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Kendetegn:
• Stor faglig bredde
• Overvågning, rådgivning, forskning
• Brede samarbejdsflader
• Geografisk kerneområder: Danske
farvande, Østersøen
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Overvågning og relaterede opgaver
• Udarbejdelse af tekniske retningslinjer

• Dataindsamling
–
–
–
–

Miljøfarlige stoffer
Biologisk effektmonitering (miljøfarlige stoffer)
Blødbundsfauna
Makroalger og hårdbundsfauna på stenrev

• Miljøtilstandsvurderinger
– Havrapporten, input til basis for N-2000 områder,
Habitatdirektivets art. 17 rapportering, ekstern review
på Femern forbindelsens basisundersøgelse

Rådgivning
De marine Direktiver
– Habitatdirektivet, Vandrammedirektivet, Havstrategidirektivet,
(Balastvanddirektivet, skaldyrvandsdirektivet)
Direktiv for Maritim Arealforvaltning
Væsentlige Emner:
– Miljøfarlige stoffer og deres effekter
– Effekter af næringssalte på pelagiske og bentiske habitater og
organismer
– Invasive arter
– Effekter af fysiske påvirkninger (fiskeri, konstruktioner til søs, militære
aktiviteter
– NOVANA programmet justeringer/prioriteringer
– Internationale møder (for NST)
– Økosystemrestaurering og naturgenopretning

Hvem rådgiver vi
• Ministerielle institutioner:
•
•
•
•

Naturstyrelsen
Naturerhvervsstyrelsen
Miljøstyrelsen
Forsvaret

• Femern AS

• Internationale institutioner
•

(ICES), HELCOM, OSPAR (særligt på miljøfarlige stoffer)

Udfordringer og udviklingspotentiale
inden for rådgivning
• Truende udlicitering af og besparelser på vores
overvågningsaktiviteter.
• Orbicon, DHI, Rambøll

• DTU-Aqua som konkurrent på de dele af Havstrategiområder der
traditionelt har været ”vores”.
• Rådgivning inden for maritim arealforvaltning (nyt marked pga.
kommende EU direktiv)
• Kommuner (spirende interesse for marine initiativer fx LIFE)

Undervisning
• Kursusansvarlig for Natur- og Miljøforvaltning (Stiig
Markager) (40 tilmeldte studerende, venteliste da
kapaciteten med den nuværende bevilling er 30).
• Bidrag til Risikovurdering af miljøfarlige stoffer.
2 lektioner omkring forekomst af miljøfarlige stoffer i
det danske havmiljø, Østersøen og Arktisk samt
gennemgang af metoder til brug for akvatiske
risikovurderinger og fastsættelse af miljøkvalitetskrav
for miljøfarlige stoffer i vand, sediment og biota inkl.
regneøvelser.
• Stiig: 2 Speciale og 7 Ph.d. studerende afsluttet inden
for de sidste 2 år, eller i 2015 (4 ph.d.-studerende)

Hvor rykker det ?
• Udvikling af indikatorer og miljømål til de marine
direktiver samt interkalibrering (VRD) (bunddyr,
makroalger, MF’ere, marint affald, næringssalte, plankton)
• Effekter af vandmiljøplanerne på forskellige
økosystemkomponenter
• Bedre forståelse af årsager til storskala ændringer i
bentiske faunasamfund (diversitet,
•
•
•
•
•

Betydningen af opløst organisk stof i marine systemer
Regulering af primærproduktion på systemniveau
Biooptik
Eutrofiering og specielt oligotrofiering
To sendte ansøgninger for en postdoc omkring et
lattergasprojekt (Marie+FNU)
• Passive sampleres and andre nye teknologis
anvendelighed til overvågning af vandkvalitet og
procesbeskrivelse
• Betydningen af pelagisk omsætning for iltbudgetter i indre
farvande

15 publikationer
i trykken, under
review, eller lige
før indsendelse

Hvor rykker det ?
• Klimaprojekter: Betydning af klimaforandringer for fysiske,
kemiske og biologiske processer i akvatiske systemer.
• Afsluttet int. projekt: Temperaturstigninger og forsurings
effekt på den trofiske transport af C i oceanerne vil svækkes
under et fremtidig klima, og betydningen af geleplankton vil
stige.
• Økosystem gevinster ved naturgenopretning
• Ny viden om bentiske habitaters betydning for fisk og
fiskeproduktion
• Havbundskortlægning (udvikling af ny GIS baseret metode +
flere projekter)
• Udvikling af analyse metoder og værktøjer Maritim
arealforvaltning til understøttelse af nyt EU direktiv (nyt
Bonus Projekt)

Samarbejdspartnere
• Internt i BIOS:
– Anvendt marin økologi og modellering (Ros)
– Marin økologi (Silk)
– Havpattedyrforskning (Ros)
– Biodiversitet (Kalø)
– Faunaøkologi (Kalø)
– Akvatisk biologi (Aarhus, Biooptik)
– Oplandsanalyse og Miljøforvaltning (Silk)
– ”Skibsgrupper”
– ”Arktisk Center”

Andre Aarhus samarbejdspartnere
• ENVS (miljøfarlige stoffer, luftfolk,
mikrobiologer)
• ”Health” (netop afsluttet ph.d.)

Eksterne samarbejdspartnere
•

• Nationale forskningsinstitutioner
– DTU-Aqua, DHI, GEUS, DMI, KU, RUC, Naturinstituttet i Nuuk

• Internationale forskningsinstitutioner
– ”MANGE omkring Østersøen”
– Bergens Universitet, Skidaway Institute of Oceanography
(Georgia), USA Horn point laboratory (University of Maryland)

• Private Virksomheder
– S-pro: Projekt og rådgivningsfirma firma med MSP
speciale
– Femern samarbejdspartnere

Finansieringskilder
•
•
•
•
•
•

NST (rammeaftalen, specifikke projekter,
Naturerhvervsstyrelsen
BONUS, (Interreg og LIFE)
Strategiske Forskningsråd (nu Inovationsfonden), FNU
EU Ramme programmer
Nordisk Ministerråd

• Mulige vigtige i fremtiden: Naturfonden, Villum, Femern
konsortiet, Aage W Jensens Fond, EU’s DG MARE, H2020

Forslag til strategisk satsning i
Nordsøen
• Vi står meget svagt i NS regi
– Få pelagiske og bentiske data (ikke attraktiv
partner)
– En evt. andel i havstrategi overvågningen er meget
usikker
– Dårligt netværk
Initiativer: Mislykkede tilbud på kortlægning af NS
stenrev i N-2000 områder i samarbejde med GEUS.

