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4. Andre presfaktorer end næringsstoffer

5. Modelkalibrering og modelanvendelse
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1. Fastsættelse af referencetilstand (år 1900 problematik)

• Fastsættelse af reference har stor betydning for indsatskrav

• Ålegræs år 1900 er fastsat som reference (baseret på data)

• Klorofyl (alger) er fastsat ved beregning, hvor der anvendes kvælstoftilførsel fra 
naturoplande (svarer til Danmark for mere end 1000 år siden)

• Derved fastsat reference for to forskellige tidsperioder

• Jf rapport 2021 er dette ikke juridisk i overensstemmelse med VRD
REFERENCE CONDITIONS IN DANISH COASTAL WATERS UNDER THE EUROPEAN UNION WATER FRAMEWORK DIRECTIVE. AN INTEGRATED LEGAL AND 
SCIENTIFIC APPRAISAL. Prof Geert van Calster, prof. Joao G. Ferreira, Kathleen Garnett, Prof. Oene Oenema

• Videnskabelig udfordring: Meget ålegræs og klart vand år 1900 – og en 
kvælstofudledning år 1900 ca 2/3 af i dag

• Modeller er ikke testet med år 1900 data – trods gentagne opfordringer 



2. Fosfor og kvælstof 

Antal dage per måned, hvor 

fosfor (rød) eller kvælstof (grøn) 

potentielt begrænser væksten 

af alger 

Omfanget af farven illustrerer 

hvor vigtig hhv. fosfor og 

kvælstof er for miljøtilstanden

Skive Fjord



2. Fosfor og kvælstof 



3. Vandudveksling i fjorde og sæsonvariation i næringsstoftilførsel

• DHI undersøgelse Karrebæk Fjord 2017

• Anbefaling i international evaluering 2017

• SEGES undersøgelser 

• MST faglige arbejde udført af DHI, AU, GEUS, DTU, (udkast 2021)

Ikke implementeret i vandplaner

Stor betydning for reduktionsmål og prioritering af virkemidler



3. Vandudveksling i fjorde og sæsonvariation i næringsstoftilførsel

Naturen i Danmark, Havet, 2006. 1. oplag.

Redaktør Prof. Tom Fenchel, Hovedredaktør Prof. Kaj Sand-Jensen

Kap 15. De frie vandmasser stofomsætning side 357 ved Matthias Middelboe, 
lektor KU og Michael Olesen lektor KU

Om vinteren og efteråret når udvaskning og afstrømning fra land er størst føres 
der store mængder kvælstof og fosfor til fjordene.

Det udledte kvælstof vil derimod forblive i vandet som opløste kvælstof-ioner i 
vinterhalvåret og vil derfor i højere grad end fosfor blive ”skyllet” ud af systemet 
til de tilstødende farvande.



4. Andre presfaktorer end næringsstoffer

• Tilførte næringsstoffer  (bottom-up control)

• Næringsstoffer i fjordbunden (intern belastning)

• Habitatforandring: Mudderbund, sandflugt, manglende stenrev

• Klimaforandringer – mere nedbør, stigende temperaturer

• Iltsvind

• Manglende ålegræs

• Krabber / søstjerner mv. 

• Manglende store fisk (top-down control)

• Skab med bundtrawl (fisk, muslinger)

• Miljøfremmede stoffer, plastic, støj

• Fjernelse af søsalat

• Ålegræsrestaurering

• Udlægning af muslinger

• Linemuslinger

• Stenrev

• Sandcapping

• Dyrkning af Tang

• Optimeret slusestyring (fx Ringkøbing, Nissum, Hjarbæk fjorde)

• Regulering af muslingeskrab

• Regulering med trawl

• Optimeret fiskeriregulering 



5. Modelkalibrering og modelanvendelse

• To modelsystemer

• Simple statistiske modeller (AU) – for simpelt

• Tager bl.a. ikke hensyn til at vand flytter sig

• Kan ikke skelne mellem kvælstof og fosfor

• Kan ikke håndtere næringsstofpuljen i fjordbunden

• Avancerede dynamisk/mekanistisk modeller (DHI)

• Kalibrering har mangler

• Anvendelse har mangler



5. Modelkalibrering og modelanvendelse

Avancerede dynamisk/mekanistisk modeller (DHI)

• Kalibrering ex Mariager Fjord. Model beskriver ikke virkeligheden.



6. Lokalt baserede vandområdeplaner



6. Lokalt baserede vandområdeplaner

Landbrugsaftale:

I  tillæg  til second opinion  skal  der  afsættes  16  mio.  kr.  til  i  

udvalgte marine vådområder  at  gennemføre lokalt  funderede 

analyser,  som  skal  afdække om  der  kan findes  andre  

veje til  at  opnå  målopfyldelse,  som  defineret  i  EU’s  

Vandrammedirektiv.  Regeringen  udarbejder  oplæg herom  til  

aftaleparterne  således  at  resultaterne af  analyserne  kan  

indgå i  genbesøget  i  2023/24. 

Der er behov for bedre systemforståelse 

mere fokus på at sætte modeller op og lave relevante scenarier

For at finde docere og prioritere de rette virkemidler 



Konklusion

Det er relevant at alle 6 punkter bliver belyst ved en second opinion

1. Fastsættelse af referencetilstand (år 1900 problematik)

2. Kvælstof versus Fosfor

3. Vandudveksling i fjorde og sæsonvariation i næringsstoftilførsel

4. Andre presfaktorer end næringsstoffer

5. Modelkalibrering og modelanvendelse

6. Lokalt baserede vandområdeplaner


