
Miljømål for fjorde er og er urealistisk fastsat fra dansk side 

De danske miljømål for klorofyl og ålegræs er ikke i samklang med nabolande og er ureali-

stisk højt fastsat af de danske myndigheder. Dette på baggrund af metoder som betyder, at 

målene mange steder ikke kan opnås.  
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Miljømål for fjorde jf. Vandrammerammedirektivet skal beskrives ved biologiske mål. I 1. generati-

on vandplaner, var ålegræssets dybdegrænse eneste parameter. I 2 generation vandplaner (nu 

kaldet vandområdeplaner) er yderligere 2 såkaldte ”kvalitetselementer” medtaget jf. direktivet. Det 

drejer som om alger i vandet, beskrevet ved klorofyl-indholdet samt bunddyr. Det er især ålegræs 

og klorofyl som er interessante, fordi de danner målene for den beregnede kvælstofindsats i 

vandområdeplanerne. 

God økologisk tilstand 

God økologisk tilstand er den tilstand som tilstræbes jf. direktivet, og som betegnes ”kun svagt 

afvigende fra naturlig tilstand”. Alle de 3 ovennævnte kvalitetselementer skal være i såkaldt god 

økologisk tilstand, hvis et vandområde samlet skal være i god tilstand (princippet kaldet ”one out 

all out”). Det bliver derfor meget afgørende, hvorledes god økologisk tilstand defineres.  

God økologisk tilstand for ålegræs er defineret med baggrund i observationer for ca. 100 år siden. 

Dengang blev der foretaget en overraskende stor undersøgelse af ålegræsset og det blev obser-

veret, på hvor dybt vand ålegræsset voksede. Tilstanden dengang er af Naturstyrelsen blevet de-

fineret som referencetilstand, og en dybdegrænse på ca. 25 % mindre end referencetilstanden er 

defineret som grænsen mellem god og moderat tilstand. 

Det interessante spørgsmål er imidlertid, om det er muligt at nå tilbage til den situation med så 

klart vand, at ålegræsset har lys nok til at gro ud på de målsatte vanddybder? Og det er der meget 

som tyder på slet ikke er muligt i mange områder. Hvad skyldes det? En væsentlig faktor er, at de 

partikler som hindrer lyset i at trænge ned i vandet har ændret sig. Der er med andre ord en an-

den adsorption af lyset, hvilket reelt betyder, at den sigtdybde som kan være forbedret flere ste-

der, reelt ikke giver lysforbedring som planter kan ”opleve” det (Nielsen 2013). Dertil kommer, at 

fjordene i stort omfang har mistet deres vegetationsdække som har betydet, at fjordbunden i høje-

re grad bliver hvirvlet op af vind og, at de sidste 100 års udledninger af fosfor, kvælstof og orga-

nisk materiale har ændret fjordene grundlæggende med en øget mængde af blød mudret bund 

mange steder. Vandet fra Østersøen som løber gennem danske farvande er heller ikke så klart, at 

det gør det muligt at nå målene.  
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Situationen med urealistiske ålegræsdybder underbygges også af de modelberegninger som DHI 

har foretaget. Modelberegninger viser, at mange steder kan den nødvendige sigtbarhed i vandet 

ikke opnås uanset hvor stor kvælstofreduktion som medtages i scenarieberegninger. I stedet for at 

bedømme ålegræs på dybdegrænse burde ålegræsset bedømmes på tæthed, hvorved metoden 

bliver mere direktivnær, (se mere om Ålegræs bliver fortsat ikke korrekt håndteret i vandområde-

planer).  

God økologisk tilstand for klorofyl (proxy for planktonalger) er ikke, som i tilfældet med ålegræs, 

fastsat med baggrund i observationer af referencetilstand. Der findes ikke tilstrækkelige data til 

dette. En anden metode er derfor anvendt. Modellerne har her en nøglerolle, fordi metoden går ud 

på at definere referencetilstanden ved at beregne den ”baglæns”, så at sige. Ved at anvende den 

kvælstoftilførsel som man formoder, blev tilført danske kystvande år 1900 i modellerne, får man et 

bud på den tilstand som var i år 1900. Ved den anvendte fremgangsmåde optræder 2 nye pro-

blemstillinger. Dels er modellerne kommer langt væk fra deres erfaringsområde. Det vil sige de 

områder, hvor der i dag er data. Det betyder, at usikkerheden øges ganske betragteligt. Dels skal 

der fastlægges en kvælstofudledning til danske farvande i år 1900. Naturstyrelsen har valgt at 

anvende en kvælstofkoncentration med baggrund i udyrket land, på trods af, at Danmark på da-

værende tidspunkt var dyrket og drænet (se uddybende notat: Kvælstofudledning større i år 1900 

end angivet af DCE). Pointen er, at en lav tilførsel af kvælstof til kystvande i 1900, betyder et til-

svarende højere miljømål for klorofyl. Med baggrund i den anvendte metode og anvendelsen af 

udyrket land som reference for år 1900, kan det konstateres, at miljømålet bliver sværere at opnå, 

end hvis det antages, at landet var dyrket og drænet i år 1900.  

Klorofylmetoden er især også problematisk, fordi den fastsætter grænser for god/moderat tilstand i 

størstedelen af danske farvande uden at klorofylværdierne er interkalibreret med værdier fra na-

bolande. Med andre ord, er målene fastsat uden ophæng til hvorledes målene er i andre lande. 

Grænseværdier for store dele af de danske farvande er udtaget af et interkalibringsdokument fra 

2008, således der i nyt dokument fra 2013 ikke er fastsat værdier for størstedelen af indre danske 

farvande, og således er de nuværende værdier i vandområdeplanerne stort set alene fastsat ud 

fra dansk metode. 

  

https://www.landbrugsinfo.dk/Miljoe/Vandplaner/Sider/aalegraes-bliver-fortsat-ikke-korrekt-haandteret_pl_po_15_258_2462.aspx
https://www.landbrugsinfo.dk/Miljoe/Vandplaner/Sider/aalegraes-bliver-fortsat-ikke-korrekt-haandteret_pl_po_15_258_2462.aspx
https://www.landbrugsinfo.dk/Miljoe/Naeringsstoffers-paavirkninger/Sider/kvaelstofudlening-stoerre-i-aar-1990-end-angivet-af-dce_pl_po_15_255_3687.aspx
https://www.landbrugsinfo.dk/Miljoe/Naeringsstoffers-paavirkninger/Sider/kvaelstofudlening-stoerre-i-aar-1990-end-angivet-af-dce_pl_po_15_255_3687.aspx


 

Bedømmelse af den nuværende tilstand 

Naturstyrelsen har udarbejdet et tilstandskort for de danske farvande for klorofyl, ålegræs og 

bunddyr. Kun kystnære arealer er beskrevet hvilket skyldes, at kun de indgår i Vandrammedirekti-

vet. De mere åbne områder indgår i Havstrategidirektivet.   

 

Billede 1. Tilstandsvurdering af Naturstyrelsen for klorofyl 

For klorofyl kan ses, at tilstanden i flere åbne områder er god eller høj, men at der ikke er konsi-

stens mellem områder. Eksempelvis er tilstanden høj ved Læsø og moderat ved Anholt. Horsens 

indre fjord er i moderat tilstand, Yderfjord er i høj tilstand og Kattegat lige uden for Horsens fjord er 

igen i moderat tilstand. Dette kunne tyde på en ikke konsekvent målfastsættelse. 

Det er ligeledes svært at forstå logikken i den metode, som er anvendt til at fastsætte grænsen 

mellem god/moderat tilstand for klorofyl. Grænsen er lavere sat, det vil sige sværere at opnå for 

eksempelvis Lillebælt og Sydfynske Øhav end åbne Kattegat ved Læsø og Anholt jf. nedenståen-

de tabel 

 



 

 

 

 

  

Tabel. Grænsen mellem god/moderat tilstand for klorofyl er lavere (1,5 µg/l) ved mere lukkede farvande med lavere salthol-

dighed end åbne farvande i Kattegat (1,6 µg/l) som fra naturens side er mindre påvirkede af næringsstoffer fra eksempelvis 

Østersøen og danske opland. (Kilde: Danske fjorde og kystnære havområder. Fastlæggelse af klorofyl a grænseværdier i 

fjorde og kystområder ved brug af modelværktøjer) 

Det er ligeledes svært at forstå at en fjord som Karrebæk Fjord og Dalby Bugt har samme grænse 

mellem god/moderat på 3,6 µ/l. Karrebæk Fjord er meget påvirket af oplandets afstrømning og har 

en begrænset vandudveksling til åben vand via en smal rende. Fjordens opland er 80 gange stør-

re end fjordens areal. Dalby bugt har en stor åben rand til Kattegat og et opland som tilsvarende 

kun er 9 gange større end bugtens areal. Fra naturens side er disse områder meget forskellige og 

det er på den baggrund ikke logisk, at de får samme grænseværdi. Karrebæk Fjord er mere at 

sammenligne med en sluse fjord som har fået fastsat grænseværdier på 8-9 µg/l 

 

Venstre: Dalby Bugt ved lige uden for Odense Fjord, markeret med blå pil. Højre: Karrebæk Fjord med smal strømrende som 

sikrer vandudveksling til åbent farvand markeret med hvid pil.  

 

 



 

 

Billede 2. Tilstandsvurdering af Naturstyrelsen for ålegræs 

Hvad angår ålegræs, så kan det konstateres, at kun få lokaliteter har ålegræs på den målsatte 

dybde. Sammenhængen med klorofyl er ikke konsistent. Eksempelvis er tilstanden høj for klorofyl 

ved Læsø og Aalborg Bugt i Kattegat, mens tilstanden er dårlig for ålegræs. Sagt med andre ord, 

er ålegræs målsat til at vokse på større dybder og behøver dertil større klarhed i vandet, men 

samtidig er klorofylindholdet målsat til at være i høj tilstand. Det kunne tyde på, at der ikke er kon-

sistens mellem de valgte metoder til at fastsætte god tilstand og det indikerer, at ålegræsdybde-

målet er urealistisk højt i mange områder. 

Nabotjek 

I Sverige anvendes ålegræs ikke som mål i vandområdeplaner, men som en pendant hertil an-

vendes makroalger (blæretang) som fæstner sig på klipper og sten og, ligesom ålegræs, vokser 

ud på større dybder, hvis lyset tillader det. I Øresund bedømmes tilstanden god eller høj for ma-

kroalger i modsætning til Danmark (se nedestående figur), hvor tilstanden bedømmes ringe eller 

moderat på baggrund af ålegræssets dybdegrænse.  

Ved en direkte sammenligning med ålegræs kan det konstateres, at de svenske vandmyndighe-

der bedømmer tilstanden i Øresund som høj for ålegræs i en rapport fra 2012, (reference 2)   



 

 

Billede 3. Tilstandsvurdering af svenske myndigheder for makroalger 
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