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Side 1 

-- NOTAT 

 
Indarbejdning af  kommentarer til rapporten ”Cheminova udledninger. 
Spredningsberegninger for Vesterhavet”  

Efter aftale med Ringkjøbing Amt har Miljøstyrelsen den 30. april 2004 frem-
sendt deres kommentarer til rapporten ”Cheminova udledninger. Spred-
ningsberegninger for Vesterhavet. April 2004”, der er udarbejdet  af DHI. 

På baggrund af Miljøstyrelsens kommentarer har amtet kontaktet DHI, for at 
få udspecificeret en række forhold. Dette har resulteret i et tillæg til rapporten 
af 11. maj 2004. Det er amtets beslutning, at udspecificeringerne til rappor-
ten er blevet udarbejdet som et tillæg frem for en justering og nytrykning af 
rapporten. Begrundelsen er, at der er tale om relative få tilføjelser. 

 

Miljøstyrelsen har i sine kommentarer pointeret, at en kort opstilling af indda-
ta og en vurdering af deres følsomhed i forhold til delresultaterne og resulta-
tet, samt en kort beskrivelse af hvordan de mest følsomme inddata kunne 
bestemmes lokalitetsspecifikt, og hvordan delresultater eller resultatet kunne 
valideres, ville fuldende rapporten. Derudover anfører Miljøstyrelsen, at så 
frem DHI har et simpelt analytisk udtryk for beregningen af koncentrationen i 
havet, bør det indsættes i et bilag, og at et sådant udtryk måske med fordel 
kan anvendes til vurdering af parametrenes følsomhed. Endelig efterspørger 
Miljøstyrelsen om det er muligt at kvantificere kvaliteten af de to modeltyper 
der er brugt (med hhv. 20 og 100 m grid). 

Ovennævnte har amtet taget som udtryk for et overordnet ønske om at få 
kvantificeret den usikkerhed, der er knyttet til modellen og derved model re-
sultaterne. Det er dette DHI er blevet bedt om, og deres respons fremgår at 
afsnittet ”Kvantificering af usikkerheder” i tillægget til rapporten. DHI har 
overordnet skitseret hvordan usikkerheden på modelresultaterne kan kvanti-
ficeres gennem validering af inddata og modelresultater, uden at opstille et 
konkret måleprogram for hvordan valideringen skal gennemføres. Den op-
gave DHI er blevet sat til at løse, har dog aldrig omfattet udarbejdelsen af et 
sådant måleprogram. 

 

Miljøstyrelsen efterlyser i sine kommentarer en henvisning til amtets notat 
”Stoffer relevante for en spredningsmodel” på s. 1-1 i rapporten, for at tyde-
liggøre hvorfra de 5 stoffer i modellen er udvalgt. 



 

Notatet ”Stoffer relevante for en spredningsmodel” indgår på lige fod med 
DHI rapporten i den række af rapporter og notater, der samlet præsenterer 
resultatet af de indledende undersøgelser, der er udført for depotet i perio-
den januar til maj 2004. Amtet vurderer derfor, at det samlet set er entydigt 
hvorfra de 5 stoffer er udvalgt, hvorfor det ikke findes nødvendigt med en 
henvisning. 

 

Miljøstyrelsen efterlyser endvidere en reference på de valgte halveringstider 
på s. 3-10, tabel 3.2.  

Det fremgår af teksten s. 3-10, at de opskrevne halveringstider er oplyst af 
amtet. Da halveringstiderne samtidig er angivet med reference i amtets notat 
”Stoffer relevante for en spredningsmodel” (jf. ovenfor) vurderer amtet, at 
den eksisterende reference i rapporten er tilstrækkelig. 

 

Miljøstyrelsen har i sine kommentarer efterlyst en udspecificering af hvad de 
”praktiske grunde” er, som angives på s. 3-2 afsnit 3.2 i rapporten, og en af-
klaring af hvorvidt det er muligt kort at belyse, om det udvalgte år fra 2002 til 
2003 er repræsentativt i forhold til de sidste 30 år. 

Dette er DHI er blevet bedt om, og deres respons fremgår at afsnittene ”Valg 
af hydrodynamisk år” og ”Repræsentativitet af det valgte år” i tillægget til rap-
porten. 
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