SAMMENLIGNING AF
OVERVÅGNINGSPROGRAMMER I DANMARK,
SLESVIG-HOLSTEN, HOLLAND OG IRLAND
Faglig rapport fra DMU nr. 790

AU

2010

DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER
AARHUS UNIVERSITET

[Tom side]

SAMMENLIGNING AF
OVERVÅGNINGSPROGRAMMER I DANMARK,
SLESVIG-HOLSTEN, HOLLAND OG IRLAND
Faglig rapport fra DMU nr. 790

2010

Poul Nordemann Jensen1
Thomas Eske Holm1
Kaare Kemp1
Thomas Ellermann1
Jens Stockmarr2
1
2

AU

Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet
De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland

DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER
AARHUS UNIVERSITET

Datablad

Serietitel og nummer:
Titel:
Forfattere:
Institutioner, afdelinger:

Udgiver:
URL:
Udgivelsesår:
Redaktion afsluttet:
Faglig kommentering:
Finansiel støtte:
Bedes citeret:

Faglig rapport fra DMU nr. 790
Sammenligning af overvågningsprogrammer i Danmark, Slesvig-Holsten, Holland og Irland
Poul Nordemann Jensen1, Thomas Eske Holm2, Kaare Kemp3, Thomas Ellermann3 og Jens
Stockmarr4
1
Forsknings-, Overvågnings-, og Rådgivningssekretariatet, 2Afdeling for Vildtbiologi og Biodiversitet, 3Afdeling for Atmosfærisk Miljø, 4De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og
Grønland
Danmarks Miljøundersøgelser©
Aarhus Universitet
http://www.dmu.dk
September 2010
Juni 2009
Peter Henriksen, Torben Bramming Jørgensen, Jens Bøgestrand og Torben Moth Iversen
By- og Landskabsstyrelsen
Nordemann Jensen, P., Holm, T.E., Kemp, K., Ellermann, T. & Stockmarr, J. 2010: Sammenligning af overvågningsprogrammer i Danmark, Slesvig-Holsten, Holland og Irland. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. 90 s. – Faglig rapport fra DMU nr. 790.
http://www.dmu.dk/Pub/FR790.pdf.
Gengivelse tilladt med tydelig kildeangivelse

Sammenfatning:

Emneord:
Layout:
Forsidefoto:
ISBN:
ISSN (elektronisk):
Sideantal:
Internetversion:

Rapporten giver en teknisk gennemgang og sammenligning af overvågningsprogrammer i
Danmark (NOVANA 2007-09), Slesvig-Holsten, Holland og Irland. Sammenligningen er gennemført for luft, naturtyper og arter, grundvand, vandløb, søer og kystområder.
Overvågningsprogram, vandløb, søer, kystvande, luft, naturtyper, arter, grundvand.
Grafisk værksted, DMU Silkeborg
Store Blåkilde i Himmerland. Foto: Jens Møller Andersen.
978-87-7073-184-3
1600-0048
90
Rapporten er tilgængelig i elektronisk format (pdf) på DMU's hjemmeside
http://www.dmu.dk/Pub/FR790.pdf

Indhold

1

Forord 5

2

Sammenfatning 6

3

Forudsætninger for analyserne 14

4

Generelle forhold i landene 16

5

Generelt om overvågningens organisering og finansiering 18

6

Luft 20
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6

7

Naturtyper og arter 25
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

8

Indledning 25
Organisering af overvågningen 25
Strategi for programmer 26
Sammenligning af overvågningsprogrammer 27
Sammenfatning vedr. naturtyper og arter 28

Grundvand 30
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7

9

Indledning 20
Formål med overvågningen 20
Organisering af overvågningen 20
Strategi for overvågningen 21
Sammenligning af overvågningsprogrammer 21
Sammenfatning vedr. luftovervågning 23

Formål med grundvandsovervågning 30
Organisering af overvågningen 31
Finansiering 33
Strategi for overvågningen 33
Sammenligning af målenet 35
Sammenligning af overvågningsprogrammer 38
Sammenfatning 38

Overfladevand 42
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8

Indledning vedr. overfladevand 42
Formål med overvågningen 42
Organisering af overvågningen 44
Opbygning af programmerne 46
Strategi for overvågningen 47
Revision af programmerne 51
Vandrammedirektivets overvågningskrav 52
Sammenfatning generelt 52

10 Overvågningsprogrammer for vandløb, søer og kystområder 54
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8

Forklaring til afsnit om delprogrammer 54
Vandløb 55
Sammenfatning for vandløb 59
Søer 61
Sammenfatning vedr. søer 64
Overgangs- og kystvande 65
Sammenfatning for overgangs- og kystvande 67
Oplysninger vedr. Holland 68

11 Referencer 71
Bilag 75
Bilag 1: Projektbeskrivelse vedr. sammenligning af overvågningsprogrammer 75
Bilag 2: Luftmåleprogrammer 78
Bilag 3: Grundvand 85

Danmarks Miljøundersøgelser
Faglige rapporter fra DMU

Forkortelser:
BOP:
BLST:
CIS:
DK:
DEVANO:
DMU:
EMEP:
EEA:
EPA:
GEUS:
GRUMO:
HD:
HELCOM:
IE:
LAWA:
LMB:
LMG:
LMM:
LMP:
LOOP:
MFS:
MI:
NATURA2000:
NOVANA:
NL:
OSPAR:
SH:
TMV:
Vfs:
VRD:
Vsp:
WFD:

Baggrundsovervågning af luft
By- og Landskabsstyrelsen
Common Implementation Strategy
Danmark
Decentral vand- og naturovervågning
Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet
Det fælleseuropæiske luftovervågningsprogram
Det europæiske miljøagentur
Environmental Protection Agency
De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland
Grundvandsovervågningsområde
Habitatdirektiv
Østersøkonvention
Irland
Länderarbeitsgemeinschaft Wasser
Det nationale jordovervågningsprogram i Holland
Det nationale overvågningsprogram for grundvandskvalitet i Holland
Overvågningsprogram for mineral policy i Holland
Det landsdækkende luftmåleprogram
Landovervågningsprogram i DK
Miljøfremmede stoffer
Marine Institute, Ireland
Områder udpeget efter Habitat- og Fuglebeskyttelsesdirektiv
National vand- og naturovervågning
Holland
Nordsøkonvention
Slesvig-Holsten
Overvågning af grundvandsforsuring, Holland
Vandforsyning
Vandrammedirektiv
Vandspejl
Water Framework Directive

1

Forord

I forbindelse med revisionen af det nationale overvågningsprogram har
By- og Landskabsstyrelsen (BLST) ved Miljøovervågningssekretariatet
(MOS) ønsket gennemført en benchmarking af det danske program. Der
har været knyttet en følgegruppe til projektet med følgende deltagere:
•
•
•
•
•
•

Bent Sørensen, BLST, Miljøovervågningssekretariatet
Kristine Pollas, BLST, Miljøovervågningssekretariatet
Lisbeth B. Andersen, BLST, Natur
Christian Lange Fogh, Miljøstyrelsen
Richard Thomsen, GEUS
Poul Nordemann Jensen, DMU, Aarhus Universitet.

Følgegruppen refererer til styregruppen for revisionen af overvågningsprogrammet.
I denne rapport præsenteres en overordnet sammenligning på et teknisk
niveau af overvågningsprogrammerne i Slesvig-Holsten, Holland, Irland
og Danmark. Herudover er oplysninger fra Sverige indhentet til naturog artsovervågningen. Analyserne er udarbejdet af De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) for grundvand
(Jens Stockmarr) og Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet
(DMU) for de øvrige delområder (Thomas Ellermann for luft, Thomas
Eske Holm for natur og Poul Nordemann Jensen, redaktion og overfladevand).
Tak til Peter Kristensen, Det Europæiske Miljøagentur for gennemlæsning og kommentering af afsnit vedr. overfladevand.
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2

Sammenfatning

2.1

Datagrundlag

Det datagrundlag, som har kunnet skaffes til analysen, har været af forskellig karakter og detaljeringsgrad. Generelt set har der til luft- og
vandovervågningen været de bedste muligheder for få et brugbart datagrundlag, hvilket formentlig hænger sammen med, at der i EU sammenhæng er forholdsvis specifikke krav om indhold, omfang m.m. af overvågningen. Derimod har det været overordentlig vanskeligt at fremskaffe oplysninger om naturtype- og artsovervågningen.
Det skal understreges, at bl.a. på grund af det forskelligartede materiale,
der har været til rådighed, forskellig historik i overvågning og forskelle i
prioritering landene imellem, er direkte sammenligninger mellem landenes overvågningsprogrammer forbundet med stor usikkerhed.

2.2

Opbygning af overvågningen og omfang

Danmark har et enestående overvågningsprogram, da det er det eneste
af de 4 undersøgte lande, som har et samlet, koordineret og integreret
overvågningsprogram, som dækker alle væsentlige overvågningsforpligtigelser både nationalt og internationalt, dokumenterer omfang, metode
m.m., samt sikrer en tværgående sammenhæng mellem de forskellige
programdele. Nogle af de andre lande har samlede tværgående programmer for vand (både overflade- og grundvand), som primært er relateret til vandrammedirektivet, men som også dækker andre forpligtigelser vedr. vand.
Der er fra landene rapporteret om overvågningsaktiviteter, som ikke relaterer sig til internationale eller nationale behov, men gennemføres af
hensyn til et lokalt/regionalt databehov (luftmålinger i byer, grundvandsovervågning i forbindelse med jordforurening m.m.). Disse sidste
er kun i meget begrænset omfang beskrevet samlet og har derfor ikke
kunnet indarbejdes i denne analyse, men omtales hvor det har været relevant. Det generelle indtryk er imidlertid, at den helt lokale overvågning har et begrænset omfang.

2.3

Generel overordnet sammenligning

For luft- og vandprogrammerne (tabellerne 2.1, 2.3 og 2.4) er der foretaget en helt overordnet vurdering af landenes overvågningsprogrammer
baseret på en række simple parametre.
En væsentlig sammenligningsparameter for vandprogrammerne er antallet af vandområder i vandplanerne eller udkast til vandplaner. Denne
parameter er relevant som sammenligningsgrundlag, idet et overvågningsprograms størrelse for en stor dels vedkommende er afhængig af
antallet af vandområder. Antallet af vandområder får dermed en betyd-
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ning i forhold til den relative størrelse af det enkelte lands overvågningsprogram. Det betyder f. eks., at selvom Danmark har forholdsvis
mange biologiske vandløbsundersøgelser pr. år, bliver det helt eller delvist udlignet i forhold til andre lande, fordi Danmark samtidig også har
mange vandløbsvandområder. Omvendt har Holland ca. det samme antal overvågningslokaliteter som DK, men eftersom Danmark har 8 gange
så mange vandområder, bliver den relative forskel landene imellem stor.
Denne vurdering skal anvendes med varsomhed, idet den er relativ, til
dels subjektiv, og udtrykker ikke programmernes omfang, men kun en
vurdering af deres indbyrdes størrelsesforhold på de sammenligningsparametre, der er valgt. Der kan heller ikke sammenlignes mellem delprogrammer, f.eks. søer og vandløb.
Denne overordnede sammenligning giver ikke indikation af, hvorvidt
det enkelte land opfylder forpligtigelser i f.eks. EU-direktiver – dvs.
selvom der er markeret med det mindst omfattende program, kan det
meget vel opfylde kravene.
Signaturforklaring:

xxx: Vurderet som mest omfattende program for det pågældende delområde
xx: Mellem (bl.a. anvendt hvor alle landene ligger på et sammenligneligt niveau)
x:
Vurderet som det mindst omfattende program
-:
Ikke vurderet.
Det er vigtigt at understrege, at denne sammenligning kun i begrænset
omfang tager hensyn til frekvenser (dvs. antal målinger/år) og dermed
primært er baseret på antal prøvetagningspunkter. Desuden indgår kun
udvalgte parametre i sammenligningen.

2.4

Luftmåleprogrammer

Tabel 2.1. Overordnet sammenligning af overvågningsprogrammer for luft.
Danmark

Slesvig-Holsten

Holland

Irland

Komponenter ift. human sundhed målestationer i forhold til indbyggertal

x

xxx

Xx

Xx

Nedbørsstationer målestationer i forhold til
areal

x

xx

Xxx

X

Vurderet ud fra figur 6.2 og 6.3.

Luftkvaliteten generelt i Danmark, Slesvig-Holsten og Holland er sammenlignelig og vil ikke i sig selv berettige til væsentlige forskelle i omfanget af måleprogrammerne. Luftkvaliteten i Irland er bedre end i de tre
øvrige lande, hvilket kan berettige et mindre omfangsrigt måleprogram.
Disse forhold er ikke inddraget i vurderingerne i tabel 2.1.
Måleprogrammerne er organiseret på en parallel måde i de fire lande, og
da de alle er medlem i EU og deltager i det fælleseuropæiske luftovervågningsprogram (EMEP), indgår de samme overvågningskomponenter
i store træk i de fire landes programmer.
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Det danske måleprogram i relation til human sundhed er det mindste af
de fire landes måleprogrammer. Dette gælder både i absolutte antal målestationer, og når antal målestationer vægtes i forhold til indbyggerantal.
Det danske nedbørsmåleprogram er det næstmindste af de fire landes
måleprogrammer, når antallet af målestationer vægtes efter landenes
størrelse. Det irske måleprogram er noget mindre end det danske, hvilket kan hænge sammen med, at luftkvaliteten er bedre i Irland end i
Danmark, og at belastning af natur- og vandområder derfor er mindre.
De fire lande bidrager alle med stort set samme antal EMEP-målestationer vægtet efter landenes størrelse.
De egentlige måleprogrammer suppleres i Danmark med modelberegninger på en række udvalgte områder. Det har ikke været muligt at inddrage disse aspekter af luftkvalitetsovervågningen i sammenligningen.

2.5

Naturtyper og arter

Det har ikke været muligt, som for de øvrige delområder, at lave en
overordnet vurdering af overvågningen af naturtyper og arter på grund
af et meget spinkelt datamateriale.
Det danske overvågningsprogram er – med undtagelse af visse dele af
det svenske – det eneste beskrevne specifikke program for naturtyper og
arter i de undersøgte lande, hvor også de akvatiske naturtyper og arter
er integreret i den samlede programbeskrivelse.
En sammenligning med det svenske program viser, at man i Sverige
overvåger alle naturtyper og en meget stor del af arterne, men med forholdsvis store intervaller, mens der i Danmark overvåges en mindre del
af naturtyper og arter, men med større hyppighed.
Denne manglende systematiske beskrivelse af overvågningen i de øvrige
lande gør, at der ikke er tilstrækkeligt datamateriale til at drage yderligere relevante sammenligninger mellem landenes overvågning af naturtyper og arter.

2.6

Generelt vedr. grundvand og overfladevand

Tabel 2.2. Sammenligningsgrundlag anvendt ved af overvågningsprogrammer for grund- og overfladevand.
Danmark

Slesvig-Holsten

Holland

Irland

43.000

15.700

34.000 (landareal)

70.000

Antal grundvandsforekomster

383

53

24

757

Antal vandområder, vandløb

Ca. 5.000

Ca. 600

Ca. 250

Ca. 4.400

27.000

6.000

Ikke opgjort

25.000

Antal vandområder, søer

950

78

Ca. 200

809

Antal vandområder, overgangs- og kystvande

164

42

20

309

7.000

1.200

450

10.000

4

3

4

7

Areal km2

Km vandløb

Kystlinie km
Antal vanddistrikter
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Det er valgt at anvende antallet af vandområder, bl.a. fra landenes udkast til vandplaner, som et væsentligt sammenligningsgrundlag for
grund- og overfladevand, idet der vil være en sammenhæng mellem antallet af vandområder og overvågningsbehovet. I tabel 2.2 er vist en række sammenligningsparametre, som er anvendt.
Tallene vedr. vandområder for Danmark er foreløbige, og der henvises
til bemærkningerne til tabeller i de enkelte afsnit mht. referencer for tallene.
2.6.1 Grundvand
Tabel 2.3. Overordnet sammenligning af overvågningsprogrammer for grundvand.
Danmark

Slesvig-Holsten

Holland

Grundvandsforekomster med overvågningsindtag

x

xxx

Xxx

Irland
-

Overvågningsindtag/10.000 km2

xx

xx

Xxx

x

Prøvetagning/år/grundvandsforekomst

xx

xx

Xxx

x

Prøvetagning/år/10.000 km2

xxx

xx

Xxx

x

Vurderet i forhold til oplysninger i tabel 8.4.

Det står klart, at i mindst tre af landene eksisterede der grundvandsovervågning også før vandrammedirektivet. Denne overvågning er
igangsat på forskellig baggrund og så blevet/ved at blive tillempet i forskellig grad for at tilfredsstille kravene i vandrammedirektivet. Forskelle
mellem graden af grundvandsforekomster med overvågningsindtag afspejler således forskelle i de anvendte overvågningsstrategier.
Det slesvig-holstenske grundvandsovervågningsprogram er nyrevideret,
orienteret mod Vandrammedirektivet, og synes i betydelig omfang at
være sammenligneligt med det danske hvad angår parametervalg og
frekvenser om end uden de specielle overvågninger som LOOP og Redox-boringer.
De hollandske overvågningsprogrammer er de mest omfattende, men da
de er etableret på forskellig baggrund, til forskellig tid, og drives af forskellige organisationer er de vanskelige helt at få hold på. Den hollandske grundvandsovervågning er især stærk på næringsstofområdet og ikke mindst på vandbalancen.
Det danske grundvandsovervågningsprogram blev, til forskel fra de øvrige tre lande, opbygget som et repræsentativt system, dvs. at overvågningsboringerne blev samlet i repræsentative grundvandsmagasiner, der
skulle repræsentere de geologiske, hydrologiske og jordbrugsmæssige
forhold i hele landet og regionalt frem for at sprede overvågningsboringerne jævnt ud over hele landet. Der er lagt stor vægt på grundvandsovervågningen i Danmark, hvilket bl.a. afspejler sig i prøvetagningsfrekvensen, fordi drikkevandet i Danmark stort set udelukkende skal basere sig på uforurenet grundvand, der kun behøver simpel vandbehandling.
Grundvandsovervågningen i Irland er radikalt omlagt i 2006 og er kun
delvist implementeret, men læner sig fuldstændig op ad vandrammedirektivets vejledninger. Der er en vis ambition i det nye overvågnings-
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program, men det vurderes at være det mindst omfangsrige af de 4 landes programmer.
2.6.2 Overfladevand
Tabel 2.4. Overordnet sammenligning af overvågningsprogrammer for overfladevand.
Danmark

Slesvig-Holsten

Holland

Irland

Antal prøver vandkemi/ areal

x

xx

-

x

Antal prøver vandkemi/ km vandløb

x

xxx

-

xx

Stationsår biologi/antal vandområder

x

x

-

xx

Stationsår biologi/ km vandløb

xx

x

-

xxx

Vandløb

Søer
Stationsår vandkemi/antal vandområder

xx

xx

-

x

Stationsår vegetation/antal vandområder

xxx

xxx

-

x

Stationsår vandkemi/antal vandområder

x

xx

xxx

xx

Stationsår bundfauna/vandområder

xx

xx

-

xx

Overgangs- og kystvande

Vurderet i forhold til oplysninger i tabel 10.5 (vandløb), 10.11 (søer) og 10.17 (overgangs- og kystvande).

Der er en række forhold, som er mere eller mindre ens i landenes overvågning:
• Alle landenes programmer søger at integrere flere forskellige forpligtigelser, selvom den overordnede ramme er vandrammedirektivets
(VRD) forpligtigelser. Det betyder, at der kun i lille omfang findes
overvågningsprogrammer for overfladevand udenfor de i den sammenhæng beskrevne (Holland dog ukendt).
• Alle landenes programmer bygger på tidligere programmer, bl.a. for
at bevare tidsserier.
• Alle landenes overvågningsprogrammer integrerer kontrol og operationel overvågning, således at kontrolovervågningslokaliteter også
kan dække et operationelt behov.
• Alle lande gennemfører en overvågning, som generelt overstiger
VRD’s mindstekrav – både mht. frekvenser og intervaller, dvs. antal
år i en planperiode.
• Alle lande har udliciteret dele af overvågningen – men forskellige parametertyper i de forskellige lande (biologi i Slesvig-Holsten og Holland, kemi i Danmark og Irland).
• Alle landene har opbygget en organisation omkring overvågningen,
hvorigennem man bl.a. sikrer ensartede metoder, datastrømme og
programudvikling.
For målinger af miljøfremmede stoffer i vandløb, søer og kystvande er
programmerne betydeligt mere forskellige end for de øvrige parametre.
Generelt indgår dog analyser af prioriterede stoffer, evt. andre MFS og
metaller i vandfasen i kontrolovervågningen og i visse programmer også
i biota og sediment. For den operationelle overvågning er de fleste pro-
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grammers inddragelse af MFS og/eller metaller afhængig af, om der kan
identificeres udledninger i oplandet.

2.7

Vandløb

Det går generelt igennem programmerne fra Irland og Slesvig-Holsten,
at såvel kontrol som operationel overvågning sker enten årligt eller 2
gange i en planperiode på 6 år, og kun få elementer indgår hvert 6 år.
Derimod er der en række programdele i det danske program, som kun
indgår én gang i en planperiode, samt at DEVANO grundlæggende er
tænkt gennemført én gang i programperioden for det enkelte vandområde.
De biologiske parametre, som indgår i programmerne, er i det væsentlige VRD’s kvalitetselementer, som beskrevet i direktivets bilag V. De fleste parametre som vegetation, bundfauna eller fisk forudsættes medtaget
1 gang pr. undersøgelsesår, hvilket går igen i de fleste overvågningsprogrammer. I de øvrige landes programmer indgår både fytoplankton og
fytobenthos, mens disse elementer ikke indgår i det danske.
Laves sammenligningen af biologiske undersøgelser i forhold til både
antal vandområder og km. vandløb, som indgår i vandplanerne (foreløbige for Danmark) ses det, at der i Irland er den tætteste dækning, mens
tætheden i Danmark og Slesvig-Holsten er betydeligt mindre og ikke
væsentlig forskellig.
Spændvidden for de anvendte frekvenser for måling af de almindelige
kemiske parametre i programmerne er stor. Generelt set er frekvenserne
i det danske intensive program og i det hollandske nationale program de
højeste og på niveau. For de fleste af landenes overvågningsprogrammer
gælder, at frekvenserne ligger over VRD’s mindste krav, og at der typisk
i kontrolovervågningen er månedlig prøvetagning til bestemmelse af
næringsstoffer m.m.
Ud over en stor forskel i frekvenser, er der også meget stor forskel på det
samlede antal overvågningslokaliteter til måling af almindelige kemiske
parametre i Irland sammenlignet med Slesvig-Holsten og Danmark.
For at tage højde for disse forskelle er der lavet en grov sammenregning
af antal enkeltprøver til analyse af næringsstoffer m.m. i Danmark, Slesvig-Holsten og Irland. Det er vanskeligt at finde én dækkende sammenligningsparameter, men ser man samlet på antal vandområder, flodmundinger og areal synes niveauet i Slesvig-Holsten det højeste, mens
den relative overvågningsindsats i Irland og Danmark synes lavere og
mere på niveau.

2.8

Søer

I programmerne fra Irland og Slesvig-Holsten sker såvel kontrol som
operationel overvågning enten årligt eller 2 gange i en programperiode,
og få elementer indgår kun hvert 6. år. Derimod er der en række programdele i det danske program, som kun indgår én gang i en planperio-
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de, samt at DEVANO grundlæggende er tænkt gennemført én gang i
programperioden for det enkelte vandområde.
For de almindelige kemiske parametre ses der forskelle i antal af overvågningslokaliteter pr. år imellem Irland, Slesvig-Holsten og Danmark,
men såfremt dette ses i sammenhæng med antal vandområder, udlignes
forskellene for så vidt angår målinger af vandkemi. Forskellen i frekvenser synes ikke væsentlig forskellig, idet det for kontrolovervågningen
(den intensive del i Danmark) ligger på et niveau på 12-18 prøver/år,
mens den operationelle (ekstensive + DEVANO) ligger i en størrelsesorden på 4-7 prøver/år.
De biologiske parametre, som indgår i programmerne, er i det væsentlige VRD’s kvalitetselementer, som beskrevet i direktivets bilag V. De fleste parametre som vegetation, bundfauna eller fisk medtages 1 gang pr.
undersøgelsesår i overvågningsprogrammerne, men indgår med forskellige intervaller (dog typisk hvert 2. eller 3. år). Det irske program har relativt færre biologiske undersøgelser end Danmark og Slesvig-Holsten,
når der udlignes i forhold til antal vandområder.
I Irlands og Slesvig-Holstens overvågningsprogrammer indgår fytobenthos, mens der i det danske program indgår zooplankton. Fytoplankton i søer indgår generelt i kontrolovervågningen med en højere frekvens end mindstekravet i direktivet, typisk med en månedlig prøvetagning.

2.9

Overgangs- og kystvande

For den marine overvågning af de almindelige kemiske parametre er der
meget store forskelle i antal overvågningslokaliteter, og disse udlignes
ikke ved at inddrage antal vandområder. I Slesvig-Holsten og Irland er
der årligt ca. én overvågningslokalitet/vandområde og i Holland ca. 2,5
lokalitet/vandområde. Derimod er der i Danmark betydelig færre. Også
i frekvenser for vandkemiske målinger er der meget betydelige forskelle.
Der synes at være to strategier, som er valgt – i Danmark og Holland
med en høj frekvens og i Slesvig-Holsten, og især Irland, med en lav frekvens.
Vurderingerne i tabel 2.4 tager ikke hensyn til den meget forskellige frekvens i de vandkemiske målinger, der anvendes i landenes overvågning.
En helt overordnet vurdering af kombination af stationsår og frekvens i
forhold til antal vandområder tyder på, at det irske program ligger lavest, Danmark og Slesvig-Holsten på niveau, mens det hollandske program ligger i toppen.
De biologiske parametre, som indgår i programmerne, er i det væsentlige VRD’s kvalitetselementer, som beskrevet i direktivets bilag V. De fleste parametre som vegetation eller bundfauna medtages 1 gang pr. undersøgelsesår i de fleste overvågningsprogrammer. Derimod er der forskelle i intervallerne, hvor biologiske parametre indgår årligt i det hollandske program samt i en mindre del af det danske, mens det i Irland,
Slesvig-Holsten og størstedelen af det danske program indgår hvert 2. eller 3. år. Fytoplankton indgår generelt i overvågningen med årlige målinger samt med en højere frekvens end mindstekravet i direktivet, ty-
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pisk med en månedlig prøvetagning. I det danske program er det dog
kun en lille del af stationerne, hvor der er årlige målinger af fytoplankton.
Sammenlignes antal stationer/år med bundfaunaundersøgelser med antal vandområder er der kun små forskelle imellem de lande, hvor datagrundlaget foreligger.
Det skal understreges, at overvågningsprogrammet for åbne farvande
ikke er medtaget i den danske opgørelse.

2.10 Økonomi
Det har ikke været muligt at skaffe datagrundlag for en økonomisk
sammenligning af overvågningsprogrammerne mellem de 4 lande. Det
europæiske miljøagentur forsøgte i 2008 at lave en sådan økonomisk
benchmarking, men disse resultater er så usikre og mangelfulde, at man
ikke kan sammenligne omkostninger for f.eks. overvågning mellem landene (EEA 2008).
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3

Forudsætninger for analyserne

Det er besluttet, at analysen skulle omfatte alle delprogrammer i NOVANA undtagen punktkilder og landovervågning. Der er således søgt
informationer om overvågning indenfor følgende delprogrammer:
• Luft – både det landsdækkende luftprogram (LMP) og baggrundsovervågning (BOP)
• Naturtyper
• Arter
• Grundvand
• Vandløb
• Søer
• Marine områder.
For det danske program tager analysen udgangspunkt i NOVANA 200709 (Bijl et al 2007).
Det er væsentligt for anvendelsen af analysen, at der tages hensyn til de
betingelser, som analysen er gennemført under. Der var til analysearbejdet afsat en økonomisk ramme, som har været udgangspunkt for den
projektbeskrivelse, der ligger til grund for analysen (se bilag 1), og som
har sat begrænsningen for den dybde, som analysen har kunnet gå ned i.
Det er i den sammenhæng vigtigt at erindre, at der principielt er tale om
7 delprogrammer, som skal sammenlignes i 4 lande, dvs. som udgangspunkt 28 forskellige delanalyser. Der har endvidere været en række risikoelementer for analysens gennemførelse herunder:
•

At de øvrige landes overvågningsprogrammer ikke ligger beskrevet på en rimelig tilgængelig form via internet m.m.

•

At der ikke har kunnet skaffes personlige kontakter med de fornødne ressourcer til at besvare uddybende spørgsmål.

•

At den overvågning, som sker i de andre lande, ikke på en rimelig måde er sammenlignelig med hinanden og med den danske.

Der har været vekslende succes med at fremskaffe informationer fra de
enkelte lande for de forskellige delprogrammer. Generelt har vanskelighederne med at få beskrivelser af programmet været størst for natur- og
artsprogrammet, hvorimod såvel luft som vandområdet ligger bedre beskrevet som følge af mere ensartede retningslinjer i EU-direktiver. Blandt
landene har de tilgængelige beskrivelser af overvågningen været forskellige, men generelt har der for vandområdet været væsentlige problemer
med at fremskaffe informationer fra Holland som følge af den administrative struktur og dermed meget geografisk opdelte overvågningsprogrammer.
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Tabel 3.1. Ranking af tilgængelige oplysninger.
Luft

Danmark

Slesvig-Holsten

Holland

Irland

xxx

xx

xx

xx

Natur

xxx

0

x

x

Grundvand

xxx

xx

x

xxx

Overfladevand

xxx

xx

x

xxx

Sverige
xx

I tabel 3.1 er det forsøgt at vurdere eksistens og brugbarhed af oplysninger i form af beskrevne programmer, som har været til rådighed for analysen (der er kun indhentet oplysninger fra Sverige vedr. naturovervågning).
Som det fremgår, har de umiddelbart tilgængelige data om det irske
overvågningsprogram generelt været de bedste efterfulgt af SlesvigHolsten.
Det fremgår af projektbeskrivelsen, at der skal udarbejdes en overordnet
teknisk beskrivelse af 3 EU landes eksisterende overvågningsprogrammer. Der er derfor en lang række elementer i landenes programmer, som
ikke har kunnet indgå, men som kan være betydende for en vurdering af
især de ressourcemæssige forskelle. Det drejer sig bl.a. om
• Metoder
• Oparbejdningsniveau af f.eks. biologiske prøver
• Antal af delprøver (f.eks. transsekter på en station, delprøver til
bundfauna osv.)
• Kvalitetskrav til f.eks. kemiske analyser
• Omfang af ”analysepakker” f.eks. miljøfremmede stoffer.
Analysens formål er teknisk at beskrive måleprogrammernes indhold,
opbygning osv. Det er derimod ikke vurderet i hvor høj grad de enkelte
landes programmer opfylder kravene i de EU-direktiver, konventioner,
nationale planer osv., som programmerne er beskrevet i forhold til.
I rapporten refereres generelt til ”landene” også i forhold til SlesvigHolsten, som ret beset er en delstat i Tyskland.
EU kommissionen har den 1. april 2009 dvs. meget sent i projektforløbet
offentliggjort en rapport (Commission of the European Communities
2009) om overvågning i forhold til vandrammedirektivet i medlemslandene, men som også indeholder oplysninger om antal vandområder
m.m. Der er konstateret nogle forskelle i denne rapportering fra medlemslandene og de oplysninger, som er indhentet i forbindelse med denne undersøgelse. Det har på grund af det sene tidspunkt ikke i alle tilfælde været muligt at få en forklaring på disse forskelle.
Det vurderes dog generelt, at disse forskelle ikke flytter på de overordnede vurderinger, som er præsenteret i rapporten.

15

4

Generelle forhold i landene

De lande, som skulle inddrages i sammenligningen, er forsøgt udvalgt,
så de ikke i for høj grad afveg fra danske forhold. Selvom dette har været
inddraget, er der dog forskelle landene imellem, som bl.a. fremgår af tabel 4.1. Sverige er alene inddraget vedr. naturovervågning.
Tabel 4.1. Generelle data om landene.
Danmark

Slesvig-Holsten

Holland

Irland

Sverige

43.098

15.763

41.526
(land: 33.800)

70.280

450.000

Indbyggertal, mio.

5,45

2,83

16,57

4,24

9.26

Befolkningstæthed, antal/km2

127

180

490 (ift. landareal)

60

20

Gennemsnits nedbør

745

ca. 800

760

740-1760

-

Landbrug

66

71

70

67

6

Skov

16

10

10

12

60

Øvrige naturområder

7

5

4

19

-

Byer og infrastruktur

10

14

16

2

-

2

Størrelse, km

Arealanvendelse %

Husdyr (mio. dyr)
Svin

13,4

1,6

11,6

1,6

1,7

Kvæg

1,5

1,5

3,9

5,9

1.6

Fjerkræ

17,4

1,1

101

13,2

7

0,2

0,4

1,8

3,5

-

Antal svin/ km2

Andet

312

102

343

23

4

Antal kvæg/ km2

35

96

115

84

4

Der er i det følgende nævnt en række væsentlige forskelle landene imellem, som man bør have i baghovedet i vurderingen af analysen.
• Den store tæthed af såvel indbyggere som husdyr i Holland, som giver et stort pres på natur og miljø – både i form af forurenende stoffer
og på naturarealer.
• Omvendt det ret tyndt befolkede Irland, hvor belastningen er mindre
– og hvor naturandelen er markant højere.
• Det kan umiddelbart se ud som om den landbrugsmæssige udnyttelse er ret ens i Holland, Slesvig-Holsten, Irland og Danmark med omkring 70%. Det bør dog nævnes, at andelen af græsarealer er stort i
såvel Irland som i Slesvig-Holsten.
Derimod er fordelingen helt anderledes i Sverige, hvor landbrugsarealet kun udgør en meget lille andel, og husdyrtætheden er meget lav.
• Ud over de generelle oplysninger om landene, som fremgår af tabel
4.1, er der til beskrivelsen af de enkelte delprogrammer indhentet relevante oplysninger, som anvendes som sammenligningsgrundlag.
• Der er også geografiske forhold, som bør inddrages i vurderingen af
landenes overvågning. Holland er for en stor dels vedkommende et
deltaland, hvor 4 store flodsystemer udmunder. Det betyder bl.a., at
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man i Holland kan dække stoftransporten næsten fuldt til havområder med meget få stationer. Omvendt betyder det også, at Holland
”modtager” bl.a. spildevand fra en stor del af Europa, hvilket giver
behov for monitering af f.eks. miljøfarlige stoffer på et andet niveau
end i de øvrige lande (både antal stoffer, frekvenser, målepunkter
osv.). Beliggenheden i et delta betyder imidlertid også, at de fleste
vandområder i Holland er kunstige eller stærkt modificerede, hvilket
tillige giver særlige udfordringer i overvågningssammenhæng.
De øvrige lande er på dette punkt mere sammenlignelige. Ser man
bort fra del mindre del af Slesvig-Holsten, som ligger i oplandet til
Elben, er det karakteristisk for de 3 andre lande, at vandløbene generelt set udspringer indenfor landenes egne grænser og også udmunder i landenes ”egne” kystområder.
• På luftområdet gør Irlands geografiske beliggenhed og lave befolkningstæthed, at luftkvaliteten er bedre end i de øvrige lande, som i
øvrigt vurderes at være rimeligt sammenlignelige.
• Endelig bør det nævnes, at der er væsentlig forskel i forsyningskilderne til drikkevand, idet der i Holland og Irland indvindes overfladevand i betydelige mængder, mens drikkevandforsyningen i Danmark og Slesvig-Holsten stort set udelukkende er baseret på grundvandsindvinding.
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5

Generelt om overvågningens
organisering og finansiering

Det danske overvågningsprogram NOVANA er enestående i den forstand, at det integrerer stort set samtlige aktiviteter indenfor natur- og
miljøovervågning i én programbeskrivelse og organisation og dermed
sikrer, at en mulig synergi delprogrammerne imellem udnyttes, at sammenlignelige elementer beskrives ens og at databehov på tværs af områderne beskrives.
I de øvrige lande er det generelle billede, at overvågningsprogrammerne
kun er beskrevet for delområder som f.eks. vand og luft. Der er dog søgt
integreret flere forskellige forpligtigelser i disse programmer, så f.eks.
vandprogrammerne ikke kun beskrives i forhold til vandrammedirektivet, men også til andre forpligtigelser som andre direktiver (nitrat,
grundvand, farlige stoffer m.m.) eller konventioner og aftaler. Dette er
særskilt beskrevet i de relevante afsnit.
Det generelle billede er, at den praktiske udførelse af overvågningen sker
på et statsligt niveau, evt. via statslige regionale enheder. Eneste betydende undtagelse er vandovervågningen i Holland, hvor der er et væsentligt regionalt/lokalt islæt. Dette sidste umuliggør en samlet beskrivelse af det hollandske overvågningsprogram for vand.
Udlicitering af opgaver anvendes i alle landene og, bortset fra luftovervågningen, for alle delprogrammer. Hvilke dele, der konkret udliciteres,
er forskellig ligesom graden af udlicitering veksler. For de enkelte delprogrammer er det forsøgt beskrevet ud fra de oplysninger, der har
kunnet fremskaffes.
Der er rettet forespørgsel til alle lande og for alle delprogrammer, hvorvidt der er udarbejdet specifikke budgetter for overvågningen indeholdende alle omkostninger både internt (eget personale) og udgifter til
drift, samt delt ud på i det mindste delprogrammer. Det helt generelle
svar er, at enten findes sådanne opgørelser ikke tilgængelige, eller at det
vil kræve en større indsats fra den pågældende institution at sammenstille en sådan opgørelse.
Selvom der kunne fremskaffes samlede budgetter for overvågningen,
ville det være overordentligt vanskeligt og forbundet med meget store
usikkerheder at drage sammenligningerne, idet en række faktorer spiller
ind på omkostningsniveauet, herunder:
•
•
•
•

De metoder der anvendes
Udsorteringsgrad for biologiske undersøgelser
Antal delprøver
Kvalitetskriterier.

Disse forskellige faktorer er ikke beskrevet i den tekniske sammenligning, hvorfor et sådant sammenligningsgrundlag ikke er til stede.
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Hertil skal så tilføjes de forskelle der er mellem landenes forskellige omkostningsniveauer til lønninger, husleje osv.
Det Europæiske miljøagentur (EEA, 2008) forsøgte i 2008 at gennemføre
en økonomisk benchmarking, dog med det primære formål at få et mål
for omkostninger til overvågning og rapportering i forhold til investeringer i forureningsbekæmpelse eller naturforbedring.
Det var kun muligt for EEA at få data fra få lande og med en meget forskellig detaljeringsgrad. Agenturet anfører i notatet, at
• Bedre data for f.eks. overvågning er nødvendige for et mere fuldstændigt billede
• Resultaterne er behæftet med meget stor usikkerhed
• Tallene indikerer, at man ikke kan foretage sammenligning af omkostninger til f.eks. overvågning mellem landene.
Resultaterne fra EEA’s rundspørge kan derfor ikke danne grundlag for
en økonomisk benchmarking.
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6

Luft

6.1

Indledning

Sammenligningen er primært baseret på tilgængeligt materiale fra internettet, herunder data fra den årlige ”EU-questionaire” angående luftkvalitet i de enkelte medlemslande, og som årligt rapporteres af alle medlemslandene til EU.
Det skal bemærkes, at beskrivelserne af Slesvig-Holsteins, Hollands og
Irlands luftkvalitetsovervågningsprogrammer muligvis ikke er udtømmende. En af årsagerne til dette er, at det ikke har været muligt at opspore eventuelle lokale netværk, som derfor kan mangle i sammenligningen.
Danmark, Slesvig-Holstein og Holland er udsat for kraftig transport af
luftforurening fra Centraleuropa, og niveauerne af luftforureningen er
sammenligneligt for de fleste stoffer. Med sin placering vest for det øvrige Europa ligger Irland relativt isoleret, og luftkvaliteten er derfor generelt bedre i Irland end i de tre øvrige lande.
I bilag 2 findes lidt nærmere beskrivelser af landenes luftmåleprogrammer.

6.2

Formål med overvågningen

I alle landene er omfang og typen af målinger i høj grad bestemt af EU’s
regler, som i alle tilfælde skal være implementeret i de nationale lovgivninger.
Bortset fra Holland er normerne for luftkvalitet stort set identiske med
EU’s normer. I enkelte tilfælde har Holland lidt skrappere regler, men i
takt med at EU’s regler skærpes, bliver forskellene mindre.
Alle lande deltager i det fælleseuropæiske luftovervågningsprogram under Geneve konventionen om langtransport af luftforurening.

6.3

Organisering af overvågningen

Det er primært centrale organisationer, som planlægger og gennemfører
luftmålinger, selvom der i enkelte tilfælde kan være lokale eller overnationale myndigheder, som foretager dele af målingerne.
• I Danmark foretages alle målinger af DMU ved Aarhus Universitet.
• I Slesvig-Holsten foretages de fleste målinger af Lufthygienischen
Überwachung Schleswig-Holstein, som hører under Ministerium für
Landwirtschaft, Umwelt und Ländliche Räume des Landes
Schleswig-Holstein. UBA (Umvelt Bundes Amt) koordinerer ”Bundes” indsamling af data til publikation og rapportering i henhold til
EU-direktiver og andre internationale organisationer.
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• I Holland foretages målingerne under Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit (LML), som er tilknyttet RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) med VROM (Ministerie van Volkshuisvesting en
Ruimtelijke Ordening en Milieubehher) som opdragsgiver. Ud over
det landsdækkende måleprogram (LML) er der et ret omfattende måleprogram i Amsterdam drevet af Amsterdam by.
• I Irland foretages den egentlige monitering af Irlands Environmental
Protection Agency (EPA). I et par byer findes rester af et netværk til
måling af sod og SO2, som i begrænset omfang videreføres af historiske årsager.
Det er oplyst fra de forskellige lande, at ingen af målingerne er udliciteret af de hovedansvarlige organisationer.

6.4

Strategi for overvågningen

Luftdirektiverne fra EU m.m. giver ret præcise anvisninger på, hvad minimumsnettet for målinger er. Medlemslandene skal inddele landene i et
antal zoner, hvoraf bymæssige bebyggelser med over 250.000 indbyggere
bør udgøre selvstændige zoner (agglomerationer). På basis af denne zonering, niveau af luftkvalitet og indbyggere fastlægges minimum antal
målestationer, se figur 6.1.
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Antal målestationer

14

NO2
PM

12
10
8
6
4
2
0
0
249

250
499

500
749

750
999

1.000
1.499

1.500
1.999

2.000
2.749

2.750
3.749

3.750
4.749

4.750
5.999

≥ 6.000

Befolkning i tusinder i zone eller agglomeration

Figur 6.1. EU-krav til antal målestationer for NO2 og PM (partikelmasse) i forhold til befolkning i zone eller agglomeration. For
partikelmasse opgives sum for PM2.5 og PM10, idet det er denne sum der stilles krav til. Tallene gælder for zoner med luftkoncentrationer over den øvre vurderingstærskel, der udgør 70-80% af grænseværdierne for NO2 og PM.

Alle de fire lande deltager i det fælles europæiske luftovervågningsprogram EMEP under Geneve konventionen om langtransporteret luftforurening, hvor der stilles krav om drift af en til to basismålestationer (level
I) pr. 100.000 km2 for de lande, som har tilsluttet sig konventionen.

6.5

Sammenligning af overvågningsprogrammer

I tabel 6.1 er angivet antal af målestationer for måling af NO2 og PM 2,5+10
i de fire lande. Det fremgår tydeligt, at Holland har det største antal målestationer for NO2 og PM2,5+10. Dette skyldes blandt andet, at Holland er
det land med det største antal indbyggere, og der er derfor større behov
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for at overvåge, hvor meget skadelig luftforureningen befolkningen bliver udsat for. For de tre øvrige lande er antallet af målestationer på
samme niveau, på trods af, at der er betydelig forskel mellem befolkningsantallet i disse lande.
For at forsøge at kompensere for forskellene mellem de fire landes størrelse er det valgt at vurdere antallet af målestationer set i forhold til befolkningsantallet. Dette valg er understøttet af, at EU’s luftkvalitetsdirektiver netop stiller krav til antal af målestationer i et givet medlemsland
på basis af befolkningsantallet i de EU-zoner, som landene selv har valgt
at dele sig op i. I figur 6.1 ses sammenhæng mellem antal målestationer
og befolkningsantal for en zone eller agglomeration (bymæssigt område).
Tabel 6.1. Antal målestationer med måling af NO2 og PM10+PM2.5. Når antal målestationer til måling af PM opgives som sum af
PM10+PM2.5, skyldes det, at der i EU’s luftkvalitetsdirektiv stilles krav til summen af målestationer med PM2.5 og PM10
Antal målestationer
NO2

Danmark

Schleswig-Holstein

Holland

Irland

14

15

48

19

PM10 + PM2,5

15

13

50

19

Befolkning mio.

5,5

2,8

16,6

4,2

Areal x1000 km2

43

16

34*

10

* Landareal

Figur 6.2. Antal målestationer
per 1 million indbyggere for en
række vigtige luftforureningskomponenter i relation til human
sundhed. Tallene for PM (partikel
masse) repræsenterer summen
af PM2.5 og PM10. I EU’s luftkvalitetsdirektiv er det summen af
målestationer med PM2.5 og
PM10, der stilles krav til.

Antal målestationer pr. mill. indbyg.

Figur 6.2 viser antal målestationer pr. 1 mill. indbyggere for en række af
de vigtigste luftforureningskomponenter i relation til human sundhed.
Det fremgår, at Danmark har det mindste antal målestationer for de fleste stoffer, herunder NO2 og partikelmasse (PM). Danmark har et relativt
stort program for måling af SO2 i baggrundsområder sammenlignet med
f.eks. Holland.
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Ud over måling af selve luftkvaliteten i relation til befolkningssundhed,
så har luftkvalitetsovervågningen også til formål at bestemme den atmosfæriske belastning af natur og vandområder i de fire lande. Våddeposition af luftforurening bestemmes blandt andet ved hjælp af nedbørsopsamling efterfulgt af kemisk analyse af indholdet i nedbøren. Antallet af
målestationer i de fire lande er vist i figur 6.3. Antal målestationer er angivet pr. 10.000 km2 for at kompensere for landene forskellige størrelse.
Det ses, at Irland har det mindste antal nedbørsmålestationer, hvilket
formentligt afspejler, at Irland også er det land med den mindste atmosfæriske belastning af natur og vandområder. Danmark har det næst

22

mindste antal nedbørsstationer, mens Holland ligger i top med mere end
dobbelt så mange målestationer som Danmark.
Det skal bemærkes, at analyseprogram for de indsamlede nedbørsprøver
varierer mellem de fire lande, og at der også kan være forskel mellem
analyseprogram indenfor de enkelte lande. Store dele af analyseprogrammet er imidlertid det samme i alle lande, og det vurderes derfor, at
sammenligning mellem antallet af målestationer giver en god indikation
for de forskellige landes program indenfor nedbørsopsamling.
5

Antal målestationer pr. 10.000 km2

Figur 6.3. Antal nedbørsstationer
og EMEP-målestationer per
10.000 km2. På EMEPmålestationerne indgår opsamling af nedbør, så de er inkluderet
i antallet af nedbørsstationer.
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EMEP måleprogrammets krav til antal målestationer svarer som minimum til 0,2 målestationer per 10.000 km2 (= 1 målestation per 50.000
km2). På hver målestation skal der udføres et obligatorisk måleprogram
med bestemmelse af luftens indhold af en række gasser og partikler samt
indsamling af nedbør med efterfølgende kemisk analyse for de vigtigste
ioner i nedbøren. Alle fire lande har omtrent det samme antal målestationer per arealenhed og alle lande opfylder EMEP kravene for antallet af
målestationer (figur 6.3).
De egentlige måleprogrammer suppleres for eksempel i Danmark med
modelberegninger på en række udvalgte områder. Det har ikke været
muligt at inddrage disse aspekter af luftkvalitetsovervågningen i sammenligningen.

6.6

Sammenfatning vedr. luftovervågning

Tabel 6.2. Overordnet sammenligning af overvågningsprogrammer for luft.
Danmark

Slesvig-Holsten

Holland

Irland

Komponenter ift. human sundhed målestationer i
forhold til indbyggertal

x

xxx

xx

xx

Nedbørsstationer målestationer i forhold til areal

x

xx

xxx

x

Forklaring, forbehold m.m. til tabel 6.2 fremgår af sammenfatningen, afsnit 2.

Luftkvalitet generelt i de tre lande Danmark, Slesvig-Holsten og Holland
er sammenlignelig og vil ikke i sig selv berettige til væsentlige forskelle i
omfanget af måleprogrammerne. Luftkvalitet i Irland er bedre end i de
tre øvrige lande, hvilket kan berettige et mindre omfangsrigt måleprogram.
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Måleprogrammerne er organiseret på en parallel måde i de fire lande, og
da de alle er medlem i EU og deltager i det fælleseuropæiske luftovervågningsprogram (EMEP), indgår de samme overvågningskomponenter
i store træk i de fire landes programmer.
Det danske måleprogram i relation til human sundhed er det mindste af
de fire landes måleprogrammer. Dette gælder både i absolutte antal målestationer, og når antal målestationer vægtes i forhold til indbyggerantal.
Det danske nedbørsmåleprogram er det næstmindste af de fire landes
måleprogrammer, når antallet af målestationer vægtes efter landenes
størrelse. Det irske måleprogram er noget mindre end det danske, hvilket kan hænge sammen med, at luftkvaliteten er bedre i Irland end i
Danmark, og at belastning af natur- og vandområder derfor er mindre.
De fire lande bidrager alle med stort set samme antal EMEP-målestationer vægtet efter landenes størrelse.
De egentlige måleprogrammer suppleres i Danmark med modelberegninger på en række udvalgte områder. Af udkast til overvågningsprogram 2011-15 fremgår:
Herved (via modelberegninger) opnås mulighed for at reducere i omfanget af de ofte relativt dyre målinger samtidigt med at der drages fordel af at modelberegningerne er et effektivt værktøj til at beregne fx afsætning til større geografiske områder og til at bestemme kilderne til
luftforureningen.
Anvendelsen af modelberegninger anbefales i det nye luftkvalitetsdirektiv (2008/50/EF), hvor det er tilladt at vurdere overholdelse af grænseværdier på basis af netop en kombination af målinger og modelberegninger.
Direktivet giver også mulighed for at reducere i omfanget af målinger
ved anvendelse af modelberegninger.
Det har ikke været muligt at inddrage disse aspekter af luftkvalitetsovervågningen i sammenligningen.
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7

Naturtyper og arter

7.1

Indledning

Generelt har det været meget vanskeligt at fremskaffe oplysninger fra de
3 lande, Slesvig-Holsten, Holland og Irland vedr. overvågning af naturtyper og arter. Det skyldes bl.a., at de andre lande er i en proces med opbygning af et overvågningsprogram for naturtyper og arter. Specielt har
det ikke været muligt at indhente oplysninger fra Slesvig-Holsten, hvorfor der i stedet er indbygget oplysninger vedr. Sveriges overvågningsprogram.
Der er generelt fokuseret på at skaffe oplysninger om NATURA 2000
programmer og i forhold til fuglebeskyttelsesdirektivet i en forhåbning
om, at dette ville være beskrevet som samlede programmer.
Oplysningerne er indhentet via spørgeskema, personlige kontakter samt
fra internettet.
Habitatdirektivets artikel 17, der pålægger medlemsstaterne i EU hvert
sjette år at udarbejde en rapport til kommissionen om udviklingen i implementeringen af direktivet og naturens tilstand, er kun brugt i mindre
grad, da rapporteringen er meget overordnet og kun i enkelte tilfælde
giver svar på de opstillede spørgsmål.

7.2

Organisering af overvågningen

Tabel 7.1. Koordinering og udførelse af overvågningen.
Hvem koordinerer overvågningen
Harmoniserede metoder (TA)
Hvem udarbejder TA

Danmark

Holland

Irland

Sverige

Staten

-

Staten

Stat/Amt/Uni

Ja

-

-

Ja

Staten

-

-

Staten/konsulenter

Hvor stor andel i % udføres af staten

80

-

-

55

Hvor stor andel i % udføres af konsulenter

10

-

-

40

x

-

-

x

Dele af programmet udføres af frivillige
TA = teknisk anvisning.

Danmark

Naturtyper, arter og ynglefugle overvåges af miljøcentrene (Miljøministeriet), hvorimod noget af artsovervågningen og trækfugleovervågningen foretages af DMU. Nogle af opgaverne udliciteres til private konsulenter, og mht. trækfugle hjælper et frivilligt netværk med til overvågningen (Søgaard 2009, Pihl 2009). Den faglige koordinering af overvågningen er placeret hos Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) under Aarhus Universitet, herunder udarbejdelse af tekniske anvisninger til overvågningen og rapportering.
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Holland

Der er ikke udarbejdet et samlet NATURA 2000 overvågningsprogram
for Holland, og det har derfor ikke været muligt at få et samlet overblik
over, hvem der koordinerer og udfører overvågningen (Osieck 2009).
Irland

I Irland koordineres overvågningen af National Parks and Wildlife Service (NPWS). Det har ikke været muligt at fremskaffe oplysninger om
tekniske anvisninger, og hvem der udfører overvågningen, da der ikke
findes noget specifikt NATURA 2000 program i Irland (Lynn 2009).
Sverige

I Sverige koordineres overvågningen af staten, amterne og universiteterne. Der laves tekniske anvisninger af amterne, konsulenter og af universiteterne. Staten udfører 55% af overvågningen, mens 40% udføres af
konsulenter og 5% af frivillige (Hellberg 2009, Terstad 2009).

7.3

Strategi for programmer

Af tabel 7.2 fremgår, hvorvidt landene har udviklet et nyt program specifikt til NATURA 2000 overvågningen, om der både er nye og gamle elementer i overvågningen, eller om der udelukkende er tale om gamle/eksisterende programmer.
Endvidere fremgår det, om landenes overvågningsprogrammer dækker
behov på regionalt, nationalt og internationalt plan.
Tabel 7.2. Programopbygning og dækning.
Danmark

Holland

Irland

Sverige

X

x

Dækker regionale behov

-

-

-

Dækker nationale behov

X

-

-

x

Dækker internationale behov

X

-

-

x

Nyt program
Nyt + gammelt program
Gammelt program

x
x
x

Danmark

Den systematiske overvågning af naturtyper og arter startede med
igangsætningen af NOVANA i 2004. De fleste elementer i NOVANA er
nye, men der indgår også overvågningselementer fra tidligere programmer (f.eks. fugleovervågningen). NOVANA er tilrettelagt, så det
kan give en baseline bl.a. via en kortlægning af naturtyper og arter.
Det fremgår af prioriteringsoplægget til revision af overvågningsprogrammet, at overvågningen vil kunne understøtte den kommunale forvaltning (By- og Landskabsstyrelsen, 2008).
Holland

Der er ikke udarbejdet et samlet NATURA 2000 overvågningsprogram
for Holland, men et kommende vil primært blive baseret på gamle overvågningsprogrammer. Det har ikke været muligt at få oplyst, hvilke behov der dækkes af den nuværende overvågning (Osieck 2009). Sandsynligvis er der dog tale om et program, der dækker internationale behov.
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Irland

Der findes ikke noget specifikt, samlet NATURA 2000 program i Irland.
Overvågningen består af eksisterende overvågningsprogrammer, som
bl.a. også indsamler data indenfor NATURA 2000 områder. Det har ikke
været muligt at få oplyst, hvilke behov der dækkes af overvågningen
(Lynn 2009). Sandsynligvis er der dog tale om et program, der dækker
internationale behov.
Sverige

Natura 2000 overvågningen består primært af et nyt program, delvist baseret på gamle programmer. Akvatiske habitater vil blive koordineret
med vandrammedirektivet. Overvågningsbehovene omfatter både regionale, nationale og internationale behov (Hellberg 2009, Terstad 2009).

7.4

Sammenligning af overvågningsprogrammer

7.4.1 Dækning

Det har ikke været muligt at sammenligne direkte på antal overvågede
lokaliteter. Der er derfor indhentet oplysninger om, hvor stor en andel af
landenes naturtyper, arter og fugle på direktiverne, der overvåges, og
med hvilken frekvens de overvåges. Samtidig har det været målet at finde ud af, hvor mange naturtyper, arter eller fugle der optælles flere gange samme år og dermed optælles mere intensivt.
Tabel 7.3. Dækning af naturtyper og arter.
Danmark

Holland

Irland

Sverige

Andel af naturtyper der overvåges

34/65 (52%)

Andel af arter der overvåges ()

51/97 (53%)

-

*/59

90/90 (100%)

-

*/100

Andel af ynglefugle der overvåges (bilag 1)

86/105 (82%)

26/45 (58%)

-

-

Andel af trækfugle der overvåges (1% kriteriet)

?/66

37/37 (100%)

-

-

?/60

* Se efterfølgende tekst vedr. Irland.

Danmark

I Danmark overvåges 52% af EF-Habitatdirektivets naturtyper og 51% af
arterne (Bijl 2007, Søgaard 2009, Fredshavn 2009). For fuglenes vedkommende overvåges 58% af ynglefuglene på EF-Fuglebeskyttelsesdirektivets Bilag 1 (Pihl 2009). Alle trækfugle benævnt i EF-Fuglebeskyttelsesdirektivet overvåges.
Holland

Der er ikke udarbejdet et samlet NATURA 2000 overvågningsprogram
for Holland, og det har derfor ikke været muligt at belyse dækningen af
deres overvågning (Osieck 2009).
Irland

Naturtyper og arter overvåges, men uden noget decideret NATURA
2000 overvågningsprogram (Lynn 2009). Irland beskriver i rapporten
”The Status Of EU Protected Habitats And Species In Ireland” status for
59 ud af 59 naturtyper, og for 69 ud af ca. 100 arter (National Parks &
Wildlife Service 2008). Det har ikke været muligt at skaffe oplysninger
om, hvorvidt disse konklusioner er dannet ud fra overvågningsdata, ad
hoc data eller simple vurderinger af tilstanden. Det har ikke været mu-

27

ligt at skaffe oplysninger om den irske overvågning af fugle på EFFuglebeskyttelsesdirektivet.
Sverige

I Sverige overvåges 100% af EF-Habitatdirektivets naturtyper og 82% af
arterne. For fuglenes vedkommende afventer man at høre fra EU angående hvilke krav, der er til afrapportering og monitering, og der er derfor ikke nogen specifik NATURA 2000 fugleovervågning endnu (Hellberg 2009, Terstad 2009).
7.4.2 Hyppighed
Danmark

Af de 27 terrestriske naturtyper, der overvåges i Danmark, overvåges de
27 årligt (100%) (Fredshavn 2009). Af de resterende 7 naturtyper, der
indgår i overvågningen, overvåges flere kun hvert sjette år (Henriksen
2009). Af de 51 habitatarter overvåges de 65% årligt, 22% hvert andet år,
6% hvert tredje år og 7% hvert sjette år (Søgaard 2009). Ynglefuglene på
fuglebeskyttelsesdirektivet er spredt lidt mere ud, hvor 42% af de overvågede fuglearter moniteres hvert år, 15% hvert andet år, 28% hvert tredje år og de resterende 15% hvert sjette år (Pihl 2009). Af trækfuglene i
overvågningsprogrammet er det 35%, der overvåges årligt, og 65% der
overvåges hvert tredje år. I en sammenligning med det svenske program
bør det bemærkes, at landbrugsarealet er relativt meget mindre i Sverige,
samt at husdyrproduktionen i forhold til landets areal er betydeligt mindre (jf. tabel 4.1). Det må derfor forventes, at belastningen med kvælstof
fra lokale kilder generelt er betydeligt mindre i Sverige end i Danmark,
hvilket kan begrunde en lidt tættere overvågningsfrekvens i Danmark.
Holland

Der er ikke udarbejdet et samlet NATURA 2000 overvågningsprogram
for Holland, og det har derfor ikke været muligt at belyse overvågningsfrekvensen (Osieck 2009).
Irland

Den irske overvågning består at en række eksisterende programmer og
er ikke lavet specifikt til NATURA 2000. Det har ikke været muligt at
skaffe oplysninger om overvågningsfrekvensen (Lynn 2009).
Sverige

I Sverige overvåges enge og overdrev hvert sjette år, men ikke nødvendigvis samme år. For skove og vådområder er frekvensen typisk længere
end hvert sjette år. Tilsammen udgør disse naturtyper 93% af de overvågede naturtyper. De resterende 7% er alpine naturtyper, som moniteres
ved stikprøver. For arternes vedkommende moniteres sommerfugle og
frøer hvert tredje år (10%), mens resten af de overvågede arter moniteres
hvert sjette år (Hellberg 2009, Terstad 2009)

7.5

Sammenfatning vedr. naturtyper og arter

Det danske overvågningsprogram er – med undtagelse af visse dele af
det svenske – det eneste beskrevne specifikke program for naturtyper og
arter i de undersøgte lande, hvor også de aquatiske naturtyper og arter
er integreret i den samlede programbeskrivelse.
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En sammenligning med det svenske program viser, at man i Sverige
overvåger alle naturtyper og en meget stor del af arterne, men med forholdsvis store intervaller, mens der i Danmark overvåges en mindre del
af naturtyper og arter, men med større hyppighed. Dette bør ses i lyset af
de væsentligt forskellige påvirkningsmønstre, der er i de to lande.
Denne manglende systematiske beskrivelse af overvågningen i de øvrige
lande gør, at der ikke er tilstrækkeligt datamateriale til at drage yderligere relevante sammenligninger mellem landenes overvågning af naturtyper og arter.
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8

Grundvand

8.1

Formål med grundvandsovervågning

Grundvandsovervågningen har overalt det primære formål at sikre viden om drikkevandsressourcen og dens kvalitet.
Overvågningen er især knyttet til tre EU direktiver:
• Vandrammedirektivet
• Grundvandsdirektivet
• Nitratdirektivet,
men kan også være knyttet til Habitatdirektivet.
Mens Vandrammedirektivet fordrer etablering af et grundvandsovervågningsprogram for alle stoffer, der måtte true grundvandets og overfladevandets kvalitet og vandressourcens størrelse, er behovet for
grundvandsovervågning jævnfør Nitratdirektivet primært knyttet til
næringsstofparametre, som nitrat, ammonium og fosfat. Grundvandsdirektivet udgør primært en præcisering af Vandrammedirektivet på
grundvandsområdet.
Der foreligger ingen internationale konventioner/forpligtigelser med
hensyn til grundvand.
Den danske grundvandskvalitetsovervågning blev igangsat som en udløber af NPo-forskningsprogrammet og siden som en del af Vandmiljøplanens overvågningsprogram.
Der findes, så vidt vides, ikke tilsvarende nationale grundvandsovervågningsplaner i de øvrige 3 lande.
Det må dog påpeges, at den intensive hollandske overvågning af grundvandspejlet er af ældre dato og stærkt påvirket af vedligeholdelsen / sikringen af arealer under havets overflade (polders).
Den danske og hollandske tilladte undtagelse fra Nitratdirektivet på
kvælstofforureningen stiller særlige krav til grundvandsovervågningen
og den 4-årige rapportering til kommissionen.
Endelig stiller Vandrammedirektivet krav til alle fire lande om udpegning og overvågning af vandkvaliteten i grundvandsforekomster.
Der er i nærværende rapport ikke redegjort for lokal grundvandsovervågning, der typisk i alle fire lande etableres i forbindelse med forureningssager eller potentielle forureningsrisici af lokal / regional art.
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8.2

Organisering af overvågningen

Tabel 8.1. Inddeling i vanddistrikter og grundvandsforekomster.
Danmark

Slesvig-Holsten

Holland

Irland

Vandrammedirektiv
Vanddistrikter

4

3

4

7

Nationale

3

2

0*

5

Internationale
Grundvandsforekomster

1

1

4

2

385**

53***

24

757****

* Det internationale Rijn-vanddistrikt er opdelt i fire nationale del-vanddistrikter.
** Miljøstyrelsen 2007
*** Herbert Angermann 2007
**** Ireland Environmental Protection Agency 2005.

Det har ikke været muligt at få nøjere oplysninger om, hvorledes det sikres, at data er troværdige og kan sammenlignes, f.eks. sikring af boringernes kvalitet og af at de repræsenterer det magasin, de er filtersat i,
sikring af prøvetagningskvalitet og analysekvalitet gennem f.eks. interkalibrering, etc.
I Danmark er der udpeget fagdatacentre til at sikre at data på alle niveauer er troværdige og ensartet tilvejebragt og derfor sammenlignelige.
Der er gennemført undersøgelser af boringerne, der bliver gennemført
regelmæssige interkalibreringer af laboratoriernes analysekvalitet, og der
er gennemført et stort arbejde for at sikre, at kvalitetssikrede data leveres
til landsdækkende databaser
Der er ikke fundet nogen information om kvalitetssikring i SlesvigHolsten og Holland
I Irland er der publiceret retningslinjer for kvalitetssikring, men det
fremgår ikke klart, hvorledes det går med den praktiske implementering
af denne kvalitetssikring (Ireland Environmental Protection Agency
2006)
Danmark

Grundvandsovervågningens praktiske del gennemføres af Miljøcentrene, der vedligeholder og fornyer boringsnetværket, tager prøver og sender dem til laboratorierne.
Grundvandsovervågningen styres af ”Styringsgruppen for grundvandsovervågning”, der har repræsentanter for Miljøcentrene, GEUS, Vandforsyningerne, kommunerne og Miljøstyrelsen.
GEUS varetager funktionen som ”Fagdatacenter for Grundvand”, hvilket er den faglige koordinering af overvågningsprogrammet. Fagdatacentret vedligeholder bl.a. vejledninger i prøvetagning, dataindberetning, sikring af repræsentativitet, årlig rapportering af status og udvikling og meget mere.
Slesvig-Holsten

Grundvandsovervågningen varetages og gennemføres af Ministerium
für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume (MLUR). Overvågningen er strikt opdelt efter vandrammedirektivet, så der er beskrevet et
overvågningsprogram for hvert af de 3 vanddistrikter, Slesvig-Holsten er
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inddelt i. Der er ikke indhentet yderligere oplysninger om den strukturelle opbygning af grundvandsovervågningen.
Vandforsyningerne er forpligtede til at overvåge vandressourcen (kvalitet og vandspejl) nær indvindingsboringer, især i områder med saltvandstrussel.
Herudover findes der specielle overvågningsprogrammer for lokale problemer og forurenede lokaliteter. Ansvaret herfor er tillagt de lokale
myndigheder (Kreise).
Holland

Holland har en lang tradition for kortlægning af grundvandskvantitet og
–kvalitet. Grundvandsovervågningen varetages på forskelligt administrativt niveau, nationalt, regionalt og lokalt på kildepladsniveau. De fleste data samles i en national database og bruges til statusevaluering på
nationalt niveau.
Hollands Miljøvurderingsstyrelse (Netherlands Environmental Assessment Agency) er ansvarlig for det nationale netværk, datafortolkning og
rapportering.
Vandforsyninger rapporterer årligt grundvandkvalitetsdata til ”Miljøministeriet” (Ministry of Housing, Spatial Planning and the Environment) og dataforvaltningen udføres af Miljøvurderingsstyrelsen.
Irland

Den irske grundvandsovervågning varetages af Hydrometric &
Groundwater Section i den irske Miljøstyrelse (Environmental Protection
Agency - EPA) med støtte fra de lokale myndigheder
Grundvandsovervågningens opbygning er baseret på diskussioner med
”WFD National Groundwater Working Group”, men gennemføres af
EPA.
Overvågningen efter det nye koncept er knapt nok igangsat, og prøvetagning og analyse er udliciteret, ligesom etablering af nye boringer og
supervision af installation af stemmeværker (weir).
Overvågning af drikkevandsforsyning udføres af de sanitære myndigheder under de 34 City and County Councils, hvorfra EPA modtager,
kvalitetssikrer og bearbejder data for publikation.
Tabel 8.2. Placering af opgaver vedrørende grundvandsovervågning i Irland.
Overvågning

Ledende overvågningsmyndighed

Kontrolovervågning

EPA

Støttende overvågningsmyndighed
Lokal myndighed

Operationel overvågning – Diffus

EPA

Lokal myndighed

Operationel overvågning – Punktkilder

EPA

Lokal myndighed

Operationel overvågning – Byområder

EPA

Lokal myndighed

Kvantitativ overvågning

EPA

OPW ?

Beskyttede drikkevandsområder

Lokal myndighed

Beskyttede habitater og artsområder
1)

National Parks and Wildlife Service.
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NPWS

1)

/ EPA

EPA
Lokal myndighed

8.3

Finansiering

Finansieringsformen er på nuværende tidspunkt ikke klart oplyst, men
synes i Slesvig-Holsten og Irland (foruden Danmark) at bestå af institutionernes basismidler.
I Danmark og Irland udføres boringerne almindeligvis af private brøndborere.
I Danmark er en mindre del af prøvetagning og feltanalyse overladt til
kommercielle analyselaboratorier. I Irland er al prøvetagning outsourced.
Vandanalyse varetages i Danmark og Irland af kommercielle analyselaboratorier.
Der er ikke fundet information om outsourcing i Slesvig-Holsten og Holland

8.4

Strategi for overvågningen

Danmark

I Danmark og Holland er kvalitetsovervågningen af grundvandet af ældre dato og fra før der var tænkt på vandrammedirektivet og således ikke nødvendigvis i relation til de senere udpegede grundvandsforekomster. Den danske kvantitative overvågning begyndte i 1950, og vandspejlsovervågningen i vandværker er ca. 100 år ældre. Den kvalitative
overvågning i Danmark begyndte systematisk i 1989/90 med Vandmiljøplanens overvågningsprogram, men der blev udført mange vandanalyser fra ca. 1970, primært for at forstå nitratforureningen.
I Danmark er der etableret en model for opbygningen af et grundvandsovervågningsområde (GRUMO), som er oplande til normalt én mindre
vandforsyningsboring.
Oprindeligt (1987) var de udvalgte 19 GRUMO tænkt som repræsentative for de væsentligste grundvandsmagasintyper i landet. I forbindelse
med implementeringen af Vandmiljøplanens overvågningsprogram udvidedes antallet af GRUMO til 70, og de nytilkomne skulle så repræsentere de væsentligste magasintyper i de enkelte amter. Overvågningsboringerne i Danmark er således lokaliseret i udvalgte (repræsentative)
grundvandsovervågningsområder.
En særlig grundvandsovervågning er landovervågningen (LOOP), der er
etableret med henblik på at overvåge den diffuse forurening under landbrugsjorder. Til forskel fra andre lande var den danske grundvandsovervågning særlig tidligt ude med overvågning af pesticider, deres
nedbrydningsprodukter og metaller i grundvand.
Overvågningen af grundvandet sker primært for at bevare og forbedre
vandmiljøet samt af hensyn til drikkevand.
I de senere år er modeller for de enkelte GRUMO og LOOP blevet indført, bl.a. for at få en sikrere fortolkning af de indsamlede informationer.
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Slesvig-Holsten

I Slesvig-Holsten og Irland er grundvandsovervågningen af nyere dato
og i højere grad etableret i overensstemmelse med Vandrammedirektivet
(CIS monitoring guidance), og således i tilknytning til grundvandsforekomster.
I Slesvig-Holsten er der siden 1996 sket en vis overvågning af grundvandet, opdelt i et basisnetværk og et trend-netværk. Dette program blev
imidlertid ændret med start fra 2006, med udgangspunkt i truede og ikke-truede grundvandsforekomster.
I Slesvig-Holsten har de en model for fordelingen af overvågningsindtag
i en grundvandsforekomst. Der opereres i Slesvig-Holsten med en tæthed på ét indtag pr. 50 km2. Siden 2007 opereres der med i alt 53 grundvandsforekomster i Slesvig-Holsten, hvoraf 3 ikke overvåges (små øer i
Vadehavet).
I ikke-truede grundvandsforekomster overvåges grundvandet med prøvetagnings- og analysefrekvenser på to gange i hver 6-års periode.
Holland

Den hollandske grundvandsovervågning har sin oprindelse i oprettelsen
af inddæmmede arealer (polder) og sikring af pumpekapacitet.
Imidlertid er Holland et meget intensivt drevet landbrugsland, og dermed stærkt udsat for forurening af vandmiljøet. På den anden side er
den umættede zone generelt ganske tynd i Holland og responsen på tiltag betydelig hurtigere end i Danmark. Samtidig er den ferske grundvandszone tyndere end i Danmark, hvilket også burde medføre en hurtigere respons på tiltag.
I Holland er grundvandsovervågningen, ud over regionale og lokale tiltag, opdelt i flere forskellige nationale programmer.
Der er det nationale overvågningsprogram for grundvandskvalitet (LMG
- siden 1979) med ca. 360 boringer med hver to indtag i henholdsvis 10
og 25 meters dybde. Det er ikke alle steder begge filtre anvendes.
Det nationale jordovervågningsprogram (LMB - siden 1993) hvor der tages jordprøver i 10 og 30-50 centimeters dybde, samt prøver af det øverste grundvand. Programmet består af ca. 200 lokaliteter, primært landbrugsjord, hvor lokaliteten besøges hvert 5. år. Ved besøg tages ca. 320
jordprøver i 10 cm dybde, som samles i 4 kombinerede prøver, og 16
jordprøver i 30-50 cm dybde som samles i én kombineret prøve. Ved første besøg på lokaliteten blev der også taget 16 grundvandsprøver pr. lokalitet, der samles i 4 kombinerede prøver. Det vides ikke om grundvandsprøvetagningen bliver gentaget efter 5 år.
Det øvre grundvands forsuringsovervågningsnetværk (TMV - siden
1989) skal overvåge grundvandskvaliteten af det øvre grundvand på 155
lokaliteter. Programmet vedrører især nitrat i grundvand under naturarealer og sandede jorder.
Det nationale overvågningsprogram for effektiviteten af mineral policy
(LMM - siden 1992). Programmet består af 160 landbrug fordelt over tre
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hoved-jordtype-regioner: sand og løss, ler og tørv. Programmet har visse
paralleller med det danske landovervågningsprogram (LOOP) og er især
anvendt i forbindelse med Nitratdirektivet.
Der findes regionale grundvandsovervågningsprogrammer tilsvarende
det nationale overvågningsprogram (LMG) styret af de 12 provinser.
Irland

Den Nationale Grundvands Arbejdsgruppe (NGWG), nedsat for implementering af Vandrammedirektivet, bestående af EPA, Geological Survey of Ireland, universiteter og konsulentfirmaer nedsatte en Grundvandsovervågnings-subgruppe. Denne gruppe har beskrevet et grundvandsovervågningsprogram baseret på CIS WFD Guidance document
no. 7, og det nuværende program følger i det store hele dette dokument.
Programmet er baseret på 10 formationstyper (9 bedrock og 1 grus). Disse grupper er så igen underopdelt i grundvandsforekomster. Det eksisterende grundvandsovervågningsnetværk (siden 1995) er blevet indarbejdet i den udstrækning, det har kunnet lade sig gøre, og det nye grundvandsovervågningsprogram er blevet tilpasset Nordirlands overvågningsprogram.
Grundvandsovervågningen er opdelt i et kvantitativt og et kvalitativt
delprogram. Herunder er grundvandsovervågningen først opdelt i
”Productive Aquifers” og ”Poorly Productive Aquifers” og herefter opdelt efter ”at risk” og ”not at risk”
Det kvantitative netværk er udelukkende baseret på dataloggere, grundvandsindvinding og afstrømningsdata.
Den kvalitative overvågning består dels af kontrolovervågning af ”Productive Aquifers” ”at risk” og ”not at risk” (240 overvågningssteder),
long-term trend-overvågning (36) og grundvand-overfladevand interaktion overvågning (15), og dels af operationel overvågning af diffuse kilder (115), punktkilder (50) og byområder (36). Antallet af overvågningssteder er endnu ikke opfyldt.
Overvågning af ”Poorly Productive Aquifers”, der udgør ca. 65% af Irland, er endnu kun meget summarisk på plads og foreløbig er installationen af blot 20 piezometre begyndt.
Programmet skal også bruges at støtte design og evaluering af ”Programmes of Measures (POMs)”

8.5

Sammenligning af målenet

I tabel 8.3 er der samlet oplysninger om antallet af indtag med prøvetagning til kvalitetmålinger (kemiske målinger) samt antal af pejlepunkter.
Indtagene til prøveudtagning er underopdelt i 3 dybdeintervaller. Kort
som viser målenetværket i de forskellige lande findes i bilag 3.
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Tabel 8.3. Grundlæggende data om overvågningsomfang.
Fokus for delprogram
Programstart

Danmark

Slesvig-Holsten

Holland

Irland

Kvalitet / Vsp.

Kvalitet

Kvalitet / Vsp.

Kvalitet / Vsp.

1989 / 1950

2005 (1986)

1979 / 1940

1995 / 1996?

ca. 225 (LMM)
1.550 (TMV)

>10

223

400 (LMG)
Ca. 400* (PMG)

>45

Overvågningsboringer
Kvalitet i kilder

0

Kvalitet nær overflade (1-9 m)

100 (LOOP)

Kvalitet i øvre akvifer (10-40m)

>330

56

Kvalitet i nedre akvifer. (>40 m)

<970

?

>65

Kvalitet i alt

1.400

223

ca. 2.575

160

X

X

X

X

ca. 25.000

190 (+ 70 planlagte)

?

X

Kvalitet i Vfs. bor.
I truede / ikke-truede gv.-forekomster
Pejleboringer i alt

169 / 54
>60

Pejler i Vfs. bor.

X

X

* Et skøn ud fra oplysninger om at programmet har ca. samme omfang som det nationale program (LMG).

8.5.1 Analyseparametre

I bilag 3 findes en oversigt over de parametre, som indgår i de forskellige
landes grundvandsovervågning.
8.5.2 Analysefrekvenser
Danmark

Analysefrekvensen i Danmark kan opdeles i:
Hovedbestanddele, der normalt analyseres én gang om året, dog kun
hvert 6. år hvis nitrat er under 3 mg/l. I landovervågningsoplande er
frekvensen 6 gange pr. år for næringsstoffer og ellers én gang hvert 3. år.
I Redox-boringer prøvetages 4 gange om året.
Uorganiske sporstoffer analyseres hvert år, dog kun hvert 3. år hvis der
tidligere er konstateret koncentrationer under 75% af grænseværdien for
drikkevand.
Organiske mikroforureninger analyseres med varierende frekvens fra én
gang årligt til én gang hvert 6. år, afhængigt af konstaterede koncentrationer.
Pesticider og nedbrydningsprodukter analyseres normalt én gang årligt,
dog kun hvert 3. år hvis der ved analyse ikke er konstateret noget indhold. I Redox-boringer er frekvensen 4 gange årligt.
Feltanalyser sker ved alle prøvetagninger og i Redox-boringer 6 gange
årligt.
Prøveantallet er ca. 800 om året for hovedbestanddele, ca. 300 for uorganiske sporstoffer, ca. 150 for organiske mikroforureninger og ca. 400 for
pesticider og nedbrydningsprodukter.
Det svarer til i alt ca. 1650 årlige prøvetagninger. Men hvis det forudsættes, at der sker samtidig prøvetagning til de forskellige analysepakker
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kan det samlede antal prøvetagninger anslås til ca. 1.000. Hertil kommer
ca. 120 i landovervågningsoplande og ca. 440 i redoxboringer.
Slesvig-Holsten

169 prøvetagningssteder i truede grundvandsforekomster har årlig prøvetagning, mens 54 prøvetagningssteder i ikke truede grundvandsforekomster har 3-årlig prøvetagning. Det svarer til 187 prøvetagninger pr år
i gennemsnit.
Holland

Analysefrekvensen i det nationale netværk (LMG) er én gang årligt for
korte filtre i sand, mens andre korte filtre (ler og tørv) prøvetages hvert
andet år. Dybe filtre og filtre med høj saltkoncentration (marin influens)
prøvetages hvert 4. år. Det betyder, at der gennemføres ca. 350 årlige
prøvetagninger
Det er oplyst, at de 12 regionale netværk (PMGs) er sammenlignelige
med LMG, men antallet af overvågningsindtag og årlige prøvetagninger
er ikke kendt. I nærværende rapport skønnes antal indtag og det årlige
antal prøvetagninger at være af samme størrelsesorden som for det nationale netværk (LMG), dvs. henholdsvis 400 og 350.
Jordovervågningen (LMB) kører i en 5-års cyklus, således at der kun
prøvetages hver 5. år, men så til gengæld for alle typer af parametre. Disse analyser medregnes ikke i nærværende rapport.
I det særlige program for landbrugets diffuse kilder (LMM) er normalt
én gang årligt for Hovedbestanddele. Analyse sker primært for næringsstoffer.
Det særlige øvre grundvands forsuringsovervågning (TMV) omfatter 155
stationer, hver med 10 prøvetagningssteder, gennemføres i runder á fem
år, svarende til ca. 310 prøvetagninger pr. år.
Irland

Overvågningsfrekvenser følger indtil videre vandrammedirektivet slavisk, således at kontrolovervågning, der omfatter iltindhold, pH, ledningsevne, nitrat og ammonium, vil ske én gang årligt.
For operationel overvågning er der opstillet mere indviklede skemaer
med frekvenser varierende mellem månedlig og én gang hver 6. år, idet
det dog fremhæves, at foreløbig er frekvensen mindst én gang årligt.
Men det må fremhæves, at den operationelle overvågning endnu ikke er
igangsat. Det svarer således til ca. 160 prøvetagninger pr. år i gennemsnit.
Som de skrev i 2005 i Irland: 5% af grundvandsforekomsterne (efter antal) er ”at risk” for diffus forurening eller punktkildeforurening og 56%
er antagelig ”at risk”. Men mangelen på adækvate overvågningsdata betyder, at der er behov for implementering af et overvågningsprogram til
at konfirmere risikoen for forurening fra diffuse kilder og punktkilder.
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8.6

Sammenligning af overvågningsprogrammer

For at fortage en sammenligning mellem de fire lande baseret på antallet
af overvågnings indtag (prøvetagningssteder) skal der helst være sammenlignelighed for de enkelte indtag. Det har været vanskeligt at vurdere hvilke indtag, der skal med og hvilke ikke. For Danmarks vedkommende er f.eks. de såkaldte redoxboringer, hvor der prøvetages flere
gange om året i mange indtag, ikke medtaget. Der kan være tilsvarende i
de andre lande, der ikke er medinddraget i sammenligningen, og der
kan også være yderligere ikke kendte overvågningsindtag, der burde
være medtaget.
Også prøvetagningsfrekvenser kan medføre mindre rimelige konklusioner, f.eks. prøvetages der i udvalgte boringer i Danmark (Rabis Bæk) for
analyse for næringsstoffer flere gange om året i mange dybder for at forstå de årlige variationer. Det kan give en overrepræsentation af årlige
prøvetagninger, som måske findes tilsvarende i andre lande, men som
ikke er indregnet i overvågningen.
Med disse svagheder i konklusionerne skal tabel 8.4 læses. De gråtonede
felter i tabel 8.4 er de konklusioner der indgår i vurderingen af grundvandsovervågningen i tabel 8.5 og 2.2.
Tabel 8.4. Sammenligninger.
Parametre
Kvalitetsovervågningsindtag i alt jf. tabel 8.3
Grundvandsforekomster
Grundvandsforekomster med overvågningsindtag /
grundvandsforekomster
Overvågningsindtag pr. grundvandsforekomst
2

Overvågningsindtag pr 10.000 km

Danmark

Slesvig-Holsten

Holland

Irland

1.400

223

2.575

160

385

53

24

757

ca. 75
(20%)

ca. 50
(94%)

24
(100%)

(?)

3,6

4,2

107

0,2

325

141

760

23

1/6 - 1 - 4

1/3 - 1

1/4 - 1

1/6 - 1 - 12

1000 **

187

350
(700)***

160

Prøvetagninger pr. .år pr. grundvandsforekomst

2,6

3,5

14,6
(29,2) ***

0,2

Prøvetagninger pr. år pr 10.000 km2

232

119

103
(207)

23

Prøvetagningsfrekvens *
Prøvetagninger pr. år

* Varierer fra 1 gang hvert 6. år (1/6) til 12 gange om året. Én gang om året er det hyppigste i alle lande.
** Skønnet årlig prøvetagning i den landsdækkende grundvandsovervågning(GRUMO) i 2008.
*** Vedrører kun det nationale overvågningsprogram LMG. (incl. prøvetagning i det provinsielle overvågningsprogram, se tabel
8.3 og tekst).

8.7

Sammenfatning

Generelt

Forklaring, forbehold m.m. til tabel 8.5 fremgår af sammenfatningen, afsnit 2
Den væsentligste vanskelighed ved sammenligning af programmer er, at
de er sat i gang på baggrund af forskellige politiske strømninger i de pågældende lande, der igen er resulteret i handlingsplaner osv. En undtagelse herfra er vandrammedirektivet.
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Tabel 8.5. Overordnet sammenligning af overvågningsprogrammer for grundvand.
Danmark

Slesvig-Holsten

Holland

Grundvandsforekomster med overvågningsindtag

x

xxx

xxx

-

Overvågningsindtag/10.000 km2

xx

xx

xxx

X

Prøvetagning/år/grundvandsforekomst

xx

xx

xxx

X

xxx

xx

xxx

X

2

Prøvetagning/år/10.000 km

Irland

I midten af sidste århundrede var det ressourcestørrelsen og variationen, det handlede om, mens det i 1970-1980-1990 primært handlede om grundvandskvalitet, men ud fra nationale modeller, hvor man
ikke skelede meget til nabolande. Men der har været stor forskel på den
analytiske (og økonomiske) formåen over dette tidsspand.
Først i løbet af 1990’erne begynder landene at sammenligne med hinanden, som forløber til vandrammedirektivet.
Det står klart, at i mindst tre af landene eksisterede der grundvandsovervågning også før vandrammedirektivet. Denne overvågning er
igangsat på forskellig baggrund og er så blevet eller er ved at blive tillempet i forskellig grad for at tilfredsstille kravene i vandrammedirektivet. Forskelle mellem graden af grundvandsforekomster med overvågningsindtag afspejler således forskelle i de anvendte overvågningsstrategier. Det gør ikke sammenligningen meget lettere, at der er revisioner og
revisionsimplementering undervejs i alle lande.
Danmark

Det danske grundvandsovervågningsprogram blev, til forskel fra de øvrige tre lande, opbygget som et repræsentativt system, dvs. at overvågningsboringerne blev samlet i repræsentative grundvandsmagasiner, der
skulle repræsentere de geologiske, hydrologiske og jordbrugsmæssige
forhold i hele landet og regionalt, frem for at sprede overvågningsboringerne jævnt ud over hele landet. Der er lagt stor vægt på grundvandsovervågningen i Danmark, hvilket bl.a. afspejler sig i prøvetagningsfrekvensen, fordi drikkevandet i Danmark stort set udelukkende skal basere sig på uforurenet grundvand, der kun behøver simpel vandbehandling.
Overvågningen af næringsstoffer i det danske Grundvandsovervågnings- og Landovervågningsprogram tåler sammenligning med det hollandske, men er dog mindre ambitiøst - og det på trods af at jordbrugsformen tåler klar sammenligning. Tilsvarende er pesticidovervågningen i
dansk grundvand bedre end i de sammenlignede lande.
Den kvantitative overvågning i Danmark er god, fordi der i rimelig grad
indberettes indvundne vandmængder, og fordi der gennem de senere år
er udviklet et væsentligt modelværktøj, der ikke findes tilsvarende i de
sammenlignede lande. Kun i Holland er der anvendt væsentlige modelværktøjer for grundvandet.
Derimod er de danske pejleprogrammer noget tilbage at regne, ikke
mindst i sammenligning med Holland, der har helt andre behov for styring af vandspejlet.
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Slesvig-Holsten

Det slesvig-holstenske grundvandsovervågningsprogram er nyrevideret,
orienteret mod vandrammedirektivet, og synes i betydelig omfang at
være sammenligneligt med det danske hvad angår parametervalg og frekvenser om end uden de specielle overvågninger som LOOP og Redoxboringer. Der er tilsyneladende en ringere dækning på pesticid og metalområdet, og ikke mindst hvad angår nitrat og andre næringsstoffer.
Overvågningsnetværket er opbygget i løbet af 2005-06. Hertil kunne en
væsentlig del af de tidligere pejleboringer tilhørende ”Landesgrundwasserdienst” anvendes. Der blev dog også etableret nye målestationer.
Tætheden af målestederne er afhængig af grundvandsforekomsternes
beskyttelse.
Det er ikke klart i hvilken grad den kvantitative grundvandsovervågning
er sammenlignelig med den tilsvarende danske.
Holland

De hollandske overvågningsprogrammer er de mest omfattende, men da
de er etableret på forskellig baggrund, til forskellig tid, og drives af forskellige organisationer, er de vanskelige helt at få hold på. Den hollandske grundvandsovervågning er især stærkt på næringsstofområdet og
ikke mindst på vandressourcebalancen.
Den hollandske grundvandsovervågning er fokuseret på to hovedproblemer. Først og fremmest forvaltning af vandspejlet i områderne under
havniveau (polders). Dernæst af næringsstofforureningen fra landbruget, der er meget intensiv i Holland i forhold til overholdelse af nitratdirektivet. Vandrammedirektivet kommer så i tredje række.
Den hollandske grundvandsovervågning består af tre systemer, den nationale grundvandsovervågning (LGM), den regionale grundvandsovervågning (PMG) og afvigelses-(derogation)-grundvandsovervågning af
landbrug (LMM) svarende til LOOP i DK. Hertil kommer Forsuringsovervågningen (TMV) af det øvre grundvand i naturområder og sandede jorder.
Ved forståelsen af de hollandske grundvandsovervågningsprogrammer
er det vigtigt at holde sig for øje, at store dele af landet er beliggende under havniveau (26%) og at Holland ligger betydelig lavere end i Danmark (sjældent over 50 m). Grundvandsspejlet ligger i Holland oftest
højst 1-1½ meter under terræn og kun yderst sjældent dybere end 3-4
meter.
Det nationale program (LMG) består af ca. 360 boringer med hver to indtag, i 15 meters dybde og i 25 meters dybde. Prøvetagningsfrekvensen
varierer fra én gang pr. år (højt grundvand under/i sandjorde) til én
hvert andet år (højt grundvand under/i ler- og tørvejorder). Dybe filtre
(25 meter) og filtre under stærk havsaltpåvirkning prøvetages hvert fjerde år. Der sker således 350 prøvetagninger pr år i det nationale grundvandsovervågningsprogram.
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De fleste regionale grundvandsovervågningsprogrammer ligner det nationale, men varierer dog med hensyn til prøvetagningsdybde og frekvenser.
Den hollandske vandovervågning med reference til Vandrammedirektivet er i øvrigt samlet under titlen ”Nederland leeft met water”–
http://www.kaderrichtlijnwater.nl/sgbp?ActItmIdt=19927
Irland

Grundvandsovervågningen i Irland er fuldstændig omlagt i 2006 og er
kun delvist implementeret, men læner sig fuldstændig op ad Vandrammedirektivets vejledninger. Der er en vis ambition i det nye overvågningsprogram, men det vurderes at være det mindst omfangsrige af de 4
landes programmer.
Grundvandsovervågningen er også karakteriseret ved at kun en mindre
del af vandforsyningen baserer sig på grundvand.
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9

Overfladevand

9.1

Indledning vedr. overfladevand

Overvågningen af overfladevand er i de fleste lande beskrevet samlet for
vandløb, søer og overgangs- og kystvande. Der er derfor indledningsvist
en gennemgang af formål, strategi m.m. generelt for overfladevandsovervågningen, mens der i kapitel 10 er en gennemgang af de konkrete
programmer opdelt på vandløb, søer og overgangs- og kystvande.
Der er generelt tilgængelige beskrivelser i landene af overvågningsomfang med reference til vandrammedirektivet, men på forskelligt detaljeringsniveau. Derimod findes der for andre overvågningsaktiviteter (typisk på regionalt og/eller lokalt niveau) ikke aggregerede beskrivelser af
disses omfang.
De beskrivelser, som indgår i dette afsnit, relaterer sig derfor alene til
forpligtigelser med udgangspunkt i VRD og de øvrige internationale/nationale forpligtigelser, som landene har lagt ind i denne ramme.
Vurderingerne i forhold til det hollandske overvågningsprogram(mer)
skal tages med et særligt forbehold pga. de vanskeligt tilgængelige oplysninger om programmets omfang, men også ses i lyset af, at de ”naturgivne” forhold i Holland er væsentligt anderledes end i de øvrige lande.
Dels er landet primært et deltaområde for meget store floder, dels er
vandområderne i meget høj grad kunstige eller stærkt modificerede (>
90%).

9.2

Formål med overvågningen

De overvågningsprogrammer for overfladevand, som har været tilgængelige for analysen, har alle det overordnede formål at opfylde overvågningsforpligtigelserne i vandrammedirektivet. Der er som senere beskrevet forskellige tilgange til programopbygningen, herunder i hvor høj
grad programmet er detaljeret efter de delforpligtigelser, der ligger i
hhv. kontrol- og operationel overvågning (f.eks. repræsentativ eller langtids trends).
Det nævnes i programmerne for Slesvig-Holsten og Irland, at programmet i høj grad bygger på tidligere overvågningsprogrammer bl.a. for at
kunne fortsætte tidsserier. Det har ikke været muligt at fastslå, i hvilken
grad de nye programmer efter VRD er ændret i antal og beliggenhed af
målepunkter, frekvenser, parametre eller lign. i forhold til de tidligere
programmer.
Det danske program 2007-09 bygger grundlæggende på det program for
overflade- og grundvand, der startede i 1988 i forbindelse med den første
vandmiljøplan, men har siden undergået væsentlige ændringer bl.a. med
overvågning af miljøfremmede stoffer og senest naturtyper og arter, som
også er integreret i delprogrammerne for overfaldevand.
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Selvom de 3 øvrige landes overvågningsprogrammer for vandløb, søer
og kystområder er opbygget meget stringent efter vandrammedirektivets opdeling i kontrol, operationel og undersøgelsesovervågning, dækker deres programmer også en række andre forpligtigelser. Det gælder
både i forhold til andre EU direktiver og i forhold til konventioner, aftaler m.m. I tabel 9.1 er der lavet en overordnet oversigt over de forpligtigelser, som landene selv angiver, at programmet dækker. Det skal understreges, at angivelserne i tabel 9.1 er lavet ud fra landenes generelle
beskrivelser, og det er ikke undersøgt, hvorvidt dækningen gælder samtlige forpligtigelser.
I tabel 9.1 er det desuden helt overordnet angivet, hvorvidt der foreligger oplysninger om, at nationale behov er dækket uden at det nærmere
beskrives, hvilke behov der er tale om.
Tabel 9.1. Overordnet angivelse af overvågningsprogrammerne for overfladevands dækning af forpligtigelser.
Forpligtigelse

Danmark *

Slesvig-Holsten
Holland **
Irland
(Landeregierung
(Directoraat(Ireland EnvironSchleswigGeneraal Rijkswa- mental Protection
terstaat Waterdi- Agency 2006)
Holstein)
enst 2008)

Vandrammedirektiv

X

X

Habitatdirektiv (aquatiske naturtyper og arter)

X

X

Fuglebeskyttelse

X

Nitratdirektiv

X

X

X

X

Badevand

-

X

X

-

Direktiver vedr. miljøfarlige
stoffer inkl. metaller

X

X

X

X

Skaldyrsdirektiv
Direktiv vedr. overfladevand
som drikkevand

X

X
X

(X)

-

X

X

i.r.

i.r.

X

Særskilte programmer i DK og IE

X

Direktiv om information

X

X

X

?

Helcom

X

X

i.r

i.r.

Ospar

X

X

X

X

Vadehav

X

X

X

i.r.

Rhin, Maas, Shelde kommissionen

i.r.

i.r.

X

i.r.

Nationale behov ud over direktiver m.m.

X

X

X

(X)

i.r: Ikke relevant.
* DMU 2004: Faglig rapport nr 495 NOVANA beskrivelse del 1
* *Angivelserne er lavet ud fra det nationale program og formodes ikke at dække alle forpligtigelser i alle direktiver, konventioner
m.m.

I de øvrige landes programmer er der ikke angivet, hvordan overvågningsindsatsen er prioriteret i forhold til direktiver, konventioner m.m.,
som det er tilfældet med det danske program.
Overordnet set dækker alle landenes overvågningsprogram for overfladevand en lang række forpligtigelser i forhold til såvel EU-direktiver
som internationale aftaler. Derimod synes der ikke i overvågnings/tilsynsprogrammerne at indgå specifikke elementer, som skal dække regionale og/eller lokale behov, men at sådanne evt. lokale programmer
formentlig er beskrevet særskilt og decentralt. Det svarer formentlig i høj
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grad til de tilsynsprogrammer, som amterne havde før 2007, og hvor der
heller ikke fandtes samlede opgørelser af omfanget. I prioriteringsoplæg
til revision af det danske overvågningsprogram (By- og Landskabsstyrelsen, 2008) anføres, at overvågningsindsatsen også vil kunne understøtte
den kommunale forvaltning.

9.3

Organisering af overvågningen

9.3.1 Organisering
Danmark

Det overordnede ansvar for overvågningen af overfladevand ligger i
Danmark hos Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen, herunder ansvar for revision, økonomistyring, betjening af koordinationsudvalg og
det politiske niveau. DMU inkl. fagdatacentrene for ferskvand og marine
områder varetager en række faglige opgaver i NOVANA, herunder:
• Metodeudvikling for prøvetagning
• Udarbejdelse af tekniske anvisninger og for prøvetagning og datalagring
• Den landsdækkende datalagring og databehandling
• Udarbejdelse af faglige oplæg til koordinationsudvalg, styringsgrupper m.m.
• Udarbejdelse af landsdækkende faglig rapportering.
Den daglige drift af programmet ligger hos By- og Landskabsstyrelsens 7
regionale centre – dog er DMU driftsansvarlig for overvågningen af de
åbne farvande.
Irland

Den irske miljøstyrelse (EPA) spiller en meget central rolle i såvel tilrettelæggelsen, som udførelsen af overvågningsprogrammet.
EPA udarbejder overvågningsprogrammet i samarbejde med andre offentlige institutioner involveret i overvågningen som eksempelvis
• Marine Institute(MI)
• Vanddistriktsmyndigheder
• Regionale myndigheder (amter).
Metoder, tekniske anvisninger m.m. udarbejdes af EPA og MI i samarbejde med koordineringsgruppen internt i Irland, men koordineres også
med de britiske myndigheder af hensyn til grænseoverskridende vandområder til Nordirland.
Koordineringen af programtilrettelæggelse og drift sker i en række undergrupper under opsyn af ”National Technical co-ordination group for
the WFD”. EPA udpeger de offentlige institutioner, som skal være ansvarlige for overvågningen på baggrund af ekspertise, kapacitet og
kompetencer.
I den udførende del af overvågningen indgår en række forskellige institutioner, men hvor hovedvægten ligger hos EPA’s regionale enheder og
det marine center. Andre deltagende institutioner er f.eks.
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• Statslige fiskerimyndighed (alle fiskeundersøgelser)
• Lokale myndigheder (prøver til analyse for almindelige stoffer som
næringsstoffer m.m.).
Slesvig-Holsten

Den centrale myndighed er Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt
und ländliche Räume, LANU, som står for såvel programtilrettelæggelse
som udførelse.
Den faglige koordinering på Forbundsniveau af metoder m.m. sker via et
landsdækkende samarbejde (LAWA), hvor de enkelte delstater deltager.
LAWA udarbejder generelle tekniske anvisninger som delstaterne kan
tilpasse de regionale forhold.
Holland

Overvågningen af overfladevand i Holland er opdelt på en række forskellige institutioner.
Overvågningen af de marine områder (både overgangs – og kystvande)
er en national opgave med ”Rijkswaterstaat” som den væsentligste aktør, men hvor også andre institutioner, herunder forskningsinstitutioner,
deltager. Det gælder bl.a. overvågning af arter i Vadehavet.
For vandløb og søer er overvågningen opdelt på en række forskellige
enheder.
Rijkswaterstaat udfører overvågningen i de største floder og søer, i alt 32
lokaliteter.
Den øvrige overvågning af ferskvandsområder udføres af provinser og
kommuner men primært af de såkaldte ”Watershappen”, som der findes
mange af i Holland.
Det er oplyst fra hollandsk side, at der foregår en række overvågningsaktiviteter, som ikke direkte er knyttet til vandrammedirektivet (og dermed
beskrevet i artikel 8 indrapporteringen). Som eksempel nævnes et udstrakt net af vandstandsmålestationer til brug for oversvømmelsesalarm.
9.3.2 Brug af konsulenter
Danmark

Alle kemiske analyser er udliciteret. Hertil kommer et varierende andel
af prøvetagning, analyse af biologiske prøver m.m., som dels varierer
mellem årene, dels mellem miljøcentrene. Enkelte modelopgaver er ligeledes udliciteret.
Irland

Udliciteret en lille del af de biologiske og hydromorfologiske opgaver og
analyser af miljøfremmede stoffer. Udlicitering sker centralt via EPA og
det marine institut.
Slesvig Holsten

De biologiske undersøgelser bliver 100% udliciteret. Hertil kommer ca.
5% af de mest specielle kemiske analyser.
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Holland.

Kemiske analyser udføres for det nationale program hos Rijkswaterstaat.
Derimod er de biologiske undersøgelser i høj grad udliciteret – skønsmæssigt svarende til 50%.
Det er ikke oplyst, hvordan analyser af kemiske og biologiske parametre
foretages for de dele af overvågningen, som ligger udenfor Rijkswaterstaat.

9.4

Opbygning af programmerne

Der er væsentlige forskelle i den måde, som programmerne overordnet
er opbygget på i Danmark, Slesvig-Holsten, Holland og Irland.
Slesvig-Holstens program er grundlægende opdelt i ét fuldt beskrevet
program for hvert af de 3 vanddistrikter, således at der er beskrevet 3
programmer med både kontrol, operationel og undersøgelses overvågning og for alle vandtyper (vandløb, søer osv.).
Det irske program er overordnet opbygget som et samlet program for
hele landet – men dog med en opdeling på vanddistrikter af lokaliteter
for både kontrol og operationel overvågning, se eks. for søer i tabel 9.2
og Ireland Environmental Protection Agency 2006.
Tabel 9.2. Opdeling af overvågning af søer i Irland på vanddistrikter og overvågningstyper.
Vanddistrikt

Art. 5 søer

1

26

2

1

3

181

4

12

5
6

Kontrolovervågning

Kontrol i % af
art 5 søer

Operationel
overvågning

Operationel i
% af art. 5 søer

5

19

14

54

1

100

0

0

17

9

60

33

0

0

6

50

113

18

16

47

42

90

7

8

30

33

7

322

25

8

65

20

Totalt

745

73

10

222

30

Derudover er der beskrevet delprogrammer for vandløb, søer, kystområder inkl. overgangsvande og grundvand i det irske overvågningsprogram for vand med tilhørende stationslister, parameterlister, frekvenser
osv. – meget lig opbygningen af det danske NOVANA program (se Ireland Environmental Protection Agency 2006.).
Det hollandske program er, som tidligere nævnt, ikke beskrevet samlet,
men består af en statslig del med en meget detaljeret beskrivelse af frekvenser, parametre m.m., samt en regionalt drevet del, som ikke findes i
en samlet beskrivelse.
Det danske program er ikke i samme måde som det irske eller slesvigholstenske beskrevet i forhold til opdelingen i vandrammedirektivet. I
prioriteringsoplæg til revisionen af overvågningsprogrammet lægges der
op til en inddeling i kontrol-, operationel- og undersøgelsesovervågning,
som efter vandrammedirektivet (se dog afsnit 9.7.1).
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9.5

Strategi for overvågningen

9.5.1 Danmark
Overordnet opdeling

Den overordnede strategi for det danske overvågningsprogram er en
inddeling af delprogrammerne i en intensiv overvågning med få stationer, årlige målinger, mange parametre og høj frekvens og en ekstensiv
del med mange vandområder, reduceret antal parametre, lavere frekvens og kun 1-2 gange i en 6-årig planperiode.
Desuden indgår et DEVANO program som operationel overvågning,
som designes årligt og hvor prøvetagningen i det enkelte vandområde
kun sker en gang i en 6-årig periode. Indhold i DEVANO-overvågningen
er tilstræbt lagt så tæt som muligt på den ekstensive overvågning.
VRD/HD

Direktiv- krav

Kontrolovervågning
Repræsentativ

Overvågning
grundvandsressourcen **

Operationel overvågning
Alle vandområder der er i risiko
for ikke at opfylde miljømål
Stedspecifik indsatsbestemt

Overvågningsprogram

NOVANA
Internationale og
nationale behov
for natur- og
miljøovervågning

Undersøgelsesovervågning

DEVANO
Regional
vidensindsamling
undersøgelser og
udredninger

* De skraverede områder markerer decentrale behov for operationel overvågning i relation til vand- og naturplanlægning og forvaltning
** Forpligtigelsen gælder ikke habitatdirektivet
Figur 9.1. det danske overvågningsprograms ophæng til vandramme- og habitatdirektiv.

Figur 9.1 viser sammenhængen mellem det danske overvågningsprogram og vandrammedirektivets inddeling i de 3 forskellige overvågningstyper.
Integreret overvågning

Det danske overvågningsprogram er på mange leder et integreret program, idet det omfatter alle overvågningsforpligtigelser og dermed afstemt i forhold til behov på tværs af programmet og til at udnytte synergier.
Det fremgår af figur 9.1, at den operationelle overvågning dækkes via
såvel NOVANA som DEVANO og evt. undersøgelsesaktiviteter, hvorimod kontrolovervågning alene er indeholdt i NOVANA. I den danske
rapportering til kommissionen vedr. overvågningen (Commission of the
European Communities, 2009) fremgår, at stort set alle overvågningslokaliteter i det danske program dækker såvel kontrol som operationel
overvågning.
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9.5.2 Irland (Ireland Environmental Protection Agency 2006)
Overordnet opdeling

Overvågningsprogrammet for overfladevand er meget stringent opdelt
efter VRD formål – kontrol, operationel og undersøgelse. Programmet er
yderligere underinddelt efter delformål dvs. for kontrolovervågning i
•
•
•
•

Under netværk 1: Repræsentativ overvågning
Undernetværk 2: Langtids trends
Undernetværk 3: Supplement og validering af risikovurdering
Undernetværk 4: Særlige områder nævnt i direktivet (oplande > 2.500
km2, særligt store vandforekomster m.m.)

og operationel i
• Undernetværk 1: Vurdere effekten af indsats ift. punktkilder
• Undernetværk 2: Vurdere effekten af indsats ift. diffuse kilder
• Undernetværk 3: Vurdere effekten af indsats ift. hydromorfologiske
påvirkninger
• Undernetværk 4: Overvåge områder i høj eller god tilstand
• Undernetværk 5: Overvåge arter og habitatområder i risiko.
Med denne meget detaljerede opdeling af programmet sikrer man sig, at
alle de nødvendige forpligtigelser i VRD tilgodeses og beskrives, som
eksemplet i tabel 9.3 viser.
Tabel 9.3. Eksempel på opdeling i delformål for kontrolovervågning, undernetværk 4 for vandløb: Særlige områder nævnt i
direktivet.
Delformål

Omfang af måleprogram
2

Oplande > 2.500 km

Måling i 4 store vandløb med oplande > 2.500 km2

Særligt store vandforekomster

Måling i 10 store vandløb i hvert vanddistrikt

Grænseoverskridende signifikante vandforekomster

Måling i 5 vandløb, som krydser grænsen til Nordirland

Målesteder ift. Exchange of information

Fortsatte målinger på 4 eksisterende målepunkter

Målesteder med signifikante stoftilførsler til havet

Måling i 20 vandløb som repræsenterer væsentlige stoftilførsler iht.
OSPARCOM

Der er et væsentligt overlap af stationer mellem de enkelte delformål i
tabel 9.3, således at f.eks. nogle af de 20 stationer iht. OSPARCOM er de
samme, som opfylder delformål om store oplande.
Det fremgår af beskrivelsen af den operationelle overvågning, at der også fokuseres på påvirkningsfaktorer, herunder et målenet for f.eks. diffus
belastning eller punktkilder, dvs. meget lig det danske vandløbsprograms kilderelaterede målenetværk.
Undersøgelsesovervågningen er generelt ikke så detaljeret beskrevet
som de to andre typer. Derimod er der for vandløb og søer beskrevet en
række aktiviteter, som påtænkes gennemført som undersøgelsesovervågning. Da der er tale om aktiviteter, som kan iværksættes som supplement til den øvrige overvågning, er der ikke sat antal stationer, frekvenser eller parametre på.
Det fremgår af tabel 9.4, at for en række af aktiviteterne i undersøgelsesovervågningen er der tale om muligheder, som ikke eller kun i begrænset form er afprøvet.
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Tabel 9.4. Undersøgelsesovervågning Irland.
Delformål

Aktivitet

Omfang

1. ikke-forklarede påvirkninger og forureningsuheld

Afhængig af omfang af særlige påvirkninger og uheld

Kan ikke estimeres

2. geografisk/rumlig screening og risikovurdering. Kildeopsporing til at verificere indsatsprogram.

”Snapshot”målinger (biologiske og
kemiske) i alle små vandløb i et givent
opland

Rullende program omfattende i princippet alle 4000 vandområder identificeret i
artikel 5 udpegning.

3. Elektronisk alarm og screening. Til at ”afsløre” enkeltudledninger

Kontinuert overvågning på knudepunkter af bl.a. ilt.

Introduceres på prøvebasis

4. Remote sensing

Flyfotografering evt. satellit som støtte
til hydromorfologiske vurderinger

I princippet det hydromorfologiske net
(vandløb som ikke opfylder målet som
følge af fysiske forandringer)

1. ikke-forklarede påvirkninger og forureningsuheld

Afhængig af omfang af særlige påvirkninger og uheld

Kan ikke estimeres

2. remote sensing

Ikke beskrevet

Overvågning af utilgængelige søer.

Vandløb

Søer

Kystvand
Der er ikke beskrevet aktiviteter i undersøgelsesovervågning for kystområder.

Intensiv/ekstensiv overvågning.

Der er ikke på samme måde som i det danske overvågningsprogram
skelnet mellem intensiv og ekstensiv overvågning. Det er generelt angivet i det irske program, at visse undernetværk af kontrolovervågningen
kræver større frekvens f.eks. til vurdering af langtidseffekter eller til beregning af stoftransport. Desuden indgår alle kvalitetselementer i VRD i
kontrolovervågningen.
Det nærmere omfang af kontrol og operativ overvågning gennemgås i
kapitel 10.
Integreret overvågning

Der er en høj grad af overlap mellem kontrol- og operationel overvågning i Irland, idet f.eks. alle vandløbsstationer i kontrolovervågningen ligeledes indgår i den operationelle, og næsten alle søer er inkluderet i
begge overvågningstyper.
Det understreges i det irske program, at det er sikret, at der er en god integration mellem overfladevandstyperne, men også med grundvandet
og forureningskilder. Som eksempler nævnes:
• At stoftransportstationer er placeret strategisk i forhold søer og kystvande
• At tilførsel af grundvand til vandløb er væsentlig i perioder med lav
nedbør og dermed er data fra grundvandsovervågning nødvendige
• At programmet integreres med tilsynsdata fra punktkilder som f.eks.
rensningsanlæg.
Strategi vedr. miljøfremmede stoffer

Der har været gennemført en screeningsundersøgelse forud for programmets opbygning til brug for design af selve programmet.
På den baggrund er det besluttet at gennemføre analyser af prioriterede
stoffer samt 43 andre relevante stoffer på samtlige kontrolovervågnings-
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stationer i vandløb(188) og marine områder (25) – både i vandfasen samt
i sediment og biota.
Modeller i implementering af vandrammedirektivet

EPA i Irland har udarbejdet en syntese rapport vedr. implementering af
modeller i forhold til Vandrammedirektivet (Ireland Protection Agency
2005). Det er primært tale om modeller til de forvaltningsmæssige dele af
direktivets implementering såsom til karakterisering, valg af virkemidler
m.m., men der nævnes også brug af modeller til en ”rumlig og tidsmæssig opløsning af overvågningsresultater”. En nærmere vurdering af disse
modeller er ikke foretaget i nærværende rapport.
9.5.3 Slesvig-Holsten (Landesregierung Schleswig-Holstein 2008)
Overordnet opbygning

Overvågningsprogrammet for overfladevand er meget stringent opdelt
efter VRD formål – kontrol, operationel og undersøgelse. I lighed med
det irske program henvises til de undernetværk, som er nævnt i VRD –
dog uden at der hverken for kontrol eller operationel overvågning indgår en tydelig dokumentation for de enkelte undernetværk.
Som tidligere nævnt er der beskrevet et selvstændigt program for hvert
af de 3 vanddistrikter i Slesvig-Holsten.
Undersøgelsesovervågningen omtales kun perifert og med de generelle
definitioner som findes i VRD (forureningsuheld, ukendte påvirkninger/kilder osv.). Der konkluderes, at et koncept for denne type overvågning ikke generelt kan fastlægges, men må designes i forbindelse med
hvert eneste tilfælde – både hvad angår parametre og den tidsmæssige
udstrækning. Som eksempel indgår der i programmet for 2009 måling af
okker i vandløb.
Intensiv/ekstensiv overvågning

Der er ikke på samme måde som i det danske overvågningsprogram
skelnet mellem intensiv og ekstensiv overvågning. Det er generelt angivet i Slesvig-Holstens overvågningsprogram, at en øget frekvens i forhold til VRD’s generelle krav kan være nødvendig, såfremt der er store
udsving i kvalitetselementerne (kemiske og biologiske), samt at visse dele af kontrolovervågningen kræver større frekvens f.eks. til vurdering af
langtidseffekter eller til beregning af stoftransport. Desuden indgår alle
kvalitetselementer i VRD i kontrolovervågningen.
Det nærmere omfang af kontrol og operationel overvågning gennemgås i
afsnit 10.
Integreret overvågning.

Der er generelt en meget lav målopfyldelse ved baseline for vandområderne i Slesvig-Holsten (se tabel 10.1, 10.6 og 10.11), hvilket afspejler sig i
det overlap, der er mellem kontrol og operationel overvågning.
Af tabel 9.5 fremgår, at meget få lokaliteter udelukkende indgår i kontrolovervågningsprogrammet, hvorimod størsteparten af kontrolovervågningen sker på lokaliteter, hvor der samtidig er et behov for operationel overvågning.
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Tabel 9.5. Opgørelse af overvågningslokaliteter i overfladevand i Slesvig-Holsten fordelt
på overvågningstyper.
Kontrol

Kontrol + operationel

Operationel

Vandløb

5

11

248

Sø

0

9

42

Kystområder

6

17

12

9.5.4 Holland

Den manglende overordnede beskrivelse af overvågningsprogrammet i
Holland umuliggør en samlet beskrivelse af programmet. Der er dog i de
hollandske vandplaner (Ministerie van Verkeer en Waterstaat 2008) lavet
en opdeling i kontrol og operationel overvågning, som en indikation af
programmets størrelse – for nærmere beskrivelse se afsnit 10. Denne opgørelse svarer godt overens med den hollandske indrapportering i forbindelse med VRD’s artikel 8 (Ministerie van Verkeer en Waterstaat
2005).
Intensiv/ekstensiv overvågning

Der er ikke på samme måde som i det danske overvågningsprogram
skelnet mellem intensiv og ekstensiv overvågning.
Det nationale program i regi af Rijkswaterstaat har dog overordnet set
karakter af et intensivt program med årlige undersøgelser, mange parametre og høj, men differentieret frekvens. Nærmere beskrivelse se afsnit
10.
Integreret overvågning

Det fremgår af kortbilagene i Ministerie van Verkeer en Waterstaat
(2008), at kun ganske få overvågningslokaliteter er ”ren” kontrolovervågning, medens de fleste kontrolovervågningslokaliteter samtidig også
indgår i det operationelle netværk. Dette skal ses i relation til, at der i de
hollandske vandplaner er angivet, at kun ganske få vandområder (ca.
15%) opfylder målene for kemisk tilstand og ingen opfylder for tilstand
målt på biologiske kvalitetselementer.

9.6

Revision af programmerne

Overordnet set gælder for de 3 øvrige lande, at programmerne er 6 årlige, dvs. følger vandrammedirektivets kadence. Det understreges dog også i alle programmerne, at der er tale om dynamiske programmer, hvor
ny viden inddrages løbende – både i forhold til at tage nye parametre,
lokaliteter osv. ind og til at opgive parametre, lokaliteter osv. Denne strategi er mest udtalt for så vidt angår miljøfremmede stoffer.
Det irske program er beskrevet i en 3-årig cyklus, hvor det overordnet er
intentionen at gentage programmet i en efterfølgende 3-årig periode,
men foretage evt. rettelser.
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9.7

Vandrammedirektivets overvågningskrav

I VRD er der opstillet overvågningsfrekvenser for kontrolovervågningen
som også er retningsgivende for den operationelle overvågning (Commission of the European Communities 2000). Frekvensen skal dog fastsættes sådan, at der fremkommer et acceptabelt pålideligheds- og præcisionsniveau.
Tabel 9.6. Antal prøvetagninger/måleår for udvalgte parametre i vandrammedirektivet.
Kvalitetselement

Vandløb

Søer

Overgangsvande

Kystvande

Fytoplankton

2

2

2

2

Makroinvertebrater

1

1

1

1

Vegetation

1

1

1

1

Fisk

1

1

1

Biologisk

Fysisk-kemisk
Iltning

4

4

4

4

Næringsstof

4

4

4

4

Prioriterede stoffer

12

12

12

12

Andre forurenende stoffer

12

12

12

12

I tabel 9.6 er der vist det antal prøvetagninger, der som minimum skal
gennemføres indenfor et måleår i henhold til vandrammedirektivet. Generelt angiver direktivet, at der skal gennemføres kontrolovervågning et
år indenfor en planperiode, dvs. 6 år. Opfyldelse af forpligtigelser i forhold til andre direktiver, aftaler eller konventioner kan medføre andre
minimumskrav.

9.8

Sammenfatning generelt

Gennemgangen af overvågningsprogrammerne for overfladevand for
Slesvig-Holsten, Holland, Irland og Danmark har vist en række fælles
træk, men også at der er væsentlige forskelle landene imellem i strategi,
organisering, volumen af programmerne m.m. En af de væsentlige ting i
den forbindelse er, at det operationelle program generelt set er foranderligt fra år til år. Hertil kommer at beskrivelserne af programmerne er af
forskellig detaljeringsgrad.
Af forhold, som er mere eller mindre ens landene imellem, kan nævnes:
• Alle landenes programmer søger at integrere flere forskellige forpligtigelser, selvom den overordnede ramme er vandrammedirektivets
(VRD) forpligtigelser. Det betyder, at der kun i lille omfang findes
overvågningsprogrammer for overfladevand udenfor de beskrevne
(Holland ukendt).
• Alle landenes programmer bygger på tidligere programmer, bl.a. for
at bevare tidsserier
• Alle landenes overvågningsprogram integrerer kontrol og operationel
overvågning, således at kontrolovervågningslokaliteter også kan
dække et operationelt behov.
• Alle lande gennemfører en overvågning, som generelt overstiger
VRD’s mindstekrav – både mht. frekvenser og intervaller, dvs. antal
år i en planperiode.
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• Alle lande har udliciteret dele af overvågningen – men forskellige parametertyper i de forskellige lande (biologi i Slesvig-Holsten og Holland, kemi i Danmark og Irland).
• Alle landene har opbygget en organisation omkring overvågningen,
hvorigennem man bl.a. sikrer ensartede metoder, datastrømme og
programudvikling.
For Irland, Slesvig Holsten og Danmark er overvågningsprogrammerne
primært beskrevet i forhold til forpligtigelser i Vandrammedirektivet,
men med inddragelse af forpligtigelser ift. andre EU direktiver, konventioner m.m.. Der er ikke oplyst om væsentlige overvågningsprogrammer
for overfladevand ud over dem, som er beskrevet i denne sammenhæng.
Den samlede hollandske overvågningsindsats synes at indeholde væsentlige elementer udover den nationale overvågning, men dette har ikke kunnet beskrives.
Overvågningen i de øvrige lande er beskrevet som enten kontrol
og/eller operationel overvågning. Dermed er der ikke som i det danske
en opdeling i intensiv/ekstensiv overvågning. Det fremgår dog af Irlands og Slesvig-Holstens beskrivelser af programmerne, at det i forhold
til forskellige formål er nødvendigt med en høj frekvens af målinger. Det
hollandske nationale program for vandløb, søer og kystnære områder
kommer i sin opbygning rimelig tæt på den danske intensive overvågning, idet frekvenserne er høje, der indgår mange parametre og der er tale om årlige målinger.
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10 Overvågningsprogrammer for vandløb,
søer og kystområder

10.1 Forklaring til afsnit om delprogrammer
Landenes overvågningsprogrammer er i det følgende opdelt på en række parametre og på intervaller af hhv. kontrol og operationel overvågning (for DK dog opdelt efter intensiv/ekstensiv og DEVANO). For at en
sådan opdeling kan være overskuelig, betyder det, at en række detaljer i
programmerne ikke kan afspejles i skemaerne. Nogle er, så vidt det har
været muligt, forsøgt beskrevet i teksten under tabellerne. Dog er der for
det danske program kun medtaget de væsentligste, idet dette program
forudsættes rimeligt bekendt.
Generelt indgår elementer som
• Metoder
• Oparbejdningsniveau af biologiske prøver
• Delprøver (f.eks. dybder eller delprøver til bundfauna)
• Parameterindhold i ”pakker” (f.eks. antal enkeltstoffer i miljøfremmede stoffer)
ikke i analysen. Disse elementer kan have væsentlig indflydelse på det
ressourceforbrug, der skal anvendes til en given analyse.
Tabellerne angiver generelt antal målepunkter, hvor den pågældende
parameter/parameterpakke indgår, samt med hvilken frekvens f.eks. i
tabel 10.2 fysisk/kemiske i kontrolovervågning 188 (12) betyder, at på
188 stationer måles der fysisk/kemiske parametre 12 gange årligt.
Parameterpakker:
• Fysisk/kemiske parametre dækker over de almindelige næringsstoffer N og P samt organisk stof. Hertil kan andre parametre som pH, ilt,
ledningsevne m.m. indgå. Det er forskelligt fra program til program,
hvilke fraktioner ud over total N og P, som analyseres (NH3, NO3,
PO4 osv.)
• Prioriterede stoffer dækker over de 41 prioriterede stoffer, som indgår
i vandrammedirektivets bilag IX. I de fleste landes overvågningsprogrammer skelnes der mellem prioriterede stoffer og andre relevante
miljøfremmede stoffer.
• Relevante MFS dækker over mange forskellige parametre, som kommer fra andre bilag til VRD, andre direktiver, fra konventioner, eller
som de enkelte lande har ønsket medtaget i analyseprogrammet ud
fra en national vurdering af risiko for forekomst. Parameterlisterne
rækker fra ganske få stoffer til flere hundrede.
Kontrolovervågningen er for de fleste lande rimeligt præcist beskrevet
og kører i en fast turnus.
Den operationelle overvågning er derimod i nogle lande kun beskrevet i
overordnede termer og det endelige omfang bestemmes årligt ud fra behov for antal lokaliteter, parametre og frekvenser. For at få et billede af
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overvågningsindsatsen i de pågældende lande, har det derfor været
nødvendigt at beskrive enkeltårsprogrammer med den risiko, at den
samlede overvågningsindsats over en f.eks. 6-årig periode over- eller
underestimeres.
Specielt med hensyn til miljøfremmede stoffer lægges der op til meget
differentierede programmer, hvor kendskab til udledninger i oplandet er
bestemmende for, om der skal måles, hvilke parametre og hvor ofte.
Det er tidligere beskrevet, at for alle landene er en del af kontrolovervågningen samtidig også operationel overvågning. Dette er håndteret i
skemaerne på den måde, at målepunkter, som tilgodeser begge formål,
kun er medtaget som kontrolovervågning, og dermed reflekterer linjerne
med den operationelle overvågning kun den ”rene” operationelle overvågning.
Det gælder for de sammenfattende tabeller 10.5, 10.10 og 10.15, at den
meget forskellige strategi og ofte store differentiering i programmerne
gør en detaljeret sammenligning umulig.
I de sammenfattende tabeller er der derfor lavet et årligt gennemsnit (antal ”stationsår”) af landenes overvågningsprogrammer vurderet ud fra få
parametre/parameterpakker og samlet for såvel kontrol som operationel
overvågning. Dette er gjort, fordi de fleste landes kontrolovervågningsnetværk samtidig indgår som en del af den operationelle overvågning.
Der er i tabellerne samtidig angivet en række parametre, som kan tjene
som sammenligningsgrundlag.
Stationsantallet, som indgår, er angivet pr. år (”stationsår”), dvs. fundet
ved at inddrage antal af stationer med årlige målinger helt, antal af stationer med 3 årlig cyklus med 1/3 og stationer med 6-årlig cyklus med
1/6. For Slesvig-Holsten gælder, at der generelt for den operationelle
overvågning er anvendt data fra prøvetagningsprogram 2009.
Det hollandske program er kun inddraget, hvor der har været en entydig
beskrivelse. I øvrigt henvises til afsnit 10.8 for en beskrivelse af den hollandske overvågning for overfladevand.

10.2 Vandløb
Der er i tabel 10.1 sammenstillet en række vandløbssrelaterede data til
brug som sammenligningsgrundlag mellem landene. Mere generelle data om landene findes i tabel 4.1.
Angivelsen ”målopfyldelse ved base line” dækker over landenes vurdering af, hvor stor en del af vandområderne, hvor målet vil blive nået
uden yderligere indsats.
I skemaet er medtaget oplysninger fra en EEA rapport (EEA 1996) om
design af overvågningsprogrammer for ferskvand. Det er kun oplysninger vedr. vandløb, hvor der findes data fra de fleste af de her anvendte
lande. Det ses bl.a., at der er væsentlig forskel på det antal km. vandløb,
som kan opmåles ud fra objektive kriterier og det antal, som landene
selv har opgivet i forbindelse med EEA rapportens udarbejdelse. For DK
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og IE går tallene i hver sin retning, og det, der er medtaget i vandplanerne svarer for DK til det opmålte og for Irland ligger under det objektivt
målte. Endvidere er angivet antal flodmundinger opgjort på et ensartet
grundlag. Denne oplysning kan give en indikation af det antal stoftransportstationer, som er nødvendige for at dække en given andel af afstrømningen fra et land.
De øvrige oplysninger i tabel 10.1 er primært samlet fra de 3 øvrige landes forslag til vandplaner, som kom i høring i slutningen af december
2008. Det er oplyst fra By- og Landskabsstyrelsen, at der ikke foreligger
en endelig dansk opgørelse af vandløbsvandområder, men at det forventes, at det samlede antal km vandløb, som bliver inkluderet i vandplanerne, vil være ca. 27.000 km (Lars Kjellerup Larsen, BLST pers. komm.).
Der er til sammenligningen anvendt et foreløbigt antal vandløbsvandområder fra en bemærkning i kommissionsrapporten vedr. overvågningsprogrammer til brug som sammenligningsgrundlag for Danmark
(Commission of the European Communitites 2009).
Tabel 10.1. Generelle data vedr. vandløbsvandområder.
Danmark

Slesvig-Holsten

Holland*

Irland

Antal vanddistrikter

4

3

4

7

Antal flodmundinger

281

Ca. 90

27

341

Km vandløb angivet i EEA rapport
som opmålt/angivet af medlemsstaten

28.000/62.000

Ikke oplyst for delstater – kun for hele
Tyskland

20.100/Ikke oplyst

33.700/13.000

Km. vandløb fra vandplaner

Ca. 27.000 km

Ca. 6000

Ikke tilgængeligt

Ca. 25.000

Vandløbsvandområder

Ca. 5.000 **

566

251

Ca. 4.400

Målopfyldelse for vandløb baseline

Ikke opgjort

1%

0%

43%

*Det angives i vandplanerne for Holland (Ministerie van Verkeer en Waterstaat 2008), at ingen vandområder opfylder de biologiske krav og kun ca. 15% opfylder de kemiske krav. Det anføres endvidere, at der ud over de angivne vandområder er ca. 250
”øvrige” vandområder, primært kanaler af forskellig slags.
** Angivet i Commission of the European Communitites (2009) som bemærkning: “Denmark is undertaking a re-deliniation of
riwer water bodies intended to reduce the total number to ca. 5.000”

10.2.1 Opdeling af vandløbsprogrammer

I tabellerne 10.2-10.4 er vandløbsprogrammerne for IE, SH og DK opdelt
på en række parametre/parameterpakker.
Tabel 10.2. Det irske vandløbsprogram (Ireland Environmental Protection Agency 2006).
Antal over våg
FytoFytoningspunkter benthos plankton

Vegetation

Makroinvertebrater

Fisk

Vandmængde

Fysisk/ Prioriterede Øvrige relekemisk
stoffer
vante MFS

Kontrolovervågning
Årligt
Hvert 3. år

188
(kontinuert)
188 (1)

188 (1)

188 (1)

188(1)

188 (12)

188 (1)

Hvert 6. år

188 (12)

*

*

*

Operationel
overvågning
Årligt
Hvert 3. år
*Fastlægges ud fra kilder i oplandet.
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1100
2700 (1)

2700(1)

1100 (4)

Kommentarer til tabel 10.2:
• Stoftransportstationer til opgørelse af belastning af marine områder
og søer er delt mellem kontrol og operationel overvågning. Hovedparten af de ca. 1100 lokaliteter i den operationelle overvågning, hvor
der analyseres for vandkemiske parametre, indgår også i det biologiske program.
• I den operationelle hydrometriske overvågning indgår lokaliteter,
som drives af vandkraftværker og lokale myndigheder.
• Der angives i overvågningsprogrammet en dækning for det irske
program på ca. 2,5 målestation/1000 km2 for kontrolovervågning og
ca. 35/1000 km2 for det operationelle program.
• Alle stationer i kontrolovervågningen indgår samtidig i det operationelle program.
• I det operationelle program indgår også lokaliteter i vandløb, som har
høj eller god tilstand for at vurdere om indsatser til bevarelse af høj
eller god tilstand er effektive.
• Miljøfremmede stoffer indgår kun i kontrolovervågningen (undtagen
prioriterede stoffer) og den operationelle overvågning, såfremt de udledes i signifikante mængder i oplandet.

Tabel 10.3. Vandløbsprogram for Slesvig-Holsten (Landesregierung Schleswig-Holstein 2008, Landesregierung SchleswigHolstein 2009)
Antal overvågningspunkter

Fyto- Fytoplank- Vege- Makroinverbenthos
ton
tation
tebrater

Fisk

Vandmængde

Fysisk/
kemisk

16

16 (12)

Prioriterede Øvrige relestoffer
vante MFS

Kontrolovervågning
Årligt
Hvert 2. år
Hvert 3. år

15 (1)
15 (1)

15 (

15 (1)

15 (1)

90*

90*

**

**

Operationel
overvågning
Årligt
Hvert 3. år

29
90*

29 (12)
140 (6-12) *

* Afspejler prøvetagningsprogram 2009 i ét ud af 3 vanddistrikter.
** Inddrages afhængig af udledning i oplandet.

Kommentarer til tabel 10.3:
• Den operationelle overvågning af vandløb i Slesvig-Holsten er fleksibel og ændrer sig fra år til år afhængig af hvilket vanddistrikt, der det
pågældende år er i fokus. Tallene i tabel 10.3 for operationel overvågning er fra prøvetagningsprogram 2009. Der veksles mellem de 3
vanddistrikter i SH, så den operationelle overvågning kører i en 3årig turnus. De ca. 140 stationer med kemiske analyser dækker over
en række forskellige formål med hovedparten på støtteparametre til
biologiske undersøgelser (90), men hvor der også indgår lokaliteter til
belysning af diffus næringsstoftransport, punktkilder, referencevandløb m.m. Ikke alle biologiske parametre indgår på alle stationer i den
operationelle overvågning, men sammensættes afhængig af årsag til
manglende målopfyldelse. For en del at lokaliteterne udtages der også prøver til analyse for nogle enkelte tungmetaller. Der er i udkast til
vandplaner i alt i de 3 vanddistrikter (Landsregierung SchleswigHolstein 2009) identificeret ca. 260 vandområder, hvor der skal gen57

nemføres en operationel overvågning. Derfor synes 2009 at give et
rimeligt gennemsnit for den 3-årige overvågningsturnus for så vidt
angår den biologiske overvågning.
• De 29 stoftransport stationer, der årligt indgår i den operationelle
overvågning, er faste målestationer i oplande til søer og kystområder.
• Der indgår i varierende grad også et mindre kemisk måleprogram
som undersøgelsesovervågning af okkerbelastede vandløb, i 2009 i alt
17 stationer.
Tabel 10.4. Det danske vandløbsprogram (inkl. LOOP målestationer) (Bijl et al. 2007).
Antal overvåg
ningspunkter

Fytoplankton Vegetation Makroinver+- benthos
tebrater

Fisk

Vandføring Fysisk/kemisk Prioritere- Øvrige relede stoffer* vante MFS*

Intensiv
overvågning
Årligt

50 (1)

50 (1)

50 (1)

Hvert 3. år

207 (12**)

201 (18)/50 (1)

10 (12)

10 (12)

Ekstensiv
overvågning
Årligt

250

Hvert 3. år

160 (1)

160 (1)

160 (1)

160 (1)

Hvert 6. år

640 (1)

390 (1)

640 (1)

640*** (1)

310 (1)

****

DEVANO
Gnst. af 2007 og
2008

* Indgået 2003-06, derefter etårigt særprogram.
** Vingemålinger, derudover kontinuert vandstand på de fleste stationer.
*** Nogle stationer hvert 3. år.
**** Kun udvalgte stationer

Kommentarer til tabel 10.4:
• I opgørelsen af det danske overvågningsprogram er der ikke inddelt
efter kontrol og operationel overvågning, men brugt de samme termer som i programmet. I den indrapportering iht. artikel 8, som DK
foretog i 2007 er stort set alle vandløbslokaliteter i det intensive og
ekstensive program angivet som såvel kontrol som operationel overvågning.
• Lokaliteter i DEVANO indgår kun én gang i en programperiode.
10.2.2 Sammenligning af vandløbsprogrammer

Til brug for en sammenligning for de biologiske parametre er der i det
følgende skema angivet antallet af vandområder primært hentet fra de
øvrige landes udkast til vandplaner. Dette sammenligningsgrundlag er
relevant for den biologiske overvågning, idet såvel kontrol som operationel overvågning knytter sig til begrebet vandområde.
Derimod er det vandkemiske program sat i relation til landenes areal,
idet en meget væsentlig del af vandkemiske målinger anvendes til at beregne vand- og stofafstrømning fra landenes areal. Antallet af flodmundinger kan også give et groft indtryk af, hvor mange stoftransportstationer, der skal med i overvågningen for at dække en given del af afstrømningen fra et land.
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I tabellen er der for vandløb sammenstillet en række data for vandløbsovervågningen primært baseret på simple vandkemiske målinger (dvs.
næringssalte, organisk stof m.m.) og anvendelse af biologiske parametre
i overvågningen (primært makrofauna og fisk).
Tabel 10.5. Sammenstilling af vandløbsprogrammer.
Vandløbsovervågning

Danmark

Slesvig-Holsten

Holland***

Irland

Antal stationsår med vandkemi

Ca. 210**

185 *

Ingen data

Ca. 1.100

Frekvens for vandkemiske parametre

5-18

6-12

13-27

4-12

Ca. antal prøver til vandkemisk analyse

4.000

2.000*

Ingen data

6.600

Antal prøver kemi/ areal x 1000 km2

93

127

Kan ikke beregnes

94

Antal prøver kemi/ km vandløb x 1000

148

333

Kan ikke beregnes

264

Ca. 700

95 *

Ingen data

960

Ca. 5.000 ****

Ca. 600

Ca. 250

Ca. 4.400

Antal stationsår med biologiske parametre
Antal vandområder
Km vandløb i vandplaner

27.000

6.000

Ingen data

25.000

Stationsår biologi/antal vandområder x 100

Ca. 15

Ca. 15

Kan ikke beregnes

Ca. 22

Stationsår biologi/1000 km vandløb

Ca. 25

Ca. 15

Kan ikke beregnes

Ca. 40

Antal flodmundinger
Landareal km2

281

Ca. 90

27

341

43.000

15.700

34.000

70.000

* Baseret delvist på 2009 måleprogram.
** Ikke medtaget stationer med kun1 prøve/år.
*** Alene for det nationale program (Commission of the European Communities 2009)).
**** Se bemærkning til tabel 10.1.

Vandkemiske målinger kan have flere formål:
• Opgørelse af stoftransport til søer eller marine områder
• Opgørelse af belastning fra forskellige kildetyper (f.eks. målinger i
landbrugsoplande eller med punktkildebelastning)
• Støtteparameter til biologiske undersøgelser.
Alle 3 typer af målinger indgår i et eller flere af landenes programmer.
Det er markeret med gråt i tabel 10.5, hvilke parametre der er anvendt i
den overordnede vurdering i tabel 2.4 og 10.6.
I forhold til kvalitetselementerne i VRD indgår de hovedsageligt på et eller andet niveau i alle landenes overvågningsprogrammer (dog lidt
uklart mht. nogle biologiske parametre i det nationale hollandske program). For de biologiske parametre kan nævnes, at fytoplankton og
-benthos i vandløb indgår i såvel det irske, tyske og hollandske, men ikke det danske program. Desuden er der væsentlige forskelle i omfanget
af analyser af miljøfremmede stoffer og effektmålinger af disse, og disse
forskelle har det ikke været muligt at kvantificere.

10.3 Sammenfatning for vandløb
Tabel 10.6. Overordnet sammenligning af overvågningsprogrammer for vandløb.
Antal prøver kemi/ areal

Danmark

Slesvig-Holsten

Holland

Irland

x

Xx

-

X

Antal prøver kemi/ km vandløb

x

Xxx

-

Xx

Stationsår biologi/antal vandområder

x

X

-

Xx

Stationsår biologi/ km vandløb

xx

X

-

Xxx
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Forklaring, forbehold m.m. til tabel 10.6 fremgår af sammenfatningen,
afsnit 2
Det går generelt igennem programmerne fra de 3 øvrige EU lande, at såvel kontrol som operationel overvågning sker enten årligt eller 2 gange i
en planperiode, og få elementer indgår kun hvert 6. år. Derimod er der
en række programdele i det danske program, som kun indgår én gang i
en planperiode samt at DEVANO grundlæggende er tænkt gennemført
én gang i programperioden for det enkelte vandområde.
De biologiske parametre, som indgår i programmerne, er i det væsentlige VRD’s kvalitetselementer, som beskrevet i direktivets bilag V. De fleste parametre som vegetation, bundfauna eller fisk forudsættes medtaget
1 gang pr. undersøgelsesår, hvilket går igen i de fleste overvågningsprogrammer. I de øvrige landes programmer indgår både fytoplankton og
fytobenthos, mens disse elementer ikke indgår i det danske.
Laves sammenligningen af biologiske undersøgelser i forhold til både
antal vandområder og km. vandløb, som indgår i vandplanerne (foreløbige for DK) ses det, at der i Irland er den tætteste dækning, mens tætheden i DK og SH er betydeligt mindre og ikke væsentlig forskellig.
Inddrages yderligere det forhold, at den forventede målopfyldelse uden
yderligere indsats er betydeligt højere i Irland end i Slesvig-Holsten, bliver forskellene endnu mere markante. Det er ikke muligt at inddrage
denne parameter for de danske forhold, da opgørelsen af forventet målopfyldelse uden yderligere indsats endnu ikke foreligger.
For de miljøfremmede stoffer er programmerne endnu mere forskellige
end for de øvrige parametre. Generelt indgår dog analyser af prioriterede stoffer, evt. andre MFS og metaller i vandfasen i kontrolovervågningen og i visse programmer også i biota og sediment. For den operationelle overvågning er de fleste programmers inddragelse af MFS og/eller
metaller afhængig af, om der kan identificeres udledninger i oplandet.
Spændvidden for de anvendte frekvenser for måling af de almindelige
kemiske parametre i programmerne er stor. Generelt set er frekvenserne
i det danske intensive program og i det hollandske nationale program de
højeste og på niveau. For de fleste delelementer i landenes overvågningsprogrammer gælder, at frekvenserne ligger over VRD’s mindste
krav og at der typisk i kontrolovervågningen er månedlig prøvetagning
til bestemmelse af næringsstoffer m.m..
Der er meget stor forskel på det samlede antal overvågningslokaliteter til
måling af almindelige kemiske parametre i Irland sammenlignet med
Slesvig-Holsten og Danmark.
Det er ikke muligt at sammenligne antal af målelokaliteter med almindelige vandkemiske parametre, idet flere forskellige formål dækkes (belastning, typeoplande, støtte til biologiske parametre m.m.). Der er dog
overordnet den sammenhæng, at for at dække en given del af afstrømningen skal antallet af målepunkter være størst i Irland og Danmark og
meget mindre i Holland.
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Der er lavet en grov sammenregning af antal enkeltprøver til analyse af
næringsstoffer m.m. i DK, SH og IE. Herved udlignes forskelle i stationer
og frekvenser. Det er vanskeligt at finde én dækkende sammenligningsparameter, men i tabel 10.5 er der udregnet antal prøver i forhold til landenes areal (relevant i forhold til afstrømningen fra det samlede landområde) og det antal km. vandløb, som indgår i vandplanerne. Sammenholder man begge udregningsmåder som vist i tabel 10.6, fremgår det, at
niveauet er lidt højere i SH end i Irland med det danske niveau som det
laveste.

10.4 Søer
Der er i tabel 10.7 sammenstillet en række sørelaterede data til brug som
sammenligningsgrundlag mellem landene. Mere generelle data om landene findes i tabel 4.1.
Tabel 10.7. Generelle data vedr. vandområder
Antal vanddistrikter

Danmark

Slesvig-Holsten

Holland*

Irland

4

3

4

7

Søer DK, NL og SH fra vandplaner

Ca. 950 **

78

Ca. 200 ****

809 ***

Målopfyldelse for søer ved baseline

Ikke opgjort

14%

0%

55%

*Det angives i vandplanerne for Holland, at ingen vandområder opfylder de biologiske krav og kun ca. 15% opfylder de kemiske
krav.
** Kun større søer. Dansk antal Poul Vang Nielsen, BLST (pers. komm.)
*** Commission of the European Communities (2009).
**** Sammentælling fra vandplaner

Angivelsen ”målopfyldelse ved base line” dækker over landenes vurdering af, hvor stor en del af vandområderne, hvor målet vil blive nået
uden yderligere indsats.
De øvrige oplysninger i tabel 10.6 er primært samlet fra de 3 øvrige landes forslag til vandplaner, som kom i høring i slutningen af december
2008. Oplysningerne vedr. vandområder i DK er foreløbige, men det er
tilkendegivet fra By- og Landskabsstyrelsen, at antallet af søer er det forventelige antal.
10.4.1 Opdeling af søprogrammer

For alle landes søprogrammer gælder, at der for de fysisk/kemiske parametre også kan indgå prøvetagning i flere dybder, men at dette ikke er
reflekteret i tabellerne. Tallene i tabellerne giver således kun et billede af
omfang af lokaliteter, hvor der som minimum udtages prøver af overfladevandet.
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Tabel 10.8. Det irske søprogram (Ireland Environmental Protection Agency 2006).
Antal overvåg
ningspunkter

Fytoplankton Vegetation Makroin+ -benthos
vertebrater

Fisk

Vandstand

Fysisk/
kemisk

Prioriterede Øvrige relestoffer
vante MFS

Kontrolovervågning
Årligt
Hvert 3. år

73
73 (12)

73 (1)

73 (1)

73 (1)

73 (4)*
73 (12)

73(12)

xx (12) **

Operationel
overvågning
Årligt
Hvert 3. år

159
139 (4)****

139 (1)

139 (1)

139 (1)

20 (8-12) ***
139 (4)

* Søer i kontrolovervågning overvåges vandkemisk med 12 prøver hvert 3. år og 4 prøver de øvrige år.
** Måles kun hvis der sker udledning i oplandet.
*** Drikkevandskontrol.
**** Kun fytoplankton.

For 63 af de 73 søer i kontrolovervågningen er det angivet, at de samtidig
indgår som operationel overvågning.
Tabel 10.9. Slesvig-Holstens søprogram (Landesregierung Schlewig-Holstein 2008, Landesregierung Schleswig-Holstein,
2009).
Antal overvåg
ningspunkter

Fytoplankton Vegetation Makroinver+ -benthos
tebrater

Fisk

Vandstand

Fysisk/
kemisk

Prioriterede Øvr. relevante
stoffer
MFS + metaller

Kontrol
overvågning
Årligt

2 (9)

Hvert 3. år
Hvert 6. år

2 (1)

2 (1)

2 (1)

8 (1)

8 (1)

8 (1)

8 (12)

2 (9)
8 (12)

2 (2) *

8 (12)

Operationel
overvågning
Hvert 3. år **

16 (6-7)

16 (1)

16 (1)

16 (1)

16 (7)

16 (2) *

* Kun få metaller.
**Afspejler prøvetagningsprogram 2009 i ét ud af 3 vanddistrikter.

Kommentarer til tabel 10.9.
• I kontrolovervågningen indgår 2 søer, som også indgår i et overvågningsprogram på Forbundsniveau.
• Den operationelle overvågning af søer i Slesvig-Holsten er fleksibel
og ændrer sig fra år til år afhængig af hvilket vanddistrikt, der det
pågældende år er i fokus. Tallene i tabel 10.9 for operationel overvågning er fra prøvetagningsprogram 2009. Der er i alt i de tre vanddistrikter identificeret ca. 50 søer, som skal indgå i det operationelle
program. Derfor synes 2009 at give et rimeligt gennemsnit for den 3årige overvågningsturnus.
• I ca. halvdelen af de søer, som indgår i programmet for 2009, udtages
der sedimentprøver til bestemmelse af næringsstoffer, metaller og organotin.
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Tabel 10.10. Det danske søprogram (Bijl et al. 2007).
Antal overvåg
ningspunkter

Fyto +
Vegetation Makroinzooplankton
vertebrater

Fisk

Vandstand Fysisk/kemisk Relevante Prioriterede
MFS
stoffer

Intensiv
overvågning
Årligt

20 (12)

Hvert 2. år

20 (19 el.
kontinuert)

20 (19)

20 (1)

Hvert 6. år

20 (1)

20 (1)

20 (1)*

Ekstensiv
overvågning
Hvert 3. år

204 (1)

Hvert 6. år

810 (1)

204 (7)
204 (1)

204 (1)

810 (1-5)

DEVANO
Gnst. af 2007 og
2008

42 (1)

42 (7)

*Sediment.

I den danske indrapportering i forhold til VRD artikel 8 er stort set samtlige søer i det intensive og ekstensive program medtaget under såvel
kontrol som operationel overvågning.
10.4.2 Sammenstilling af søprogrammer

Til brug for en sammenligning er i det følgende skema angivet antallet af
vandområder primært hentet fra de øvrige landes udkast til vandplaner.
Dette sammenligningsgrundlag er relevant, idet såvel kontrol som operationel overvågning knytter sig til begrebet vandområde. Det er markeret med gråt i tabel 10.11, hvilke parametre der er anvendt i den overordnede vurdering i tabel 2.4 og 10.12.
Tabel 10.11. Sammenstilling af søprogrammer.
Søovervågning

Danmark

Slesvig-Holsten

Holland ***

Irland

Antal stationsår med vandkemi

265

20

Ingen data

140

Anvendte frekvenser

1-19

7-12

13-27

4-12

Antal stationsår med vegetationsundersøgelser

255

20

Ingen data

71

Antal vandområder i vandplaner
Antal stationsår vandkemi/antal vandområder x 100

Ca. 950*

78

450 **

809**

Ca. 27

Ca. 26

Kan ikke beregnes

Ca. 17

Antal stationsår vegetation/antal vandområder x 100

Ca. 27

Ca. 26

Kan ikke beregnes

Ca. 9

Landareal km2

43.000

15.700

34.000

70.000

* Se bemærkning til tabel 10.7.
**Fra Commission of the European Communities (2009).
*** Alene baseret på det nationale program (Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat Waterdienst 2008).

Det fremgår af tabel 10.11, at der er en vis spredning på frekvenserne –
ikke blot mellem landene, men også indenfor de enkelte landes overvågningsprogrammer. Det kunne derfor være relevant ligesom for vandløbene at lave et groft overslag over antal prøver, som udtages/år. Dermed
inddrager man ikke prøvetagning i flere dybder, hvorved forskellen kan
være betydelig, idet der f.eks. i det danske program kun indgår én prøve
under springlaget 5 gange/år, mens der i Slesvig-Holsten kan indgå
prøver fra op til 5 forskellige dybder ved alle 7-12 prøvetagninger. Der er
derfor ikke lavet en sådan grov sammenregning af antal prøver.
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Det fremgår af tabellerne 10.8-10.10, at det grundlæggende er de samme
biologiske parametre, som indgår i programmerne, med de samme frekvenser og med intervaller på hvert 2. eller 3. år. Eneste undtagelse er fytoplankton, hvor frekvenserne er generelt er 12 /år for kontrolovervågning og intensiv i DK. Frekvensen i den operationelle overvågning i SH
og IE ligger på 4-7/år mens plankton ikke indgår i den danske ekstensive overvågning og DEVANO.
Det skal bemærkes, at zooplanktonundersøgelser indgår i den intensive
overvågning i DK, mens fytobenthos (diatomeer) indgår i SH og IE’s
overvågning.
Endelig bør det understreges, at der i DK er medtaget et antal mindre
søer/vandhuller (jf. at der i Commission of the European Communities
(2009) 5 er angivet ca. 2.500 søvandområder)

10.5 Sammenfatning vedr. søer
Tabel 10.12. Overordnet sammenligning af overvågningsprogrammer for søer.
Danmark

Slesvig-Holsten

Holland

Irland

Antal stationsår vandkemi/antal vandområder

xx

xx

-

X

Antal stationsår vegetation/antal vandområder

xxx

xxx

-

X

Forklaring, forbehold m.m. til tabel 10.12 fremgår af sammenfatningen,
afsnit 2
For overvågningen af almindelige kemiske parametre ses der forskelle i
antal af overvågningslokaliteter pr år imellem IE, SH og DK, men såfremt dette ses i sammenhæng med antal vandområder, udlignes forskellene for så vidt angår målinger af vandkemi. Selvom der er visse forskelle i frekvenser, synes de ikke væsentlige, idet det for kontrol overvågningen (den intensive del) ligger på et niveau på 12-18 prøver/år,
mens den operationelle (ekstensive + DEVANO) ligger i en størrelsesorden på 4-7 prøver/år.
En helt overordnet vurdering af kombineret stationsantal og frekvenser
tyder ikke på væsentlige forskellen mellem det irske, slesvig-holstenske
og danske søprogram – dog med forbehold for antallet af prøver i flere
dybder.
De biologiske parametre, som indgår i programmerne, er i det væsentlige VRD’s kvalitetselementer, som beskrevet i direktivets bilag V. De fleste parametre som vegetation, bundfauna eller fisk medtages 1 gang pr.
undersøgelsesår i overvågningsprogrammerne, men indgår med forskellige intervaller (dog typisk hvert 2. eller 3. år). Det irske program har
færre biologiske undersøgelser end DK og SH sammenlignet med antallet af vandområder. I Irlands og Slesvig-Holstens overvågningsprogrammer indgår fytobenthos, mens der i det danske program indgår
zooplankton. Fytoplankton i søer indgår generelt i kontrolovervågningen med en højere frekvens end mindstekravet i direktivet, typisk med
en månedlig prøvetagning.
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10.6 Overgangs- og kystvande
Der er i tabel 10.13 sammenstillet en række overfladevandsrelaterede data til brug som sammenligningsgrundlag mellem landene. Mere generelle data om landene findes i tabel 4.1.
Tabel 10.13. Generelle data vedr. overgangs- og kystvande.
Danmark

Slesvig-Holsten

Holland*

Irland

4

3

4

7

Ca. 7.000

1.200

450

6.500

Antal vanddistrikter
Kystlinje km
Kystvandsområder

164 **

Målopfyldelse for kystvande ved
baseline

42
20
309
(inkl. overgangsvande) (inkl. overgangsvande) (inkl. overgangsvande)

Ikke opgjort

0%

0%

20%

*Det angives i vandplanerne for Holland, at ingen vandområder opfylder de biologiske krav og kun ca. 15% opfylder de kemiske
krav (Ministerie van Verkeer en Waterstaat 2008).
** Jørgen Jørgensen, BLST Ringkøbing (pers. komm.).

Angivelsen ”målopfyldelse ved base line” dækker over landenes vurdering af, hvor stor en del af vandområderne, hvor målet vil blive nået
uden yderligere indsats.
Oplysninger i tabel 10.13 er primært samlet fra de 3 øvrige landes forslag
til vandplaner, som kom i høring i slutningen af december 2008. Oplysningerne vedr. vandområder i DK er foreløbige.
10.6.1 Opdeling af overvågningsprogrammer for overgangs- og
kystvande
Tabel 10.14. Det irske marine program (Ireland Environmental Protection Agency 2006)
Antal overvågningspunkter

Fytoplank- Makroalger Blomster- Bundfauna
ton
planter

Fisk

Hydromor- Physisk/ Relevante Prioriterefologi
kemisk
MFS
de stoffer

Kontrol overvågning
Kystvande
Årligt

21 (12)

Hvert 3. år

48 (4)
44 (1)

23 (1)

53 (1)

IR

Hvert 6. år

12

12 (4)

12 (12)

23 (4)

23(12)

1 (4)

0

13 (4)

13 (12)

Overgangsvande
Årligt

27 (4)

Hvert 3. år

61 (4)
28 (1)

45 (1)

36 (1)

54 (1)

Hvert 6. år

22

Operationel overvågning
Kystvande
Årligt

16 (12)

Hvert 3. år

92 (4)
41 (1)

26 (1)

96 (1)

IR

Hvert 6. år

10

Overgangsvande
Årligt
Hvert 3. år
Hvert 6. år

53 (4)

191 (4)
42 (1)

30(1)

74 (1)

96 (1)
38

IR : Ikke relevant.
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På en række stationer i de forskellige landes overvågningsprogrammer
indgår der også prøveudtagning i flere dybder. Dette er ikke reflekteret i
tabellerne.
Det skal bemærkes, at alle 3 lande, som sammenlignes med danske forhold, opererer med to former for kystvande – overgangsvande og egentlige kystvande, hvorimod der i Danmark alene opereres med kystvandsområder. Dette betyder, at fiskeundersøgelser indgår på de stationer,
som er udpeget som overgangsvande i de tre øvrige lande.
Det bør bemærkes, at der i det samlede irske overvågningsprogram indgår 117 vandområder, hvilket betyder, at der i gennemsnit er flere overvågningspunkter i hvert vandområde.
Tabel 10.15. Slesvig-Holstens marine program (Landesregierung Schlewig-Holstein 2008, Landesregierung Schleswig-Holstein,
2009).
Antal overvågningspunkter

Fytoplank- Makroalger Blomster- Bundfauna
ton
planter

Fisk

Hydrografi Physisk/ Relevante Prioritere(CTD)
kemisk
MFS
de stoffer

Kystvande
Årligt

41 (8-12)

Hvert 3. år

I.R.
23 (1)

23 (1)

41(1)

?

?

?

48 (8-12)

46 (8-12)

22 (2)

1 (12)

1 (12)

Overgangsvande
Årligt

1

?

IR: Ikke relevant.

Kommentarer til tabel 10.15:
• Grundprogrammet på kemiske parametre og fytoplankton kører årligt på alle stationer, hvorimod de biologiske parametre indgår i en 3årig turnus. 23 lokaliteter er udpeget som kontrolovervågning eller
kontrol + operationel overvågning i vandplanerne.
• Ud over en række MFS i vandfasen indgår der også 8 analyser af MFS
i biota. Der er ikke oplyst om biologiske parametre for det ene overgangsvand, der findes i SH.

Tabel 10.16. Det danske marine program (Bijl et al. 2007).
Antal overvågningspunkter

Fytoplank- Zooplank- Makro- Blomster- Bund- Fisk Hydrografi
ton
ton
alger
planter
fauna
(CTD)

Fysisk/
kemisk

Relevante Prioriterede
MFS *
stoffer

Kystvande
Årligt
2 ud af 3 år

7(20-26)

7 (20-26)

2 (1)

8 (1)

8(1)

18(20-46)** 18(20-46) **

*

12 (12-26)

1 (20)

22 (1)

25 (1)

24 (1)

30(20-55)** 30 (20-55) **

*

14 (1)

14 (1)

14 (1)

DEVANO
Gnst af 2007+08

14 (12)

13 (1)***

** Der indgår 8 vandområder med 18 stationer, hhv. 27 vandområder med 30 stationer.
***En analyse af MFS i hhv. sediment og muslinger.

Danmark: Kun kystvandsprogram E2 og E2+ medtaget. For øvrige programdele henvises til programbeskrivelsen.
Miljøfremmede stoffer indgår i NOVANA med 50 sedimentlokaliteter,
57 muslingelokaliteter og 34 bioeffektlokaliteter med intervaller fra årligt
til hvert 3. år.
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10.6.2 Sammenstilling af marine programmer

Til brug for en sammenligning er i det følgende skema angivet antallet af
vandområder primært hentet fra de øvrige landes udkast til vandplaner.
Dette sammenligningsgrundlag er relevant, idet såvel kontrol som operationel overvågning knytter sig til begrebet vandområde. Det er markeret med gråt i tabel 10.17, hvilke parametre der er anvendt i den overordnede vurdering i tabel 2.4 og 10.18. Desuden er der anvendt enkelte
data fra Holland beskrevet i afsnit 10.8.
Tabel 10.17. Sammenstilling af marine programmer.
Marin overvågning

Danmark

Slesvig-Holsten

Holland

Irland

52

47

Ca. 50 *

Ca. 400

12-55

8-12

13-19

4

Antal stationsår med bundfauna

38

14

Ikke opgjort

86

Antal vandområder i vandplaner

164

42

20

309 **
6.500

Antal stationsår med vandkemi
Anvendte frekvenser vandkemiske
målinger

Kystlinie km

7.000

1.200

450

Stationsår vandkemi/vandområder

0,3

1.1

2.5

1,3

Stationsår bundfauna/vandområder

0,23

0.33

Kan ikke beregnes

0.28

43.000

15.700

34.000

70.000

Landareal km2

* Som beskrevet i det nationale program (Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat Waterdienst 2008).
** Commission of the European Communities (2009).

Det fremgår af tabel 10.17, at der er meget stor forskel i frekvenserne
mellem landene, men også indenfor de enkelte landes programmer. Det
samme gør sig i nogen grad også gældende for frekvenserne for fytoplanktonundersøgelser.
Generelt indgår fysisk/kemiske parametre årligt både i kontrol og operationel overvågning i SH, NL og IE, mens det kun er en mindre del af de
danske lokaliteter, hvor der er årlige målinger.

10.7 Sammenfatning for overgangs- og kystvande
Tabel 10.18. Overordnet sammenligning af overvågningsprogrammer for overgangs- og kystvande.
Danmark

Slesvig-Holsten

Holland

Irland

Stationsår vandkemi/vandområder

x

xx

Xxx

Xx

Stationsår bundfauna/vandområder

xx

xx

-

Xx

Forklaring, forbehold m.m. til tabel 10.18 fremgår af sammenfatningen,
afsnit 2
For den marine overvågning af de almindelige kemiske parametre er der
meget store forskelle i antal overvågningslokaliteter og disse udlignes
ikke ved at inddrage antal vandområder. I SH og IE er der årligt ca. en
overvågningslokalitet/vandområde og i Holland ca. 2,5 lokalitet/vandområde. Derimod er der i DK betydelig færre. Også i frekvenser for
vandkemiske målinger er der væsentlige forskelle. Der synes at være to
strategier, som er valgt – i DK og NL med en høj frekvens og i SH og
især Irland med en lav frekvens. I SH er der ikke skelnet mellem kontrol
og operationel overvågning, mens der i IE og NL er en meget lavfrekvent
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operationel overvågning. Det kan for Hollands vedkommende hænge
sammen med de mange højfrekvente målestationer.
En helt overordnet vurdering af kombination af stationsår (vandkemi) og
frekvens i forhold til antal vandområder tyder på, at det irske program
ligger lavest, Danmark og Slesvig-Holsten på niveau, mens det hollandske program ligger i toppen. Dette er imidlertid ikke reflekteret i tabel
10.18, idet der i tabellen er anvendt dokumenterbare parametre..
De biologiske parametre, som indgår i programmerne, er i det væsentlige VRD’s kvalitetselementer, som beskrevet i direktivets bilag V. De fleste parametre som vegetation, bundfauna eller fisk medtages 1 gang pr.
undersøgelsesår i de fleste overvågningsprogrammer. Derimod er der
forskelle i intervallerne, hvor biologiske parametre indgår årligt i det
hollandske program samt i en mindre del af det danske, mens det i Irland, Slesvig-Holsten og størstedelen af det danske program indgår
hvert 2. eller 3. år. Fytoplankton indgår generelt i overvågningen med årlige målinger samt med en højere frekvens end mindstekravet i direktivet, typisk med en månedlig prøvetagning. I det danske program er det
dog kun en lille del af stationerne, hvor der er årlige målinger af fytoplankton.
Sammenlignes antal stationsår med bundfaunaundersøgelser med antal
vandområder ses det at der kun er små forskelle imellem de lande, hvor
datagrundlaget foreligger.

10.8 Oplysninger vedr. Holland
Det har ikke været muligt at opgøre det hollandske overvågningsprogram på samme skematiske måde som for de øvrige lande. Derfor beskrives det hollandske nationale program samt principperne for den
operationelle overvågning særskilt og oplysningerne anvendes i samleskemaerne, hvor det har været relevant og muligt.
10.8.1 Nationalt drevet overvågningsprogram

Overvågningen i Holland er som tidligere nævnt delt på flere forskellige
administrative enheder, og det er derfor ikke muligt at opstille blot en
oversigt over det samlede hollandske program.
Det statslige Rijkswaterstaat er hovedansvarlig for overvågningen i de
største vandområder, herunder i alle overgangs- og kystvande. Dette er
specifikt beskrevet i et program for 2008, som har dannet udgangspunkt
for den overordnede beskrivelse nedenfor. Det er oplyst fra hollandsk
side, at dette program udføres årligt og primært er operationel overvågning, men også dækker kontrolovervågningen.
Det nationale program er overordentligt differentieret både mht. frekvenser og parametre. Der er nærmest beskrevet et program specielt for
hver målestation. Der er derfor i tabel 10.19 angivet de forskellige frekvenser, som anvendes i 2008 programmet (med fed er fremhævet de oftest anvendte frekvenser). Hertil skal føjes, at ikke alle parametre/pakker
indgår på samtlige stationer.
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Tabel 10.19. Frekvenser for prøvetagning i det nationale hollandske program (Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat Waterdienst 2008).
Parameter/-pakke
Fysisk/kemisk
Metaller
MFS vandfase

Frekvenser anvendt i 2008
program for søer og vandløb

Frekvenser anvendt i 2008
program marint

7-13-27-53

7-13-19-31

7-13-53

6-13

7-13-27-53

1-3-6

Radiokemi

4-13

MFS biota

2

Fytoplankton

13

18-31

Makrofauna

1

2

Fytobenthos

1

Vandplanter

1

Økotoxicologi

1

1-6

Sediment Metaller + MFS

1

1

Fugletælling

12

Intersex + organotin

1

Fed: Oftest anvendte frekvenser.

I alt indgår der i det nationale program ca. 35 ferskvandslokaliteter og ca.
50 marine hovedlokaliteter (dertil en lang række lokaliteter til bundfauna
og sedimentundersøgelser).
10.8.2 Operationel overvågning

Det har ikke været muligt at få oplyst antal lokaliteter fordelt på vandløb, søer og marine områder, som er omfattet af overvågningen. I Ministerie van Verkeer en Waterstaat (2006) er der opstillet eksempler på
operationelle overvågningsprogrammer for hhv. vandløb, søer og kystområder mht. parametre, frekvenser osv. men disse er ikke medtaget
her, da der alene er tale om eksempler, og der ligger ikke informationer,
om konceptet er implementeret.
Kendetegnende for disse eksempler på operationelle overvågningsprogrammer er dog, at der indgår årlige målinger for en række parametre,
primært kemiske, hvorimod de biologiske parametre kun indgår 2 gange
i en planperiode.
10.8.3 Målelokaliteter

I de udkast til vandplaner for de 4 vanddistrikter i Holland (Ministerie
van Verkeer en Waterstaat 2008), som pt. er i offentlig høring, er der en
sammenstilling af overvågningsprogrammerne. Disse er ikke opdelt på
vandtyper (vandløb, søer og marine områder) ud over angivelser på
kort. Da det ikke er muligt præcist at fastslå, hvorvidt der er tale om et
vandløb, sø eller overgangsvand, er der alene lavet en samlet opgørelse
af overvågningslokaliteter i de 4 vandplaner.
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Tabel 10.20. Oversigt over overvågningsbehov fra udkast til vandplaner.
Biologiske parametre

Antal målelokaliteter
Parametre

Fysisk kemiske parametre Prioriterede stoffer + andre stoffer i EU direktiver

Øvrige relevante MFS

Kontrol

Operationel

Kontrol

Operationel

Kontrol

Operationel

Kontrol

Operationel

139

430

96

375

70

195

75

280

Fytoplankton, Varierende Næringsstoffer, Varierende Prioriterede Varierende Varierende
vandplanter
parametre
organisk stof parametre
stoffer +
parametre parametre
inkl. macroal- afhængig af
andre stoffer i afhængig af afhængig af
m.m.
ger, makro- risikoanalyse
EU direktiver belastning belastning
fauna, fisk

Varierende
parametre
afhængig af
belastning

Som beskrevet i afsnit 9.7.4 er stort set alle lokaliteter i kontrolovervågningen også integreret i den operationelle overvågning. Samtidig er der
meget stort sammenfald i det overordnede parametervalg mellem stationerne, således at der på en given station indgår såvel kemiske (både som
næringsstoffer m.m. og som MFS) og biologiske parametre.
I Kommissionens rapport (2009) er det angivet, at der i Holland samlet
set er 235 overvågningsstationer i vandløb, 238 i søer og 50 i overgangsog kystvande. Der synes således god overensstemmelse mellem overvågningsbehovet i vandplanerne og det indberettede program til kommissionen, idet det samlede behov vurderes at være på lidt over de 430 i
den operationelle biologiske overvågning, og det samlede antal stationer
indberettet er på ca. 500.
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Bilag

Bilag 1: Projektbeskrivelse vedr. sammenligning af overvågningsprogrammer
Formål og baggrund

Hovedformål med projektet er at udarbejde en overordnet teknisk beskrivelse af 3 EU landes (Irland, Tyskland repræsenteret ved SlesvigHolsten og Holland) eksisterende overvågningsprogram, som så vidt det
er muligt sammenlignes med det danske NOVANA 2007-09. Beskrivelsen vil omfatte grund- og overfladevand, luft og terrestrisk overvågning.
Første fase vil fokusere på en teknisk beskrivelse af overvågningsprogrammerne suppleret med oplysninger om de enkelte landes finansieringsform m.m.
Projektgennemførelse

Projektet gennemføres i et samarbejde mellem GEUS og DMU, med
DMU som projektleder.
Projektet er faseopdelt, så den tekniske beskrivelse af overvågningsprogrammerne gennemføres i fase 1, mens der på baggrund af de indsamlede oplysninger om omkostninger for overvågningen i andre lande tages
stilling til en videre analyse af programøkonomien.
Projektet forventes gennemført via tilgængelige oplysninger om eksisterende overvågningsprogrammer fra de 3 lande, samt evt. oplysninger
om økonomiske forhold, som umiddelbart foreligger.
Der forventes ikke gennemført besøg i landene, men at kommunikation
med kontaktpersoner sker elektronisk/telefonisk.
Leverancens indhold
Opbygning:

I det omfang det er muligt præsenteres resultater m.m. som kommenterede tabeller for de 3 lande + DK. For de mere beskrivende oplysninger
udarbejdes et afsnit for hvert land med en sammenfatning om sammenlignelige forhold og væsentlige forskelle.
Generelt:

For hvert land beskrives en række generelle informationer:
• Størrelse
• Befolkningsstørrelse
• Arealanvendelse i hovedgrupper (landbrug, skov, øvrige naturområder evt. underinddelt, byer og infrastruktur m.m.)
• Husdyrproduktion – evt. opdelt
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• Mediespecifikke oplysninger (f.eks. antal søer, km vandløb, vandforbrug, naturtyper på hovedgrupper).
Formål med overvågningen:

Det beskrives hvad overvågningen dækker i de enkelte lande med udgangspunkt i
•
•
•
•

Krav i EU lovgivningen
Internationale forpligtigelser (HELCOM, OSPAR m.m.)
Nationale behov (nationale vand/naturplaner m.m.)
Regionale/lokale behov.

Organisering af overvågningen:

• ”Administrativ” organisering – herunder overordnet tværgående koordinering, sikring af ensartede metoder, beslutninger om ændringer
i program m.m.
• Den faglige organisering (f.eks. FDC, involvering af andre faglige institutioner som universiteter m.m.)
• Programorganisering (delprogrammer) herunder tværgående samspil
mellem delprogrammer.
• Udførende organisationer – herunder brug af konsulenter (outsourcing).
Økonomiske oplysninger:

• Finansieringsform/-kilder (centrale midler, afgifter, basismidler til
f.eks. institutioner m.m.)
• Beregningsforudsætninger.
Strategi for overvågningen:

• Intensiv/ekstensiv
• Integreret overvågning (samspil/dataflow mellem delprogrammer,
integration mellem f.eks. VRD og habitatdirektiv)
• National/oplandsinddelt
• Særlige strategier for f.eks. miljøfremmede stoffer
• Anvendelse af modeller i overvågningen
• Anvendelse af særlig teknologi af interesse for det danske program.
Indhentning af oplysninger til de enkelte delprogrammer

De oplysninger, som kan/bør indsamles vedr. de enkelte delprogrammer vil være forskellige, men en række emner bør dog dækkes af alle:
• Beskrivelse af underdelprogrammer (for vandløb f.eks. stoftransport,
biologisk program). Der kan tages udgangspunkt i NOVANA’s underdelprogrammer – evt. aggregerede så det ikke bliver alt for detaljeret. I det omfang de 3 øvrige landes underdelprogrammer ikke matcher det danske, beskrives de særskilt.
• Antal overvågningslokaliteter eller lign. fordelt på de definerede underdelprogrammer.
• Frekvenser for underdelprogrammerne – evt. som intervaller hvis der
er mange forskellige.
• Parametre på underdelprogrammerne – evt. som ”pakker” f.eks. næringsstoffer, MFS, bundfauna, vegetationsanalyse etc.
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Sammenligningsgrundlag

I det omfang det giver mening, vil omfanget af overvågningen blive gjort
sammenlignelig mellem landene ved at relatere til generelle parametre
som areal, grundvandsindvinding etc.
Kvalitetssikring

Rapporten gennemgår sædvanlige kvalitetssikring i GEUS og DMU,
samt i følgegruppen.
Ricisi

Indholdet af rapporten er afhængig af, at der foregår en sammenlignelig
overvågning og overvågningsprogrammerne i de 3 andre lande ligger på
en rimelig tilgængelig form.
Tidsplan

Projektet forventes startet når den detaljerede projektplan er godkendt i
styregruppen primo november.
Udkast til rapport for fase 1 forelægges følgegruppen ultimo februar
2009 med forventet endelig afslutning af projektet i marts 2009. På baggrund af fase 1 tages der stilling til fase 2.
Projektøkonomi

Der er i alt afsat 300.000 kr. ekskl. moms til projektet.
Fordeling mellem GEUS og DMU aftales mellem de to institutioner.
Projektstyring

Til projektet er knyttet en følgegruppe med deltagelse af BLST, MST,
GEUS og DMU.
Offentliggørelse

Rapporten offentliggøres på BLST’s, GEUS’ og DMU’s hjemmesider, når
det reviderede overvågningsprogram sendes i høring.
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Bilag 2: Luftmåleprogrammer
Danmark

De danske regler angående luftkvalitet følger EU-luftkvalitetsdirektiver
og dertil hørende datterdirektiver, som er implementeret i dansk lovgivning.
Danmark er inddelt i tre zoner, hvoraf to er agglomerationer (København og Århus) (Figur 1).
Miljøstyrelsen under Miljøministeriet er ansvarlig for den danske luftkvalitetsovervågning.
Luftkvalitetsovervågningen i Danmark består i 2008 af to programmer:
Det landsdækkende luftkvalitetsmoniteringsprogram (LMP) og Baggrundsovervågningsprogrammet for luftkvalitet og atmosfærisk deposition (BOP). Begge programmer udføres af Danmarks Miljøundersøgelser.
Danmarks Miljøundersøgelser er akkrediteret under ISO 17025 til udførelse af hovedparten af måleprogrammerne.
Figur 1. De tre danske EU-zoner
består af de to agglomerationer
København og Århus samt en
zone dækkende det resterende
Danmark.

LMP

LMP består af 12 målestationer fordelt i de fire største danske byer samt
to landbaggrundsmålestationer og en lille målestation på Storebæltsbroen (Figur 2). På disse målestationer måles gasser og partikler i relation til
human sundhed. Dette drejer sig om følgende komponenter: SO2 (2),
PM10 (7), PM2.5 (8), CO (7), O3 (9), NO/NO2/NOx (14), metaller og
grundstoffer (13). Tallet i parentes angiver antal målestationer for det
pågældende stof.
Endvidere måles koncentration af partikelbundne PAH og partikelstørrelsesfordeling på en enkelt målestation samt PM10 og PM2.5 med høj tidsopløsning (TEOM) på en enkelt målestation.
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BOP

BOP består af 11 målestationer placeret i danske baggrundsområder (Figur 2). På 5 af disse måles de væsentligste gasser og partikler (SO2 (5),
NO2 (2), O3 (1), NH3 (5), HNO3+NO3 (5), SO4 (5), NH4 (5), P (5), Cl (5), Na
(5), K (5), Ca (5), tungmetaller (5)). På 8 af målestationerne indsamles
nedbørsprøver, som analyseres for uorganiske ioner (SO4, total-N, NH4,
NO3, P, Cl, Na, K, Ca, Mn, pH) og tungmetaller (Cr, Mn, Fe, Ni, Cu, Zn,
As, Cd, Pb).
På to målestationer foretages opsamling af nedbør med efterfølgende
analyse for pesticider, PAH og nitrophenoler. Midlingstid 2 måneder.
På to målestationer i naturområder foretages intensive målinger af ammoniak og ammonium.
Tre af målestationerne indgår i EMEP-måleprogrammet med et lidt reduceret måleprogram i forhold til det obligatoriske måleprogram. Data
fra en række af de andre målestationer indgår i OSPAR og HELCOM.
Figur 2. Målestationer i den
samlede danske luftkvalitetsovervågning.

Schleswig-Holstein

Immissionsregler er fastlagt i følgende Bundes forordninger:
• 22. Verordnung zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchV)
Die Grenzwerte der EU-Richtlinien zur Luftqualität sind durch die 22.
Verordnung zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Verordnung für
Immissionswerte für Schadstoffe in der Luft) in nationales Recht
umgesetzt worden. Die Verordnung trat im September 2002 in Kraft.
http://www.bundesrecht.juris.de/bimschv_22_2002/index.html
• 33. Verordnung zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchV)
Die 33. Verordnung zur Verminderung von Sommersmog,
Versauerung und Nährstoffeinträgen (33. BImSchV) vom Juli 2004.
http://www.bundesrecht.juris.de/bimschv_33/index.html.
Reglerne ligger tæt på EU’s regler desangående.
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Schleswig-Holstein er opdelt i 8 EU-zoner, hvoraf 2 agglomerater.
EU’s grænseværdi for årsgennemsnit af NO2 og tærskelværdierne for O3
blev overskredet i 2007.
Figur 3. Placering af målestationer i Schleswig-Holstein

Schleswig-Holstein netværk

Ansvarlig for luftovervågning i Schleswig-Holstein er ”Ministerium für
Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume” i Izehoe, som også driver det lokale målenetværk.
Målingerne er akkrediterede i henhold til ISO 17025.
På 16 automatiske stationer foretages luftmålinger af SO2 (5), PM10 (13),
NOx (15), O3 (11), CO(12) og Benzen (+Toluen og Xylen) (benzen, toluen
og xylen kun passiv opsamling med månedsmiddelværdier). Tallet i parentes angiver antal målestationer for det pågældende stof.
Nedbør

På tre stationer måles næringsstoffer og alkali- og jordalkalimetaller i
nedbør (hovedkomponenter (sulfat, total-N, NH4-N, P, Cl, Na, K, Ca,
Mn, pH)).
Data vises løbende på www, tekst-TV og radio.
Data rapporteres via UBA til EU/EEA.
UBA netværk

Umwelt Bundes Amt (UBA) driver et Bundes dækkende netværk, som
også inkluderer to stationer i Schleswig-Holstein (Westerland og Zingst).
Målingerne omfatter både luft og nedbør bl.a. måles uorganiske og organiske komponenter i både luft og nedbør. Herved fritages SchleswigHolstein for en række specielle målinger, som skal udføres i forbindelse
med EU, EMEP og CAMP/OSPAR.
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Holland

Grænseværdier er knyttet til EU-grænseværdier, men kan, efter nærmere
regler skærpes af VROM (miljøministeriet) og lokale borgmestre i henhold til ”Wet milieubeheer” (seneste version fra: 29-01-2009)
http://wetten.overheid.nl/cgibin/sessioned/browsercheck/continuation=28319002/session=054243839940546/action=javascript-result/javascript=yes
Målingerne udføres primært af RIVM i nettet Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit (LML) efter opgave fra VROM.
Holland er delt op i 9 EU-zoner: Nord, Midt, Syd og agglomeraterne:
Amsterdam-Harlem, Den Haag-Leiden, Rotterdam-Dordrecht, Utrecht,
Eindhoven og Heerlen-Kerkrade (Figur 4).
Figur 4. De 9 zoner, som Holland
er inddelt i henhold til EUdirektiverne om luftkvalitet. Zonerne består af Noord, Midden og
Zuid samt af de 6 agglomerationer Amsterdam-Haarlem, Den
Haag-Leiden, RotterdamDordrecht (rød), Utrecht, Eindhiven og Heerlen-Kerkrade.

EU-grænseværdier for PM10 og tærskelværdier for O3 er overskredet i
2007.
RIVM står for løbende rapportering på internet og rapportering til EU.
Måleprogrammet
for
2001
er
udførligt
beskrevet
i
http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/723101055.pdf. Selv om
der siden er sket en del ændringer giver rapporten et godt indtryk af
programmets omfang.
RIVM Luftmålinger

Der findes 48 faste målestationer, hvor der kontinuert måles SO2 (8),
PM10 (40), NH3 (8), CO (21), O3 (37), NO/NO2/NOx (37). Tallet i parentes
angiver antal målestationer for det pågældende stof.
I ovenstående rapport fra 2001 angives at luftmålingerne også omfatter
følgende detaljerede målinger: let fordampelige organiske forbindelser,
VOC (9), meget let fordampelige organiske forbindelser (1), CO2 (1), me81

tan (1), fluorider (5), sod (14), forsurende komponenter i partikler (7) og
metaller (4).
RIVM nedbør

Målingerne af nedbør foretages i LMRe (Landelijk Meetnet Regenwatersamenstelling), som er en del af LML. Der er 18 faste nedbørstationer
med bestemmelse af deposition af følgende hovedkomponenter: pH,
NH4, NO3, SO4, PO4, F, Cl, Na, K, Mg, Ca, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn,
As, Cd, Pb.
I ovenstående rapport fra 2001 angives endvidere at nedbørsmålingerne
omfatter målinger af persistente organiske forbindelser (POP) og Hg på
en enkelt station.
Fra tre stationer bruges resultaterne helt eller delvist til rapportering til
internationale programmer:
• EMEP (Vredepeel, Kollumerwaard),
• CAMP /OSPAR (De Zilk, Kollumerwaard)
• World Meteorological Organisation (WMO)/Global Atmospheric
Watch (GAW) (Kollumerwaard).
RIVM er akkrediteret i henhold til ISO17025 for de fleste resultater.
Andre målinger

Ud over RIVM’s nationale målenet findes flere lokale netværk. I en række byer findes op til et par lokale målestationer og i Amsterdam findes et
større netværk.
Netværket i Amsterdam drives af GGD Amsterdam (Public Health Service of Amsterdam), som selv foretager målingerne. Der er 12 målestationer, hvor der måles NO (11), NO2 (11), CO (5), O3 (3), SO2 (4), PM10 (6t),
PM2,5 (3t), PM1 (4t), sod (6), (Benzen (2) ophørt), partikelantal – CPC (3).
Tallet i parentes angiver antal målestationer for det pågældende stof.
GGD er akkrediteret i henhold til ISO17025 for de fleste resultater.
www.gezond.amsterdam.nl/client/1/?websiteid=1&contentid=156&ho
ofdid=5&pagetitle=Milieu_-_bodem_&_lucht
Irland

Regler for udendørs luftkvalitet er indført med 3 ”Regulations”, som
stort set er identisk med forskrifterne i EU’s luftdirektiver og tilhørende
beslutninger (Ozone in ambient air regulations, 2004. S.I. No. 53 of 2004.
og Air quality standards regulations, 2002. S.I. No. 271 of 2002.)
Der er iværksat et overvågningsprogram af EPA (Environmental Protection Agency) i Irland for tilvejebringelse af de nødvendige data.
Landet er opdelt i 4 EU zoner. Det nationale netværk til vurdering af niveauer og tendenser består af 21 faste kontinuert virkende stationer.
Desuden findes 5 mobile stationer. Målinger i zone A (Dublin) og zone D
(Cork) varetages af lokale myndigheder; mens EPA(Irland) tager sig af
de øvrige zoner med 5 mobile stationer. Desuden blev måling af sod og
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SO2 foretaget af lokale myndigheder på 19 stationer (resten af et større
netværk for sod og SO2).
Der er i 2007 registreret én overskridelse af EU grænseværdien for NOx
til beskyttelse af vegetation. Desuden er langtidshensigtsværdien for O3
til beskyttelse af sundhed overskredet 11 gange. Begge dele er usædvanligt. For NOx fordi en baggrundsstation er placeret tæt ved en trafikeret
vej og for O3 er det sandsynligvis bundrekord i EU for antal overskridelser.
Figur 5. Målestationer i det nationale irske målenet.

EPA målenetværk
EPA foretager følgende kontinuerte målinger på de 21 faste målestationer: NO2 (13), PM10 (18), PM2.5 (1), O3 (10), SO2 (12), Benzen (3), CO (7),
Pb (10). Tallet i parentes angiver antal målestationer for det pågældende
stof.
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Deposition

Måling af nedbør til bestemmelse af våddeposition foretages af EPA, Irland i samarbejde med The Irish Meteorological Service på 6 EMEPstationer. Følgende stoffer måles i nedbør: SO4, NO3, NH4, Na, Mg, K, Cl,
Ca, pH, tungmetaller (Cr, Ni, Cu, Zn, As, Cd, Hg, Pb). Endvidere måles
Hg på en station.
På de seks EMEP-målestationer foretages endvidere en række målinger i
luft: SO4, SO2 og NO2.
Desuden samles data på målestationen
http://tarantula.nilu.no/projects/ccc/sitedescriptions/ie/country.html
Mace Head, som drives af Environmental Change Institute (ECI) under
National University of Ireland, Galway. Målestationen Mace Head er en
international forskningsstation, som financierers både af regeringen og
private fonde.
Data indgår som en del af de internationale luftovervågningsprogrammer EMEP og GAW.
Figur 6. Placering af de seks
irske EMEP målestationer og
målestationen Mace Head.
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Bilag 3: Grundvand
Kort over målenetværk i de 4 lande:
Danmark
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Slesvig-Holsten

Kort over grundvandsovervågningslokaliteter i Slesvig-Holsten
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Holland

Kort over operationelle grundvandovervågningslokaliteter i Holland.

Analyseparametre

Analyseparametrene er her opgivet som samlede tabeller, men for at få
et mere forståeligt billede bør tabellerne sammenholdes med delprogrammer og frekvenser.
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Danmark
Hovedbestanddele

Uorganiske
sporstoffer

Organiske
mikroforureninger

Pesticider og
nedbrydningsprodukter

Kalium

Aluminium (Al)

Aromatiske kulbrinter:

1. Aminomethylphosphonsyre (AMPA)

Chlorid

Arsen (As)

Benzen

2. Atrazin

Toluen

4. 4-CPP
5. 2,6 DCPP

Sulfat

Bly (Pb)

Nitrat

Bor (B)

3. Bentazon

Nitrit

Cadmium (Cd)

Xylener (p-xylen, m-xylen og o-xylen)

Ammonium

Kobber (Cu)

Halogenerede alifatiske kulbrinter:

6. Deethylhydroxyatrazin

Jern

Nikkel (Ni)

Tetrachlorethylen

7. Deisopropylhydroxyatrazin

Mangan

Zink (Zn)

Tetrachlormethan

8. Desaminodiketometribuzin

Calcium

Trichlorethylen

Bikarbonat

Trichlormethan (chloroform)

9. Desethylatrazin
10. Desethyldesisopropylatrazin

Magnesium

1,1,1-trichlorethan

11. Desisopropylatrazin

Natrium

1,2-dibromethan

12. Dichlobenil

Total fosfor

Vinylchlorid

13. 2,6-Dichlobenzamid (BAM)

NVOC

Phenoler og phthalater (blødgørere):

14. 2,6-Dichlorbenzosyre

Aggressiv kuldioxid

Phenol

15. Dichlorprop

Feltmålinger:

Nonylphenol

16. Didealkylhydroxyatrazin

pH

Nonylphenolethoxylater (mono- og dietho- 17. Diketometribuzin
xylater)

Eh

Dibuthylphthalat (DBP), DEHP og DNP

Ledningsevne

Chlorphenoler:

19. Hexazinon

Ilt

2,4-dichlorphenol

20. Mechlorprop

Temperatur

2,6-dichlorphenol

21. Metribuzin

Pentachlorphenol

22. 4-nitrophenol

Detergenter:

23. Simazin

LAS (specifik analyse)

24. Trichloreddikesyre (TCA)

18. Glyphosat

Slesvig-Holsten
Fysisk/kemisk/biol.

Hovedparametre

Org. mikroforureninger

Pesticider

Farve

Natrium

Dichlormethan

Atrazin

Smag

Kalium

Trichlormethan

Bentazon

Lugt

Ammonium

Tetrachlormethan

Carbetamid

Vandtemperatur

Calcium

1,1,1-Trichlormethan

Chloridazon

Ledningsevne

Magnesium

Trichlorethen

Chlortoluron

pH

Total jern

Tetrachlorethen

Desethylatrazin

Absorptionskoeff. ved 436 nm

Mangan

1,2-Dichlorpropan

Desethylterbuthylazin

Absorptionskoeff. ved 254 nm

Aluminium

2,6-Dichlorbenzamid

Desisopropylatrazin

Opløst ilt

Nitrit-N

Diflufenican

DOC

Nitrat-N

Dimefuron

Syrekapacitet pH 4,3

Orthophosphat-P

Diuron

Syrekapacitet pH 8,2

Chlorid

Hexazinon

Basekapacitet pH 8,2

Sulfat

Isoproturon
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Uorg. Sporstoffer

MCPA

Zink

Meclorprop

Chrom

Metamitron

Nikkel

Oxadixyl

Kobber

Picolinafen

Arsen

Quinmerac

Cadmium

Quinoxyfen

Kviksølv

Simazin

Bly

Terbuthylazin

Holland

Det har vist sig vanskeligt at få et overblik over hvilke parametre der
analyseres for i hvilke delprogrammer og især overvågningen af organiske sporstoffer og pesticider er dårligt belyst. Det skyldes bl.a. at næringsstofovervågningen har så stor bevågenhed at den øvrige overvågning har stået noget i skyggen.
Feltanalyse

Hovedbestanddele

Uorg. sporstoffer

pH

Nitrat, NO3

Barium, Ba

Pesticider

Temperatur

Sulfat, SO4

Strontium, Sr

Lanthanider

Ledningsevne

Ammonium, NH4

Zink, Zn

Ilt

Chlorid, Cl

Aluminium, Al

HCO3

Kalium, K

Cadmium, Cd

Natrium, Na

Nikkel, Ni

Magnesium, Mg

Chrom, Cr

Calcium, Ca

Kobber, Cu

Jern, Fe

Arsen, As

Mangan, Mn

Bly, Pb

Total-P

Selen, Se

DOC

Bor, B

Øvrige

Beryllium, Be

Irland

Det irske analyseprogram er omfangsrigt (ambitiøst), men er til gengæld
knapt nok igangsat og vil givetvis undergå forandringer i forbindelse
med implementeringen.
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Kerneparametre
Fysisk/kemisk/
mikrobiologisk

Uorganisk

Metals

Pesticider/ Herbici- Chlorered VOC
der
(CVOC)

Petroleum Hydrocarboner (PHC)

Coliform (fæcal)

Alkalinitet

Aluminium

Atrazine

Tetrachlorethen (PCE) Benzen

Coliform (total)

Total Ammoniak

Antimon

Dieldrin

Trichlorethen (TCE)

Toluen

cis-1,2-Dichlorethen
(cis-1,2-DCE)

Ethylbenzen

Ledningsevne

Calcium

Arsen

Diuron

Temperatur

Karbonat

Barium

Hexachlorcyclohexan,trans-1,2-Dichlorethen
Xylener
Lindan (HCH)
(trans-1,2-DCE)

TOC

Chlorid

Beryllium

Mechlorprop

Vinyl Chlorid

Farve

Opløst Ilt

Bor

Simazin

1,1,1,2-Tetrachlorethan
MTBE
(1,1,1,2-PCA)

pH

Hårdhed (som
CaCO3)

Cadmium

MCPA

1,1,2,2-Tetrachlorethan
Andre VOC
(1,1,2,2-PCA)

Total dissolved
solids

Jern

Chrom

2,4-D

1,1,1-Trichlorethan
(1,1,1-TCA)

Semi-volatile org.
stoffer (SVOC)

Turbiditet

Magnesium

Kobolt

IPU

1,1,2-Trichlorethan
(1,1,2-TCA)

Phenoler

Mangan

Kobber

Chlortoluron

1,1-Dichlorethan (1,1DCA)

Creosot

Nitrat-N

Bly

Glyphosate

1,1-Dichlorethen (1,1DCE)

Kultjære

Nitrit-N

Mercury

Bentazon

Andre SVOC

Total Petroleum
Hydrocarboner
(TPH)

Total Phosphor

Molybdæn

Cypermethrin

Polycycliske aromatiske hydrocarboner (PAH)

Molybdatreactiv
Phosphor (MRP)

Nikkel

DDT

Anthracen

Kalium

Silver

Pyren

Natrium

Strontium

Benzodifuran

Sulfat

Uranium

Napthalen

Fluorid

Zink

Andre PAH

Cyanid
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Stedspecifikke parametre

DMU

Danmarks Miljøundersøgelser
er en del af
Aarhus Universitet.
DMU’s opgaver omfatter forskning,
overvågning og faglig rådgivning
inden for natur og miljø.

Yderligere information:

Danmarks Miljøundersøgelser

På DMU’s hjemmeside www.dmu.dk
finder du beskrivelser af DMU’s aktuelle
forsknings- og udviklingsprojekter.
Her kan du også finde en database over alle publikationer
som DMU’s medarbejdere har publiceret, dvs. videnskabelige artikler,
rapporter, konferencebidrag og populærfaglige artikler.

www.dmu.dk

Danmarks Miljøundersøgelser
Frederiksborgvej 399
Postboks 358
4000 Roskilde
Tlf.: 4630 1200
Fax: 4630 1114

Administration
Afdeling for Arktisk Miljø
Afdeling for Atmosfærisk Miljø
Afdeling for Marin Økologi
Afdeling for Miljøkemi og Mikrobiologi
Afdeling for Systemanalyse

Danmarks Miljøundersøgelser
Vejlsøvej 25
Postboks 314
8600 Silkeborg
Tlf.: 8920 1400
Fax: 8920 1414

Afdeling for Ferskvandsøkologi
Afdeling for Terrestrisk Økologi

Danmarks Miljøundersøgelser
Grenåvej 14, Kalø
8410 Rønde
Tlf.: 8920 1700
Fax: 8920 1514

Afdeling for Vildtbiologi og Biodiversitet

Faglige rapporter fra DMU
På DMU’s hjemmeside, www.dmu.dk/Udgivelser/, finder du alle faglige rapporter fra DMU
sammen med andre DMU-publikationer. Alle nyere rapporter kan gratis downloades i elektronisk
format (pdf).
Nr./No.

2010
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Denmark’s National Inventory Report 2010. Emission Inventories 1990-2008 – Submitted under
the United Nations Framework Convention on Climate Change and the Kyoto Protocol.
By Nielsen, O.-K., Lyck, E., Mikkelsen, M.H., Hoffmann, L., Gyldenkærne, S., Winther, M., Nielsen,
M., Fauser, P., Thomsen, M., Plejdrup, M.S., Albrektsen, R., Hjelgaard, K., Johannsen, V.K.,
Vesterdal, L., Rasmussen, E., Arfaoui, K. & Baunbæk, L. 1178 pp.
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Miljøøkonomiske beregningspriser for emissioner.
Af Andersen, M.S. 33 s.

782

Screening for kloralkaner i sediment. Relevans for NOVANA.
Af Larsen, M.M., Hjorth, M. & Sortkjær, O. 22 s.

781

Emissionskortlægning for decentral kraftvarme 2007 – Energinet.dk miljøprojekt nr. 07/1882.
Delrapport 5 Emissionsfaktorer og emissionsopgørelse for decentral kraftvarme, 2006.
Af Nielsen, M., Nielsen, O.-K. & Thomsen, M. 105 s.

780

Heavy Metal Emissions for Danish Road Transport.
By Winther, M. & Slentø, E. 99 pp.

779

Brændefyrings bidrag til luftforurening. Nogle resultater fra projektet WOODUSE.
Af Olesen, H.R., Wåhlin, P. & Illerup, J.B. 71 s.

778

Ynglefugle i Tøndermarsken og Margrethe Kog 1975-2009. En analyse af udviklingen i fuglenes
antal og fordeling med anbefalinger til forvaltningstiltag.
Af Clausen, P. & Kahlert, J. (red.) 206 s.

777

Air pollution from residential wood combustion in a Danish village.
Measuring campaign and analysis of results.
By Wåhlin, P., Olesen, H.R., Bossi, R. & Stubkjær, J. 49 pp.

776

Annual Danish Informative Inventory Report to UNECE.
Emission inventories from the base year of the protocols to year 2008.
By Nielsen, O-K., Winther, M., Mikkelsen, M.H., Hoffmann, L., Nielsen, M., Gyldenkærne, S.,
Fauser, P., Plejdrup, M.S., Albrektsen, R. & Hjelgaard, K. 565 pp.

775

Environmental monitoring at the former lead-zinc mine in Maarmorilik, Northwest Greenland,
in 2009.
By Johansen, P., Asmund, G., Rigét, F., Johansen, K. & Schledermann, H. 32 pp.

774

Kvælstofbelastningen ved udvalgte terrestriske habitatområder i Sønderborg kommune.
Af Frohn, L. M., Skjøth, C. A., Becker, T., Geels, C. & Hertel, O. 30 s.

773

Geese, seabirds and mammals in North and Northeast Greenland.
Aerial surveys in summer 2009.
By Boertmann, D. & Nielsen, R.D. 66 pp.

772

Environmental monitoring at the Nalunaq Gold Mine, South Greenland, 2009.
By Glahder, C.M., Asmund, G. & Riget, F. 32 pp.

769

Biological baseline study in the Ramsar site “Heden” and the entire Jameson Land,
East Greenland.
By Glahder, C.M., Boertmann, D., Madsen, J., Tamstorf, M., Johansen, K., Hansen, J., Walsh, A.,
Jaspers, C. & Bjerrum, M. 86 pp.

768

Danish Emission Inventory for Solvent Use in Industries and Households.
By Fauser, P. 47 pp.

767

Vandmiljø og Natur 2008. NOVANA. Tilstand og udvikling.
Af Nordemann Jensen, P., Boutrup, S., Bijl, L. van der, Svendsen, L.M., Grant, R., Wiberg-Larsen,
P., Jørgensen, T.B., Ellermann, T., Hjorth, M., Josefson, A.B., Bruus, M., Søgaard, B., Thorling, L. &
Dahlgren. K. 106 s.

766

Arter 2008. NOVANA.
Af Søgaard, B., Pihl, S., Wind, P., Laursen, K., Clausen, P., Andersen, P.N., Bregnballe, T.,
Petersen, I.K. & Teilmann, J. 118 s.

765

Terrestriske Naturtyper 2008. NOVANA.
Af Bruus, M., Nielsen, K. E., Damgaard, C., Nygaard, B., Fredshavn, J. R. & Ejrnæs, R. 80 s.

764

Vandløb 2008. NOVANA.
Af Wiberg-Larsen, P. (red.) 66 s.

763

Søer 2008. NOVANA.
Af Jørgensen, T.B., Bjerring, R., Landkildehus, F., Søndergaard, M., Sortkjær, L. & Clausen, J. 46 s.
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