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Lars Gøtterup

Vibrio i badevand
Roskilde Kommune har i den netop afsluttede sæson udført målin

ger for Vibriobakterier ved kommunens bandvandsstationer i Ros

kilde Fjord, og resultaterne viser umiddelbart ingen sammenhæng 

mellem vandtemperatur, saltholdighed og bakterieindhold. De giver 

dermed ingen nærmere retningslinier for eventuel varsling omkring 

risiko for opblomstring af Vibrio.

På baggrund af sidste års “heftige aktivitet” 
omkring den såkaldte havkolera ved de dan
ske strande samt med udgangspunkt i bl.a. 
Miljøstyrelsens og DHI’s iværksættelse af en 
alternativ varslingsmodel for opblomstring 
af de inficerende Vibriobakterier besluttede 
Roskilde Kommune i starten af badevandssæ
sonen 2007 at foretage målinger for Vibrio 
vulnificus og salinitet på stort set alle kom
munens badevandsstationer i tilknytning til 
de rutinemæssige badevandsanalyser.

Der er i perioden fra slutningen af juni til 
starten af september således udført i alt 54 
sammenhørende målinger for Vibrio vulnifi
cus, salinitet og temperatur på badevandssta
tioner i Roskilde Fjord. Prøvetagning og ana
lyse blev varetaget af Miljølaboratoriet, 
ROVESTA.

DHI’s varslingsmodel
Der har i år på landsplan været testet en ny 
varslingsmodel til forudsigelse af sandsynlig
heden for vækst i Vibrio. Den indeholder 
sammenligning af forholdet mellem både 
vandtemperatur og saltindholdet i forhold 
til tidligere, hvor kun vandtemperaturen 
indgik. Modellen er udviklet af DHI. Der 
opereres her med to varslingsniveauer: Ét 
hvor saltholdigheden i en periode er mellem 
5 og 10 ‰ og vandtemperaturen er 1520 °C: 
Mulighed for let forhøjede Vibriokonc., og ét 
hvor vandtemperaturen i en periode er over 
20 °C og saltholdigheden større end 5 ‰: 
Mulighed for forhøjede Vibriokonc.

Resultater – Roskilde Fjord
På figur 1 er vist resultaterne af målingerne 
i Roskilde Fjord, 2007. Vibriokoncentratio
nen er forholdt til vandtemperaturen med 
udgangspunkt i DHI’s nye varslingsmodel 
med hensyn til ”niveauer” for saltholdighed.

Det er uhyre vanskeligt at tolke nærmere 
på resultaterne. Omkring vandtemperaturer 
på 1920 °C og saltholdighed omkring 910 ‰ 
er der f.eks. målt Vibriokoncentrationer fra 32 
op til 6100 pr. 100 ml, og ved vandtempera
turer over 20 °C ligger næsten alle Vibri
omålingerne relativt lavt (mellem 41 og 1400 
pr. 100 ml).  For de målinger, hvor vandtem
peraturen er under 20 °C og saltholdigheden 
over 10 ‰ (serie 3 – niveau som ikke umid
delbart indgår i varslingsmodellen), adskiller 
Vibriokoncentrationerne sig ikke specielt fra 
f.eks. serie 1 resultaterne.

Der er selvfølgelig ikke tale om daglige 
målinger således, at udviklingen i evt. bakter
ieopblomstring sammenholdt med vandtem
peratur og saltholdighed kan iagttages. Men 
ved de stationer, hvor der i løbet af perioden 
er udtaget prøver med relativ få dages melle

mrum, og hvor temperatur og saltholdighed 
har ligget nogenlunde konstante omkring 
hhv. 20 °C og 9,8 ‰, viser Vibriokoncentra
tionerne lige så ofte faldende som stigende 
tendenser.

Der er selvfølgelig mange forbehold og 
spørgsmålstegn i tilknytning til denne under
søgelse af Vibrio, og anvendeligheden i for
bindelse med opstilling af evt. varslingsmodel. 
Vejret i 2007 har været ret ekstremt. Udover 
de store og langvarige nedbørsperioder har 
sæsonen også været præget af flere perioder 
med kraftig blæst, og der har på intet tids
punkt været længerevarende varmeperioder. 
Den nærmere betydning heraf samt det, at 
undersøgelsen er foretaget i et relativt lukket 
farvand, Roskilde Fjord, kendes ikke.

Der har i 2007 sandsynligvis ikke på noget 
tidspunkt været tale om egentlig opblom
string af Vibriobakterier i fjorden. F.eks. er 
der overhovedet ikke konstateret Vibriovær
dier over 10.000 pr. 100 ml.

Vurdering
Et af problemerne ved en nærmere vurdering 
af resultaterne har bl.a. også været ”fraværet” 
af udmeldinger omkring hvilke koncentra
tionsniveauer for Vibrio, der evt. er ”opmærk
somhedskrævende” eller evt. indebærer øget 
risiko ved badning. Sidste år blev der f.eks. 
nogle steder opsat advarsel til badende aller
ede ved koncentrationer omkring 200 Vibrio 
pr. 100 ml og frarådet badning ved nogle 
tusinder pr. 100 ml, mens der i år har været 
eksempler på, at embedslægen ikke mente, 
at der var grund til at foretage sig noget ved 
fund på 4000 til 6000 Vibrio pr. 100 ml.

Men hvad angår resultaterne af denne 
lokale Vibrioundersøgelse, set i relation til 
opstilling af evt. varsling for bakterieopblom
string ud fra de relative simple parametre 

Figur 1. Målte Vibriokoncentrationer i badevandsprøver, 
Roskilde Fjord 2007, i relation til vandtemperatur og sali-
nitet. (Vær opmærksom på, at x-aksen ikke er liniær/kon-
stant aht. ”overlap”). Serie 1: Saltholdighed mellem 5 og 10 
‰ og temp. 15-20 °C. Serie 2: Temp. over 20 °C og salt-
holdighed større end 5 ‰. Desuden serie 3: Saltholdighed 
over 10 ‰ og temp. 20 °C eller derunder – samt serie 4: 
Saltholdighed under 10 ‰ og temp. under 15 °C.
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vandtemperatur og saltholdighed, der ud
tages i forbindelse med de alm. badevand
sprøver, må det konkluderes, at der ikke er 

fundet nogen entydig eller for den sags skyld 
bare antydning af sammenhæng, der peger i 
retning af enkle, brugbare retningslinier for 
varsling.
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Vibrio

”Ideen er jo drøngod! Nu skal vi bare lige 
have det til at virke…”, siger en jysk kommu
nal natur- og miljøchef på et af de mange mø-
der rundt om i landet, jeg i skrivende stund 
netop er hjemvendt fra. 

Rosen i bemærkningen drejer sig om selve 
grundideen i Danmarks Miljøportal – nemlig 
at kommuner, regioner og stat har aftalt at 
dele data og dataløsninger på en lang række 
områder indenfor natur, miljø og planlæg
ningsområdet med hinanden.

Anden halvdel af bemærkningen afspejler 
den del af hverdagen i Portalsekretariatet, der 
er præget af brok over udløbne passwords, 
frustration over at man ikke kan komme ind 
på brugergrænsefladen i en særlig dataløsning 
– eller irritation over, at Danmarks Miljøpor
tal ikke snakker sammen med det lokale sags
behandlingssystem i kommunen. Og det er 
berettigede frustrationer, der igen afspejler 
en flyvende start af miljøportalen 1. januar, 
hvor mange løsninger i månederne derefter 
udvikles parallelt med at de er sat i drift. Ikke 
ideelt – men virkeligheden i år 1 efter kom
munalreformen.

Sammen med gode kolleger nåede vi rundt 
på 8 møder i landet her i løbet af efteråret. 
Det har været en udelt fornøjelse at møde så 
mange af kommunernes, regionernes og mil
jøcentrenes chefer og sagsbehandlere og 
mærke, hvordan der er stor opbakning til 
ideen om at dele data med hinanden – både 
til fælles glæde og gavn i hverdagen som myn
digheder, men også for hele det omgivende 
samfunds skyld. Og lærerigt, fordi vi meget 
kontant fik at vide, hvad der fungerer godt – 
og hvad der fungerer mindre godt.

Danmarks Miljøportal (DMP) er en udløber 
af kommunalreformen og blev etableret 1. 
januar 2007 som et fællesoffentligt partner
skab mellem Kommunernes Landsforening, 
Danske Regioner og Miljøministeriet. Formå
let er som nævnt at sikre en fælles adgang til 
en række data på miljøområdet, at udvikle 
nye fælles dataområder samt fremme fælles 
digital forvaltning – til gavn for alle myndig-
heder på miljøområdet og til gavn for den 
brede befolkning. 

I øjeblikket har DMP fælles dataløsninger 
for myndighederne på overfladevands- og 
grundvandområdet, på naturområdet samt en 

fællesoffentlig arealinformation. Hertil kom
mer en avanceret brugerstyring med tilhø-
rende rollestyring, hvor over 10.000 offentlige 
brugere kan tilgå 1520 fagsystemer afhængig 
af hvilken rolle (rettigheder) de er tildelt.

Arealinformation er samtidig den mest bety
dende løsning af interesse for offentligheden 
og besøges dagligt af over 2000 unikke bru
gere. 

DMP ledes af en bestyrelse på i alt syv per
soner, bestående af to medlemmer fra hver af 
parterne samt en observatør fra Den Digitale 
Taskforce under Finansministeriet. Det årlige 
budget er på ca. 40 millioner kr., hvoraf ca. 25 
mio. kr. går til drift (løn, husleje og drift af da
taløsninger) og ca. 15 mio. kr. går til udvik-
ling. Kommunerne betaler 45 %, staten beta
ler 45 % og regionerne betaler de sidste 10 %. 
Sekretariatet er på i alt 11 personer. Tre med
arbejdere blev virksomhedsoverdraget fra 
Amtsrådsforeningens projekt om Amternes 
Miljøportal, én medarbejder fulgte med fra 
Miljøministeriet, jeg selv startede 15. maj 2007 
og resten af medarbejderne er ansat siden da. 

Vores daglige arbejde er stærkt præget af, 
at konstruktionen i sin essens er et frivilligt 
partnerskab. DMP er altså ikke lovhjemlet, 
men der er indgået en samarbejdsaftale med 
tilhørende dataansvarsaftale, hvorefter par
terne forpligter sig selv og hinanden til at dele 
specificerede data på specificerede dele af 
Danmarks Miljøportal. Her fremgår det for 
eksempel, at kommunerne har ansvar for den 
vejledende registrering af naturområder be
skyttet efter Naturbeskyttelseslovens § 3 – og 
at de skal lægge denne registrering ind på 
Danmarks Miljøportal. 

Derudover er vi præget af at sekretariatet er 
meget ungt – forstået på den måde, at dem 
med højest anciennitet har været her siden 
nytår! Det giver en stor dynamik, der er intet 
”vi plejer” – men der er heller ingen velindar
bejdede rutiner at falde tilbage på i hverdagen.

Konkret kan vi mærke, at vi har arvet en 
række dataløsninger fra amterne – især på 
overfladevandsområdet – som ikke fra starten 
har været designet med henblik på at skulle 
bruges på nationalt niveau og som derfor kræ
ver en stor indsats i den daglige drift at få til 
at fungere. Vi kan også mærke at brugerne – 
som primært er miljøcentrene og kommu-
nerne – har en meget ujævn baggrund for at 

kunne anvende vores løsninger (de myndighe
der, som har fået amtsmedarbejdere, der 
kendte systemerne, er godt kørende – resten 
er noget mere prøvende).

Det daglige arbejde er organiseret omkring 
fem følgegrupper og ca. 15 brugergrupper, 
hvor ”kunderne” – og det vil sige brugerne – 
sidder, og hvor vi sikrer os, at vi er i konstant 
dialog med dem, der faktisk skal bruge vores 
systemer. Driften af selve databaserne er deri
mod lagt ud i byen – således er der indgået 
driftsaftaler med Miljøministeriets Center for 
Koncernforvaltning, GEUS, Kort- og Matrikel
styrelsen, Danmarks Miljøundersøgelser samt 
en række private udbydere. Og da portalen fik 
en flyvende start er mange af systemerne som 
sagt ofte under udvikling samtidig med at de 
er sat i drift.

Fremtiden er at vi skal have implementeret 
serviceorienteret arkitektur (SOA) som gen
nemgående koncept. Det betyder i praksis, at 
vi udvikler et lag af såkaldte web-services, som 
gør, at myndighedernes sagsbehandlingssyste
mer kan snakke direkte sammen med vores 
databaser – uden at man skal logge særskilt 
på miljøportalen. 

For den almindelige borger vil der dog fort
sat være en hjemmeside, der hedder miljoe
portal.dk – fordi den enkelte borger skal 
kunne finde relevante miljødata for sit eget 
område nemt og hurtigt via nettet. Ambitio
nen er at hjemmesiden for borgeren bliver 
langt mere avanceret over de næste år – så 
man kan lave individuelle søgninger, der pas
ser til ens behov. Lystfiskeren vil gerne vide 
noget om vandføring i den nærliggende å, 
sommerhuskøberen vil vide noget om lokal
planer og beskyttelseslinier – og småbørnsfor-
ældrene vil vide noget om drikkevandets kvali
tet i det område, hvor de kigger på lejlighed.

Danmarks Miljøportal fylder ét år til nytår. 
Mange har bidraget, og bidrager fortsat, til por
talens drift og udvikling. Det gælder både de 
daglige brugere hos myndighederne og 
hjemme i stuerne, det gælder myndigheds
repræsentanterne i bruger og følgegrupper, 
det gælder leverandørerne af drift – og det 
gælder de tre parter bag Danmarks Miljøportal. 

Mit lønlige håb er, at vi også fremover vil 
opleve, at denne unikke konstruktion, hvor 
myndigheder - helt udenfor lovens rammer – 
aftaler at dele med hinanden til fælles bedste, 
vil vise sig at være en bæredygtig konstruk
tion!

Thomas Færgeman
Danmarks Miljøportalforvaltning

Danmarks Miljøportal


