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SVANA 

Att. Stig Eggert Pedersen, stepe@svana.dk 

Landbrug & Fødevarers bemærkninger vedrørende udkast til international evaluering af 

kvælstofmodeller bag vandområdeplaner - opgavebeskrivelse 

 

Hermed fremsendes Landbrug & Fødevarers kommentarer til udkastet til opgavebeskrivelsen for 

den internationale evaluering af kvælstofmodeller bag vandområdeplanerne. Det er af stor 

betydning, at de modeller, der ligger til grund for vandområdeplanerne, er af en karakter, der ikke 

kan betvivles, og at modellerne fokuserer på det rigtige. Vi bifalder derfor en uafhængig 

undersøgelse af forudsætningerne for og udførelsen af modelberegningerne. 

  

Detailbemærkninger til evalueringsprocessen 

1. For at kunne svare tilfredsstillende bør det internationale panel ikke kun inkludere personer 

med kompetencer inden for vandplanlægning. Der bør også være kompetencer inden for 

agronomi, og ekspertise inden for modellering og statistik er af meget stor vigtighed. 

2. For at sikre de rette kompetencer bør rekruttering ikke kun ske på baggrund af forespørgsel til 

vandforvaltningsmyndigheder i nabolande og JRC, men også på baggrund af forespørgsel til 

organisationer repræsenterende rådgivningsvirksomheder i de nævnte nabolande for forslag til 

personer med erfaring i modellering af marine økosystemer. Kompetente personer fra 

Danmark bør også kunne udpeges. 

3. Det er selvsagt af stor vigtighed, at der ikke udpeges forskere med samarbejdsrelationer til 

AU/DCE og DHI.  

4. Det fremgår, at evalueringen gennemføres på baggrund af et evalueringsgrundlag fremstillet 

af Aarhus Universitet (DCE) og DHI. For at sikre, at der bliver tale om en uafhængig 

evaluering, er det af afgørende betydning, at der gives mulighed for indspil fra andre 

forsknings- og vidensinstitutioner. Der er en række kritikpunkter og bekymringer omkring 

specifikke dele af modelgrundlaget, som panelet bør tage konkret stilling til for at undgå, at der 

efterfølgende mangler svar på allerede stillede, kritiske spørgsmål. 

5. Udkast til evalueringsgrundlag bør komme i høring med mulighed for kommentering. 

6. Efter afslutning af den internationale evaluering, bør der gives mulighed for at kommentere og 

stille spørgsmål til den endelige rapport. Der skal skabes rammer for, at evalueringsudvalget 

efterfølgende besvarer spørgsmål og eventuelle kritikpunkter. 

 

Detailbemærkninger til indholdet af evalueringen 

7. Det engelsksprogede evalueringsgrundlag bør vedlægges en liste over peer-reviewed artikler, 

der beskriver de anvendte modeller samt case studies af disse. Derudover bør det indeholde 

samtlige tre delrapporter om modelgrundlaget med tilhørende bilagsmateriale på engelsk. 

8. Da panelet skal forholde sig til ”målbelastningen”, er det nødvendigt også at forholde sig til 

med hvilken sikkerhed, kvælstofudledningen omkring år 1900 er bestemt. Herunder særligt om 

referencetilstanden er korrekt estimeret. 

9. De udarbejdede modeller tager udgangspunkt i, at den altafgørende faktor for miljøtilstanden i 

de kystnære farvande er kvælstoftilførslen. Panelet skal forholde sig til, hvorvidt de beregnede 
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kvælstof-reduktionsmål alene kan føre til god, økologisk tilstand. Som led i dette vurderes 

betydningen af andre presfaktorer, herunder for eksempel, men ikke begrænset til, fiskeri, 

fysiske modifikationer, ændrede bundforhold, miljøfremmede stoffer og klimaforandringer. 

10. De statistiske usikkerheder i grundlaget for målfastsættelsen og indsatskravene skal vurderes. 

Der bør tages udgangspunkt i allerede udarbejdede rapporter fra DTU, der er vedhæftet som 

bilag.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

Marie van Maarschalkerweerd 

Landbrug & Fødevarer 


