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Baggrund 
• BaltAdapt: Et EU-Interreg projekt med partnere fra 

Østersølande (DMI)  

• Overordnet formål: Indspil til en klimatilpasning 

strategi og handlingsplan.  

– 4 fokusområder: Fisk, turisme, infrastruktur og  ”Marin 

biodiversitet og habitater” 

 

• Præsentationen beror på: 

– Resultater fra eksisterende  

modeller (fx SMHI)  

– Nye analyser/modelresultater  

primært baseret på DK data  

 

• Klima scenarier: Primært A1B (”moderat”) 

 

 



Præsentationens/rapportens  

emner 

• Potentielle klimaforandringer og afledte effekter på 

Østersøens økosystem 

 

• Fokus på klimaeffekter på udvalgte nøglehabitater, 

artssamfund og nøglearter. 

 

• Tilpasninger for at opretholde økosystemets funktion 

og ydelser 

 

 



               Klima-”drivere” 

 

Økosystem-”drivere” 

 

       Biologiske komponenter  
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Den danske havområder og 

Østersøen er blevet varmere  

• Vandtemperaturen i Kattegat og de danske bælter 

er steget ca. 1,5°C i løbet af de sidste 40 år  

 

Den største ændring er sket inden for de sidste 

25 år 

 

• Sensommer temperaturen forøget med 2°C 

 



Forventet ændring i 

årsgennemsnittet for 

iltkoncentrationen i 

bundvandet (ml/l) 

• fra 1969–1998 til 

2070–2099 

• ved nuværende 

belastning med 

næringsstoffer 

Meier m.fl. 2011 

Østersøen iltforhold  

”Drivere”: Temperatur og nedbør 

(faldende salinitet) 



Kattegat – vestlige Østersø 

kan forvente væsentlig forværrede iltforhold  

Great Belt

Day number 2001-2004
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Sæsonmæssig variation i bundvandets iltindhold 

i Storebælt i perioden 2001 - 2003 

Tilsvarende meteorologiske forhold 

men bundvandstemperaturen øget 3ᵒ C 

NB: 3ᵒ C svarer ca. til 30% kvælstof tilførsel til indre danske farvande ! 



Overgødskning – 

fremtidigt klimarelateret problem ? 

• Mere nedbør – især i de nordlige områder  

 

• Mere nedbør om vinteren end om sommeren – også 

i de sydlige områder 

 

• Afstrømningen om vinteren har en højere 

koncentration af næringsstoffer end om sommeren i 

intensivt drevne landbrugsområder  

 

• Frigivelsen af næringsstoffer fra havbund til 

vandfase har ofte stor betydning i områder med lavt 

iltindhold 

 



Effekt af temperatur på nærings-

stofniveau i danske fjorde 
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Effekt af temperatur på nærings-

stofniveau i danske fjorde 
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Biodiversitet - 

når saltholdigheden ændrer sig 

Fra Bonsdorff 2006  

Fra Maier m.fl. 2011 

      Saltholdighed i overfladevand 
    1970-2000                              2070-2100 



Biodiversitet - 

når saltholdigheden ændrer sig 
Ændret udbredelse af marine arter 

 

1970-2000 2070-2100 



Ålegræs 

Rødspætte og savtang 
 

 

1970-2000 2070-2100 



Biodiversitet - 

når saltholdigheden ændrer sig 
Invandring af ferskvandsarter 

1970-2000 2070-2100 



Planteplankton: ændret produktion 
Simulerede ændringer i årlig produktion fra 1969–1998 til 

2070–2099 (g C/m2/ år) 

Venstre: uden reduktion i næringsstoffer (reference)  

Højre: Østersø-handlingsplanen for reduktion i næringsstoffer 

 

 

 

 

Fra Meier m.fl. 2011 
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Andre ændringer for planktonsamfund 

• Ændret artssammensætning 

 

• Mulige ændringer i fødenet 

– evt. reduceret græsningstryk fra 

vandloppen Pseudocalanus 

– tidsforskydning mellem 

primærproducenter og ”græssere” 

 

• Opblomstring af blågrønalger 
vil ske oftere i den vestlige Østersø, 

i de danske bælter og i Kattegat 

grundet lavere saltholdighed og 

større udstrømning fra Østersøen 



Biodiversity – 

mulige effekter af øget temperatur  
Analyse: følsomhed hos makroalge arter 

 • International opmærk- 

somhed på sukkertang 

 

• Sukkertang og andre arter 

er kommercielt yderst  

interessante 

 

• Statistiske analyser af den kritiske 

temperatur for forekomst og 

udvikling af 5 udvalgte arter 



Undersøgelsesresultater 
• Generelt nedbrud i 

bestanden af sukker- 

tang i lavvandede 

områder i 1994 

 
• Fandt ingen  

direkte effekt  

af temperatur 

 
• Den manglende eller i hvert fald langsomme 

genetablering af bestanden kan skyldes gentagne 

overskridelser af den kritiske temperatur 



Stigende vandstand – 

effekter på tangskove og ålegræsbede 

• Øget vandstand = mindre lys ved 

bunden 

 

• Hvor?  

I den S-V Østersø, hvor der ikke 

sker landhævning 

 

• Hvornår?   

Når der ikke er  

mulighed for  

rummelig til- 

pasning 
Foto:  Metsähallitus NHS Finland 



Effekt af vandstandsstigning på 

lys ved bunden 

Tidslig udvikling i årsgennemsnit 

for sigtdybde (± 95 % konfidens- 

interval) i de åbne dele af Kattegat 

og i de danske bælter (∆) og i 

fjorde/kystnære farvande (  ). 

  

En stigning i vand-

standen på 1 m vil 

bevirke et væsentligt 

tab i lysmængden 

selv i de åbne 

farvande. 

Fra Henriksen m.fl. 2011 



Udvikling i algetangskov og klimaeffekter 

• Modeller som beskriver 

makroalgers dækningsgrad 

som funktion af tilførslen af 

kvælstof til Kattegat og de 

danske bælter. 

 

• Et regionalt modelestimat for 

kvælstoftilførslen til de indre 

danske farvande (A2 klima-

scenarie) anslår en stigning 

på 19% i perioden januar-juni 

(øverst) samt 1m vandstands-

stigning (nederst). 

• Sort linje: gennemsnitlige 

forhold for de sidste 20 år 

• Røde linjer: klimascenarier 

+ TN 

+ TN+1m 







Blue Reef – restorering af rev i et N-2000 

område 



Udvalgte BaltAdapt produkter (http://baltadapt.eu) 

• Baltadapt Climate Info #1: Air Temperature 

• Baltadapt Climate Info #2: Precipitation 

• Baltadapt Climate Info #3: Wind Climate 

• Baltadapt Climate Info #4: Sea Level Rise 

• Baltadapt Climate Info #5: Oxygen Content 

• Baltadapt Climate Info #6: Salinity 

• Baltadapt Climate Info #7: Water Temperature 

• Baltadapt Climate Info #8: Biodiversity and Habitats 

• Baltadapt Climate Info #9: Biological Production 

• Baltadapt Climate Info #10: Wind Waves 

• Baltadapt Climate Info #11: River Discharge 

• Baltadapt Climate Info #12: Nutrient Loads to the Baltic Sea 

• Baltadapt Climate Info #13: Eutrophication 

• Baltadapt Climate Info #14: Sea Ice (to be published soon) 

• Impact Assessment Reports: 

• Baltadapt Report #3: Climate Change Impacts on Marine Biodiversity and Habitats in 

the Baltic Sea – and Possible Human Adaptations [pdf, 5.43 MB] 

• Baltadapt Report #4: Baltadapt Report # 4 Climate Change Impacts on the Baltic Sea 

Fish Stocks and Fisheries. Review with a Focus on Central Baltic Herring, Sprat and 

Cod [pdf, 3.02 MB] 

• Baltadapt Report #5: Climate Change Impacts on Infrastructure in the Baltic Sea 

Region [pdf, 3.29 MB] 
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Tak for opmærksomheden 


