
 

DANCORE-temadag 

 Femern Bælt - miljøundersøgelserne 
 

7. juni 2010 kl. 10.00-15.30 
DHI, Hørsholm 

 

Femern Bælt-forbindelsen vil være en realitet indenfor de kommende år, og miljøundersøgelserne er i fuld 
gang. DANCORE-dagen har til formål at give deltagerne et overblik over disse undersøgelser, og at dele 
erfaringer om nye så vel som velafprøvede metoder til belysning af forskellige emneområder.  
 
Miljøchef for Femern A/S Anders Jensen indleder dagen med et overblik, hvorefter der vil være indlæg fra 
forskellige specialdiscipliner. De mange marine miljødata, der indsamles eller registreres online, bearbejdes 
i Femern Bælt Data Handling Centre. Der vil være mulighed for at bese centeret og høre mere om 
dataindsamling. 
 

Program 
 

 
09:30-10:00 
 
10:00-10:15 
 
10:15-11:00 
 
 
11:00-11:30 
 
 
 
 
 
11:30-12:00 
 
 
 
12:00-13:00 
 
12:30-13:00 
 
 
13:00-13:20 
 
 
13:20-13:40 
 
 
 
13:40-14:00 
 
 
14:00-15:00 
 
15:00-15:30 

 
Ankomst + te/kaffe 
 
Velkomst v. Ida Brøker 
 
Overblik over miljøundersøgelserne 
Anders Jensen, Femern A/S 
 
”Klimaforandringernes betydning for integreret kystzoneforvaltning i praksis – 
eksemplificeret med case fra Sydlolland fra EU-projekterne under Interregs 
Nordsøprogram ”Sustainable Coastal Development in Practice” (SUSCOD) og ”Bringing 
Land and Sea together” (BLAST).” 
Mikkel Østergård, Region Sjælland / Per Sørensen, Kystdirektoratet 
 
”Lagdeling, strøm og hvirvler: Oceanografiske forhold i Femern Bælt belyst af 
feltmålinger og lokalmodellering” 
Jacob Tornfeldt Sørensen, DHI 
 
Frokost 
 
Åbent hus i datacentret - online monitering 
Ulrik Lumborg, DHI 
 
”Lokalisering af mulige sand- og grusressourcer til Femern Bælt-forbindelsen” 
Jørn Bo Jensen, GEUS 
 
”Hvad bliver effekten af klimaændringer for fugle i Femern Bælt med eller uden en fast 
forbindelse? En stor-skala fremgangsmåde giver svaret” 
Anders P. Tøttrup, Københavns Universitet 
 
Marinbiologi 
Anne Middelboe, DHI 
 
”Networking” i grupper + te/kaffe 
 
Afslutning 
 

 

  



 

 

 

 

 
Praktisk information 
 
Temadagen afholdes på DHI (Agern Allé 5, 2970 Hørsholm) i tidsrummet kl. 10.00-15.30 og vil foregå på 
dansk. 
 
Prisen for deltagelse er: 
 
EUCC-medlemmer: 300 kr. 
Studerende: 300 kr. 
Ikke EUCC-medlemmer: 600 kr. 
 
Prisen for ikke EUCC-medlemmer inkluderer 1 års professionelt medlemskab af EUCC. Klik her for 
yderligere information om fordelene ved et sådan medlemskab. 
 
Tilmelding skal ske til office@dancore.dk senest den 21. maj 2010, og betaling overføres til: 
 
Danske Bank  
Kontonr.: 4180 4360163369 
 
På overførslen noteres: "DANCORE” samt deltagerens navn. Deltagerne får udleveret en kvittering for 
betalingen i forbindelse med selve temadagen. 
 
Vi ser frem til en spændende dag. 
 
På styregruppens vegne 
 
 
Ida Brøker 
Koordinator 
 
DANCORE 
Dansk afdeling under Coastal & Marine Union (EUCC) 
 

c/o DHI 
Agern Allé 5 

2970 Hørsholm 

Tlf.: 4516 9200 
office@dancore.dk 
www.dancore.dk  
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