
Et Nordisk 

«Centre of 

Excellence» 

Hvordan skabes en bæredygtig bioøkonomi i de  

nordiske lande? Og hvad betyder det grønne skifte for 

tilstanden af vores grundvand og overfladevand?  

BIOWATER har otte partnere i fire nordiske lande, og 

samarbejder med fem andre europæiske institutter.   

Vi samarbejder med brugere i alle fire lande, både fra industri, 

forskellige forvaltningsniveauer og interesseorganisationer.  

Meget af arbejdet i BIOWATER udføres af vore PhD-studerende. 

 
HOVEDMÅL 

BIOWATER vil undersøge effekten af det grønne skifte 

for arealanvendelsen og den industrielle innovation, 

og vil kvantificere hvordan disse ændringer kan 

påvirke vandkvaliteten og vandbalancen.   

BIOWATER (2017-2022) er et såkaldt «Centre of Excellence», 

finansieret af Nordforsk.  I et samarbejde mellem forskere, 

forvaltning, erhverv og andre brugere vil BIOWATER undersøge 

hvordan det grønne skifte kan påvirke vandkvalitet og hydrologi.  

 

Hvor grønt bliver egentligt “det grønne skifte”?  

“Det grønne skifte” er et meget anvendt udtryk for at beskrive 

ændringen fra en økonomi baseret på fossil energi (olie, gas og 

kul), til en økonomi baseret på fornybare resurser (bioøkonomi).   

I en verden baseret på bioøkonomi vil vi i højere grad bruge 

fornybare biologiske resurser fra land og vand, som f.eks. korn, 

skov, fisk, husdyr og mikroorganismer. Mere effektive 

bioprocesser antages også, at kunne bidrage til produktion af 

mad, materialer og energi.  

Det grønne skifte vil sandsynligvis ændre måden vi anvender 

landarealene på. Vi kan måske dyrke andre afgrøder end i dag, og 

skoven og dens biomasse kan anvendes på nye måder. 

Forvaltningen af både skov- og jordbrug kan ændres tilsvarende. 

Vi kan få intensivering nogle steder, og ekstensivering andre. 

Sammen med klimaændringer kan det få store konsekvenser for 

vandbalancen og vandkvaliteten i grundvand og overfladevand.  

Det grønne skifte kan ændre forvaltningen af skove, med 

efterfølgende påvirkning på vandkvalitet og -balance.  

Rekreation er en af mange økosystemtjenester som vi 

mennesker kan få fra ferskvand. Hvordan vil det grønne skifte 

påvirke dette sammen med klimaforandringer?   

Tiltag mod næringsstofudledningen fra landbruget, som dette 

vådområde, kan få øget betydning i en fremtid med ændret 

klima.  
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Et nordisk «Centre of Excellence» 

Arbejdet i BIOWATER er inddelt i fem ‘moduler’ (se figuren til 
højre). De vigtigste spørgsmål som vi stiller os er:  

 Hvordan vil det grønne skifte - i kombination med 
klimaforandringer - påvirke arealanvendelsen i Norden?  

 Hvordan vil vandets økosystemtjenester ændres som 
følge af det grønne skifte? 

 Hvilke effekter vil ændringer i jord- og skovbrug få for 
vandkvalitet og vandbalancen i ferskvandssystemerne?  

 Hvad bliver konsekvenserne af sådanne ændringer for 
forvaltning, politikere og industri, og hvilke alternative 
valg findes der?  

Det grønne skifte 

Dette er et meget anvendt udtryk for antagede 
ændringer som følge af overgangen fra en fossil-
baseret økonomi til bioøkonomi. Vi tror at det grønne 
skifte vil indebære ændringer i måden vi benytter 
arealerne på.   

Bioøkonomi 

I en verden med bioøkonomi forventes det at vi vil 
øge brugen af fornybare resurser fra land og hav, som 
jordbrugs produkter, træbiomasse, fisk, dyr og 
mikroorganismer,  og at vi tager nye effektive 
bioprocesser i brug til bæredygtig produktion af mad, 
materialer og energi.  

Økosystemtjenester 

Økosystemer i ferskvand kan tjene os mennesker på 
mange forskellige måder, f.eks. gennem at forsyne os 
med mad, energi, drikkevand, eller som oplevelses 
steder for friluftsliv og rekreation.  

Scenarier 

Et scenarie kan, helt enkelt sagt, være en beskrivelse 
af mulige valg, hændelser eller handlinger i 
fremtiden.  

BIOWATER og samfundet omkring os 

Forvaltere, brugere, industri og frivillige organisationer er alle 
vigtige for BIOWATER, bl.a. for at sikre at de scenarier vi 
udvikler for fremtiden er forankret i en praktisk viden.  

Vi mener også at vores forskning om mulige miljøkonsekvenser 
af det grønne skifte vil være nyttige for mange: I en verden i 
hurtig forandring er det vigtigt at være forberedt på  
konsekvenserne af forskellige valg, både for forvaltning, 
borgere og industri.  
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Hvilke spørsmål stiller vi os?  

BIOWATER vil kvantificere ændringer 
i kulstof- og næringsstof kredsløbet 
og vandbalancen, på tre forskellige 
skalaer:   

 Små oplande (intensivt 
overvågede)  

 Større oplande og 
vandområder 

 Norden som region 

Finansiert av :  

BIOWATER er  inddelt i fem moduler. Forvaltning, industri og 

andre brugere spiller en vigtig rolle både i at hjælpe os med 

at fastsætte  fremtidsscenarier, og som slutbrugere af  vores 

resultater. 


