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HavstrategiVVM – Vurdering af Virkninger på Miljøet

Har du et prOjekt – 
Så Har Vi en MOderne, 
fOkuSeret VVM
COWi Har OVer 30 årS erfaring Med at  
Vurdere anlÆgS Virkninger på Miljøet

lÆS Mere OM VOreS 
arbejde fOr Miljøet på 

WWW.COWi.dk

Vurdering af virkninger på miljøet (VVM) er i dag obligatorisk i både dan-
mark og resten af eu, inden der træffes beslutning om projekter, der kan 
påvirke miljøet væsentligt. i en VVM undersøges og vurderes et anlægs 
virkninger på det omgivende miljø. projekterne er ofte vidt forskellige og 
spænder fra broer, veje og jernbaner til affaldsdepoter, højspændingsan-
læg, vindmøller mv.

i COWi har vi bidraget til godkendelse af mere end 200 VVM-pligtige 
projekter, og vi har stor erfaring med at tilpasse undersøgelsen til det 
aktuelle projekt, så VVM’en hverken bliver for stor eller lille. Vi kan være 
med i alle VVM’ens faser fra screening og scoping over kortlægning og 
konsekvensvurdering til formidling og proces med borgere og myndighe-
der, og vi har eksperter på alle områder, som kan inddrages efter behov.

pOWering YOur 360° SOlutiOnS
COWi er en førende rådgivningsvirksom-

hed, der skaber værdi for kunder, borgere 
og samfund gennem vores 360°-tilgang. 

Vi angriber udfordringerne fra mange 
forskellige vinkler for at skabe sammen-

hængende løsninger for vores kunder.
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Havstrategidirektivet forpligter alle EU med
lemslande til at gøre rede for miljøtilstanden i 
de europæiske havområder /1/. Danmark har 
med offentliggørelsen af en såkaldt basisana
lyse udarbejdet af Naturstyrelsen, bl.a. på bag
grund af faglige baggrundsnotater fra Århus 
Universitet, for første gang beskrevet den 
integrerede miljøtilstand i de danske farvande 
/2/. Den danske tilgang til en integreret vur
dering af miljøtilstanden bygger på en række 
indikatorbaserede vurderingsværktøjer 
som med basisanalysen er tilpasset formålet, 
nemlig en besvarelse af spørgsmålet om den 
aktuelle miljøtilstand er god eller ej.

Baggrund
De to regionale marine konventioner for hhv. 
Østersøen (HELCOM) og Det Nordøstlige 
Atlanterhav, inkl. Nordsøen (OSPAR) vurderer 
regelmæssigt de miljø og naturmæssige for
hold /3, 4/. Vurderingerne bliver i stigende 
grad baseret på indikatorer. De senere år 
er der udviklet og brugt indikatorbaserede 
vurderingsværktøjer til klassifikation af mil
jø tilstanden, både i forhold til temaer som 
’eutrofiering’ (næringsstoffer og organisk 
stof), ’kemisk tilstand ’(miljøfarlige stoffer), 
’biodiversitet’ (forskellighed af liv) og til 
integrerede vurderinger af ‘økosystemets 
sundhedstilstand’.

OSPAR var først til at bruge vurderingskri
terier og værktøjer. Efterfølgende har HEL
COM være drivende i udviklingen og brugen 

af indikatorer og værktøjer. Det har blandt an
det resulteret i udviklingen af HEAT, BEAT 
og CHASEværktøjerne, samt et indeks til vur
dering af de kumulative effekter af 
men  ne skelige aktiviteter (se artikel i dette 
nummer af V&J). Vurderingerne lavet i regi af 
HELCOM dækker Østersøen, inkl. Kattegat, 
men ikke Nordsøen og Skagerrak. For at om
fatte alle de danske farvande igangsatte Na
turstyrelsen i 2010 et projekt i de østlige dele 
af Nordsøen og Skagerrak, hvis formål først 
og fremmest var at harmonisere karakterise
ringen af miljø og naturforholdene mellem 
Danmark, Norge, Sverige og Tykland. Dette 
projekt, HARMONY, har som en afledt effekt 
gjort, at det i dag for første gang er muligt at 
gennemføre landsdækkende vurderinger af 
miljøtilstanden.

I den danske basisanalyse i medfør af Hav
strategidirektivet, udarbejdet af Naturstyrel

sen, er der således systematisk gennemført 
tematiske vurderinger af tilstanden, ligesom 
det er vurderet, om de enkelte farvandsom
råders miljøtilstand er god eller ej. Denne ar
tikel præsenterer dels de tematiske vurde
ringsværktøjer for hhv. eutrofiering, 
bio  diversitet og miljøfarlige stoffer, dels et nyt 
værktøj til en samlet overordnet vurdering af 
miljøtilstanden. Desuden præsenteres og di
skuteres resultaterne, herunder om de gen
nemførte vurderinger er robuste.

Metoder
Principperne og beregningsmetoderne for 
de enkelte værktøjer er kortfattet beskrevet 
i det følgende. For yderligere oplysninger 
henvises til HELCOM’s seneste vurdering af 
miljøtilstanden i Østersøen samt en række af 
de faglige baggrundsnotater, som den danske 
basisanalyse er baseret på /3, 5, 6, 7/.

Op i det røde felt?  
– vurdering af miljøtilstanden i havet

Hvordan er miljøtilstanden i de danske farvande? Dette enkle 

spørgsmål er til dato ikke besvaret entydigt. Vi giver her et foreløbigt 

svar, som er forankret i de vurderingsprincipper som følger af hav

strategidirektivet og i brugen af et simpelt indikatorbaseret vurde

ringsværktøj

Jesper H. Andersen, CiArán MurrAy, 
MArtin M. LArsen, Jens W. HAnsen  

& CorduLA Göke

Figur 1. Klassifikation af eutrofiering i de danske farvande (baseret på /3, 5/).
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HEAT
Dette værktøj til vurdering af ’eutrofiering’ 
er udviklet af HELCOM, heraf navnet HEAT 
’HELCOM’s Eutrophi¬cation Assessment 
Tool’. Der er tale om et simpelt indikator
ba seret værktøj, der er baseret på OSPAR’s 
tilgang til identifikation af områder påvirket af 
eutrofiering.

I HEATværktøjet er indikatorerne grup
peret: (1) Årsager til eutrofiering (bl.a. næ
ringsstof¬koncentrationer), (2) direkte effek
ter af eutrofiering (bl.a. algevækst), (3) 
in  direkte effekter af eutrofiering (bl.a. 
udskyg ning af bundplanter og/eller iltsvind) 
og (4) andre mulige effekter af eutrofiering. 
Denne gruppering følger havstrategidirektivet 
/1, 8/.

HEATværktøjet gør følgende: (1) Beregner 
en økologisk kvalitetsratio (også kaldet EQR
værdi) per indikator, hvor 1 og 0 angiver hen
holdsvis uforstyrrede forhold og en ekstrem 
dårlig miljøkvalitet, (2) integrerer indikatorer 
i grupper og beregner en vægtet EQRværdi 
per gruppe, (3) klassificerer tilstanden per 
gruppe ved at sammenligne den vægtede 
EQRværdi med det vægtede gennemsnit af 
de enkelte indikatorers grænse mellem ’god’ 
og ’moderat’, og (4) kombinerer klassifika
tionerne til en samlet vurdering af eutrofie
ringstilstanden baseret på forsigtighedsprin
cippet om, at det mest følsomme kriterium 
lægges til grund. Udover denne primære vur
dering kan en videreudvikling af værktøjet, 
HEAT 2.0, også beregne ’konfidens’, dvs. 
sikkerheden, af den primære vurdering. 

BEAT
Dette værktøj er baseret på HEAT og bruges 
til vurdering af tilstanden af ’biodiversitet’, 
heraf navnet BEAT (HELCOM’s Biodiversity 
Assessment Tool). BEAT adskiller sig fra 
HEAT, dels ved en anderledes gruppering 
((1) Marine landskaber, (2) samfund, (3) arter 
og (4) ’støtte indikatorer’), dels ved de an
vendte indikatorer. Hvor HEAT alene bruger 
indikatorer for eutrofiering, anvendes der i 

BEAT en bred vifte af biologiske indikatorer, 
bl.a. planteplankton, bunddyr, bundplanter, 
fisk, fugle og pattedyr.

CHASE
CHASE bruges til integreret vurdering af 
’ke misk tilstand’, jf. det fulde navn som er 
HELCOM’s Chemical Status Assessment Tool. 
Vurderingsprincipperne og beregningerne 
i CHASE er grundlæggende forskellige fra 
HEAT og BEAT. Begrebet ’kemisk tilstand’ 
har sin oprindelse i vandrammedirektivet, 
hvor den kemiske tilstand i et vand¬område 
skal vurderes på baggrund af kvalitetsmål for 
enkeltstoffer. I regi af havstrategi¬direktivet 
skal medlemslandene vurdere miljøtilstanden 
for deskriptoren ’miljøfarlige stoffer og foru
reningseffekter’ /1, 8/. Der er på europæisk 
plan ikke udviklet fælles værktøjer til vurde
ring af ’kemisk tilstand’. Dette opvejes langt 
hen ad vejen af arbejdet i regi af de regional 
havkon¬ventioner (OSPAR og HELCOM). OS
PAR har igennem mange år arbejdet målrette 
for etablering af økotoksikologiske miljømål 
(EAC, ’Environmental Assessment Criteria’) 
for hhv. miljøfarlige stoffer og biologiske 
effekter. En modificeret udgave af dette 

CHASEværktøjet, benævnt CHASE 2.0, er for 
nyligt anvendt i forbindelse med en vurdering 
af den kemiske tilstand i de østlige dele af 
Nordsøen.

CHASE beregner for de enkelte stoffer i 
hhv. vand, sediment, og biota samt for biolo
giske effekter en såkaldt ’kontamineringsra
tio’, som for hver gruppering angiver forhol
det mellem den målte koncentration i miljøet 
og miljømålet. Værdier > 1indikerer, at mil jø
målet er overskredet, mens værdier < 1 indi
kerer, at forholdene er acceptable. For at nå 
frem til en vurdering for hver af de fire grup
per er ratioerne summeret og klassificeret. 
Som for HEAT og BEAT bliver klassifikation
erne per gruppe kombineret til en samlet vur
dering baseret på princippet om, at den mest 
følsomme gruppe lægges til grund for den in
tegrerede klassifikation.

Overordnet samlet vurdering
For Østersøen er der, som beskrevet ovenfor, 
udviklet forskellige indikatorbaserede vurde
ringsværktøjer. Blandt andet er der udviklet 
et værktøj til vurdering af ’sundhedstilstand’, 
der i praksis svarer til ’god miljøtilstand’ i 
vand  rammedirektivet og havstrategidirektivet. 
For Nordsøen og tilstødende farvande findes 
endnu ikke lignede vurderingsværktøjer. Det 
skyldes, at arbejdet i Nordsøen primært har 
fokuseret på fastsættelse af forskellige former 
for miljømål, bl.a. EAC, ’Environmental As
sessment Criteria’ og EcoQO, ’Ecological 
Quality Objectives’  herunder ’Eutrophication 
Quality Objectives’. Kombinationen af (1) 
miljømål for hhv. den økologiske og kemiske 
tilstand i kystvande, jf. vandrammedirektivet, 
(2) OSPAR’s udvikling og brug af miljømål, og 
især (3) HELCOM’s udvikling af indikatorer 
og brug af eksisterende miljømål gør, at der 
i dag for første gang foreligger et beskedent 

Figur 2. En foreløbig klassifikation af tilstanden af biodiversi¬teten i de danske farvande 
(baseret på /3, 6/).

Tabel 1. Overordnet samlet klassificering af miljøtilstanden i: De vestligste danske dele 
af Nordsøen (1), de centrale danske dele af Nordsøen (2) og de nordlige danske dele af 
Skagerrak (3). De biologiske forhold er i denne forbindelse en kombination af biodiversitet-
sindikatorer og biologiske indikatorer fra vurderingen af eutrofiering.

Biologiske 
forhold

Kemiske 
forhold

Øvrige forhold
Integreret 
vurdering

1. Nordsøen, 
vestlige dele

God God God God

2. Nordsøen, 
centrale dele

Moderat God Moderat Moderat

3. Skagerrak, 
nordlige dele

Dårlig God Moderat Dårlig
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men brugbart antal brugbare indikatorer med 
tilhørende miljømål for de danske farvande. 
Arbejdet med vurdering af miljøtilstanden kan 
i praksis siges at være reduceret til en form 
for ’genbrug’ inden for de rammer, et vurde
ringsværktøj udgør. Til brug for en overord
net vurdering af miljøtilstanden er indikator
erne omplaceret i tre grupper: (1) Biologiske 
indikatorer, (2) kemiske indikatorer (i praksis 
miljøfarlige stoffer) og (3) øvrige forhold 
(’støtte indikatorer’ som fx næringsstoffer og 
lys).

Resultater
Resultaterne af de gennemførte vurderinger 
af miljøtilstanden i de danske farvande er 
summeret for hhv. eutrofiering, biodiversitet, 
miljøfarlige stoffer og for en samlet foreløbig 
vurdering af miljøtilstanden.

Eutrofiering
På baggrund af den i 31 danske havom¬råder 
gennemførte klassifikation af eutrofierings
tilstanden konkluderes følgende: (1) Kun 
de mest åbne hav¬områder er ikke påvirket 
af eutrofiering, (2) alle øvrige hav og kyst
om råder er væsentlig påvirket af eutrofie
ring og (3) usikkerheden i de gennemførte 
vurderinger er generelt lav (fig. 1). Årsagerne 
til den dårlige tilstand er en kombination af 
udledninger fra Danmark, især i fjordene og 
de kystnære områder, og nabolandene, bl.a. 
fra Tyske Bugt op langs Jyllands vestkyst.

Biodiversitet
I samtlige danske dele af hhv. Nordsøen, 
Ska gerrak, de indre danske farvande 
og de vestlige dele af Østersøen er den 
mari ne biodiversitet enten moderat eller 
væsentligt påvirket (fig. 2). Årsagerne til 
den dårlige tilstand er først og fremmest 
eutrofiering og fiskeri. Når områder som 
Arkonabassinet (mellem SjællandFalster 
og Bornholm) og Øresund får en bedre vur
de ring end de øvrige, skyldes det bl.a., at 
eutrofierings¬tilstanden ikke er helt så slem 
som mange andre steder og at fiskeritrykket, 
først og fremmest i Øresund, er behersket.

Kemisk tilstand
Den integrerede vurdering af belastningen 
med miljøfarlige stoffer og den deraf afledte 
klassifi¬kation af den kemiske tilstand i de 
danske dele af Østersøen fremgår af figur 3. 
Overordnet kan det konklu¬deres, at mil
jø farlige stoffer udgør et problem i mange 
danske farvandsområder. Kun i de helt åbne 
farvandsområder synes miljøfremmede stoffer 
på det forelig¬gende grundlag ikke at udgøre 
et generelt problem. Hvordan der ser ud i de 

Figur 3. Integreret vurdering af kemisk tilstand i de danske farvande (baseret på /3, 7/). 
Der er mindre forskelle i aggrege¬ringen af data i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat vs. de 
vestlige dele af Østersøen.

områder, hvorfra der ikke foreligger data, er 
det selvsagt ikke muligt at give et kvalificeret 
bud på.

Overordnet samlet vurdering
For de danske farvande gælder det generelt 
at hovedparten af områderne har en ’ikke
god’ miljøtilstand. Der er dog betydelige 
geografiske variationer. Store dele af Kattegat 
har en ’moderat’ tilstand, mens Øresund, 
Arkonabassinet (vest for Bornholm) og 
Bornholmerbassinet (øst for Bornholm) 
har en ’ringe’ miljøtilstand. Mens områder 
som Limfjorden, Randers Fjord, det sydligste 
Kattegat, Isefjorden/Roskilde Fjord, Odense 
Fjord, Smålandsfarvandet og Femern Bælt har 
en ’dårlig’ miljøtilstand.

Som udgangspunkt vil alle de områder, 
som er klassificeret med en moderat, ringe el
ler dårlig kemisk tilstand skulle klassificeres 
som havende en ’ikkegod’ miljøtilstand. Det 
samme gælder for områder, hvor både eutro
fieringstilstanden og biodiversitetstilstanden 
er moderat, ringe eller dårlig.

Det følger af ovenstående, at de dele af 
Nordsøen og Skagerrak, der er klassificeret 
med en moderat, ringe eller dårlig kemisk til
stand også vil have en ’ikkegod’ miljøtilstand. 
Tilsvarende følger det, at de kystnære om
råder af Nordsøen og Skagerrak, der enten 
har en moderat, ringe eller dårlig eutrofie
rings og biodiversitetstilstand også har en 
’ikkegod’ miljøtilstand. Disse områder frem
går af figur 1.

I de vestlige og nordlige danske dele af 
Nordsøen og Skagerrak vil der således kunne 
være større eller mindre områder med en god 
miljøtilstand fx: (1) De vestligste danske dele 
af Nordsøen, svarende til område nr. 1 i figur 
1 og område nr. 2 i figur 2, (2) de centrale 
dan ske dele af Nordsøen, svarende til område 

nr. 1 i figur 1 i kombination med område nr. 2 
i figur 2, og (3) de nordlige danske dele af Sk
agerrak, repræsenteret ved en kombination af 
område nr. 6 i figur 1 og område nr. 4 i figur 
2. Der er udført klassifikationer for disse tre 
områder, som er sammenfattet i tabel 1. 

Vurderingerne indikerer, at de vestligste 
danske dele af Nordsøen sandsynligvis har en 
god miljøtilstand, jf. tabel 1. Forbeholdet skyl
des to forhold: (1) De anvendte biodiversitet
sindikatorer er foreløbige, og (2) den geo gra
fiske dækning af overvågningen af 
miljø fremmede stoffer er ikke specielt god. 
Men meget tyder på, at den kemiske tilstand i 
disse dele af Nordsøen generelt er enten høj 
eller god, og at klassifikationen derfor ikke vil 
ændres.

Konklusioner og perspektiver
Samlet kan det konkluderes, at miljøtilstan
den i de danske farvande med EUjargon 
generelt er ’ikkegod’, hvilket på jævnt dansk 
betyder stærkt utilfredsstillende. Der er dog 
indikationer på, at der i de helt åbne dele af 
Nordsøen og Skagerrak er områder med en 
god tilstand.

Eutrofiering er et stort problem i alle kyst
vande, særligt i de indre danske farvande. Der 
findes ikke ét eneste område, hvor biodiver
siteten vurderes at være god. Hertil kommer, 
at miljøfarlige stoffer udgør et problem i 
mange områder. Der er imidlertid store huller 
i datagrundlaget for de gennemførte vurde
ringer.  Disse huller bør lukkes dels ved at ud
vikle flere og bedre indikatorer og dels ved at 
etablere den fornødne overvågning.

Afslutningsvis skal det bemærkes, at værk
tøjerne også kan anvendes til de basisanaly
ser, der snart skal finde sted i regi af 2. gene
ration af vand og naturplaner. 
HEATværktøjet kan med mindre modifika
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tioner bruges til vurdering af den økologiske 
tilstand, og CHASEværktøjet kan bruges som 
det er til vurdering af den kemiske tilstand. 
BEATværktøjet kan bruges i de marine 
Natu ra 2000områder dog under forudsæt
ning af, at disse områder bliver overvåget, og 
at der udvikles flere og bedre biodiversi tets
indikatorer, specielt for de arter, leveste der 
og naturtyper, som udgør udpegningsgrund
laget.
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