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› Hvem kaster den første sten?
› (fra Monty Python (1979): Life of Brian)

› Priest: Come on! Who threw that? Who threw that 
stone? Come on! 

› Women disguised as bearded men: She did! She 
did! He did! He did! He did! 

› Woman: Sorry, I thought we'd started. 

› Priest: Go to the back! 

› Woman: Oh, dear... 

› Priest: Always one, isn't there? Now, where were 
we? 
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Forhistorien …
› Vandrammedirektivet

› Fokus har især været på biologiske kvalitetselementer.
› Begrænset fokus på hydro-morfologiske kvalitetselementer.
› … og de kan ikke skilles ad …

› Synergiprojektet (ved MST og SNS)
› Synergi og overlap mellem WFD og Natura 2000-direktiverne.
› … miljø og natur er to sider af samme sag …

› DHI’s tidligere (model)arbejde i Limfjorden.
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Havmiljøet er påvirket 
af mange faktorer

Kilde: Jacksson et al. (2001). Science.



BIOSCIENCE

AARHUS UNIVERSITET 28. september 2012Konference om videreudvikling af det faglige grundlag for 

de danske vandplaner – status på ny viden

Eutrofieringstilstanden i Danmark

Baseret på: Naturstyrelsen (2012): Danmarks Havstrategi. Udkast til Basisanalyse.
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Biodiversitetstilstanden i Danmark

Baseret på: Naturstyrelsen (2012): Danmarks Havstrategi. Udkast til Basisanalyse.
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Pilotprojekt (2007-2008)
› Samarbejde mellem DHI og DMU (nu 

DCE/AU).
› Modelbaseret –med ’sande’ drivdata,   

bl.a. vind & vejr og lysforhold.
› Desuden baseret på 6 forudsætninger 

(som er beskrevet på side 18-20 i 
stenrevs-rapporten).

› Rapportens konklusion:

› 2km2 ’spredt stenrev’ giver en 
’økologisk forbedring’ som ellers 
kun kan opnås ved en reduktion af 
kvælstoftilførslen på 800-1000 tons 
TN.



BIOSCIENCE

AARHUS UNIVERSITET 28. september 2012Konference om videreudvikling af det faglige grundlag for 

de danske vandplaner – status på ny viden

Hvordan virker den foreslåede strategi?

Kilde: HELCOM (2010): Ecosystem Health of the Baltic Sea.
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Andre positive effekter ved stenrev:
• Højere diversitet (10 x flere arter) samt refugier for den bevægelige fauna.
• Øger ruheden på bunden med positive effekter på vertikal blanding – og dermed iltforsyning til bunden.
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› Areal og varighed af iltsvind                                                         
reduceres, når der introduceres                                
’iltproducerende’ rev.

› I alt gennemført 40 modelscenarier: 
› Rev-areal. 
› Placering af rev. 
› Specifik iltproduktion. 
› ”Klima”-effekter.

Kilde: DHI & DMU (2008): Stenrev i Limfjorden.
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Kilde: DHI & DMU (2008): Stenrev i Limfjorden.
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Konklusionerne er ‘modelbaseret’…
Vil det så også kunne virke i praksis?
› Der har tidligere være spredte stenrev i de 

centrale dele af Limfjorden – så bunden kan 
bære.

› Der vokser allerede makroalger i de centrale 
dele af Limfjorden – og mange steder er de 
substrat-begrænset.

› Der er tilsyneladende tilstrækkeligt med lys i 
de områder der er interessante ift. stenrev:

› DHI/DMU (2008): “Stenrevsrapport”, udgivet af 
Miljøministeriet.

› HELCOM (2010): “Ecosystem Health of the Baltic 
Sea”. Assessment finansieret af EU Kommissionen.1

› EUSeaMap (2011): Rapport finansieret og udgivet af 
EU Kommissionen.

› HARMONY-projektet (in print.): Rapport finansieret af 
Miljøministeriet.

1: Efterfølgende publiceret som Korpinen et al. (2012) i Ecological Indicators.
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Hvad er prisen?
› Det er meget dyrt! (bl.a. erfaringen fra 

BlueReef-projektet).

› Første, forsigtige estimat: 100–300 mio. 
kr. 

› Seneste estimat: 120 mio. kr.

› Estimater af omkostnings-effektiviteten:

› L&F: Økonomisk analyse af 12. september 2012.
› Ældre AU-overslag

› L&F: ca. 13 kr. / kg N
› Ældre overslag: <   10 kr. / kg 

N

› NB: Der er mindre metodiske forskelle!

Kilde: L&F (2012): Økonomisk analyse af 12. september..
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Kost-effektiviteten sat i perspektiv …

› Vandplan for 
Limfjorden:

› Økologisk tilstand: Ikke-god.
› Vidensniveau: 1.
› Anslået pris: 179 mio. kr./år.

• Et spredt stenrev på 2 km2 med en 
N-effekt på 800-1000 ton N 
vurderes at koste 120 mio. kr.

• Planen forholder sig stort set ikke til
den omfattende fysiske forstyrrelse.

Kilde: Upublicerede beregninger.
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Sammenfatning …
› Genetablering af stenrev kan være et supplerende virkemiddel til reduktioner af 

tilførslerne af næringsstoffer – men kun i iltsvindsramte, lavvandede, og lagdelte 
(med lys under springlaget) farvandsområder.

› Stenrev er ikke et generelt virkemiddel.

› Mini-stenrev? Er godt for biodiversiteten – men N-effekten er marginal.

› Estimater af kost-effektiviteten indikerer, at genetablering af spredt stenrev i de 
centrale dele af Limfjorden er et endog meget kost-effektivt virkemiddel:

› Afhængigt af forudsætningerne bliver prisen mindre end 10 kr. per kg N.
› Hvis afskrivningstiden vurderes til 3-4 generationer, dvs. 75-100 år, kan prisen for genetablering af 

spredte stenrev i Limfjorden komme ned under 5 kr. per kg. N.
› Er dette korrekt, må man konkludere at vandplaner for Limfjorden på sigt nok kan ‘optimeres’ og       

gøres mere kost-effektive (set i forhold til den nuværende).

› Et demonstrationsprojekt i Limfjorden er måske vejen frem? Fokus i et 
kommende demonstrationsprojekt bør være på bl.a. forudsætningerne, kolonisering 
og succession, sedimentprocesser, overvågning og endelig en opfølgende 
modellering (optimalt design/placering). Prisen er ca. 25 mio. kr. over 5-6 år.

› Når resultaterne foreligger, kan man overveje et fase-opdelt stenrev i Limfjorden …
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