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LOOP-MÅLINGER

Landovervågningens 
historie
Siden den første Vandmiljøplan har der eksisteret et 
overvågningsprogram for N-udvaskning. 

AF BØJE ØSTERLUND

 Dels som en følge af den davæ-
rende NPO-handlingsplan fra 1985 
og den første vandmiljøplan i 1987, 
der efterfølgende førte til Handlings-
planen for Bæredygtigt Landbrug i 
1991 og 1996, blev det besluttet at 
iværksætte en overvågning i 1989. 

Det skete i Miljøstyrelsens regi.
I første omgang var det et af Miljø-

styrelsens faglige laboratorier, blandt 
andet Danmarks Ferskvandslabo-
ratorium i Silkeborg, der forestod 
overvågningen. 

Efter kritik af det tætte bånd 
mellem styrelse og overvågningen 
blev Danmarks Miljøundersøgelser 
(DMU) dannet i 1990 for at sikre en 
uvildig overvågning af miljøet. 

Selvom DMU stadig var en del af 
Miljøministeriet, var formålet med 
oprettelsen af Danmarks Miljøun-

dersøgelser, at arbejdet skulle fore-
gå i »armslængde« fra de politiske 
processer.

Flyttede 
Under Fogh-regeringen blev det i 
2006 besluttet at nedlægge fl ere sek-
torforskningsenheder, så DMU blev 
lagt ind under Aarhus Universitet, 
hvorefter afdelingen i Silkeborg i dag 
er en del af Institut for Bioscience.

Det tidligere DMU – stadig hjem-
mehørende i Silkeborg – skiftede 
samtidigt ressort fra Miljøministeriet 
til Videnskabsministeriet. 

Den selvejende institution Aarhus 
Universitet varetager fortsat en ræk-
ke myndighedsopgaver, herunder 
den videnskabelige Novana-rappor-
tering, som en række biologer, geo-
loger, ingeniører, agronomer, it-folk 
med fl ere forestår. 

Blandt disse opgaver er udarbej-

delsen af den årlige rapport om 
landovervågningsoplandene.

Myndighedsopgave 
- Vi skal i vores arbejde være ærlige, 
ædruelige og videnskabeligt redelige 
og til enhver tid kunne stå på mål 
for alt det, vi undersøger, forklarer 
seniorrådgiver Gitte Blicher-Mathie-
sen, Aarhus Universitets Institut for 
Bioscience, som i Silkeborg-afdelin-
gen leder arbejdet med den årlige 
rapport om landovervågningsoplan-
dene.

Som bekendt udfører Aarhus Uni-
versitet en række forskningsbase-
rede myndighedsopgaver for Mil-
jø- og Fødevareministeriet. og Gitte 
Blicher-Mathiesen vurderet umid-
delbart, at Novana-arbejdet udgør 
omkring 20 procent af universitetets 
opgaveløsninger for ministeriet. 

boje@effektivtlandbrug.dk
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Figur 1. Oversigt over landover-
vågningsoplandenes placering. 

Odder Bæk Odder Bæk 
(LOOP 2)

Lille Bæk
(LOOP 4)

Hule Bæk 
(LOOP 7)

Højvads RendeHøjvads RendeHøjvads RendeHøjvads Rende
(LOOP 1)(LOOP 1)(LOOP 1)

Horndrup Bæk
(LOOP 3)

Bolbro Bæk
(LOOP 6)

Årlig interviewundersøgelse
+ måling i vandkredsløb

Årlig interviewundersøgelse

 Landovervågningsoplandene (Loop-oplandene), den mindste på 470 hektar og den største på 1.520 hektar, blev 
i sin tid etableret og udvalgt for at kunne repræsentere forskellige jordtyper, afgrødesammensætninger, dyrk-
ningsformer og ikke mindst i et såkaldt kildeopland øverst oppe i spidsen af et vandløbssystem, der ikke påvirkes 
af overfl adevand fra andre oplande.

        
Om videnskab, fakta og faglighed
Repræsentativitet:
Hvorvidt en undersøgelse og dens metode er repræsenta-
tiv, har ikke noget med stikprøver at gøre, men skal vurde-
res i forhold til undersøgelsens design. 

Altså er det beslutningen om hvilke stikprøver, der skal 
anvendes, hvor de skal tages, hvor mange der skal tages, 
der afgør, om en undersøgelse eller metode er repræsen-
tativ. 

Derimod siger antallet af stikprøver noget om under-
søgelsens sikkerhed. Generelt siger man, at antallet af 
stikprøver skal fi redobles for at fordoble sikkerheden.

Om data og statistik
»Ikke alt, der tæller, kan tælles – og ikke alt, der kan tælles, 
tæller« (Albert Einstein)

»Man kan kun have tillid til statistik, man selv har manipu-
leret« (Winston Churchill)

»Ingen dataindsamling er stærkere end sit svageste led« 
(Ukendt, men brugt af adskillige)

Repræsentative stikprøver
Hver uge udgiver Kantar Gallup en oversigt over, hvilke 
tv-programmer danskerne har set, mens de blev sendt. 
TV2-serien Badehotellet toppede i sidste uge med 
1.457.000 seere, mens det seriøse DR 2 Deadline rangerer 
lavt blandt nyhedsudsendelserne med blot 101.000 seere. 

Her er der i den grad tale om stikprøver, hvor blot 2.200 
personer (0,04 procent af befolkningen) fordelt på 1.000 
husstande er udstyret med et apparat (TV-meter), der 
sluttes til deres fjernsyn, og som registrerer, hvilke kanaler 
der ses hvornår.

Husstandens beboere og gæster trykker sig ind som 
seere ved hjælp af apparatets fjernbetjening. De danske 
tv-meter-baserede seertalsmålinger startede i 1992. 

For de kommercielle TV-stationer anvendes disse data 
dagligt til bestemmelse af pris og placering af TV-reklamer, 
og betragtes dermed af disse som repræsentative uden at 
være videnskabelige.

Logiske fejlslutninger
Positivisme er en fi losofi sk grundholdning om, at viden om 
en sag kun eksisterer ud fra det, vi kan se, høre, måle og 
veje, og at denne viden kun kan nås gennem en metodisk, 
videnskabelig observation af virkeligheden.

Positivisme er dog også kendt for sine logiske fejlslutnin-
ger, som for eksempel Holberg beskriver, når han i komedi-
en Erasmus Montanus siger: »En sten kan ikke fl yve. Morlille 
kan ikke fl yve. Ergo er morlille en sten!«

Kvalitative metoder
Ofte betragtes kvalitativ dataindsamling (typisk interviews 
med et antal respondenter) alene som en metode, der an-
vendes i samfundsstudier og humanistiske forskningsfelter. 

Men kvalitative metoder anvendes også i stor udstræk-
ning på naturvidenskabelige områder, for eksempel i 
biologers feltundersøgelser, hvor de studerer organismers 
liv i deres naturlige omgivelser. 

Kvalitative metoder anvendes således i høj grad i natur-
videnskab. For eksempel ville Darwins teorier aldrig kunne 
udvikles ved hjælp af kvalitative metoder. 

Kvantitative metoder
Fortolkningen af data indsamlet henholdsvis ved hjælp 
af kvalitative metoder eller kvantitative metoder (typisk 
fysiske målinger) er meget forskellige. Kvantitativ forskning 
kortlægger, at noget sker, mens kvalitativ forskning afdæk-
ker, hvorfor det sker.

»Det er to meget forskellige typer metode, som man 
kan konkludere forskelligt ud fra, og det kan give nogle 
sammenstød, hvis man ikke forstår forskellen.« (Brinkmann, 
professor)

Tilgængelig data:
En mand står i lysskæret fra en gadelampe og leder efter 
sin dørnøgle, da han bliver spurgt af en forbipasserende, 
hvorfor han ikke leder ved sin hoveddør, hvor han tabte 
nøglen?

- Der er så mørkt henne ved døren, så der fi nder jeg den 
aldrig. Det er meget bedre at lede her, hvor der er lys, siger 
manden.

Historien er vistnok en oprindelig russisk folkefortælling, 
men genfortalt af mange, herunder danske Storm P.


