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Baltic Nest Institute (BNI) er et formaliseret 
samarbejde mellem Danmarks Miljøundersø
gelser (DMU, AU), Århus Universitet (AU) og 
Stockholms Universitet (SU). Samarbejdet 
omfatter det svenske Miljøministerium via 
Naturvårdsverket, Danmarks Fiskeriundersø
gelser (DTU), og Danmarks Meteorologiske 
Institut og 4 af DMU’s afdelinger. I Danmark 
etableres BNI i Roskilde hos DMU den 1. 
september 2007. Der tilknyttes foreløbigt 9 
medarbejdere, som emnemæssigt dækker 
oplandsøkologi og afstrømningsmodeller, 
marine modeller, fiskerimodeller, atmosfæ
remodeller, databaser og statistik samt øko
nomi. BNI ledes af en bestyrelse, der omfatter 
de finansierende institutioner, en ledelses
gruppe, der omfatter ledelsen i de to afdelin
ger i Roskilde og i Stockholm samt en ”Policy 
officer”, der skal sikre samarbejde med inter
nationale organisationer. BNI får endvidere 
en større følgegruppe af brugere, som består 
af nationale og regionale miljømyndigheder, 
miljøorganisationer og anerkendte forskere, 
som skal sikre, at BNI arbejder med relevante 
og samfundsnyttige emner og samtidigt 
kvalitetssikre arbejdet. Det daglige arbejde i 
Stockholm ledes af professor Frederik Wulff 
og det daglige arbejde i Roskilde ledes af  
seniorforsker Jacob Carstensen.

BNI – en hjælpende hånd 
til forvaltningen
Instituttet ”Baltic Nest Institute” (BNI) er et internationalt institut, 

som starter september 2007 med en afdeling i Danmark og en i Sve

rige. BNI skal udvikle og anvende økologiske og økonomiske model

ler, scenarier og prognoser for Østersøregionen. Instituttet skal 

kunne sige til områdets politikere: Hvis I vil have en bedre miljøkvali

tet, så kan BNI fortælle hvilke knapper, der kan drejes på og hvad 

det vil koste. Det er første gang i verden, at man over så stor en skala 

tager højde fra input fra landjorden, fra vandløb og søer, fra luften 

og fra havet og samler det i modeller og scenarier.

Bo Riemann
Hvorfor er BNI enestående?
Omfanget og indholdet i BNI er ikke set tid
ligere i verden. BNI dækker området fra Ska
gen til den nordligste del af Østersøen, hvor 
Finland og Sverige støder sammen. Østersøen 
har et samlet opland med 85 millioner menne
sker. I BNI indgår de bedste kompetencer 
indenfor alle relevante fagområder. Samspillet 
mellem grundforskning og anvendelsesorien

teret forskning er sikret via solide internatio
nalt anerkendte forskningsmiljøer i Danmark 
og i Sverige. Hovedparten af BNI’s arbejde 
vil være udvikling, anvendelse og formidling 
af modeller, scenarier og prognoser for øko
logiske og økonomiske problemstillinger. 
Det er enestående, at man over et så stort 
geografisk område forener økologi, økonomi 
og forvaltning i et samlet sæt af modeller. Den 
tætte kobling mellem forskning og forvaltning 
sikrer en effektiv rådgivning til politikerne. 
BNI’s produkter er brugerstyrede. De natio
nale og regionale myndigheder deltager i 
arbejdet. 

Hvorfor Østersøregionen?
I Østersøen er der mange steder en række 
symptomer på en dårlig økologisk tilstand. 
Større udbredelse og opblomstringer af 
giftige blågrønalger, større områder med 
iltsvind, dannelse af methan (sumpgas), 
fisk der ikke må spises på grund af for højt 
indhold af dioxin og andre miljøgifte og fiske
bestande, der truer med at bryde sammen. 
Og det er blevet væsentligt værre gennem 
de seneste hundrede år, se fig. 1. Her vises 
udviklingen i forekomst af blågrønalger, i 
form af kvælstofmængder fikseret fra luften af 
blågrønalger, i de centrale dele af Østersøen. 
Udviklingen vises, som den var for ca. 100 
år siden, som den er i dag og hvad der vil 
ske, hvis der gøres forskellige tiltag og hvis 
udviklingen bare får lov til at udvikle sig. Hvis 
der ikke gøres noget markant for at nedsætte 
primært næringsstofbelastningen, vil blågrøn
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Figur 1. Udviklingen i blågrønalger i Østersøen. Den relative mængde af blågrønalger, angivet som tons 
kvælstof fikseret fra luften, er vist som den var for ca. 100 år siden og som den er i dag, og den er vist ved to 
scenarier, hvor der renses for P i spildevandet og hvor man gennemfører det bedste scenarium, hvor tab af 
kvælstof fra landbrugsarealerne inddrages. Endeligt vises udviklingen, når der ikke gennemføres nogle særlige 
begrænsninger i udledningerne af kvælstof og fosfor. (Materialet er velvilligt lånt fra Frederick Wulff, personlig 
kommunikation).
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algerne udvikle sig og sprede sig over de 
indre danske farvande og bidrage til forrin
get badevandskvalitet, yderligere iltsvind, 
nedsat turisme og forringet livsvilkår for de 
mennesker, der lever langs kysterne. Og de 
igangværende klimaændringer vil yderligere 
forværre situationen. På lignende måde kan 
udviklingen indenfor iltsvind, fiskebestande 
og en række andre miljøvariable illustreres. 
Løsninger i Østersøregionen til en bedre 
vandkvalitet ligger i integrerede indsatser i 
oplandet fra landjorden, fra de tilstødende 
havområder og fra atmosfæren. 

Skal det være kvælstof- eller fosfor-
rensning?
I Østersøregionen og ikke mindst i Danmark 
har der til tider været en livlig debat om, 
hvad der kan og skal gøres for at opretholde 
et tilfredsstillende miljø på landjorden, i 
vandløb, søer og havet. Diskussion om det 
er kvælstof eller fosfor, der skal renses for, 
er kendt og vanskelig blandt andet fordi de 
fysiske, kemiske og biologiske forhold er så 
forskellige, når man går fra Skagen mod Born
holm og længere nordpå. BNI vil præsentere 
nationale og regionale sammenhænge mel
lem indsatser, miljøkvalitet og økonomi, 
så de fremtidige drøftelser af kvælstof og 
fosforproblematikken vil blive belyst på et 
langt bedre fagligt grundlag. Betydning af 
overfiskeri og udledning og effekter af miljø
farlige stoffer for miljø og naturkvaliteten 
vil ligeledes blive centrale elementer i BNI’s 
arbejde og produkter.

Overfiskeri og miljøgifte
En række af Østersøens fiskebestande er 
under hårdt pres. Overfiskeri er givetvis en 
vigtig faktor, men konkrete sammenhænge 

er kun etableret i de åbne farvande for de 
mest kommercielt betydende arter. I dag kan 
man fortsat ikke forklare, hvorfor aborrer og 
gedder er ved at forsvinde langs kysterne til 
Østersøen. Er det overfiskeri, iltsvind eller 
miljøgifte eller en blanding af alle dele? Mange 
fiskearter indeholder også store mængder 
miljøgifte, som betyder, at der er en række 
overskridelser af de fastlagte grænseværdier, 
der gør det problematisk at anvende dem 
frit som fødevarer for mennesker. Dioxin er 
eksempelvis fundet i store koncentrationer 
i laks, som har ført til restriktioner, og i 
Sverige er der generelle anbefalinger om at 
begrænse fisk fra Østersøen som fødevarer til 
eksempelvis gravide. Mange af miljøgiftene er 
også luftbårne, og BNI vil prioritere indsatsen 
om de væsentligste miljøgifte til at analysere 
samspillet mellem udvikling i fiskebestande, 
betydning af miljøgifte og dermed Østersøens 
egnethed som fødekilde for mennesker. 

Kvoteordninger for N og P i Østersø-
regionen?
Østersøen kan kun reddes ved at inddrage 
landene omkring i et tæt samarbejde om 
løsninger. Og det kan kun gøres ved at ind
drage landbrugsmæssige tiltag i oplandet til 
Østersøen med bedre rensning af spildevand 
og luftbårne elementer. Vejen frem i denne 
proces omfatter sammenhænge mellem be
lastningen med N og P, koncentrationer af N 
og P, effekter af N og P samt omkostninger.

Fastsættelse af værdier for de maximale be
lastninger med N og P for hele Østersøen og 
for de enkelte delafsnit skal omsættes til kon
centrationer og effekter jvf. Vandrammedirek
tivet og Havstrategidirektivet. Man skal såle
des kunne vurdere de økologiske kvalitets 
klasser ud fra koncentrationerne og koble 

disse til de dermed forbundne omkostninger. 
Herved sluttes cirklen, så man kan sammen
stille de økonomiske størrelser med belast
ningskravene for N og P. BNI har allerede ud
viklet værktøjer til sådanne analyser, som er 
frit tilgængelige på Internettet, og disse em
ner vil være centrale i de kommende arbejds
opgaver i BNI.

De udviklede forvaltningsmodeller 
er gratis
BNI udvikler og anvender brugerdefinerede 
modeller til at styrke forvaltningen i hele 
Østersøens opland. Når modellerne har nået 
en tilstrækkelig grad af kvalitet lægges de 
ud på hjemmesiden frit tilgængeligt med 
manualer. En løbende dialog med brugerne, 
følgegruppen til BNI og forskerne vil sikre, at 
modellerne bliver forbedret ved kalibrering 
og validering med data fra en række interna
tionale databaser. 

BNI vokser ved knopskydning
Det er meningen, at BNI konceptet skal 
sprede sig til andre institutioner og områder. 
Således er der allerede indledende forhand
linger med institutioner i Finland og Tyskland 
om etablering af nye BNI afdelinger. Og det er 
planen, at andre økoregioner skal inddrages. 
Det vil være relevant på et senere tidspunkt at 
inddrage Nordsøen, Middelhavet, Sortehavet, 
Nordatlanten og de grønlandske farvande i 
BNI’s arbejde. 

Der kan læses mere om BNI på http://
www.dmu.dk/Vand/BNI/, www.mare.su.se & 
www.mare.su.se/nest.

Bo Riemann er forskningschef i Afdeling for Marin Økologi 

ved Danmarks Miljøundersøgelser og adjungeret profes

sor ved RUC, bri@dmu.dk. 
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AKTUELT
Bedre plads til havørreder
Miljøcenter Aalborg har undersøgt effekten 
af forbedrede faunapassageløsninger forbi 
dambrug i Villestrup Å. Undersøgelsen kon
kluderer, at passageforholdene forbi dambru
gene er væsentligt hæmmede på trods af, at 
der er etableret stryg ved mange af dambru
gene. Årsagerne hertil er primært manglende 
vand i vandløbet pga. dambrugenes vandind
tag, men skyldes også udformningen af passa
geløsningerne ved dambrugene. 

Effekten af nedlæggelse af Oue Mølle Dam
brug viser sig i en betydeligt større havørred
bestand, primært fordi hele vandføringen nu 

opretholdes i åen i modsætning til tidligere, 
hvor ca. 85 % af medianminimumsvandførin
gen indgik i dambrugets drift.

Resultaterne af den naturgenopretning, der 
er gennemført via nedlæggelse af Oue Mølle 
Dambrug viser, at en naturlig havørredbe
stand hurtigt kan udvikle sig, når der er en 
naturlig vandføringsvariation, og at opstem
ningen nedlægges. Hermed er det også mu
ligt at genoprette et vandløbs kontinuitet.

Læs hele rapporten ”Undersøgelse af hav
ørredbestanden i Villestrup Å”, af Thorsten 
Møller Olesen, på Miljøcenter Aalborgs hjem
meside, www.aal.mim.dk

Elasmobranch nyt
Under ICES er der en arbejdsgruppe som mø
des årligt for at gøre status over bestanden af 

hajer og rokker i Nordøst Atlanten. Gruppen 
mødtes i Galway, Irland i juni og rapporten er 
nu offentliggjort på ICES hjemmeside.

Generelt er problemet for denne gruppe af 
bruskfisk, at de vokser langsomt, bliver sent 
kønsmodne og kun får et lille afkom. Datama
terialet er mangelfuldt, da ikke alle fangster 
registreres, og ofte er der identifikationspro
blemer, eller der rapporteres for grupper, 
hvori flere arter indgår. Selv om der ikke er et 
målrettet fiskeri er det dog klart, at flere arter 
er truede, da de ofte indgår som bifangst ved 
andet fiskeri.

Rapporten kan findes på følgende link: 
http://www.ices.dk/iceswork/wgdetailacfm.
asp?wg=WGEF.

På ICES hjemmeside finder man også rap
porterne fra mange andre arbejdsgrupper.


