsen  kan  for  eksempel  

undersøge,  om  konkrete  fosforreducerende  tiltag  kan  føre  til  at  reducere  kvælstoftiltagene  –  og  herunder  en  

vurdering  af  de  økonomiske  konsekvenser  af  sådanne  ændringer.

Leverancer

›
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›

Indgår  i  den  overordnede  analyse  af  videnskabelige  spilleregler

Rapport

Manøvrerum  i  forhold  til  sæsonmæssige  tiltag  (sommer)  på  N-belastninger  skal  analyseres  separat  fra  manøvrerummet  i  

forhold  og  effekten  N-belastninger  i  nabolande  og  områder.  Målet  er  et  optimeret  sæt  af  tiltag  til  N-belastningsreduktion.  

Dette  kan  baseres  på  de  gennemførte  scenarieanalyser  vedrørende  byrdefordeling.

Videnskabelig  vurdering  af  hovedanvendelsesområdet  for  de  anvendte  metoder  til  belastningsberegning  og  deres  

begrænsninger.

Udført  arbejde,  opnået  resultater,  plan  for  resterende  opgave,  specifikke  problemstillinger

›  Gennemgang  af  det  videnskabelige  grundlag  for  at  inkludere  effekten  af  sæsonbestemte  tiltag  i  tilstødende  vandområder.

Målsætning  

Manøvreringsrum  ift.  beregning  af  målbelastninger  og  nødvendige  tiltag  (inkl.  basisbelastning  og  andre  pressefaktorer,  inkl.  

fosfor  og  fiskeri).  Opgaven  skal  tage  udgangspunkt  i  eksisterende  undersøgelser  og  beskrivelse  af  alternative  tiltag,  der  tager  

højde  for  andre  pressefaktorer  ved  fastlæggelse  af  målbelastninger  og  behov  for  tiltag.  Disse  metoder  vurderes  med  hensyn  til  

deres  videnskabelige  grundlag  og  anvendelighed.

Leverancer

14/10/22:  Udkast  til  betænkning

Basis

Målbelastning,  

(sæsonbestemt)

Deadline:

Holdkammerater

manøvrering:

27/10/22:  Slutrapport  Slutrapport  

inklusive  kommentarer  fra  MOE/MOF.

tilgængelige  undersøgelser.

Interface

Udkast  til  rapport  til  kommentering  af  MOE/MOF

›  Gennemgang  på  videnskabeligt  grundlag  af  sæsonbestemte  mål  beskrives  i  eksisterende  og  let

28/6/22:  Statusrapport

Omfang

Eksisterende  dokument  om  alternative  foranstaltninger,  RBMP3,  interviews  med  RG  og  MST,  gennemgang  af  udvalgte  

dokumenter  fra  listen  over  litteratur  leveret  af  MOE  og  MOF.

Plads  til

diffuse  kilder  på  grund  af  indførelse  af  sæsonbestemte  foranstaltninger.

Fremskaffelse  af  eksisterende  relevante  dokumenter.  Dialog  om  formulering  af  spillebaneresultater.

›  Gennemgang  af  det  videnskabelige  grundlag  for  at  genberegne  mål  N-belastningen  fra  punktkilder  og

Opgave  13

Leverancer  fra  Kunden

249

Machine Translated by Google



Tabel  4-7 Opgavegruppe  2:  Model

Slutrapport  inklusive  kommentarer  fra  MOE/MOF

27/10/22:  Slutrapport

›  Gennemgang  af  ændringer  og  forbedringer  i  RBMP3  på  de  statistiske  og

Fremskaffelse  af  eksisterende  relevante  dokumenter.  Dialog  om  metoder  og  præsentation  af  resultater.

Foder  ind  i  aktiviteterne  i  opgavegruppe  2:  Modellering

26/8/22:  Foreløbige  resultater

14/10/22:  Udkast  til  betænkning

Gennemgang  af  statistiske  og  mekanistiske  modeller  og  de  deraf  følgende  beregninger.

Modelgrundlag

28/6/22:  Statusrapport

RBMP3,  interviews  med  RG,  gennemgang  af  udvalgte  dokumenter  fra  listen  over  litteratur  leveret  af  MOE  

og  MOF.

Opgave  4

Basis

Deadline:

Rapport

›  Gennemgangen  skal  omfatte  virkningerne  af  ændringer  på  anvendeligheden  af

Første  resultater  (80%),  plan  for  resterende  opgave,  specifikke  problemstillinger

Udkast  til  rapport  til  kommentering  af  MOE/MOF

Omfang

Leverancer  fra  Kunden

Udført  arbejde,  opnået  resultater,  plan  for  resterende  opgave,  specifikke  problemstillinger

Interface

Første  resultater  (0%),  plan  for  resterende  opgave,  specifikke  problemstillinger

Objektiv

26/8/22:  Foreløbige  resultater

Holdkammerater

anvendte  modeller  samt  på  de  indførte  begrænsninger.

mekanistiske  modeller  med  hensyn  til  ›  anvendte  

metoder  ›  forudsætninger  for  beregningerne.

Leverancer
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›

Interface

Leverancer

Byrdefordeling

›  Gennemgang  af  påvirkning  af  udenlandske  laster  på  bestemmelsen  af  mållasterne  for  de  danske  kystfarvande.  

Gennemgangen  vil  ikke  omfatte  kvantitative  analyser,  men  vil  være  baseret  på  eksisterende  undersøgelser  

(hvis  sådanne  findes)  og  på  kvalitative  vurderinger  (ekspertvurderinger).  Bemærk:  Anvend  resultaterne  fra  

ændret  fordeling  af  byrde  i  scenarier  2a-e.

Udført  arbejde,  opnået  resultater,  plan  for  resterende  opgave,  specifikke  problemstillinger

Fremskaffelse  af  eksisterende  relevante  dokumenter.  Dialog  om  metoder  og  præsentation  af  resultater

Objektiv

14/10/22:  Udkast  til  betænkning

anvendte  metoder  samt  deres  begrænsninger.

lande  via  atmosfære  og  farvande,  især  med  hensyn  til  effekten  af  tiltag  i  danske  kystfarvande.

Holdkammerater

Rapport

Forudsætninger  for  og  den  anvendte  metode  til  at  inddrage  N-bidrag  fra  andre

›  Gennemgangen  skal  omfatte  en  vurdering  af  virkningerne  af  anvendeligheden  af

27/10/22:  Slutrapport

Beskrivelse  af  metoden  anvendt  i  RBMP3  (sammenlignet  med  RBMP2)  til  at  bestemme  effekten  af  N-

belastninger  fra  andre  amter

Eksisterende  relevante  undersøgelser  (hvis  eksisterende),  RBMP3,  interviews  med  RG,  gennemgang  af  

udvalgte  dokumenter  fra  listen  over  litteratur  leveret  af  MOE  og  MOF.

Udkast  til  rapport  til  kommentering  af  MOE/MOF

28/6/22:  Statusrapport

Deadline:

Omfang

Basis

Opgave  5

Leverancer  fra  Kunden

via  atmosfærisk  aflejring  via  

oceanografiske  transporter

Slutrapport  inklusive  kommentarer  fra  MOE/MOF

Foder  ind  i  aktiviteterne  i  opgavegruppe  2:  Modellering

›

›
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Slutrapport  inklusive  kommentarer  fra  MOE/MOF

27/10/22:  Slutrapport

Basis

Deadline:

Rapport

14/10/22:  Udkast  til  betænkning

›  Gennemgang  af  eksisterende  analyser  på  andre  miljømæssige  pressefaktorer  end  N-belastning.

Gennemgang  af  betydningen  af  andre  pressefaktorer  (på  mål,  udskrivning,  tiltag)  baseret  på  

eksisterende  pressefaktoranalyser

14/10/22:  Udkast  til  betænkning

Fremskaffelse  af  eksisterende  relevante  dokumenter.  Dialog  om  metoder  og  præsentation  af  resultater.

Andre  pressefaktorer

Leverancer  fra  Kunden

Første  resultater  (10%),  plan  for  resterende  opgave,  specifikke  problemstillinger

Udført  arbejde,  opnået  resultater,  plan  for  resterende  opgave,  specifikke  problemstillinger

Opgave  9

Interface

Udkast  til  rapport  til  kommentering  af  MOE/MOF

›  Gennemgangen  skal  indeholde  en  vurdering  af  det  videnskabelige  grundlag  for  analyserne  af  

effekten  af  alternative  pressefaktorer  samt  deres  begrænsninger.

Holdkammerater

Leverancer

Udkast  til  rapport  til  kommentering  af  MOE/MOF

Første  resultater  (30%),  plan  for  resterende  opgave,  specifikke  problemstillinger

Omfang

26/8/22:  Foreløbige  resultater

26/8/22:  Foreløbige  resultater

Objektiv

Foder  ind  i  aktiviteterne  i  opgavegruppe  2:  Modellering

Eksisterende  relevante  undersøgelser  (AU),  RBMP3,  interviews  med  RG,  gennemgang  af  udvalgte  

dokumenter  fra  listen  over  litteratur  leveret  af  MOE  og  MOF.

28/6/22:  Statusrapport
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Opgavegruppe  3:  MiljøforholdTabel  4-8

Reference

Opgave  1

økologisk  referencesituation

Leverancer

Udkast  til  rapport  til  kommentering  af  MOE/MOF

Leverancer  fra  Kunden  Levering  af  

eksisterende  relevante  dokumenter.  Dialog  om  metoder  og  præsentation  af

Første  resultater  (80%),  plan  for  resterende  opgave,  specifikke  problemstillinger

referencesituation

Omfang

Udført  arbejde,  opnået  resultater,  plan  for  resterende  opgave,  specifikke  problemstillinger

Interface

Gennemgang  af  ændringer  og  forbedringer  i  RBMP3  i  metoder,  data,  beregninger  til  bestemmelse  

af  økologisk  referencetilstand

Eksisterende  relevante  undersøgelser  (AU),  RBMP3,  interviews  med  RG,  gennemgang  af  udvalgte  

dokumenter  fra  listen  over  litteratur  leveret  af  MOE  og  MOF.

28/6/22:  Statusrapport

Holdkammerater

Slutrapport  inklusive  kommentarer  fra  MOE/MOF

Tilstand

økologisk  referencesituation

14/10/22:  Udkast  til  betænkning

›  Gennemgang  af  forbedringer  i  RBMP3  af  det  anvendte  datagrundlag  for  at  bestemme

resultater.

Indgår  i  aktiviteterne  i  opgavegruppe  3:  Miljøtilstand

26/8/22:  Foreløbige  resultater

Slutrapport  inklusive  kommentarer  fra  MOE/MOF

›  Gennemgang  af  metodiske  forbedringer  i  RBMP3  for  at  bestemme  det  økologiske

27/10/22:  Slutrapport

Deadline:

Objektiv

Basis

›  Gennemgang  af  forbedringer  i  RBMP3  af  de  udførte  beregninger  for  at  bestemme

Rapport

27/10/22:  Slutrapport
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›  Gennemgang  af  det  videnskabelige  grundlag  for  metodiske  forbedringer  indført  i  RBMP3  for  at  fastlægge  miljømålene  

(god  økologisk  tilstand).  Kunne  DK  have  indberettet  andre  data  til  interkalibrering,  og  ville  det  give  andre  mål?

Omfang

Leverancer  fra  Kunden

Første  resultater  (50%),  plan  for  resterende  opgave,  specifikke  problemstillinger

Udført  arbejde,  opnået  resultater,  plan  for  resterende  opgave,  specifikke  problemstillinger

Objektiv

objektiv

Interface

Basis

Opgave  8

Deadline:

›  Gennemgangen  skal  omfatte  en  samlet  vurdering  af  anvendeligheden  af  analyserne  til  fastsættelse  af  det  økologiske  

mål  samt  dets  begrænsninger.

Holdkammerater

Slutrapport  inklusive  kommentarer  fra  MOE/MOF

Udkast  til  rapport  til  kommentering  af  MOE/MOF

miljømål,  dvs.  grundlaget  for  fastsættelse  af  EU's  interkalibrerede  EQR-værdier  (dvs.  den  faktor,  der  bruges  til  at  

definere  forskellen  mellem  'god  stand'  og  referenceværdien).

Leverancer

objektiv,  

andet

Målsætning  

Gennemgang  af  miljømål  for  kystvande.  Grundlag  for  fastsættelse  af  miljømål  (EU's  EQR-værdier)

Indgår  i  aktiviteterne  i  opgavegruppe  3:  Miljøtilstand

26/8/22:  Foreløbige  resultater

28/6/22:  Statusrapport

Miljømæssige

Miljømæssige

RBMP3,  interviews  med  RG,  gennemgang  af  udvalgte  dokumenter  fra  listen  over  litteratur  leveret  af  MOE  og  MOF.

Opgave  2

27/10/22:  Slutrapport

›  Gennemgangen  skal  indeholde  en  beskrivelse  af  grundlaget  for  fastlæggelsen  af

Rapport

Fremskaffelse  af  eksisterende  relevante  dokumenter.  Dialog  om  metoder  og  præsentation  af  resultater.

14/10/22:  Udkast  til  betænkning
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relevante  nabolande/vandområder.

›  Sammenligning  mellem  de  danske  mål  og  de  danske  tiltag  med  dem  i

Fremskaffelse  af  eksisterende  relevante  dokumenter.  Dialog  om  metoder  og  præsentation  af

Første  resultater  (30%),  plan  for  resterende  opgave,  specifikke  problemstillinger

Reference

Udført  arbejde,  opnået  resultater,  plan  for  resterende  opgave,  specifikke  problemstillinger

Objektiv

Gennemgang  af  de  danske  målsætninger  og  de  danske  tiltag  sammenlignet  med  dem  i  relevante  nabolande/

vandområder.

Indgår  i  aktiviteterne  i  opgavegruppe  3:  Miljøtilstand

RBMP3,  interviews  med  RG,  gennemgang  af  udvalgte  dokumenter  fra  listen  over  litteratur  leveret  af  MOE  og  MOF.

Opgave  10

Deadline:

Basis

Holdkammerater

Slutrapport  inklusive  kommentarer  fra  MOE/MOF

Udkast  til  rapport  til  kommentering  af  MOE/MOF

tilstand

›  Evaluering  af  det  videnskabelige  grundlag  for  at  udføre  sådanne  sammenligninger  ›  

Gennemgang  af  anvendeligheden  af  sådanne  sammenligninger  af  mål  og  foranstaltninger  også

Leverancer

manøvrering:

Omfang

Leverancer  fra  Kunden

26/8/22:  Foreløbige  resultater

28/6/22:  Statusrapport

Plads  til

områder

Interface

lande  og

27/10/22:  Slutrapport

som  deres  begrænsninger.

Rapport

resultater.

14/10/22:  Udkast  til  betænkning

Vurder  eventuelt  råderum  i  forhold  til  fastlæggelse  af  referencetilstanden  og  miljømålene.  Beskrivelse  af  1-2  alternativer  

til  bestemmelse  af  referencetilstanden
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›  Vurdering  af  videnskabelige  spilleregler  til  bestemmelse  af  reference-N-belastningen  (for

direktiver  og  retningslinjer)  fra  nabolande

Fremskaffelse  af  eksisterende  relevante  dokumenter.  Dialog  om  metoder  og  præsentation  af

Første  resultater  (30%),  plan  for  resterende  opgave,  specifikke  problemstillinger

Revision  af

Udført  arbejde,  opnået  resultater,  plan  for  resterende  opgave,  specifikke  problemstillinger

Objektiv

referencebetingelsen  for  kystnære  farvande  præsenteres

Indgår  i  aktiviteterne  i  opgavegruppe  3:  Miljøtilstand

RBMP3,  interviews  med  RG,  gennemgang  af  udvalgte  dokumenter  fra  listen  over  litteratur  leveret  af  MOE  

og  MOF.

Opgave  11

Deadline:

Omfang

Basis

Holdkammerater

Slutrapport  inklusive  kommentarer  fra  MOE/MOF

Udkast  til  rapport  til  kommentering  af  MOE/MOF

videnskabeligt  grundlag

referencetilstand)

Leverancer

manøvrering:

›  En  gennemgang  af  muligheden  for  at  anvende  metoder  og  forudsætninger  (inden  for  EU

Leverancer  fra  Kunden

26/8/22:  Foreløbige  resultater

26/6/22:  Statusrapport

Plads  til

›  På  baggrund  af  eksisterende  undersøgelse  fra  AU  en  beskrivelse  af  1-2  alternativer  til  bestemmelse

Interface

Omfang

27/10/22:  Slutrapport

til  EQR

›  Gennemgang  af  anvendeligheden  af  sådanne  alternativer  samt  deres  begrænsninger.

Rapport

resultater.

14/10/22:  Udkast  til  betænkning

Vurder  eventuelt  råderum  i  forhold  til  fastlæggelse  af  referencetilstanden  og  miljømålene.  Muligheder  for  at  

revidere  det  videnskabelige  grundlag  for  EU's  interkalibrerede  økologiske  kvalitetsforhold  (EQR)  værdier,  

herunder  de  nødvendige  skridt  for  at  inddrage  andre  EU-medlemsstater  og  EU-Kommissionen  i  en  sådan  

proces.
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Udført  arbejde,  opnået  resultater,  plan  for  resterende  opgave,  specifikke  problemstillinger

Udkast  til  rapport  til  kommentering  af  MOE/MOF

Leverancer

resultater.

Beskrivelse  af  den  proces,  der  vil  være  nødvendig  for  at  gennemføre  en  sådan  revision  i  forhold  til  andre  

medlemslande  samt  EU-Kommissionen

14/10/22:  Udkast  til  betænkning

Holdkammerater

Basis

Slutrapport  inklusive  kommentarer  fra  MOE/MOF

27/10/22:  Slutrapport

Rapport

Indgår  i  aktiviteterne  i  opgavegruppe  3:  Miljøtilstand

26/6/22:  Statusrapport

Beskrivelse  af  mulighederne  for  at  revidere

Interface

RBMP3,  interviews  med  RG,  gennemgang  af  udvalgte  dokumenter  fra  listen  over  litteratur  leveret  af  MOE  og  MOF.

Deadline:

Fremskaffelse  af  eksisterende  relevante  dokumenter.  Dialog  om  metoder  og  præsentation  af

Første  resultater  (30%),  plan  for  resterende  opgave,  specifikke  problemstillinger

Leverancer  fra  Kunden

videnskabeligt  grundlag  for  EU-interkalibrering

26/8/22:  Foreløbige  resultater
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Panelet  har  gennemgået  valget  af  indikatorer  og  procedurer  i  sammenhæng  med  vandrammedirektivets  

krav  og  specifikationer  og  fundet  ud  af,  at  indikatorerne,  metoderne  til  at  bestemme  RC  og  metoderne  til  at  

bestemme  nødvendige  handlinger  var  i  overensstemmelse  med  vandrammedirektivet.  Den  danske  

implementering  er  baseret  på  enten  direkte  historisk  observation  eller  modelbestemmelse  af  RC.  Lidt  eller  

ingen  ukontrollabel  "ekspertvurdering"  er  involveret.  I  den  henseende  opnår  de  danske  modeller  den  højest  

mulige  standard  for  implementering  af  vandrammedirektivet.

”Samlet  vurdering  og  konklusioner

Panelet  har  analyseret  de  anvendte  indikatorer  og  konkluderet,  at  klorofyl-a  er  en  nyttig  interkalibreret  indikator  

for  fytoplankton,  mens  Kd  er  mindre  optimal  som  indikator  for  bentiske  angiospermer  og  makrofytter.  De  andre  

indikatorer,  der  kun  anvendes  i  STAT-modelleringen,  frembyder  i  øjeblikket  metodiske  problemer  og  er  endnu  

ikke  modne  nok  til  at  indgå  i  forvaltningsplanerne.  Panelet  har  identificeret  lovende  udviklinger  i  modelleringen  

med  hensyn  til  angiosperm

I  sammenligning  med  mange  andre  europæiske  lande  har  Danmark  fremragende  databaser,  modeller  

og  videnskabelig  ekspertise  som  grundlag  for  implementeringen  af  vandrammedirektivet.  Panelet  var  glad  

for  at  se,  at  disse  ressourcer  er  blevet  mobiliseret  for  at  opnå  en  førende  position  på  europæisk  skala.  

Panelet  var  imponeret  over  åbenheden  og  gennemsigtigheden  i  samspillet  mellem  regering,  forskere  og  

interessenter  samt  over  det  høje  intellektuelle  niveau  af  diskussionerne.  Denne  åbne  udveksling  af  ideer  og  

meninger  er  et  perfekt  grundlag  for  en  yderligere  forbedring  af  det  videnskabelige  grundlag  for  gennemførelsen  

af  vandrammedirektivet.

Panel  af  internationale  eksperter.  International  evaluering  af  de  danske  havmodeller.  Miljø-  og  

Fødevareministeriet,  10.  oktober,  2017:

Panelet  anbefaler,  at  der  fokuseres  på  opløsningsskalaen  i  vandområdet  gennem  hele  den  

videnskabelige  proces.  Den  regionale  gruppering  af  reduktionsforanstaltninger  bør  kun  besluttes  på  det  

stadium,  hvor  videnskabelig  rådgivning  omsættes  til  forvaltningshandlingsplaner.

Den  videnskabelige  dokumentationsrapport  foreslår  foranstaltninger  til  reduktion  af  

næringsstofbelastningen  for  at  nå  denne  gode  økologiske  tilstand  i  danske  overgangs-  og  kystfarvande.  

Panelet  støtter  fuldt  ud  den  betydning,  der  tillægges  næringsstofreduktioner  som  et  nødvendigt  krav  for  at  nå  

denne  gode  økologiske  status  og  understreger  vigtigheden  af  næringsstofforhold  som  en  modulerende  faktor,  

der  interagerer  med  eventuelle  yderligere  foranstaltninger,  der  træffes  for  at  forbedre  systemets  tilstand.

Panelet  har  analyseret  konsekvenserne  af  at  bruge  en  relativt  grov  typologi  af  kystvande  til  beregning  af  

RC,  mål  og  MAI'er  for  N.  Panelet  konkluderer,  at  brugen  af  en  grov  typologi  har  ført  til  reduktionskrav,  der  

ikke  er  optimale  for  hvert  enkelt  vand.  kroppe.  Panelet  er  overbevist  om,  at  fuld  brug  af  tilgængelige  data  og  

modeller  vil  give  Danmark  mulighed  for  at  give  afkald  på  typologien  og  udvikle  avancerede,  specifikke  

reduktionsmål  for  hvert  vandområde.

Vandrammedirektivet  sigter  mod  at  genoprette  god  økologisk  tilstand  i  overfladevand  i  Europa.

Bilag  B  International  evaluering
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og  makrofytindikatorer  og  kom  med  anbefalinger  til,  hvordan  man  kan  udvide  og  udvikle  

indikatorsættet  i  fremtiden.

Selvom  vedligeholdelsen  af  to  parallelle  modelleringslinjer  (STAT  og  MECH)  ved  første  

øjekast  kan  virke  overflødig,  støtter  panelet  kraftigt  opretholdelsen  af  disse  linjer.  I  

betragtning  af  det  væld  af  tilgængelige  data  giver  det  unikke  muligheder  for  evidensbaseret  

kontrol  af  MECH-modellens  resultater.  Panelet  vurderer  MECH-modellen  som  et  state-of-

the-art,  meget  omfattende  værktøj,  men  understreger,  at  uafhængig  kontrol  af  data  samt  

usikkerhedsanalyse  fortsat  er  nødvendige  og  kan  udføres  ved  den  statistiske  tilgang.  

Denne  sammenhæng  kan  optimeres  ved  at  forbedre  tilgangen  og  metoderne  til  STAT-

modelleringen.

Panelet  støtter  den  generelle  logik  i  metoden  til  at  udlede  reference-  og  målværdier  fra  

modellerne  og  beregne  den  nødvendige  N-belastningsreduktion  for  at  nå  målene.  Panelet  

har  identificeret  flere  punkter  i  arbejdsgangen,  hvor  der  foretages  gennemsnit.  Dette  

resulterer  i  indbyrdes  afhængighed  af  modeltyper,  tab  af  indikatoropløsning  og  tab  af  rumlig  

opløsning.  Det  tilføjer  også  kompleksitet  til  proceduren  og  gør  det  meget  vanskeligt  at  

forstå.  Ingen  af  disse  tab  er  nødvendige,  da  modelresultaterne  og  databasen  tillader  en  

fuldstændig  gennemsigtig  udledning  af  vandlegemespecifik  påkrævet  næringsstofreduktion.

I  lyset  af  de  tidligere  store  bestræbelser  på  at  fjerne  P-belastning  fra  punktkilder,  støtter  

panelet  den  vægt,  der  i  den  videnskabelige  dokumentationsrapport  lægges  på  at  reducere  

N-belastninger  fra  diffuse  kilder.  Men  i  det  mindste  i  princippet  kunne  der  være  en  yderligere  

rolle  for  P-belastningsreduktion  og  for  sæsonbestemt  regulering  af  N-belastningen.  Panelet  

er  af  den  opfattelse,  at  disse  muligheder  fortjener  yderligere  videnskabelig  udforskning,  

især  i  vandskel,  hvor  der  kræves  en  stor  indsats  for  reduktion  af  N-belastning.

Anbefalinger  til  at  gå  videre

Overvågning:  Det  danske  nationale  overvågningsprogram  anvendt  i  den  videnskabelige  

dokumentationsrapport  omfatter  mere  end  90  stationer  langs  kysten  og  i  havet.  Den  er  

meget  omfattende  og  er  generelt  godt  tilpasset  vandrammedirektivet

Ved  at  opsummere  disse  forskellige  aspekter  af  arbejdet  vurderer  panelet  positivt,  at  

reduktioner  af  næringsstofbelastning  er  baseret  på  solid  videnskabelig  evidens  og  generelt  

høje  modelleringstilgange.  Panelet  er  meget  positivt  indstillet  over  for  den  nærmest  

manglende  ekspertvurdering  i  arbejdet  og  er  af  den  opfattelse,  at  de  få  steder,  hvor  det  

forekommer,  ikke  er  nødvendigt  og  kan  fjernes.  Det  generelle  (landsgennemsnitlige)  niveau  

af  påkrævet  næringsstofbelastningsreduktion  kan  sammenlignes  med  uafhængig  indsats  

på  lignende  områder  og  synes  at  være  et  robust  mål  for,  hvad  der  er  behov  for.  Panelet  

vurderer  samtidig  den  rumlige  opløsning  af  den  påkrævede  indsats  som  unødigt  grov.  

Panelet  er  overbevist  om,  at  den  rige  database,  kombineret  med  en  forbedret  statistisk  

tilgang  og  MECH-modelleringsværktøjerne  i  høj  opløsning,  er  i  stand  til  at  udlede  forbedrede,  

vandområdespecifikke  MAI-værdier.  Aktuel  videnskabelig  indsigt  støtter  synspunktet  om,  

at  de  samlede  foreslåede  reduktioner  er  nødvendige,  men  kan  ikke  garantere,  at  de  vil  

være  tilstrækkelige.  Især  for  bentiske  angiospermer  og  makrofytter  kan  der  være  behov  for  

yderligere  foranstaltninger.
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Valg  af  indikatorer:  Klorofyl-a  er  en  generelt  accepteret  og  interkalibreret  indikator  for  

fytoplankton.  Kd,  som  et  mål  for  makrofytter  og  angiospermer,  har  visse  begrænsninger.  

Panelet  anbefaler  at  bygge  videre  på  de  seneste  bestræbelser  på  en  omfattende  modellering  

af  ålegræs  for  at  udlede  en  bedre  indikator  for  makrofytter,  men  at  beholde  Kd  som  en  proxy  

i  mellemtiden.  De  andre  indikatorer,  der  anvendes  i  STAT-modelleringen,  adresserer  vigtige  

økologiske  spørgsmål,  men  er  ikke  modne  i  den  forstand,  at  de  mangler  en  klar  kvantitativ  

sammenhæng  med  næringsstofbelastning.

krav.  Den  danner  grundlag  for  den  videre  udvikling  af  modeller  for  de  fleste  beregninger  og  

er  nødvendig  for  at  evaluere  foranstaltningernes  succes,  og  om  målene  i  vandrammedirektivet  

er  opfyldt.  Panelet  anbefaler  at  bibeholde  dette  overvågningssystem  på  fuld  styrke  og  

vurdere,  om  der  vil  være  behov  for  yderligere  overvågningsstationer  til  en  vandområdespecifik  

forvaltning.

Panelet  anbefaler  at  udelade  dem  fra  den  nuværende  modellering  og  udvikle  

målrettet  modellering  rettet  mod  deres  inkorporering  i  indikatorsystemet.

Typologi:  Typologien  har  svagheder  ved  at  afspejle  de  individuelle  egenskaber  ved  fjordiske  

vandområder.  I  stedet  for  at  foreslå  en  forfining  af  den  eksisterende  typologi,  anbefaler  vi  at  

beregne  RC  og  mål  for  hver  af  de  119  vandområder  i  Danmark.  Danmark  er  et  af  de  få  

lande  i  Europa,  hvor  de  nødvendige  data,  ekspertise  og  modeller  er  tilgængelige  for  en  så  

omfattende  tilgang.  Ved  at  tage  højde  for  specifikke  forhold  og  individualitet  for  hvert  

vandområde,  vil  de  beregnede  mål  og  vandområdespecifikke  MAI'er  blive  optimeret  og  føre  

til  minimalt  ressourcespild.  Med  henblik  på  IC  kan  en  robust  typologi  baseres  på  resultaterne  

af  de  vandområdespecifikke  analyser.

MECH-modeller:  MECH-modeller  er  state-of-the-art,  både  hvad  angår  numerisk  teknik  

og  inkluderede  processer.  De  er  kraftfulde  værktøjer  til  at  give  et  solidt  videnskabeligt  

grundlag  for  implementeringen  af  vandrammedirektivet  i  Danmark.  En  mangel  er,  at  de  

ikke  dækker  alle  vandområder.  Som  en  konsekvens  blev  der  brugt  forskellige  tilgange  til  

definitionen  af  RC,  mål  og  MAI  i  forskellige  vandområder.  Vi  anbefaler  at  udvide  en  MECH-

modelleringstilgang  til  så  mange  vandområder  som  muligt  for  at  sikre,  at  der  i  fremtiden  

kan  anvendes  en  ensartet  metode  til  definition  af  vandområdespecifik  MAI.

Metoder  til  at  udlede  mål  og  MAI  fra  modellerne:  Panelet  anbefaler  at  forenkle  

beregningsproceduren  ved  at  fjerne  gennemsnitstrinene  mellem  modeller,  mellem  

indikatorer,  mellem  vandområder  inden  for  typer  og  mellem  vandområder  på  regional  

basis.  På  denne  måde  er  forskellene  og

STAT-modellering:  Panelet  ser  stor  fordel  i  strategien  om  at  opretholde  to  uafhængige  

modelleringslinjer,  den  ene  baseret  på  statistisk  dataanalyse  og  den  anden  baseret  på  

MECH-modellering.  Panelet  anbefaler  at  omorientere  STAT-modelleringen  mod  optimal  

estimering  af  indikatorernes  langsigtede  hældninger  på  næringsstofbelastning  på  en  

tværsystemsanalyse  måde  og  i  princippet  at  holde  både  N-  og  P-belastning  som  

forklarende  variable.  Panelet  anbefaler  at  uddybe  usikkerhedsanalysen  i  STAT-

modelleringen  og  foreslår,  at  dette  vil  blive  lettet,  når  der  vælges  en  enkelt  tværsystems  

avanceret  modelleringstilgang.
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overensstemmelser  mellem  modelleringstilgange,  indikatorer  og  vandområder  vil  blive  

tydelige  og  kan  analyseres  yderligere.  Krydstjek  af  resultater  af  STAT-  og  MEHC-modellernes  

tilgange  i  systemer,  hvor  begge  er  tilgængelige,  vil  danne  grundlag  for  ekstrapolering  til  alle  

systemer.  Panelet  anbefaler,  at  man  udleder  én  MAI  pr.  vandområde  på  denne  måde  og  

først  i  en  senere  fase  træffer  beslutning  om  regional  gennemsnitsberegning  eller  klumper,  

når  videnskabelige  resultater  omsættes  til  forvaltningshandlinger.

Yderligere  tillader  de  at  adressere  sæsonbestemte  belastnings-  og  begrænsningsmønstre.  
Panelet  anbefaler  en  kombination  af  vandløbsoplande  og  kystvandsmodeller  for  at  muliggøre

udvikling  af  vandområdespecifikke  optimerede  forvaltningskoncepter,  der  tager  hensyn  til  

både  N  og  fosfor.

Vandområdeinteraktioner:  Vandområdemodeller  gør  det  muligt  at  beregne  

belastningsreduktionspotentialet  for  N  og  fosfor  for  hvert  vandløbsopland,  udvikling  af  

vandområdespecifikke  N-  og  fosforbelastningsreduktionsscenarier  og  omkostningsestimater.

Derfor  anbefaler  panelet  en  koordineret  fælles  videnskabelig  tilgang,  især  mellem  

Danmark,  Tyskland  og  Sverige.”

International  tilgang:  De  tekniske  retningslinjer  for  gennemførelse  af  vandrammedirektivet  

fremtvinger  lignende  tilgange  i  alle  medlemsstater.  Som  følge  heraf  er  krav,  modellering  

og  udfordringer  ens  i  forskellige  lande.  Yderligere  anmoder  vandrammedirektivet  om  en  

IC  og  harmonisering  af  mål  med  nabolandene.
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Bilag  D  Den  danske  vandområdeplan3  –  
implementering  af  vandrammedirektivet
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Bekendtgørelse  nr.  448  af  11.  april  2019  om  miljømål  for  overfladevandområder  og  

grundvandsforekomster.  En  ændring  af  den  sekundære  lov  er  i  øjeblikket  under  revision  baseret  på  

en  offentlig  høringsproces  sammen  med  den  offentlige  høring  af  det  samlede  materiale  vedrørende  

3.  RMBP.  Høringsdetaljer  -  Høringsportalen  (hoeringsportalen.dk)

om  en  offentlig  høringsproces  sammen  med  den  offentlige  høring  af  det  samlede  materiale  

vedrørende  3.  RMBP.  Høringsdetaljer  -  Høringsportalen  (hoeringsportalen.dk)

vandområdedistrikter.  En  ændring  af  den  sekundære  lov  er  i  øjeblikket  under  revision  baseret  på  

en  offentlig  høringsproces  sammen  med  den  offentlige  høring  af  det  samlede  materiale  vedrørende  

3.  RMBP.  Høringsdetaljer  -  Høringsportalen  (hoeringsportalen.dk)

Bekendtgørelse  nr.  1625  om  fastlæggelse  af  miljømål  for  vandløb,  søer,  

overgangsvande,  kystvande  og  grundvand.  En  ændring  af  den  sekundære  lov  er  i  øjeblikket  

under  revision  baseret  på  en  offentlig  høringsproces  sammen  med  den  offentlige  høring  af  det  

samlede  materiale  vedrørende  3.  RMBP.  Høringsdetaljer  -  Høringsportalen  (hoeringsportalen.dk)

Høringsportalen  (hoeringsportalen.dk)

hovedvandoplande.  En  ændring  af  den  sekundære  lov  er  i  øjeblikket  under  revision  baseret

Bekendtgørelse  nr.  449  af  11.  april  2019  om  indsatsprogrammer  for

Bekendtgørelse  nr.  837  af  27.  juni  2016  om  basisanalyser.  En  ændring  af  den  sekundære  

lov  er  i  øjeblikket  under  revision  baseret  på  en  offentlig  høringsproces  sammen  med  den  offentlige  

høring  af  det  samlede  materiale  vedrørende  3.  RMBP.  Høringsdetaljer  -

Bekendtgørelse  nr.  119  af  7.  februar  2014  om  vandområdedistrikter  og

Bekendtgørelse  nr.  1001  af  29.  juni  2016  om  overvågning  af  overfladevandets,  

grundvandets  og  beskyttede  områders  tilstand  og  om  naturovervågning  af  internationale  

naturbeskyttelsesområder.  En  ændring  af  den  sekundære  lov  er  i  øjeblikket  under  revision  baseret  på  

en  offentlig  høringsproces  sammen  med  den  offentlige  høring  af  det  samlede  materiale  vedrørende  3.  

RMBP.  Høringsdetaljer  -  Høringsportalen  (hoeringsportalen.dk)

169 .Ordre:%  s;  'miljømålsbekendtgørelsen'  168  og  'indsatsbekendtgørelsen'

Desuden  bidrager  fire  tekniske  sekundære  ordrer  til  implementeringen  af  vandrammedirektivet;  

'vanddistriktbekendtgørelsen'  170,  'basisanalysebekendtgørelsen'171 ,  'bekendtgørelse  om  

fastsættelse  af  miljømål'  172  og  'overvågningsbekendtgørelsen'  173.  De  fire  sekundære  

bekendtgørelser  fastsætter

Indsatsbekendtgørelsen  fastlægger  de  grundlæggende  tiltag  og  supplerende  tiltag,  der  efter  

direktivet  er  nødvendige  for  at  nå  miljømålene.

'Miljømålsbekendtgørelsen'  angiver  i  bilag  1-4  de  juridisk  bindende  specifikke  miljømål  for  

hvert  kystvand  fordelt  mellem  de  fire  vandområdedistrikter  samt  fristen  for  at  nå  målene.

Vandrammedirektivet  er  implementeret  i  den  danske  lov,  'lov  om  vandplanlægning'  og  

flere  tilhørende  sekundære  bekendtgørelser,  nemlig  de  to  normative  sekundære  bekendtgørelser.

Den  generelle  lovgivningsramme  for  implementering
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Beskyttede  områder

Karakteristika  og  minimumskrav  relateret  til  RC  og  status  baseret  på  tekniske  specifikationer

Listen  over  beskyttede  områder  i  bilag  IV  til  vandrammedirektivet  er  implementeret  i  §  16  

i  den  danske  lov,  idet  'lov  om  vandplanlægning'  er:

De  tekniske  specifikationer  anført  i  bilag  II  til  direktivet  samt

Kravene  i  vandrammedirektivet  om  at  foretage  en  analyse  af  de  enkelte  

vandområdedistrikters  karakteristika  (artikel  5),  at  opstille  miljømål  (artikel  4)  og  at  

udstede  indsatsprogrammer  (artikel  11)  er  hovedsageligt  implementeret  i  

'miljømålsbekendtgørelsen'  og  'indsatsbekendtgørelsen'.

Som  beskrevet  i  denne  rapport  ovenfor  i  kapitel  2.1.4  er  de  beskyttede  områder  

omfattet  af  flere  miljømål;  både  det  miljømål,  der  er  fastsat  for  det  konkrete  vandområde  

efter  vandrammedirektivet,  og  det  miljømål,  der  følger  af  den  anden  EU-forordning,  som  

vandområdet  også  er  omfattet  af.

teknisk  grundlag,  som  de  danske  myndigheder  bygger  deres  administration  på  og

og  

5)  næringsstoffølsomme  områder.

1)  beskyttede  drikkevandsforekomster,  jf.  §  10  i  lov  om  vandforsyning  mv,  2)  beskyttede  

skaldyrvande,  jf.  §  18,  stk.  3,  3)  områder  udpeget  som  badeområder,  jf.  §  16  i  lov  om  

miljøbeskyttelse,  4)  relevante  internationale  naturbeskyttelsesområder,  jf.  

miljømålslovens  §  36,

QE'er  for  klassificering  af  økologisk  tilstand  og  de  normative  definitioner  af  økologiske  

tilstandsklassifikationer  i  direktivets  bilag  V  er  hovedsagelig

Den  juridisk  bindende  lovgivning  suppleres  af  vandområdeplaner,  som  medlemsstaterne  

efter  vandrammedirektivets  artikel  13  skal  udarbejde.  I  den  danske  implementering  er  

vandområdeplanerne  fra  anden  planlægningsperiode  ikke  juridisk  bindende,  men  af  

mere  informativ  karakter.

•  Hvis  anden  lovgivning  sætter  en  kortere  tidsfrist  for  opfyldelse  af  miljø

ledelse  inden  for  den  næste  planlægningsperiode,  der  dækker  2021-2027.

•  Hvis  der  i  anden  lovgivning  er  fastsat  skærpede  forpligtelser  med  hensyn  til  

kvaliteten  af  vandforekomsten,  vil  en  sådan  forpligtelse  gælde  for  miljøformål.

Forpligtelsen  til  at  sikre,  at  miljømålsætninger  efter  både  vandrammedirektivet  og  blandt  

andet  nitrat-  og  habitatdirektivet  er  opfyldt,  fremgår  af  §  7,  stk.  2  og  3  i  lov  om  

vandplanlægning.  Bestemmelserne  fastslår,  at:

mål,  vil  sådanne  tidsfrister  være  gældende.

De  sekundære  bekendtgørelser  opdateres  og  ændres  i  forlængelse  af  vandområdeplanerne  

på  seks  års  basis.  RMBP  3  vil  således  forventes  at  blive  udstedt  sammen  med  de  juridisk  

bindende  sekundære  love  i  december  2022  baseret  på  en  væsentlig  offentlig  høringsproces.
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Den  danske  anvendelse  af  dispensationer

Beskrivelse  af  den  specifikke  anvendelse  af  muligheden  for  at  forlænge  fristen  
for  at  nå  miljømålene

276

vandomraadeplanerne-2021-2027.pdf  (mim.dk)

Miljøministeren  er  endvidere  bemyndiget  til  at  fastsætte  mindre  strenge  miljømål  for  

specifikke  vandområder  i  overensstemmelse  med  betingelserne  i  direktivets  artikel  4.5.

Udkast  til  version  af  3rd  River  Bassin  Management  Plan

Nærmere  bestemmelser  om  betingelserne  for  forlængelse  af  fristen  for  opnåelse  

af  miljømål  fremgår  af  'bekendtgørelse  om  fastsættelse  af  miljømål'.  Her  samt  i  

udkastet  fra  2022  fastslås  det,  at  hvis  der  opstilles  en  mindre  stram  miljømålsætning  

eller  fristen  forlænges,  skal  det  præciseres,  hvilke  forhold,  QE'er  eller  tidsfrister,  der  

er  omfattet  af  dispensationen  fra  miljøet.  objektiv.

implementeret  gennem  'basisanalysebekendtgørelsen',  miljømålsbekendtgørelsen'  og  

'overvågningsbekendtgørelsen'.

I  udkastet  til  udgaven  af  3.  vandområdeplan  er  miljømålene  for  kystvande  angivet  i  afsnit  
6.4174 .

Forlængelse  af  fristen  for  at  nå  målene  og  mindre  stringente  miljømål  Muligheden  i  

artikel  4.4.  og  4.5  i  vandrammedirektivet,  der  giver  medlemsstaterne  mulighed  for  –  

under  visse  betingelser  –  at  forlænge  fristen  for  at  nå  direktivets  mål  og  opnå  mindre  

stringente  miljømål,  implementeres  i  "lov  om  vandplanlægning" ,  nemlig  §§  7,  10  og  11.

Alle  kystnære  farvande  i  Danmark  samt  søterritorium  er  omfattet  af  specifikke  miljømål.  De  

specifikke  miljømål  for  kystvande  er  opstillet  som  god  økologisk  tilstand  og  god  kemisk  

tilstand.  De  specifikke  miljømål  for  kystvande  udpeget  som  stærkt  modificerede  

overfladevandsforekomster  er  opstillet  som  et  godt  økologisk  potentiale  og

Lovens  bestemmelser  giver  miljøministeren  hjemmel  til  at  fastsætte  nærmere  bestemmelser  

om  miljømål  og  indsatsprogrammer,  herunder  mulighed  for  at  forlænge  fristen  for  opfyldelse  

af  miljømålene,  såfremt  der  ikke  sker  yderligere  forringelse  af  det  berørte  organs  status.  

vand  og  betingelserne  i  artikel  4.4.  direktivet  er  opfyldt.  Det  fremgår  udtrykkeligt  af  lovens  

§  10,  3,  at  fristen  kun  kan  forlænges  til  den  22.  december  2027  "bortset  fra  de  tilfælde,  hvor  

naturforholdene  er  således,  at  målene  ikke  kan  nås  inden  for  denne  frist".  Dette  er  i  

overensstemmelse  med  artikel  4.4,  litra  c,  i  direktivet.
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Se  nedenfor  en  tabel  fra  udkastet  til  version  af  3.  vandområdeplan,  der  dækker  det  forventede  relevante

Link  til  'Vandplaner  for  1.  vandplanperiode':  Vedtagne  vandplaner  2009-2015  (mst.dk)

Link  til  'Vandområdeplaner  for  2.  vandplanperiode':  Vandområdeplaner  (mst.dk)

Begrundelsen  er  uddybet  for  det  enkelte  vandområde  i  MiljøGIS

frist  for  at  nå  miljømålet.

De  to  første  danske  vandområdeplaner  gjorde  også  brug  af  muligheden  i  vandrammedirektivets  artikel  4.4.  

at  forlænge  fristen  for  at  nå  miljømålene  for  en  række

af  kystfarvande.

god  overfladevands  kemiske  tilstand.  Det  specifikke  miljømål  for  territorialfarvande  er  god  kemisk  tilstand.

RBMP  1  dækker  perioden  2009-2015176.  Begrundelsen  i  vandområdeplanen  er  primært  baseret  på  

argumentet  om,  at  "det  ville  være  uforholdsmæssigt  dyrt  at  færdiggøre  forbedringerne  inden  for  tidsplanen"  

såvel  som  "omfanget  af  forbedringer,  der  kræves,  kan  kun  opnås  i  faser,  der  overskrider  tidsskalaen,  af  

hensyn  til  teknisk  gennemførlighed" .

I  det  nuværende  udkast  til  udgave  af  vandområdeplan  3  er  fristen  for  at  nå  miljømålene  blevet  

forlænget  for  størstedelen  af  kystvandene  til  efter  2027  ud  fra  den  specifikke  grund,  at  "naturlige  

forhold  er  således,  at  målene  ikke  kan  nås  inden  for  denne  periode ." (Artikel  4.4.c)).

RBMP  2  dækker  perioden  2015-2021177.  Vandområdeplanen  beskriver  i  overensstemmelse  med  

vandrammedirektivet  årsagerne  til  og  forklaringen  på  forlængelsen  af  fristen  for  72  vandområder.178  

Begrundelsen  i  vandområdeplanen  er  primært  baseret  på  argumentet  om,  at  "det  ville  være  uforholdsmæssigt  

dyrt  at  gennemføre  forbedringerne  inden  for  tidsplanen".

Forvaltningsplaner  for  1.  og  2.  flodbassin

Vandområdeplan  1  og  2  gjorde  således  brug  af  de  to  første  grunde  i  vandrammedirektivets  artikel  4.5;  

'teknisk  gennemførlighed'  og  'uforholdsmæssigt  dyr'  for  at  udvide

På  websiden  'MiljøGIS  for  høring  af  vandområdeplaner  2021-2027'  er  det  gennem  interaktive  kort  

illustreret,  hvilke  specifikke  vandområder  der  er  omfattet  af  den  forlængede  frist  ud  over  2027175 .

177

178

176

175

Machine Translated by Google

https://miljoegis.mim.dk/spatialmap?profile=vandrammedirektiv3hoering2021
https://mst.dk/natur-vand/vandmiljoe/vandomraadeplaner/vandplaner-2009-2015/vandplaner-2009-2015/
https://mst.dk/natur-vand/vandmiljoe/vandomraadeplaner/vandomraadeplaner-2015-2021/vandomraadeplaner-2015-2021/


Med  henvisning  til  3.  vandområdeplan,  var  der  generelt  væsentlige  forskelle  (set  fra  et  

juridisk  perspektiv)  sammenlignet  med  2.  vandområdeplan.

Anvendelse  af  mindre  strenge  miljømål

Miljøgis  (mim.dk)
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Udkast  til  3.  vandområdeplan,  afsnit  1.2.2.3

Ibid.

I  udkastet  til  udgave  af  vandområdeplan  3  er  det  beskrevet,  at  de  specifikke  vandområder,  for  

hvilke  der  er  opstillet  mindre  strenge  miljømål  for  den  tredje  periode  af  vandområdeplanen,  kan  ses  

på  interaktive  kort  på  MiljøGIS179 .

Det  videnskabelige  grundlag  for  RBMP  er  blevet  væsentligt  forbedret  mellem  2.  og  udkast  til  3.  

RBMP180.  Blandt  andet  er  de  marine  økosystemmodeller  blevet  videreudviklet,  og  metoderne  til  

etablering  af  de  nødvendige  tiltag  er  forbedret,  herunder  etablering  af  næringsstofbelastninger,  der  

er  nødvendige  for  at  opnå  et  godt  økologisk  grundlag  for  kystvande.

Det  er  endvidere  beskrevet  i  udkastet  til  RBMP  3,  som  Danmark  har

frist  ud  over  den  pågældende  planlægningsperiode,  hvorimod  udkastet  til  RBMP  3  gør  brug  af  den  

tredje  grund;  "naturlige  forhold",  som  er  den  eneste  grund,  der  gælder  i  henhold  til  

vandrammedirektivets  artikel  4.5.c)  efter  de  første  to  opdateringer  af  vandområdeplanen  (efter  

2027).

Endvidere  er  det  videnskabelige  grundlag  for  identifikation  og  karakterisering  af  

vandområdetypologi  blevet  undersøgt,  hvilket  har  ført  til  en  justering  af  identifikation  af  de  enkelte  

kystvande  sammenlignet  med  identifikation  af  kystvande  i  2.  vandområdeplan.

Bortset  fra  de  videnskabelige  forbedringer  og  mindre  justeringer  i  de  sekundære  bekendtgørelser,  

der  ledsager  udkastet  til  RBMP3,  forbliver  hovedprincipperne  i  retsgrundlaget  for  RBMP3  uændrede  

fra  RBMP2.

Denne  justering  betyder  ifølge  MoE,  at  vurderingen  af  status  for  kystvandene  ikke  er  direkte  

sammenlignelig  mellem  RBMP  2  og  3181 .

gjort  brug  af  muligheden  for  at  opstille  mindre  strenge  miljømål  for  57  vandområder.  Ingen  

kystvandområder  er  omfattet  af  mindre  strenge  miljømål.

I  henhold  til  artikel  4.5.  i  vandrammedirektivet  kan  medlemsstaterne  sigte  mod  at  opnå  mindre  

strenge  miljømål  end  dem,  der  kræves  i  henhold  til  direktivet  for  specifikke  vandområder,  når  

specifikke  betingelser  er  opfyldt,  herunder  at  vandområder  er  "påvirket  af  menneskelig  aktivitet",  

eller  "deres  naturlige  tilstand  er  sådan,  at  at  nå  disse  mål  ville  være  umuligt  eller  uforholdsmæssigt  

dyrt«.
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Overblik  over

Den  tyske  implementering  af  vandrammedirektivet  koordineres  af  en  WG,  LAWA,  som  

har  udstedt  vejledning  om  anvendelse  af  undtagelser.183  Gennemførelseslovgivningen  

kræver,  at  enhver  undtagelse  skal  være  teknisk  underbygget,  forståelig  og  gennemsigtig  

og  skal  ledsages  af  et  tidspunkt.  plan  for  at  opfylde  miljømålet.184  I  henhold  til  

vandrammedirektivet  kræver  en  undtagelse  for  naturforhold  endvidere,  at  alle  nødvendige  

tiltag  for  at  opnå  en  god  tilstand,  som  identificeret  i  hulanalysen.185

Schleswig-Holstein  gør  brug  af  en  forlængelse  af  fristen  for  at  opnå  en  god  økologisk  

tilstand  inden  2027  i  henhold  til  WFD-artikel  4.4  på  alle  kystnære  farvande.182  Slesvig-

Holsten  anvender  ikke  undtagelser  for  mindre  strenge  miljømål  (artikel  4.5),  en  midlertidig  

forringelse  af  status  (artikel  4.6)  eller  hydromorfologiske  ændringer  (artikel  4.7).  Tabel  

4-9  nedenfor  viser  de  undtagelser,  der  anvendes  i  henhold  til  artikel  4.4  for  kystvande  i  

Østersøen  og  Nordsøen.  Alle  kystnære  farvande  har  en  dispensation  på  baggrund  af  

naturlige  forhold.  Der  pålægges  også  uforholdsmæssige  omkostninger,  men  primært  i  

Østersøen  og  kun  halvdelen  af  kystvandene.

En  drivkraft  bag  det  høje  antal  dispensationer  er,  at  trods  udførelsen  af  alle  nødvendige  

foranstaltninger  skal  der  være  en  lang  ventetid  i  genopretningen  af  vandområder.

undtagelser  

i  henhold  til  artikel  4.4

Status  og  begrundelse  for  at  anvende  forlængelse  i  tid  og  mindre  stringente  

miljømål.  Sagerne  i  Slesvig-Holsten  og  Sydsverige  (støtte  til  juridisk  kapitel  2)

dispensationer  for  

kystnære  farvande

Motivation  til
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Nummer  (%)

4.4b  Uforholdsmæssige  omkostninger 2  (15  %)

LAWA,  2020,  Gemeinsames  Verständnis  von  Begründungen  zu  Fristverlängerungen

Nordsøtal  (%)Beskrivelse

40  (100  %)

Bewirtschaftungszeitraum  2022  –  2027,  i)  FGE  Schlei/Trave,  ii)  SH-Anteil  der  FGE  Elbe,  iii)

-

FGE  Edderfugl

-

Kilde:  Ch.  5.2  af  de  3.  vandområdeplaner  for  Schlei/ Trave,  Eider  og  Elben  (MELUND-SH,  2021)

27  (100  %)

MELUND-SH  (ministeriet  for  energiomstilling,  landbrug,  miljø,  natur  og

Tabel  4-9  Ansøgte  undtagelser  for  3.  vandområdeplaner  på  kystvande  (ekskl.  territoriale  områder)

4.4a  Teknisk  gennemførlighed

Bewirtschaftungszielen  nach  §  30  og  §  47  Absatz  3  Satz  2  WHG  (Artikel  4  Abs.  5  WRRL),

nach  §  29  og  §  47  Absatz  2  WHG  (Artikel  4  Abs.  4  WRRL)  und  abweichenden

Total

15  (38  %)13  (48  %)

Østersøens  

tal  (%)

13  (100  %)

digitalisering  af  Schleswig-Holstein),  2021,  Bewirtschaftungsläne,  3.

§83  (2),  2,  Bewirtschaftungsplan,  Wasserhaushaltsgesetz  (WHG)  §29  (3),  2,  

Wasserhaushaltsgesetz  (WHG)

farvande)  i  Slesvig-Holsten

-

Kunst.

4.4c  Naturlige  omstændigheder

Microsoft  Word  -  03_Anlage_3_LAWA-HA_Fristverl.docx  (wasserblick.net)

Tillæg  E  3.  lands  vandområdeplan

Slesvig-Holsten,  Tyskland

•
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Nordsøtal  (%)Østersøens  

tal  (%)

13  (100  %)

5  (13  %)

39  (98  %)

FGE  Edderfugl

Tidsforsinkelse  i  genopretning  af  
vandspejlet

Tidsforsinkelse  i  genoprettelse  af  

hydromorfologiske  forhold

digitalisering  af  Schleswig-Holstein),  2021,  Bewirtschaftungsläne,  3.

MELUND-SH  (ministeriet  for  energiomstilling,  landbrug,  miljø,  natur  og

40

Tidsforsinkelse  i  genopretning  af  

vandkvaliteten

15  (38  %)

13

27  (100  %)

Antal  kystvande

Bewirtschaftungszeitraum  2022  –  2027,  i)  FGE  Schlei/Trave,  ii)  SH-Anteil  der  FGE  Elbe,  iii)

Samlet  

antal  (%)

13  (48  %)

MELUND-SH  (ministeriet  for  energiomstilling,  landbrug,  miljø,  natur  og

Tabel  4-10  Forklaringer  bag  brugen  af  en  dispensation  i  henhold  til  artikel  4.4c  (naturlige  forhold)  på  kystvande  i  

Slesvig-Holsten

24  (89  %)

5  (19  %)

12  (92  %)

Bewirtschaftungszeitraum  2022  –  2027,  i)  FGE  Schlei/Trave,  ii)  SH-Anteil  der  FGE  Elbe,  iii)

Kilde:  Ch.  5.2  af  de  3.  vandområdeplaner  for  Schlei/ Trave,  Eider  og  Elben  (MELUND-SH,  2021)

Tidsforsinkelse  i  økologisk  

regenerering

27

FGE  Edderfugl

Forklaring

2  (15  %)

37  (93  %)

digitalisering  af  Schleswig-Holstein),  2021,  Bewirtschaftungsläne,  3.

I  de  følgende  afsnit  vil  der  blive  givet  yderligere  baggrund  for  tidsforsinkelserne  i  genopretningen  af  

vandkvaliteten  på  grund  af  næringsstoffer  og  den  økologiske  genopretning  af  planteplankton  og  makrofytter.

forventet.186  Der  er  en  række  forskellige  forklaringer  bag  undtagelserne  i  henhold  til  artikel  4.4(c)  (naturlige  

forhold)  angivet  i  vandområdeplanerne  (se  tabel  4-10  nedenfor).

Restaurering  af  vand

kvalitet  -  næringsstoffer

I  Østersøen  (af  Schleswig-Holstein)  er  en  tidsforsinkelse  i  den  økologiske  regenerering  en  forklaring,  der  

gælder  for  alle  (100%)  kystvande.187  Men  også  en  tidsforsinkelse  i  genopretningen  af  vandkvaliteten  gælder  

for  ca.  %  af  Østersøens  kystvande.  For  Nordsøen  (af  Schleswig-Holstein)  gælder  de  samme  forklaringer  for  

alle  kystvande,  med  undtagelse  af  ét  kystvand  vedrørende  genopretning  af  vandkvaliteten.

Udledning  af  næringsstoffer  er  det  dominerende  pres  for  Tysklands  kystnære  farvande.

Den  tyske  implementering  af  vandrammedirektivet  opererer  med  orienteringsværdier  for

Andre  relevante  forklaringer,  der  gælder  i  langt  mindre  grad,  er  i)  en  tidsforsinkelse  i  genopretningen  af  

hydromorfologiske  forhold  fra  pres  som  kystbeskyttelsesforanstaltninger,  vandvejsvedligeholdelse,  

uddybningsmaterialer,  råstofudvinding,  havnefaciliteter,  brokonstruktion  og  bundkontaktfiskeri  (38  %  af  alle  

kystvande),  og  ii)  en  tidsforsinkelse  i  genopretningen  af  grundvandsspejlet  (13  %  af  alle  kystvande).

-
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LAWA  rapporterer,  at  de  tyske  N-emissioner  til  kystvande  er  faldet  med  en  årlig  hastighed  på  2  %  om  

året,  mens  der  praktisk  talt  ikke  blev  observeret  nogen  nylige  reduktioner  for  fosfor  (LAWA  2019).  Dette  

kombineres  med  en  vurdering  af,  at  kystbiologien  generelt  kun  reagerer  langsomt  på  næringsstofreduktioner.

Forskning  har  vist,  at  på  trods  af  de  opnåede  reduktioner  af  næringsstofbelastningen,  vil  en  

tilstrækkelig  regenerering  med  hensyn  til  fytoplankton  kræve  yderligere  årtier  (Murray,  et  alle  2019  og  Saraiva,  

et  alle  2019).  Især  for  Østersøen  forklares  dette  af  den  gældende  hydromorfologi  (vandudskiftning  kun  gennem  

Kattegat/Skagerrak),  lang  vandopholdstid  (~30  år),  lagdelingsadfærd  (som  ligner  søer)  og  lave  vandudskiftninger  

med  Nordsøen.

I  Nordsøen  havde  unaturligt  høje  N:P-forhold  (375:1),  på  grund  af  relativt  mere  effektive  reduktioner  af  

fosforbelastninger,  negativ  indvirkning  på  artskonstellationen.  Derfor  er  der  også  behov  for  at  etablere  en  

næringsstofbalance,  der  understøtter  miljømålene.

Det  er  derfor  nødvendigt  at  opretholde  næringsstofkoncentrationer,  der  svarer  til  miljømålene  på  længere  sigt,  

hvis  BQE'erne  skal  opnå  en  god  tilstand  (BLANO  2018a).  Ydermere  fungerer  flodmundingerne  og  Vadehavet  

som  næringsstofdræn,  hvorfra  der  kan  forventes  betydelige  næringsstofudledninger  fra  sedimentet  på  grund  

af  genopløsningsprocesser.  Tilsvarende  for  Østersøen  vurderes  det,  at  der  gennem  de  seneste  årtier  er  

ophobet  en  betydelig  mængde  TP,  som  risikerer  at  blive  frigivet  fra  sedimenterne  i  de  kommende  årtier,  hvilket  

vil  føre  til  overskridelse  af  Chl-a-koncentrationerne.  I  nogle  farvande  overstiger  genopløsningshastighederne  

af  TP  endda  de  belastninger,  der  kommer  ind  i  kystvande.  Endelig  kan  høje  næringsstofbelastninger  fra  

Holland  og  Polen  overskygge  de  opnåede  næringsstofreduktioner  på  nationalt  plan.

næringsstofkoncentrationer  i  flodmundingerne  til  Østersøen  og  Nordsøen.  En  reduktion

Samlet  set  anslår  LAWA,  gennem  ekspertvurdering,  at  tidsforsinkelsen  for  genopretning  af  fytoplankton  vil  

være  mindst  10-15  år  i  Nordsøen  og  15-20  år  i  Østersøen.  Derfor  vil  miljømålene  først  blive  opfyldt  i  2037  i  

Nordsøen  og  2042-2047  i  Østersøen.

af  næringsstofkoncentrationer  under  disse  orienteringsværdier  er  forbundet  med  en

Økologisk  

regenerering  –  

makrofytter

Økologisk  

regenerering  -  

fytoplankton

Eutrofieringen  af  de  indre  kystvande  i  Østersøen  har  ført  til  en  systemisk  ændring  fra  et  makrofytdomineret  

til  et  fytoplanktondomineret  samfund,  hvorimod  makrofytter  kun  findes  rudimentært.183  På  trods  af  at

niveau  af  næringsstofbelastninger,  der  understøtter  miljømålene  for  de  tyske  kystfarvande.  For  de  

kystnære  farvande  i  Nordsøen  er  der  defineret  et  TN-mål  på  2,8  mg/l  ved  det  limniske-marine  blandingspunkt  

for  flodmundinger,  der  munder  ud  i  Nordsøen  (BLANO  2018a).  Den  seneste  vurdering  viser,  at  for  perioden  

2011-2015  er  det  kun  Rhinen  (ud  af  ni  floder),  der  har  nået  dette  mål  på  det  punkt,  der  løber  ind  i  Holland,  

mens  de  andre  floder  stadig  overskrider  målet.  For  Østersøen  blev  der  defineret  et  TN-mål  på  2,6  mg/l,  som  er  

blevet  opfyldt  af  3  ud  af  24  flodmundinger  (BLANO  2018a).
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Antal  kystvande,  der  forventes  at  opnå  god  miljøtilstand

Kilde:  Ch.  5.4  af  de  3.  vandområdeplaner  for  Schlei/ Trave,  Eider  og  Elben  (MELUND-SH,  2021)

Tabel  4-11

-

21  (53  %)

2  (15  %)

13

FGE  Edderfugl

Inden  2027

Nordsøtal  (%)

Antal  kystvande

8  (30  %)

MELUND-SH  (ministeriet  for  energiomstilling,  landbrug,  miljø,  natur  og

Østersøens  

tal  (%)

7  (26  %)

Efter  2045

digitalisering  af  Schleswig-Holstein),  2021,  Bewirtschaftungsläne,  3.

10  (25  %)

inden  2027,  2039,  2045  eller  efter  2045  i  Slesvig-Holsten

Før  2039

40

-

2  (15  %)

9  (69  %)

27

Bewirtschaftungszeitraum  2022  –  2027,  i)  FGE  Schlei/Trave,  ii)  SH-Anteil  der  FGE  Elbe,  iii)

Samlet  

antal  (%)

Før  2045

År

12  (44  %)

-

9  (23  %)

282

reduktioner  af  næringsstoffer  til  dato,  er  makrofytsamfundet  kun  i  begrænset  omfang  

kommet  sig  med  få  undtagelser.  Oprindelsen  bag  den  langsomme  genopretning  er  

begrundet  i  den  ikke-lineære  proces  med  at  komme  sig  til  en  mesotrofisk  tilstand,  

kombineret  med  de  næringsstof  genopløsningsprocesser  beskrevet  ovenfor.  LAWA  

konkluderer,  at  den  ikke-lineære  genopretningsproces  for  makrofytsamfund  kan  forventes  

at  kræve  årtier  og  endda  forblive  fraværende.

Forventet  tidslinje  for  

opnåelse  af  miljøet

Foranstaltninger,  der  er  "under  forberedelse"  eller  "ikke  påbegyndt",  anses  til  

gengæld  ikke  for  at  være  "iværksat".  De  tyske  planer  forudser  således  at  "initiere"  

alle  foranstaltninger  inden  2027  med  en  "afslutning"  af  foranstaltninger  efter  2027.  

For  de  foranstaltninger,  hvor  der  er  tale  om  en  overbelastning  af  finanserne,  vil  

foranstaltningerne  være  "igangværende"  i  2033.  Hvorimod  planerne  forklarer,  at  de  fleste  

forsinkelser  skyldes  tiltag  vedrørende  hydromorfologi,  det  er  ikke  muligt  at  identificere,  om  

og  i  hvilket  omfang  landbrugsforanstaltninger  indgår.

Baseret  på  ovenstående  vejledning  udstedt  af  LAWA  forventes  det,  at  omkring  halvdelen  

af  kystvandene  i  SH  vil  nå  deres  miljømål  mellem  2027  og  2039  (53%).  En  fjerdedel  af  

kystvandene  vil  nå  deres  mål  mellem  henholdsvis  2039  og  2045  (23  %)  eller  endda  efter  

2045  (25  %).  Østersøen  er  i  gennemsnit  mere  forsinket  end  Nordsøen.  Hvor  omkring  to  

tredjedele  af  kystvandet  i  Nordsøen  forventes  at  nå  deres  miljømål  inden  2039,  vil  lidt  

under  halvdelen  af  Østersøens  farvande  gøre  det.

mål

Hvad  angår  de  foranstaltninger,  der  er  nødvendige  for  at  understøtte  miljømålene,  
forudser  den  tyske  implementering,  at  alle  foranstaltninger  vil  være  "iværksat" (tysk:  
ergriffen)  inden  2027.188  LAWA  har  defineret,  at  udtrykket  "iværksat"  indebærer  

foranstaltninger,  der  er  "igangværende"  eller  "gennemført".  Dette  omfatter  
foranstaltninger,  hvor  der  kun  er  udviklet  koncepter,  bevilget  finansiering  eller  

foranstaltninger  i  lovdannelsesprocessen.
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I  Sydsverige  findes  også  et  stort  antal  dispensationer  for  kystnære  vandområder  (tabel  

4-12).  Kun  25  %  af  vandområderne  i  Østersøen  vil  nå  deres  miljømål  i  2027,  mens  de  

resterende  75  %  vil  nå  deres  mål  efter  2027,  men  før  2039.189  Billedet  er  mere  positivt  i  

Nordsøen,  hvor  kun  10  %  af  kystvandene  vil  nå  deres  miljømål  efter  2027.

dispensationer  for  

kystnære  farvande

Overblik  over

Med  hensyn  til  brugen  af  undtagelser  har  47  %  af  kystvandene  i  begge  vandområdeplaner  

en  undtagelse  efter  2027  på  grund  af  naturlige  forhold  (i  henhold  til  artikel  4.4c).  Sverige  

har  også  anvendt  reducerede  miljømål  for  et  mindretal  af  vandområder  til  3  %  af  

vandområder  (i  henhold  til  artikel  4.5)  og  med  et  forsinket  miljømål  (2  %-point  af  3  %).  Et  

fritaget  vandområde  vil  opfylde  sit  mål  i  2033.  Alle  andre  undtagelser  forventer  dog,  at  

målene  er  opfyldt  i  2039.

En  sammenligning  med  udkastene  af  planerne  viser  en  let  øget  ambition,  idet  udkastet  

forudså  en  god  status  efter  2027  for  yderligere  5  kystnære  vandområder.190  

Endvidere  forudså  udkastet  2  vandområder  med  en  'dårlig'  miljømålsætning.

283
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190

Sydsverige

Tabel  4-12

Total

1  (>0  %)

Før  2033

Moderat

29  (10  %)

1  (1  %)

godt

År

289

Nordsøen

godt

28  (25  %)

2  (2  %)

(Södra  Östersjön)

43  (24  %)Før  2027

111

Västerhavets  vattendistrikt  (Förslag  till  förvaltningsplan  2021-2027  Västerhavet  (vattenmyndigheterna.se)),  og  

ii)  Södra  Östersjöns  vattendistrikt  (Förslag  till  förvaltningsplan  2021-2027  Södra  Östersjön  

(vattenmyndigheterna.se))

136  (47  %)

1  (1  %)

Total

Miljømål  for  kystvandområder  i  Sydsverige

godt

5  (3  %)

Vattenmyndigheterna,  2022,  Förvaltningsplan  för  vatten  2021—2027,  i)  Västerhavets

128  (72  %)

Env.  Kval.

115  (40  %)72  (65  %)

Moderat

Før  2039

(Væsterhavet)

Kilde:  Ch.  7.1  af  de  3.  vandområdeplaner  for  Västerhavet  &  Södra  Östersjön  

(Vattenmyndigheterna,  2022)  og  VISS  (VISS,  2022)

7  (2  %)

8  (7  %)

178

Østersøen

1  (1  %)

Vattenmyndigheterna,  2021,  Förslag  till  Förvaltningsplan  för  vatten  2021—2027,  i)

vattendistrikt  (Förvaltningsplan  för  vatten  2022–2027  Västerhavets  vattendistrikt  (vattenmyndigheterna.se)),  og  ii)  

Södra  Östersjöns  vattendistrikt  (Förvaltningsplan  för  vatten  2022-2027  Södra  Östersjön  (vattenmyndigheterna.se))

2021

1  (>0  %)godt

-

-
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125  (87  %)

7  (5  %)

Tabel  4-13  Antal  og  %  af  kystvandområder  med  næringsstofrelaterede  motiver

7  (64  %)

Fritaget  
efter  2027

116  (87  %)

3  (27  %)

144

Kilde:  VISS  (VISS,  2022)

Planteplankton

Østersøens  
tal  (%)

12  (9  %)Lysforhold

for  en  dispensation  efter  2027.  Flere  motiver  kan  gælde.  Listen  over  motivation  er  ikke  udtømmende,  

men  begrænset  til  næringsstofrelaterede  motivationer.

123  (85  %)

Nummer  (%)

4  (36  %)

Total

12  (8  %)

Nordsøtal  
(%)

121  (91  %)

Næringsstoffer

4  (3  %)

133

Ræsonnement

Bundfauna

11

284

Motivation  til

Derfor  implementeres  disse  tiltag  i  to  dele:  december  2022-2027  og  2027-2033.  I  mange  tilfælde  vil  

vandområderne  have  brug  for  yderligere  tid  til  at  komme  sig  efter  fuld  gennemførelse  af  foranstaltninger  i  2027.  

I  disse  tilfælde  søges  der  en  frist  til  2033  for  naturlig  genopretning  af  vand.  Afhængigt  af  prioriteringen  af  

foranstaltninger,  der  gennemføres  opstrøms,  kan  fristen  dog  forlænges  til  2039.

Den  svenske  implementering  af  vandrammedirektivet  fortolker,  at  reducerede  miljømål  kan  anvendes,  hvis  det  

er  umuligt  eller  urimeligt  dyrt  at  opnå  den  gode  tilstand.  Den  definerer,  at  indvirkningen  på  vandkvaliteten  

afhænger  af  menneskelig  aktivitet,  der  opfylder  visse  miljømæssige  og/eller  socioøkonomiske  behov,  som  ikke  

kan  opnås  på  nogen  anden  måde,  der  er  væsentligt  bedre  for

undtagelser  i  

henhold  til  artikel  4.5

Motivation  til

Vandrådet  vurderer,  at  ikke  alle  nødvendige  tiltag  i  landbruget  kan  gennemføres  fuldt  ud  i  2027  af  hensyn  til  

omkostningseffektivitet.

Vanddelegationerne  kan  også  beslutte  mindre  stringente  målsætninger,  hvis  vandområdernes  naturforhold  gør  

det  umuligt  at  opnå  en  god  tilstand.

undtagelser  i  

henhold  til  artikel  4.4

miljø.

Det  miljømæssige  pres  på  kystnære  vandområder  med  dispensationer  efter  2015  er  primært  

næringsstofforurening  fra  primært  landbrug,  skovbrug  og  spildevand.  Andre  belastninger  er  hydromorfologiske  

modifikationer  fra  vandkraft  og  prioriterede  stoffer,  heraf  især  kviksølv  og  PBDE.

Tabel  4-12  nedenfor  viser  antallet  af  kystvandområder,  der  har  en  dispensation  efter  2027,  og  deres  

begrundelser  for  dispensationen  efter  2027.  Der  kan  være  flere  årsager,  og  alle  årsager,  der  kun  er  gyldige  

indtil  2027,  er  udelukket  i  denne  præsentation.  Tabellen  viser,  at  næringsstoffer  og  planteplankton  er  

begrundelse  for  en  dispensation  for  omkring  90  %  af  kystvandene  i  Østersøen.  Billedet  er  mindre  ekstremt  i  

Nordsøen,  men  næringsstoffer  er  stadig  den  dominerende  begrundelse  for  næsten  to  tredjedele  af  de  fritagne  

kystvande.

-
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vattendistrikt,  s.  186

kustvatten),  https://viss.lansstyrelsen.se/Exports.aspx

Vattenmyndigheterna,  2022,  Förvaltningsplan  för  vatten  2022—2027,  Södra  Östersjöns

VISS,  2022,  Miljökvalitetsnormer  for  ytvattenförekomster  (vattendrag,  sjöar  och

•  balance-  og  reguleringskraft  i  Sveriges  elsystem,  •  nationale  
interesser  for  skibsfart  og  offentlige  havne,  •  urban  arealanvendelse  
i  byområder,  •  nationale  interesser  for  værdifulde  stoffer  og  
materialer,  •  National  interesse  for  kulturmiljømæssige  værdier  •  
Verdensarv  •  Bygningsmonument,  •  National  interesse  for  

totalforsvaret,  •  Landbrug,  •  Kommunale  renseanlæg  og  •  Offentlige  
vandkilder.

Vandmyndighederne  (Vattenmyndigheterna)  har  udledt  en  definition  for  

vandrammedirektivets  krav  om,  at  ”miljømæssige  og  socioøkonomiske  behov  ikke  kan  

opnås  på  anden  måde,  der  er  væsentligt  bedre  for  miljøet.”191  Udgangspunktet  for  

denne  definition  er  de  nævnte  samfundsmæssige  fordele.  i  nationale  retningslinjer,  

vigtige  værdier  eller  kvaliteter  inden  for  EU  eller  nationalt,  eller  er  omfattet  af  en  form  for  

juridisk  betegnelse  eller  beskyttelse  såsom  nationale  interesser.  Vandmyndigheden  har  i  

et  andet  trin  defineret  miljøbehov,  som  ikke  kan  opnås  på  anden  vis,  for  eksempel  behov  

for  vandforsyning,  spildevandsrensning  og  lossepladser.

De  relevante  samfundsmæssige  fordele,  der  er  identificeret  og  brugt  indtil  videre,  er

For  alle  vandområder  er  de  samme  grunde  angivet,  at  den  hydromorfologiske  tilstand  og  

hydrogeografiske  forhold  i  disse  kystvande  ikke  understøtter  et  højere  end  moderat  

miljømål.  Som  også  præsenteret  ovenfor  findes  6  ud  af  8  undtagelser  i  Södra  Östersjön  

RBMP.192

I  et,  i  øjeblikket  stadig  igangværende,  tredje  trin,  mangler  der  at  blive  defineret  

socioøkonomiske  behov,  hvor  vandmyndigheden  vil  trække  på  eksisterende  

nationaløkonomisk  teori,  for  at  definere  produktionsfaktorer  i  samfundet,  der  opfylder  

behov  i  den  sociale  økonomi,  som  ikke  kan  opfyldes  i  nogen  anden  vej.  Med  disse  tre  

trin  vurderer  myndigheden,  at  begrebet  miljømæssige  og  socioøkonomiske  behov  er  
defineret  for  den  svenske  kontekst.

Alle  disse  vandområder  ligger  i  nærheden  af  havnefaciliteter.  Vandområdeplanerne  

giver  grundlag  for  en  reduceret  miljømålsætning  i  havneregioner,  da  disse  vurderes  at  

give  et  samfundsøkonomisk  behov,  som  ikke  kan  opfyldes  på  nogen  måde,  der  er  bedre  

for  miljøet  uden  uforholdsmæssigt  store  omkostninger.  Det  reducerede  mål  kan  dog  kun  

tildeles  under  følgende  betingelser:  i)  den  økologiske  tilstand  afhænger  i  høj  grad  af  

havnen,  ii)  statusklassificeringen  for  hydromorfologi  er  pålidelig,  iii)  den  gode  tilstand  kan  

ikke  opnås  uden

Selvom  ovenstående  definitioner  endnu  ikke  er  fuldt  ud  på  plads  i  henhold  til  3.  

vandområdeplaner,  er  reducerede  miljømål  blevet  tildelt  i  alt  8  kystvandområder  (eller  

3  %  af  alle  kystvandområder  i  det  sydlige  Sverige).

192

191
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væsentlige  ændringer  af  havnen,  og  iv)  den  reducerede  målsætning  ikke  er  i  modstrid  

med  andre  miljøbestemmelser.
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Chl-a  referencebetingelser  2004-2006

Referenceforhold  for  planteplankton  i  danske  farvande

287

2.  Referenceforhold  blev  estimeret  ud  fra  en  kombination  af  1)  bagstøbte  
næringsstoftilførsler  (belastning  af  total  kvælstof)  til  de  danske  stræder  
baseret  på  skøn  over  kvælstofoverskuddet194  fra  dansk  landbrug  og  
estimerede  ændringer  i  punktkilder,  2)  karakterisering  (ekspertvurdering )  af  
referencebelastning  ved  hjælp  af  de  bagudstøbte  estimater  og  3)  historiske  nitrogentilførsler

Bilag  F  Referenceforhold  og  miljømål

Videnskabelig  tilgang

bidrag  til  1.  fase  interkalibrering  i  2004-2006.

To  metoder  blev  brugt  til  at  etablere  referencebetingelser  for  planteplankton  udtrykt  som  Chl-a  i  

danske  farvande:

1.  Udvikling  af  referenceforhold  ved  brug  af  historisk  Secchi-dybde

målinger  og  sammenhænge  mellem  Secchi-dybde  og  Chl-a  opnået  fra  nyere  overvågningsdata  

fra  danske  kystfarvande.  Referencebetingelser  for  Chl-a  blev  beregnet  som  forudsigelser  fra  

relationerne,  svarende  til  en  gennemsnitlig  Secchi-dybde  omkring  begyndelsen  af  det  20.  

århundrede.

De  første  referencebetingelser  for  fytoplanktonkvalitetselementet  for  danske  kystnære  farvande  blev  

fastlagt  under  IC  1.  fase  af  EU-interkalibreringen  2004-2006.  Chl-a-koncentrationen  blev  valgt  som  

indikator  for  fytoplanktonbiomasse.  De  eksisterende  interkalibrerede  referencebetingelser  og  H/G  og  G/

M  klassegrænser  er  baseret  på  den  videnskabelige  tilgang,  der  anvendes  i  det  danske

Det  følgende  indeholder  en  opsummering  af  indsatser  fra  relevante  dele  af  Fællesforskningscentrets  

tekniske  rapport  om  1.  fase  interkalibrering193  og  det  underliggende  danske  bidrag.

Direktiv  interkalibrering  teknisk  rapport,  del  3:  Kyst-  og  overgangsvande,  EUR

Miljøundersøgelser,  Aarhus  Universitet,  90  s.

estimering  af  N-belastningen  (Timmermann  2020  og  Jung-Madsen  &  Bach2022).

193  Europa-Kommissionen  (EF),  Det  Fælles  Forskningscenter  (JRC),  2009:  Vandramme

Nyere  undersøgelser  viser,  at  brug  af  kvælstofoverskud  alene  er  en  for  simpel  tilgang  til

Carstensen,  J,,  Krause-Jensen,  D,,  Dahl,  K,  &  Henriksen,  P,  2008:  Makroalger  og  

planteplankton  som  indikatorer  for  økologisk  tilstand  i  danske  kystfarvande,  National

23838  EN/3  –  2009,  ISBN  978-92-79-12568-3;

-  DMU  teknisk  rapport  nr.  683,
194
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Baseret  på  data  fra  det  danske  nationale  overvågningsprogram  blev  der  fundet  

stedspecifikke  sammenhænge  mellem  årlig  kvælstoftilførsel  fra  land  og  årlige  gennemsnit  

af  TN-koncentrationer  (januar-juni)  for  39  danske  vandområder,  33  lokaliteter  havde  en  

signifikant  sammenhæng.  Få  lokaliteter  med  opskæringer,  der  afveg  mest  fra  denne  værdi,  

var  Nissum  Fjord  og  Ringkøbing  Fjord,  begge  slusekontrollerede  flodmundinger,  der  

udveksler  med  Nordsøen  og  Mariager  Fjord,  som  er  den  eneste  ægte  danske  fjord  med  

tærskel  og  høj  retentionstid  (Fejl!  Reference  s  vores  sted  ikke  fundet.Figur  1  til  venstre).

Danmark  opdagede,  at  tilgangen  ved  hjælp  af  Secchi-dybde  (metode  1)  resulterede  i  

mindre  pålidelige  og  højere  referencekoncentrationer  end  de  beregnede  resultater  baseret  

på  hind-castede  estimater  af  referencebelastning  og  næringsstoftilførsler,  relateret  til  historiske  

kvælstoftilførsler  med  totale  nitrogenniveauer  og  derefter  med  Khl-  a-koncentrationer  (metode  

2).  Så  sidstnævnte  tilgang  blev  valgt  af  Danmark.  Ved  at  bruge  metode  2  blev  referenceforhold  

og  grænser  mellem  økologiske  tilstandsklasser  fundet  ud  fra  to  tryk-påvirkningsforhold:  1)  

mellem  belastningen  af  TN  og  TN-koncentrationerne  (lineære)  for  de  samme  vandområder,  

og  2)  en  generisk  sammenhæng  ( effekt)  mellem  koncentrationen  af  TN  og  Chl-a-

koncentrationen  i  kystvandområderne.

683  (Carstensen  et  al,  2008)  og  bilagt  til  Europa-Kommissionen-Fælles  

Forskningscenter,  WFD  Intercalibration  teknisk  rapport,  del  3  (EC-JRC  2009).

TN  belastning  –  TN

koncentration

Den  videnskabelige  baggrund  for  etablering  af  referenceforhold  og  klassegrænser  

for  planteplankton  er  dokumenteret  i  DMU  Teknisk  Rapport  nr.

288

196
fremskrevet  til  niveauer  for  total  nitrogen  (TN)  og  relateret  til  Chl-a  niveauer  
i  kystvande195 , .

195

196

En  mere  detaljeret  præsentation  af  metoderne  og  proceduren  findes  i  bilag  3,1

nitrogenbelastning  omkring  1900.  Kvælstofreferencebelastningen  blev  opdateret  for  RBMP2  og  

RBMP3.  Se  afsnit  4.4  for  en  vurdering  af  forskellige  referencebelastninger  i  forhold  til  at  etablere  

referencebetingelser.

og  3,2  af  JRC  2009,  som  er  uddrag  fra  Petersen  et  al.,  2005  og  fra  Carstensen  et  al.

Nyere  undersøgelser  har  vist,  at  'nitrogenoverskud'  ikke  kan  bruges  alene  i  estimering  af

al.  2008.
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Regressionslinjerne  havde  forskellige  hældninger,  især  for  fjorde  og  lukkede  kystvande,  men  

de  fleste  af  regressionslinjerne  så  ud  til  at  have  et  fælles  skær,  der  svarede  til  det  skær,  der  blev  

opnået  fra  åbenvandsstationer  i  de  danske  stræder,  der  beskriver  en  åbenvandsværdi  for  TN-

koncentrationen.

referencebelastning

Denne  observation  bekræftede  antagelsen  om,  at  TN-koncentrationerne  i  alle  kystvande  i  sidste  

ende  skulle  have  åbenvandskoncentrationen,  når  belastningen  af  TN  fra  land  er  blokeret.  For  alle  

lokaliteter,  undtagen  dem  på  vestkysten,  blev  skæringen  derfor  fastsat  til  åbentvandsværdien  på  

15,46  ÿmol  l-1  (~220  µg/l)  for  åbne  kystvande,  og  stedspecifikke  skråninger  blev  estimeret.

(Carstensen  et  al,  2008).  'År  1900'-kvælstofreferencebelastningen  til  de  indre  danske  kystfarvande  

blev  foreslået  at  have  været  14  kton  N  år-1 .  For  39  forskellige  vandområder  blev  referencebetingelser  

for  TN-koncentrationen  forudsagt  ud  fra  regressionsmodellen  baseret  på  næringsstofreference-TN-

belastningen  og  ved  hjælp  af  det  faste  skær  på  15,46  ÿmol  l-1  og  de  stedspecifikke  hældninger.

For  at  etablere  referencebetingelser  for  TN-koncentrationer  blev  en  næringsstofreference-TN-

tilførsel  tolket  som  den  diffuse  tilførsel  omkring  år  1900  og  foreslået  via  hind-casting  baseret  på  skøn  

over  kvælstofoverskud  fra  dansk  landbrug  og  estimerede  ændringer  i  punktkildeudledninger  (figur  3)

'Årgang  1900'  TN

Figur  1:  Sammenhæng  mellem  TN-belastning  og  TN-koncentration  og  mellem  TN

Estimerede  interceptværdier  for  35  forskellige  steder  og  95  %  konfidensintervaller  for  

estimatet.  Estimater  er  blevet  sorteret  efter  stigende  aflytninger.

koncentration  og  Chl-a.  Regression  TN  input/ TN  koncentrationslinjen  (venstre  figur)  for  

åbenvandsstationer  i  de  danske  stræder  er  fremhævet  (fed,  grøn)  (Carstensen  et  al,  

2008).

Figur  2
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Fra  erkendelsen  af,  at  sommerens  primærproduktion  i  de  danske  kystnære  farvande  er  

kvælstofbegrænset  på  grund  af  udvekslingen  med  fosfatrige  åbne  farvande,  blev  

sommerfytoplanktonbiomassen  anset  for  at  være  relateret  til  kvælstofniveauerne.  En  

generisk  sammenhæng  blev  antaget  mellem  fytoplanktonbiomasse,  proxed  af  Chl-a,  og  

biotilgængelig  TN  ved  hjælp  af  en  power-funktion.

Chl-a-koncentration

Baseret  på  overvågningsdata  fra  41  kystvande  af  årlige  værdier  af  sommer-Chl-a-

koncentration  (maj-september)  blev  relateret  til  vinter-TN-koncentration  (januar-juni)  ved  

hjælp  af  den  funktionelle  sammenhæng  (Chl-a=k(site)×TNÿ )  som  inkluderede  en  

'stedspecifik'  faktor  (k)  for  at  afspejle  forskellene  mellem  åbne  kystvande  og  lukkede  

flodmundinger  og  en  'hældningsfaktor' (ÿ),  der  beskriver  en  generisk  sammenhæng  mellem  

Chl-a-  og  TN-koncentrationerne  (figur  1)  højre).

Regressionen  viste,  at  de  fleste  af  lokaliteterne  havde  sammenlignelige  

hældningsværdier,  hvilket  tyder  på,  at  en  generisk  hældning  var  gyldig.  Ved  at  bruge  

en  fast  'hældningsfaktor'  blev  'stedspecifikke'  k-faktorer  estimeret  (figur  4).  Gennem  en  

analyse  af  regressionsresultaterne  og  en  analyse  af  sammenhængen  mellem  den  

biotilgængelige  fraktion  af  TN  i  vintermånederne  og  de  'stedspecifikke'  faktorer  blev  der  

fundet  en  overensstemmelse  med  den  begrebsmæssige  teori  om,  at  der  skulle  eksistere  en  

proportional  sammenhæng  for  denne  sammenhæng.  En  alternativ  funktionel  (kvadratisk)  

sammenhæng  blev  undersøgt,  og  den  lineære  (log-log)  sammenhæng  blev  valgt  som  

værende  mest  repræsentativ.

TN  koncentration  –

Figur  3  Langsigtede  tendenser  i  kvælstoftilførslen  fra  Danmark  til  de  danske  stræder.  Fra

Conley  et  al.,  (2007)-  inkluderet  i  (Carstensen  et  al.  2008)
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For  RBMP2  beskriver  den  videnskabelige  dokumentation  (Erichsen  &  Timmermann  2017)  udviklingen  af  

en  metodik  til  at  etablere  Chl-a  referenceforhold  og  tilsvarende  vandrammedirektivets  målværdier  gældende  

for  alle  danske  vandrammedirektiver  beliggende  syd  for  Skagen.  Metoden  omfatter  modelestimering  af  

referencetilstandsværdier  baseret  på  både  STAT-modeller  og  vand

Resultater  fra  vandrammedirektivets  interkalibrering  blev  brugt  til  at  etablere  referencebetingelser  og  

sætte  grænser  for  den  økologiske  kvalitetsstatusklassificering  i  de  fælles  EU-interkalibreringssteder.  

Resultaterne  for  nogle  få  steder  blev  inkluderet

kropsspecifikke  MECH-modeller.  For  at  reducere  (nogle  af)  usikkerheden  blev  der  anvendt  en  typologisk  

tilgang,  hvor  stedspecifikke  modelresultater  blev  brugt  til  at

i  Europa-Kommissionens  beslutning  om  interkalibreringsresultaterne  (EC  2008a:  CD/2008/915/EU).  For  

Danmarks  vedkommende  hovedsageligt  for  nogle  få  åbne  vandtyper,  der  dannede  grundlag  for  udarbejdelse  

af  Dansk  1.  vandområdeplan.  De  blev  dog  ikke  brugt  til  at  estimere  maksimalt  tilladte  nitrogentilførsler.

Referencekoncentrationer  for  Chl-a  ('virtuel'  reference)  for  de  enkelte  vandområder  blev  beregnet  ud  fra  Chl-

a/ TN-  koncentrationsregressionen  med  input  fra  de  tilsvarende  værdier  for  TN-referencekoncentrationer  

fundet  ved  TN-input/TN-koncentrationsregression.  For  en  række  kystområder  kunne  referenceforholdsværdier  

ikke  bestemmes  på  grund  af  forskellige  karakteristika

For  34  nationale  kystvandområder,  der  ikke  er  omfattet  af  de  interkalibrerede  referencebetingelser.  Carstensen  

et  al.  2008  estimerede  og  foreslåede  referenceværdier  baseret  på  samme  regressionsmetode.  Nogle  få  

kystnære  farvande  afveg  fra  det  overordnede  mønster  af  regression.  For  disse  vandområder  blev  der  foreslået  

specifikke  referencetilstandsværdier.

adfærd  anderledes  end  de  danske  kystvandsforekomsters  generelle  reaktioner,  og  fordi  de  ikke  helt  

opfyldte  tilgangens  forudsætninger.  Indtil  bedre  modeller  var  tilgængelige  for  disse  vandområder,

beregnede  værdier  blev  anbefalet  som  det  bedste  skøn.
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Figur  4 Estimerede  stedspecifikke  faktorer  rangeret  efter  størrelse.  Fejlbjælker  viser  estimaternes  

95  %  konfidensintervaller.  (Fra  Carstensen  et  al.  2008)
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etablere  robuste  typespecifikke  reference-  og  målværdier,  der  kan  overføres  til  danske  vandområder.  For  at  

understøtte  udledningen  af  Chl-a  referencebetingelser.

MECH-modellerne  brugt  til  at  beregne  Chl-a-koncentrationen  i  en  referencesituation

Selv  hvis  referencenæringsstofbelastningen  i  RBMP2  blev  omtalt  som  'år  1900'-belastning,  blev  den  estimeret  

ud  fra  koncentrationer  af  TN  og  TP  i  vandløb,  der  dræner  afvandingsområder  med  en  lav  (<  10  %  for  TN  og  

<  20  %  for  TP)  andel  af  landbruget  land  og  ingen  eller  meget  få  punktkilder  fra  spredte  husstande  og  ganget  

med  den  tilsvarende  oplandsspecifikke  vandføring.  Da  nyere  undersøgelser  har  vist,  at  kvælstofbelastningen  

i  1900  må  have  været  højere,  end  der  kan  antages  at  repræsentere  en  referencebelastning,  blev  'år  1900'-

begrebet  forladt  og  erstattet  af  begrebet  'baggrunds'belastning  (Jung-Madsen  &  Bach  2022,  og  

Timmermann2020).  Baggrundsbelastningen  blev  brugt  til  at  udlede  referencen

Typologien  var  en  modificeret  version  af  typologien  for  danske  farvande  udviklet  og  anvendt  til  1.  

vandområdeplan  (Dahl  et  al.  2005).  Med  fokus  på  vandområdernes  følsomhed  over  for  ferskvand  og  

menneskeskabte  tryk,  blev  det  oprindelige  antal  af  12  flodmundinger  reduceret  til  tre  flodmundinger,  en  

slusetype.  Og  de  fire  åbne  vandtyper  inklusive  fire  undertyper  blev  reduceret

omfatte  den  indre  danske  vandmodel  (IDW)  og  de  tre  flodmundingsmodeller,  Odense  Fjord,  Roskilde  

Fjord  og  Limfjorden.  Disse  modeller  (IDW,  Odense  Fjord,  Roskilde  Fjord  og  Limfjordsmodellerne)  blev  

tvunget  med  reference  N-  og  P-belastninger,  referencegrænser  og  reference  N-depositioner  for  at  tage  højde  

for  referenceforhold.  Derudover  blev  N-  og  P-sedimentpuljerne  også  justeret  for  IDW-modellen,  modelkræfter  

(bortset  fra  N-  og  P-belastninger,  referencegrænser  og  reference-N-aflejringer)  var  identiske  med  

modeludviklingen  (2002-2011),  hvilket  betyder,  at  meteorologiske  og  fysiske  kræfter  er  identiske  med  nutidens  

(status)  modellering,  Chl-a  data  blev  udtrukket  for  de  sidste  fem  år.

til  én  type.

RBMP2  Reference  næringsstof  input

STAT-modeller  brugt  til  at  beregne  Chl-a-koncentration  i  en  referencesituation  var

Da  data  om  næringsstofkoncentrationer  fra  omkring  år  1900  er  meget  skræmmende  og  derfor  var  uegnede  

til  RBMP2-simulering  af  Chl-a-koncentrationer  under  referenceforhold,  blev  "næringsstofbelastninger  estimeret  

ud  fra  a)  baggrundskoncentrationer  (flod)  af  TN,  TP,  opløst  nitrogen  og  opløst  fosfor  og  b)  nutidens  

ferskvandsudledninger” (Erichsen  &  Timmermann  2017).

udviklede  sig.  Chl-a-koncentrationen  fra  maj  til  september  blev  valgt  som  responsvariabel  og  estimeret  baseret  

på  overvågningsdata  fra  1990  til  2012.  Hovedpakken  af  forklarende  variabler  bestod  af  stedspecifikke  

estimeringer  af  næringsstofbelastning  (N  og  P),  ferskvandsudledning,  solstråling ,  temperatur,  saltholdighed,  

opdrift  og  vind.  Resterende  forklaringsvariable  ligner  modeludviklingen  (1990-2012).  Forklarende  variabler  for  

hvert  kyststed  blev  udvalgt  ved  hjælp  af  MLR-  og  PLS-regression.  Og  de  endelige  stedspecifikke  modeller  blev  

brugt  til  at  simulere  sommer  Chl-a  referencekoncentrationen  ved  kun  at  ændre  N-  og  P-belastninger  til  en  

situation  med  år  1900  N-belastninger.  Det  bemærkes  forfatterne,  at  regressionsmodellerne  ikke  blev  brugt  til  at  

teste  hypotesen  om,  at  fx  Chl-a-koncentrationen  er  afhængig  af  næringsstofbelastningerne.
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Bekendtgørelse  nr.  1001  af  29/06-2016  om  overvågning  af  overfladevandets,  

grundvandets  og  beskyttede  områders  tilstand  og  om  naturovervågning  af  internationale  

naturbeskyttelsesområder  (i  kraft)

Chl-a  interkalibrering  2015

tilstand  Chl-a  koncentration  i  RBMP2.  Både  den  statistiske  og  MECH-modellen

Ensemblemodellering  af  reference  Chl-a-koncentrationen  var  mulig,  hvilket  resulterede  i  

typespecifikke  referenceværdier  for  vandområder  tilhørende  to  af  flodmundingstyperne,  

slusetypen  og  åbenvandstypen.  For  nogle  få  af  flodmundingsvandområderne  var  det  ikke  

muligt  at  udlede  typespecifikke  referenceværdier  på  grund  af  enten  mangel  på  tilgængelige  

ensemblemodeller  eller  specifikke  vandområdeforhold.  Derfor  blev  disse  vandområder  

analyseret  separat,  og  referenceværdier  blev  udledt  i  overensstemmelse  hermed.

blev  tvunget  med  års  'baggrunds'  næringsstofbelastninger  fra  danske  oplande.  For  

kvælstofkoncentration  var  det  muligt  at  fastsætte  gennemsnitlige  koncentrationer  på  

skalaen  af  vandområder,  hvorimod  større  oplande  (geo-regioner)  blev  anvendt  til  fosfor.

Resultaterne  af  undersøgelsen  blev  medtaget  som  grundlag  for  udarbejdelsen  af  RBMP2  

og  de  blev  til  sidst  inkluderet  i  den  reviderede  bekendtgørelse  om  overvågning  af  tilstanden  

af  overfladevand  og  grundvand197 .

Sammenlægningen  af  årlige  N-belastninger  i  en  referencetilstand  anvendt  til  RBMP2  

beregnes  til  17  kton  N  år-1  fra  alle  danske  oplande  og  12  kton  N  år-1,  når  der  kun  tages  

hensyn  til  belastninger  til  indre  danske  farvande.  I  RBMP3  er  nitrogenreferenceinput  

beregnet  til  16  kton  N  år-1  fra  alle  danske  oplande  og  11  kton  N  år-1  fra  indre  danske  

farvande  (Erichsen  &  Timmermann  2022).  Sammenlignet  med  referenceinput  til  de  

danske  stræder,  der  blev  brugt  til  at  udlede  Chl-a  referencebetingelser  under  IC  1.  fase  

EU  interkalibrering  og  1.  RMBP,  foreslog  DMU  TR  683  undersøgelsen  (Carstensen  et  

al.  2008)  14  kton  N  år-1  for  de  indre  danske  farvande.  Nitrogenreferenceinputtet  for  

RBMP2  er  næsten  ti  procent  lavere  og  for  RBMP3  lidt  mere  end  10  procent  lavere.

For  at  opnå  robuste  estimater  af  Chl-a-referenceværdierne  blev  der  anvendt  en  typespecifik  

tilgang.  For  flodmundingstyperne  blev  der  anvendt  en  ensemblemodelleringstilgang,  der  

involverede  resultater  fra  statistisk  og  MECH-modellering  for  yderligere  at  øge  robustheden  

af  estimaterne  og  reducere  indflydelsen  af  potentielle

I  2015  blev  resultaterne  af  undersøgelsen  inklusive  de  etablerede  Chl-a  

referencetilstandsværdier  og  klassegrænser  taget  gennem  en  mere  omfattende  

interkalibrering  af  Chl-a  i  kystvande.  Det  fandt  sted  mellem  Danmark,  Norge  og  Sverige,  

og  omhandlede  fem  forskellige  almindelige  IC-typer  i  Østersøen  (BC  6)  GIG  og  det  

nordøstlige  Atlanterhav  (NEA  8b)  GIG  (Carstensen  2016).  Forskellene  i  

referencetilstandsværdierne  mellem  Danmark  og  Sverige  var  generelt  små,  og  

interkalibreringen  resulterede  kun  i  mindre

model  bias.
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Opgave  2  -  Fastlæggelse  af  økologiske  kvalitetsklassegrænser
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Notat  indgår  i  Miljø-  og  Fødevareministeriets  svar  til  det  danske

Parlamentet  24.  marts  2020.

Mad  (MOF  alm.  del  681198).  Relevansen  af  dette  for  at  bestemme  en  referencenæringsstofmængde  

behandles  mere  detaljeret  i  afsnit  4.4.

videre  i  opgave  11.

Selvom  manglen  på  historiske  data  på  trykdeskriptoren  gør  det  vanskeligt  at  fastlægge  gradienten,  der  

dækker  referenceforhold,  har  brugen  af  at  definere  alternative  benchmarks  for  både  Chl-a  og  

'ålegræsdybdegrænse'  som  beskrevet  i  afsnit  3.1  vist  sig  mulig.

Mens  tryk(N-koncentration)-påvirkningsgradienten  Chl-a  generelt  er  dokumenteret  at  være  kontinuert,  

kunne  diskontinuitet  forventes  at  have  været  tilfældet  for  ålegræsudbredelsen  i  den  sidste  del  af  1800-

tallet,  som  danner  grundlag  for  etablering  af  referenceforhold,  selvom  næringsstofbelastningen  steg  i  

den  periode.  Ud  fra  en  generel  forståelse  af  økosystemer  udsætter  nogle  biologiske  elementer  

modstandsdygtighed  over  for  ændringer  i  den  økologiske  tilstand,  når  de  sættes  på  pres  i  en  uforstyrret  

(steady  state)  tilstand.  Dette  kan  være  tilfældet  for  ålegræssens  reaktion  på  en  stigning  i  

næringsstofbelastningen  i  slutningen  af  1800  som  beskrevet  af  Timmermann  (2020)  og  i  Aarhus  Universitets  

notat  vedlagt  svaret  til  Folketingets  Miljø-  og  Miljøudvalg.

Bestemmelse  af  høj/god  (H/G)  og  god/moderat  (G/M)  klassegrænser  er  en  del  af  interkalibreringsprocessen  

og  vejledning  nr.  14,  bilag  V,  om  udvikling  af  en  grænsesættende  protokol  til  formålet  af  denne  proces,  

uddyber,  hvordan  klassegrænser  skal  sættes.  Efter  identifikation  af  kvalificerende  kriterier  for  typespecifikke  

referencebetingelser  for  den  valgte  metrik,  skal  det  vurderes,  om  den  reagerer  på  gradienten  af  påvirkning  

indeholdt  i  det  tilgængelige  datasæt,  og  i  givet  fald  skal  eventuelle  diskontinuiteter  i  forholdet  identificeres  

(Figur  5) ).  Det  er  tilfældet  for  både  Chl-a  og  'ålegræsdybdegrænse',  at  sammenhænge  med  eutrofieringstryk  

identificeres,  og  at  der  kan  etableres  konceptuelle  modeller  enten  med  næringsstofkoncentrationer  eller  let  

klima  som  tryk,  og  at  der  kan  findes  tryk-påvirkningsgradienter.  Indtil  videre  er  der  ifølge  2nd  opinion-holdenes  

viden  ikke  identificeret  diskontinuiteter  for  de  to  kvalitetsdelelementer;  dog,  især  for  'ålegræsdybdegrænse',  

har  de  historiske  observationer  -  så  vidt  2nd  opinion-teamet  ved  -  ikke  været  tilstrækkelige  til  at  afgøre,  om  en  

sådan  diskontinuitet  kunne  identificeres.

justeringer  af  værdier  for  referencetilstand.  Interkalibreringen  er  beskrevet

For  EU's  fælles  IC-typer  er  de  justerede  værdier  inkluderet  i  den  seneste  kommissionsbeslutning  

2018/229/EU  om  værdierne  af  klassifikationer  af  medlemsstaternes  overvågningssystem  som  følge  

af  interkalibreringsøvelsen.
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I  tilfælde,  hvor  forholdet  mellem  kvalitetselementet  og  trykpåvirkningsgradienten  er  et  

kontinuum,  og  hvor  parringsmetrikker  ikke  kan  anvendes,  kunne  et  udgangspunkt  være  

at  opdele  kontinuummet  af  påvirkning  under  høj-god-grænsen  (etableret  med  

referencebetingelserne)  i  fire  lige  store  klasser,  forudsat  at  datasættet  dækker  hele  

spektret  af  påvirkning.

I  tilfælde,  hvor  to  metrikker  reagerer  på  forskellig  måde  på  påvirkningen  af  trykket,  bør  

det  vurderes,  om  klassecentre  eller  klassegrænser  kan  lokaliseres  ved  hjælp  af  parrede  

metrikker  som  vist  i  figur  6.

Europa-Kommissionen  har  faciliteret  tre  faser  af  interkalibreringen  (IC)  gennem  Det  

Fælles  Forskningscenter  (JRC),  og  for  mange  biologiske  kvalitetselementer  (BQE)  er  

denne  interkalibreringsøvelse  blevet  afsluttet.  Resultaterne  af  øvelserne  er  fastlagt  i  en  

kommissionsbeslutning  (Kommissionens  beslutning  (EU),  2018-229)199,  og  den  

videnskabelige  baggrund  for  resultaterne  er  dokumenteret
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Figur  6:

Figur  5:

2018/229/EF  -  den  seneste  af  tre  afgørelser  -  den  første  (2008/915/EF)  og  den  anden

(2013/480/EF)  ophæves

Parret  metrisk  analyse  (CIS-GD  nr.  14),

Bestemmelse  af  tryk-påvirkningsgradient  (CIS-GD  nr.  14)

WFD  interkalibreringsproces
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For  at  lette  IC-processen  blev  der  udarbejdet  fire  vejledningsdokumenter200  under  WFD  Common  

Implementation  Strategy  (CIS).  Vejledningsdokumenterne  giver  vejledning  om  vandrammedirektivet,  bilag  

V,  1.4.1,  interkalibreringsøvelse.  De  giver  et  overblik  over  de  vigtigste  principper  for  interkalibreringsprocessen  

og  mulighederne  for  at  udføre  øvelsen,  herunder  tidsplaner  og  rapporteringskrav.  De  giver  også  en  procedure  

for,  hvordan  man  tilpasser  nye  eller  reviderede  nationale  klassificeringsmetoder  til  den  harmoniserede  

definition  af  god  økologisk

Interkalibreringsprocessen  udføres  inden  for  geografiske  interkalibreringsgrupper  (GIG'er)  under  CIS-

arbejdsgruppen  ECOSTAT  (WG  ECOSTAT).  GIG'erne  består  af  medlemsstater,  der  deler  fælles  

interkalibreringstyper  (almindelige  IC-typer)  af  overfladevand  (her,  kystnære  og  overgangsmæssige).  For  

havområdet  dækker  de  almindelige  IC-typer  de  vigtigste  kyst-  og  overgangsvandtyper,  der  forekommer  i  GIG.  

Danmark  tilhører  to  interkalibreringsgrupper.  En  for  Østersøen  (Baltic  GIG)  en  anden  for  det  nordøstlige  

Atlanterhav  (NEA  GIG).  Inden  for  disse  interkalibreringsgrupper.  Danmark  deler  kun  fælles  IC-typer  med  

Sverige  (BC6  og  NEA  8b)  og  med  Tyskland  (BC8  og  NEA  26c).

Vandrammedirektivet,  bilag  V,  1.2,  bør  de  respektive  grænseværdier  anvendes  i  medlemsstaternes  

klassifikationer  af  overvågningssystemer.  De  samme  værdier  bør  derfor  anvendes  i  beregninger,  der  

danner  grundlag  for  vedtagelse  af  nødvendige  tiltag  for  at  nå  miljømålene.

Interkalibreringsprocessen  har  til  formål  at  sikre  sammenligneligheden  af  klassificeringsresultaterne  

af  vandrammedirektivets  vurderingsmetoder  udviklet  af  medlemsstaterne  for  de  biologiske  elementer  

(vandrammedirektivet,  bilag  V,  1.4.1).  Det  er  interkalibreringsprocessen,  der  skal  etablere  værdierne  for  

grænsen  mellem  klasserne  med  høj  og  god  status  og  grænsen  mellem  god  og  moderat  status,  som  er  i  

overensstemmelse  med  de  normative  definitioner  af  disse  klassegrænser  givet  i  vandrammedirektivet,  bilag  V.

Kommissionens  beslutning  er  i  overensstemmelse  med  de  normative  definitioner,  der  er  angivet  i

CIS-GD  nr.  14  –  versionen  2008-2011  –  opstiller  en  procedure  for,  hvordan  den  tekniske  

interkalibreringsproces  udføres.  De  vigtigste  trin  i  processen  er

i  tekniske  rapporter  fra  EF-JRC.  Da  resultaterne  indgår  i

status.

De  almindelige  IC-typer  dækker  hovedsageligt  åbne  kystvande  eller  vandområder,  der  er  stærkt  påvirket  af  

åbent  vand  (f.eks.  åbne  bugter  og  stræder).  For  andre  vandområder  skal  medlemsstaterne  identificere,  hvilke  

nationale  typer  der  svarer  til  hvilke  almindelige  IC-typer.  For  nationale  kyst-  og  overgangsvandtyper,  der  ikke  

er  interkalibreret  i  interkalibreringsøvelsen,  skal  IC-grænserne  for  høje  god  og  god-moderat  statusklasser  

oversættes  i  overensstemmelse  hermed  til  disse  vandområder.  Hvis  et  betydeligt  antal  nationale  typer  ikke  

matcher  de  almindelige  interkalibreringstyper,  skal  dette  rapporteres  til  CIS  WG  ECOSTAT,  (se  afsnittet  

Typologi  i  afsnit  3.1)

CIS-vejledningsdokument  nr.  6,  nr.  14  (to  versioner)  og  nr.  30
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•  Mulighed  1:  Samme  dataindsamling  og  samme  numeriske  evaluering  betyder  det

nødvendiggør  direkte  sammenligninger  (mulighed  3),  hvor  de  parvise  forskelle  
mellem  nationale  vurderingsresultater  undersøges.  Fælles  målinger  anbefales  
stærkt  som  en  understøttende  tilgang  til  at  evaluere  påvirkningerne  af  
biogeografiske  forskelle,  definitionen  af  referencebetingelser  og  den  faktiske  
grænsesætning.

1.  Identifikation  af  kvalificerende  kriterier  for  typespecifikke  referencebetingelser  og  
beskrivelse  af,  hvordan  de  bruges  til  at  definere  referenceforholdsværdier  og  høj-
god-grænsen.

Medlemsstaterne  bruger  en  fælles  vurderingsmetode,  og  interkalibrering  
koncentrerer  sig  derefter  om  harmonisering  af  referencebetingelser  og  

klassegrænsesammenligning/-indstilling,  •  Mulighed  2:  Forskellig  dataindsamling  

og  numerisk  evaluering  kræver  udvikling  af  fælles  målinger  for  interkalibrering.  •  

Mulighed  3:  Lignende  data  erhvervelse,  men  anderledes  numerisk  evaluering

2.  Beskrivelse  af  hvordan  det  biologiske  kvalitetselement

beskrivelse  af  det  respektive  biologiske  samfund  •  Fælles  

grænsesætning/analyse  af  grænsesammenlignelighed  •  Beskrivelse  af  biologiske  samfund  

under  forhold,  der  repræsenterer  den  harmoniserede  god-moderate  grænse  ('grænseforhold').

•  Evaluering  af  generel  metodesammenlignelighed  for  interkalibrering  ('IC  feasibility  checks')

pres  og  klassegrænsesætning

Valget  af  mulighed  afhænger  primært  af  de  anvendte  vurderingsmetoder  og  tilgængelige  data  i  de  deltagende  

medlemsstater,  der  deler  en  fælles  IC-type.  En  blanding  af  mulighederne  kan  også  anvendes.

•  Definition  af  interkalibreringsreferencebetingelser/benchmark  inklusive

201  CIS-GD  nr.  14,  bilag  IV

•  Dokumentation  af  nationale  vurderingsmetoder,  herunder  svar  på

identificeret,  og  der  stilles  spørgsmål  for  at  kontrollere  disse  trin.  Disse  kontroller  er  relateret  til  

interkalibreringsprocessens  hovedopgaver,  som  omfatter:

•  Samling  af  fælles  interkalibreringsdatasæt

For  at  vælge  en  passende  interkalibreringsmulighed,  der  imødekommer  forskellene  i  medlemsstaterne,  

skal  nationale  data  og  vurderingsmetoder  vurderes  for  at  vælge  den  rigtige  mulighed.  Vejledningsdokumentet  

beskriver  tre  forskellige  muligheder,  der  kan  bruges  til  interkalibrering  af  WFD-kompatible  metoder.  Valget  af  

den  passende  interkalibreringsmulighed  afhænger  af,  hvor  sammenlignelige  fremgangsmåderne  for  de  nationale  

metoder  er:

Resultaterne  af  interkalibreringen  skal  indberettes  til  Europa-Kommissionen  i  henhold  til  en  fælles  procedure  

fastlagt  i  en  'grænsefastsættelsesprotokol'201  udarbejdet  af  Europa-Kommissionen.  Protokollen  skal  indeholde  

dokumentation  for,  hvordan  de  forskellige  trin  i  interkalibreringsøvelsen  udføres.  Hovedpunkterne  er:
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Hvis  forholdet  mellem  kvalitetselementet  og  trykgradienten  er  kontinuerlig,  og  hvis  

klassegrænserne  ikke  kan  identificeres  ud  fra  parrede  metriske  vurderinger,  gives  

eksempler  på  tilgange  til,  hvordan  klassegrænserne  skal  identificeres.

3.  Valg  af  en  eller  flere  passende  metrik(er)  (indikatordata)  for  kvalitetselementet;  

vurdering  af,  om  metrik(erne)  reagerer  på  trykgradienten  indeholdt  i  datasættet;  og  

kvantificering  af  referencebetingelserne  for  metrikken.

4.  Identifikation  af  enhver  diskontinuitet  i  forholdet  mellem  metrikken  og  tryk-påvirkningsgradienten  

repræsenteret  af  datasættet,  og  i  givet  fald  hvis  diskontinuiteten  vedrører  en  klassegrænse  

eller  klassecenter.

en.  forventes  at  ændre  sig,  efterhånden  som  påvirkningen  af  tryk  eller  tryk  på  

bærende  elementer  stiger.  forholde  sig  til  de  normative  definitioner  af  
vandrammedirektivet.

5.  Under  hensyntagen  til  resultaterne  af  trin  2,  vurdering  af,  om  klassecentre  eller  klassegrænser  

kan  lokaliseres  ved  hjælp  af  parrede  metrics  (tilføjelse  af  en  anden  indikator  for  det  samme  

kvalitetselement),  som  bestemmer,  om  værdier  fra  den  parrede  metriske  analyse  svarer  til  

klassecentrene  eller  klasses  grænser.
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