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Forord 

Rapporten præsenterer resultaterne af den marine overvågning i to vestjyske fjorde, Ringkøbing Fjord 
og Nissum Fjord. Overvågningen er en del af det nationale overvågningsprogram, NOVANA, som 
amterne har indgået aftale med staten om at udføre. 

Formålet med rapporteringen er at give et overblik over tilstand og udvikling i det marine miljø med 
fokus på den biologiske tilstand, effekter af N og P belastning, samt på forekomst og effekter af 
miljøfremmede stoffer og forholde tilstanden til målet. 

Årets rapport adskiller sig fra tidligere års rapporter, idet de første 2 afsnit er bygget op som en 
indikatorrapportering af målte parametre i hhv. Ringkøbing og Nissum fjorde med ovennævnte formål. 
Tredje afsnit sætter fokus på udvalgte parametre, som i år omhandler aspekter af hydrografi og 
næringsstoffer samt af plankton i Ringkøbing Fjord.  
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1. Ringkøbing Fjord 

1.1. Introduktion 

Ringkøbing Fjord er landets største lagunefjord. Den har en udstrækning fra nord til syd på ca. 30 km 
og fra øst til vest på 10 -12 km. Kystlinien er ca. 110 km, og fjordens areal er ca. 290 km2.  

Fjorden er lavvandet med en gennemsnitsdybde på 1,9 m. Dybeste sted er 5,1 m ved Stauning Dyb. 
Dybdeintervallet 0-0,5 m udgør ca. 25% af det samlede areal, og dybdeintervallet 2,5 - 3,5 m udgør 
ca. 33% af det samlede areal.  

Udvekslingen af fjordvand med vand fra Vesterhavet er styret ved slusen i Hvide Sande. Vandstanden 
i fjorden, der ikke må overstige 25 cm (DVR), og saltholdigheden, der skal ligge mellem 8 og 15‰, er 
de bestemmende faktorer for udvekslingen, og i sommerhalvåret er også risikoen for iltsvind 
betydende for styringen (saline bundlag vil hurtigt generere iltsvind). 

Fjordens nordlige del, Nordre Dyb, står i forbindelse med Vesterhavet gennem slusen ved Hvide 
Sande og den sydlige del af fjorden, Søndre Dyb, gennem Stauning Dyb. Søndre Dyb er præget af 
Skjern Å-udløbet og her observeres oftest den laveste salinitet.  

Fjordens vandvolumen er ca. 560 mio. m3. Fjorden tilføres årligt ferskvand svarende til 3-4 gange 
dens volumen. 

Saliniteten i Vesterhavet er ca. 33‰, mens den i Ringkøbing Fjord har varieret afhængig af 
slusepraksis. I 1961 og frem til 1987 prioriterede man en konstant salinitet og den årlige 
middelsalinitet lå på 5-7‰. 

I 1987 indførtes en ændret slusepraksis med det formål at øge vandskiftet i fjorden og dermed 
forbedre fjordens tilstand. Saliniteten skulle søges holdt mellem 8‰ og 15‰ med en årsmiddel på 
10‰. Den ønskede saltholdighed blev aldrig opnået på grund af nedskridninger langs brinken i 
kanalen mellem slusen og Vesterhavet. Sommersaltholdigheden er siden øget og har de seneste år 
ligget i eller tæt ved det målsatte interval. 

I 1995 blev den nuværende slusepraksis sat i kraft. DHI og VKI udførte undersøgelser, der 
dokumenterede, at det var muligt at opnå en saltholdighed mellem 8‰ og 15‰ (maj til september på 
12-15‰) under hensyntagen til en række krav. Den øgede saltholdighed førte til et markant skift i 
fjordens økologiske balance.  

I forbindelse med vedtagelse af regionplantillæg i maj 2005, blev det besluttet at følge en handleplan 
til nedbringelse af næringsstoftilførslerne til fjorden med godt 2000 ton (35% af 2001 niveauet) frem 
mod 2015.  

År 2008 2012 2015 
Kvælstofreduktion 25-30 % 30-35 % 35% 

 
Der foretages målinger af salt, ilt, temperatur, næringsstoffer, klorofyl, primærproduktion, og 
miljøfarlige stoffer Endvidere foretages undersøgelser af fytoplankton, zooplankton, bundvegetation og 
bunddyr. Se det nærmere program i bilag 1. 
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Figur 1.1.1 Kort over Ringkøbing Fjord med målestationer 
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1.2.  Næringsstoffer  

1.2.1. DIN og TN 

Relevans: 

DIN er summen af koncentrationerne af næringsstofferne nitrit + nitrat-N og ammoniak + ammonium-
N, der betegnes samlet som opløst uorganisk kvælstof (DIN). TN er vandets samlede indhold af 
kvælstof, dvs. summen af partikulært organisk bundet kvælstof (såvel levende som dødt) og DIN. 
Vinterkoncentrationerne repræsenterer den del af året, hvor den biologiske aktivitet og omsætning er 
lavest. De kan derfor betragtes som en basistilstand for et givet fjordområde og udgangspunkt for den 
kommende vækstsæson. Vinterens vandskifte med Vesterhavet har dog også indflydelse på 
koncentrationen. Begge indikatorer kan anvendes til at vurdere den samlede næringsstofbelastning til 
fjorden fra diffuse og punktkilder og skal ses i lyset af at kvælstof er et næringsstof som har stor 
betydning for artsantal og artssammensætning af systemets plante- og dyregrupper. 

Illustration: 

DIN og TP for 2004 præsenteres midlet for hver af årets måneder og er afbildet i Figur 1.2.1. 
Mængden af næringsstoffer i vandet har i Ringkøbing Fjord ændret sig efter 1996, hvor effekten af 
koloniseringen med sandmuslinger for alvor begyndte at kunne ses. Det betyder, at det er relevant at 
sammenligne årets månedsmidler med situationen før og efter 1996. Gennemsnitlige månedsmidler 
for perioderne 1989-1995 og 1997-2004 er derfor indført på graferne. I sommermånederne er den 
uorganiske fraktion meget lille, og hovedparten af kvælstoffet er indbygget i organisk stof.   

Det ses at DIN i vinterperioden har ligget tæt op af langtidsmidlerne for 1997 - 2003, hvorimod DIN i 
sommerperioden (maj - september) ligesom i 2003 har været usædvanlig lave. Udviklingstendenserne 
er analyseret statistisk med Kendall -Tau test for perioderne december - januar og maj - september. 
Der har kunnet konstateres et signifikant fald i vinterkoncentrationerne for perioden 1997 - 2004 
(Kendall - Tau, p < 0,0141) som indikerer at kvælstoftilførslen til fjorden er mindsket indenfor denne 
årrække. TN har i første halvdel af året ligget noget under langtidsmidlerne for 97-03 men har i anden 
halvdel af året ligget tæt opad langtidsmidlerne. Der er ingen signifikant udvikling i Total-N i perioden 
1989 - 2004, ej heller for perioden 1997 - 2004. 
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Figur 1.2.1. Kvælstof på St. 1. Øverst:   DIN (opløst uorganisk kvælstof) som månedsmiddel i 2004 og TN (total kvælstof) som 
månedsmiddel 2004. I begge figurer er ilagt kurver af middelværdier af månedsmidler fra tidligere perioder (for perioden 97-03 
endvidere med ±  standardafvigelse).  Nederst: Vintermidler for DIN og TN for perioden 1989 – 2004 med angivelse af minimum 
og maksimum værdier. I begge grafer er ilagt kurver af middelværdier af vintermidler fra tidligere perioder.  
 
Mål: 

Målsætningen for Ringkøbing Fjord er at opnå en god økologisk tilstand ved at reducere 
næringsstoftilførslerne og sikre stabil saltholdighed i fjorden. Der skal være et alsidigt plante- og 
dyreliv kun svagt påvirket af kulturbetingede faktorer, som næringsstoffer og miljøfarlige stoffer. Der 
skal endvidere være et udbredt plantedække til mindst 1,5 - 2 meters dybde, en gennemsnitlig 
sommersigtdybde på mindst 1,5 – 2 meter og der må kun undtagelsesvis forekomme 
masseopblomstringer af mikroalger og makroalger, som søsalat eller trådalger. Ringkjøbing Amt har 
udarbejdet en handleplan til nedbringelse af næringsstof tilførslerne til fjorden hvor kvælstoftilførslen i 
forhold til 2001 niveau skal være reduceret med 35% i 2015. Endvidere må tilførslen af fosfor ikke 
øges i forhold til 2001 niveau. 

Der er ikke fastsat præcise mål for koncentrationen af uorganisk kvælstof eller total-kvælstof i 
Ringkøbing Fjord. 
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1.2.2. DIP og TP 

Relevans: 

DIP (Dissolved Inorganic Phosphorus) er koncentrationen af næringsstoffet PO4-P (orto-fosfat), som 
er uorganisk fosfor der umiddelbar kan optages af primærproducenter. Total-fosfor (TP) er vandets 
samlede indhold af fosfor, dvs. summen af partikulært bundet fosfor (såvel levende som dødt) og DIP.  

Fluxene af orto-fosfat mellem vandsøjlen og den interne pulje i sedimentet spiller specielt i 
sommermånederne en afgørende rolle. Ringkøbing Fjord er en lavvandet fjord med en relativ stor 
pulje af fosfat i sedimentet, hvorfor udvekslingen mellem sediment og vandsøjle har stor betydning for 
koncentrationen i vandsøjlen. Undersøgelsen ”Modelberegninger af den fremtidige vandkvalitet i 
Ringkøbing Fjord” (DHI 2003, www.ringamt.dk, publikationer) peger imidlertid også på, at partikulært 
oxideret jern i vandsøjlen har en overordentlig stor betydning for koncentrationen af orto-fosfat. Orto-
fosfat bindes til disse jernpartikler, men bindingen er ikke stærkere end, at det adsorbere fosfat let kan 
frigives ved lave fosfatkoncentrationer. Ydermere har væksten af søsalat formodentligt været i stand til 
at optage fluxe af orto-fosfat fra sedimentet, inden orto-fosfaten når højere op i vandsøjlen, da søsalat 
hovedsageligt befinder sig ved bunden. Dette komplicerer sammenhængen yderligere mellem målt 
fosfat og den mængde, der reelt er til rådighed for biomassen. 

Vinterkoncentrationerne repræsenterer den del af året, hvor den biologiske aktivitet og omsætning er 
lavest. De kan derfor betragtes som en basistilstand for et givet marint område og udgangspunkt for 
den kommende vækstsæson. Især kvælstof og fosfor men undertiden også silikat og uorganisk kulstof 
er begrænsende for den hastighed hvormed planteplanktonet kan vokse. Ofte er kvælstof og fosfor 
skiftevis begrænsende for plankton produktionen og fosfor koncentrationen er derfor en vigtig 
parameter for de biologiske forhold, men som nævnt ovenfor er der nødvendigvis ikke en relation 
mellem orto-fosfat koncentrationen og primærproducenternes mulighed for at opbygge biomasse. 
Total P derimod viser hvor meget fosfor der findes i systemet, og høje TP værdier er som regel 
forbundet med at der har været eller stadig tilføres unaturligt høje mængder af fosfor fra oplandet.  

Illustration: 

Indholdet af orto-fosfat lå i sommermånederne i 2004 under 10 µg/l (figur 1.2.2), hvilket indikerer at 
primærproducenterne stort set har opbrugt de opløste fosfat puljer. Koncentration er sommeren 
igennem lav og tæt på den nedre grænse hvor primærproducenterne i stand til at foretage nettooptag 
fra vandmasserne. I denne periode er primærproducenternes mulighed for vækst derfor baseret på de 
rater hvormed orto-fosfat frigives fra de stoffer og organismer, der enten har adsorberet eller optaget 
fosfatet. 

Total-P i fjordvandet har udvist et signifikant fald set over perioden 1989 - 2004 (Kendall - Tau, p < 
0,0384). Dette kan henføres til indvandringen af sandmuslingernes da saltholdigheden blev hævet og 
den efterfølgende høje bortfiltrering af fosforholdige partikler fra vandmasserne. Sommer TP i 
fjordvandet har dog udvist en stigende tendens de sidste fire år (data ikke vist), hvilket også er 
observeret for klorofyl og planteplanktonbiomasse. Årsagen til stigende biomasser, hvis ikke det er en 
tilfældighed, skal måske søges i at der er blevet mere nanoplankton, som filtreres mindre effektivt end 
større arter eller forekomsten af enkelte, kortvarige algeopblomstringer evt. under 
lagdelingshændelser, hvor vandmassen ikke filtreres effektivt af sandmuslingerne.   
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Figur 1.2.2. Fosfor på St. 1. Øverst:  DIP (orto-fosfat) som månedsmidler i 2004 og b) TP (total fosfor) som månedsmidler i 2004. I 
begge figurer er ilagt kurver af middelværdier af månedsmidler fra tidligere perioder (for perioden 97-03 endvidere med ±  
standardafvigelse). Nederst: Vintermidler for DIP og TP for perioden 1989 – 2004 med angivelse af minimum og maximum 
værdier. I begge grafer er ilagt kurver af middelværdier af vintermidler fra tidligere perioder. 
 

Mål: 

Målsætningen for Ringkøbing Fjord er at opnå en god økologisk tilstand ved at reducere 
næringsstoftilførslerne og sikre stabil saltholdighed i fjorden. Der skal være et alsidigt plante- og 
dyreliv kun svagt påvirket af kulturbetingede faktorer, som næringsstoffer og miljøfarlige stoffer. Der 
skal endvidere være et udbredt plantedække til mindst 1,5 - 2 meters dybde, en gennemsnitlig 
sommersigtdybde på mindst 1,5 - 2 meter og der må kun undtagelsesvis forekomme 
masseopblomstringer af mikroalger og makroalger, som søsalat eller trådalger. Ringkjøbing Amt har 
udarbejdet en handleplan til nedbringelse af næringsstof tilførslerne til fjorden hvor kvælstoftilførslen i 
forhold til 2001 niveau skal være reduceret med 35% i 2015. Endvidere må tilførslen af fosfor ikke 
øges i forhold til 2001 niveau. 

Der er ikke fastsat præcise mål for koncentrationen af uorganisk fosfor eller total-fosfor i Ringkøbing 
Fjord. I 2002 og 2004 var vintermidlerne af total-fosfor større end i 2001. 
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1.2.3. DSi 

Relevans: 

DSi (Dissolved Silicon) er betegnelsen for opløst silicium (SiO2(OH)2
2- + SiO(OH)3

-1 + Si(OH)4), hvor 
forholdet mellem de tre forbindelser i marine vandmasser er pH afhængig. DSi er et essentielt stof for 
kiselalger, idet de opbygger deres skaller heraf. Da kiselalger periodevis udgør en væsentlig del af 
fjordens planktonalger, er koncentrationen af DSi af stor betydning for den potentielle 
primærproduktion. Vinterkoncentrationerne repræsenterer den del af året, hvor den biologiske aktivitet 
og omsætning er lavest men er også en periode hvor silicium frigives ved nedbrydning af nedsunkne 
kiselskaller samtidig med nyt tilføres fra oplandet.  

Illustration: 

I 2004 var indholdet af DSi med undtagelse af juli under normalen i sommerperioden (1.2.3a). Dette er 
korreleret med forekomst af en betydeligt større biomasse af kiselalger i 2004 i forhold de øvrige år 
efter saltholdigheden blev hævet. Især træder kiselalgeopblomstringen i sept. – nov. tydeligt igennem. 
Koncentrationen af DSi var begrænsende for biomasseproduktion i 4 dage i løbet af 2004. 
Sommermiddelkoncentrationen er signifikant faldende for perioden 1989 til 2004 (Kendall - Tau, p < 
0,0040), mens sommermidler efter 1996 har været stabile (Kendall - Tau, p 0,0610)(figur 1.2.3b). 

  

Figur 1.2.3. a) Silicium på St. 1 som månedsmiddel i 2004. I figuren er ilagt kurver af middelværdier af månedsmidler fra 1989-
2003  ±  standardafvigelse. b) Sommermidler af silicium for perioden 1989 – 2004 med minimum og maximum værdier angivet for 
de enkelte år. 
 

Mål: 

Målsætningen for Ringkøbing Fjord er at opnå en god økologisk tilstand ved at reducere 
næringsstoftilførslerne og sikre stabil saltholdighed i fjorden. Der skal være et alsidigt plante- og 
dyreliv kun svagt påvirket af kulturbetingede faktorer, som næringsstoffer og miljøfarlige stoffer. Der 
skal endvidere være et udbredt plantedække til mindst 1,5 - 2 meters dybde, en gennemsnitlig 
sommersigtdybde på mindst 1,5 – 2 meter og der må kun undtagelsesvis forekomme masse-
opblomstringer af mikroalger og makroalger, som søsalat eller trådalger. Ringkjøbing Amt har 
udarbejdet en handleplan til nedbringelse af næringsstof tilførslerne til fjorden hvor kvælstoftilførslen i 
forhold til 2001 niveau skal være reduceret med 35% i 2015. Endvidere må tilførslen af fosfor ikke 
øges i forhold til 2001 niveau. 

Der er fastsættes ikke mål for DSi som normalt tilføres i naturlige koncentrationer bestemt af 
oplandets geologiske beskaffenhed. Eutrofiering med kvælstof og fosfor indvirker dog på fytoplankt-
onets væksthastighed og kan påvirke hvorvidt DSi vil begrænse planktonproduktionen. Typisk vil 
andre algegrupper dog tage over, såfremt kiselalgeopblomstringer resulterer i at DSi opbruges.
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1.2.4. N/P 

Relevans: 

DIN/DIP forholdet er betydende for planktonalgernes vækst. Forholdet skal ideelt på vægt-basis være 
7 (iflg. Redfield), for at primærproduktionen kan foregå uden begrænsning af hverken DIN eller DIP. Er 
forholdet < 7 er DIN potentielt begrænsende for primærproduktionen, men er forholdet > 7 da er DIP 
potentielt begrænsende. Det skal dog bemærkes, at DIN og DIP også kan være begrænsende – 
selvom DIN/DIP = 7, nemlig hvis koncentrationerne er meget lave. For lavvandede fjorde med hyppige 
resuspensionshændelser såsom Ringkøbing Fjord må det dog antages, at parameteren har lav 
relevans da fosfatudveksling med suspenderet stof og bunden må antages at spille en meget stor rolle 
for planteplanktonets produktionsmuligheder og som ikke direkte afspejler sig i vandsøjlens orto-fosfat 
koncentration og dermed i N/P forholdet.   

Datasættet for DIN/DIP-analyserne er baseret på vintermidlerne. Det skyldes, at vinterkoncentration-
erne repræsenterer den del af året, hvor den biologiske aktivitet og omsætning er lavest. De kan dog 
ikke betragtes som en basistilstand for et givet fjordområde og udgangspunkt for den kommende 
vækstsæson da især orto-fosfat indgår i komplicerede ligevægte med partikulært stof, jern der blandt 
andet afhænger af iltforhold og resuspensionshændelser. Målte orto-fosfat koncentrationer er derfor 
mindre grad et udtryk for fosfortilgængelighed i forhold til rater hvormed orto-fosfat optages og frigives.  

Illustration: 

N/P forholdet har været signifikant faldende på St. 1 både for hele perioden (Kendall - Tau, p < 
0,0117) og for perioden 1997 – 2004 (Kendall - Tau, p < 0,0017). Det indikerer at uorganisk fosfor er 
begrænsende men uden ratebestemmelser af regeneration af både uorganisk P og N kan det ikke 
konkluderes at systemet er P begrænset. 

 

 

Figur 1.2.4. N/P forhold i Ringkøbing Fjord (St. 1 og St. 10) ) for perioden 1989 – 2004 (St. 1) og 1998 – 2004 (St. 10). 
 

Mål: 

Målsætningen for Ringkøbing Fjord er at opnå en god økologisk tilstand ved at reducere 
næringsstoftilførslerne og sikre stabil saltholdighed i fjorden. Der skal være et alsidigt plante- og 
dyreliv kun svagt påvirket af kulturbetingede faktorer, som næringsstoffer og miljøfarlige stoffer. Der 
skal endvidere være et udbredt plantedække til mindst 1,5 - 2 meters dybde, en gennemsnitlig 
sommersigtdybde på mindst 1,5 – 2 meter og der må kun undtagelsesvis forekomme 
masseopblomstringer af mikroalger og makroalger, som søsalat eller trådalger. Ringkjøbing Amt har 
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udarbejdet en handleplan til nedbringelse af næringsstof tilførslerne til fjorden hvor kvælstoftilførslen i 
forhold til 2001 niveau skal være reduceret med 35% i 2015. Endvidere må tilførslen af fosfor ikke 
øges i forhold til 2001 niveau. 

Der er ikke fastsat numerisk målsætning for DIN/DIP for Ringkøbing Fjord.  
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1.2.5. Potentiel N- g P- begrænsning 

Relevans: 

Fra forår til efterår er det normalt, at vandets indhold af opløste uorganiske næringssalte bliver så lavt, 
at planktonalgernes vækst kan begrænses af mangel på næringssalte. DIN/DIP forholdet skal ideelt 
på vægt-basis være 7 (iflg. Redfield), for at primærproduktionen kan foregå uden begrænsning af 
hverken DIN eller DIP. Er forholdet < 7 er DIN potentielt begrænsende for primærproduktionen, men 
er forholdet > 7 da er DIP potentielt begrænsende. Det skal dog bemærkes, at DIN og DIP også kan 
være begrænsende - selvom DIN/DIP = 7, nemlig hvis koncentrationerne er meget lave. De vedtagne 
grænseværdier for potentiel næringssaltbegrænsning er 28 µg N/l (DIN) og 6,2 µg P/l (DIP). For 
lavvandede fjorde med hyppige resuspensionshændelser såsom Ringkøbing Fjord må det dog 
antages, at parameteren har lav relevans da fosfatudveksling med suspenderet stof og bunden må 
antages at spille en meget stor rolle for planteplanktonets produktionsmuligheder og som ikke direkte 
afspejler sig i vandsøjlens orto-fosfat koncentration.   

Illustration: 

Efter saltholdigheden blev hævet i fjorden har planteplankton biomassen ligget betydeligt under 
niveauet fra før sandmuslinger koloniserede fjorden. Den intensive filtrering har bevirket at potentialet 
for fytoplanktonbiomassen ikke realiseres, og det er således ikke længere tilgængeligheden af 
næringssalte og lys der bestemmer den øvre grænse af fytoplanktonbiomassen i fjorden. Så længe 
dette er tilfældet er det svært at afgøre om N henholdsvis P begrænser. Forholdet mellem Total-N og 
Total-P på vægtbasis var i vinter 2004 ca. 18 og indikerer at der generelt er overskud af kvælstof i 
systemet mens forholdet om sommeren var 8,7  som indikerer et mere svagt overskud. Det er dog de 
rater hvormed uorganisk N og P regenereres der i virkeligheden har betydning for hvorvidt systemet er 
begrænset af en eller begge makronæringsstoffer.   
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Figur 1.2.5. Opløst uorganisk fosfor og kvælstof på st. 1. a) i 2004 med angivelse af niveauet for potentiel begrænsning. B) antal 
dage med kvælstof- og fosforbegrænsning fra 1989 til 2004. 
 
 

Mål: 

Målsætningen for Ringkøbing Fjord er at opnå en god økologisk tilstand ved at reducere 
næringsstoftilførslerne og sikre stabil saltholdighed i fjorden. Der skal være et alsidigt plante- og 
dyreliv kun svagt påvirket af kulturbetingede faktorer, som næringsstoffer og miljøfarlige stoffer. Der 
skal endvidere være et udbredt plantedække til mindst 1,5 - 2 meters dybde, en gennemsnitlig 
sommersigtdybde på mindst 1,5 – 2 meter og der må kun undtagelsesvis forekomme 
masseopblomstringer af mikroalger og makroalger, som søsalat eller trådalger. Ringkjøbing Amt har 
udarbejdet en handleplan til nedbringelse af næringsstof tilførslerne til fjorden hvor kvælstoftilførslen i 
forhold til 2001 niveau skal være reduceret med 35% i 2015. Endvidere må tilførslen af fosfor ikke 
øges i forhold til 2001 niveau. 

Der er ikke fastsat numerisk målsætning for potentiel N- hhv. P-begrænsning i Ringkøbing Fjord. På 
baggrund af total-N og total-P vurderes Ringkjøbing Amts basismålsætning om et naturligt og alsidigt 
plante- og dyreliv, som er upåvirket eller kun svagt påvirket af næringsstoffer ikke at være opfyldt. 
Perioderne med potentiel næringssaltbegrænsning er relativt kortvarige, hvilket skyldes den høje 
tilførsel af næringssalte til fjorden fra det omgivende agerland. 

 

  St. 1. Antal dage med Kvælstofbegrænsning 

0 

50 

100 

150 

200 

250 

300 

1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 

dag
e 

 
St. 1. Antal dage med fosforbegrænsning

0

50

100

150

200

250

300

1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003

da
ge



 13 

1.3. Planteplankton 

 

1.3.1. Klorofyl a og biomasse  

Der er indsamlet planktonprøver og målt klorofyl a på station 1 i Ringkøbing Fjord 25 gange i 2004. 

Relevans 

Planteplankton er små mikroskopiske planteorganismer der svæver i vandfasen. De er havets 
vigtigste primærproducenter og fødegrundlag for dyreplankton, bakterier og bundlevende organismer. 
Klorofyl a er det kvantitativt vigtigste pigment i planteplankton og har som funktion at optage lysets 
energi og udnytte det til at omforme vand, kuldioxid og uorganiske næringsstoffer til organisk stof. 
Indholdet af klorofyl a i planteplankton kan anvendes som et udtryk for dets biomasse om end 
forholdet mellem klorofyl a og biomasse varierer afhængig af bl.a. lysintensitet, algernes 
sammensætning og vækstrater. Væksten af planteplankton er primært styret af mængden af 
tilgængelige næringsstoffer i vandet og af lystilførslen, mængden af planteplankton er desuden 
bestemt  af græsningstrykket. Høj biomasse af plankton vil betyde forringet lysnedtrængning gennem 
vandsøjlen og dermed dårlige lysforhold for de bundlevende planter. 

Illustration 

 
 

Fig. 1.3.1 Planteplanktonbiomassen 2004 i µg C/l på st. 1. 
Fig. 1.3.2 Årsbiomasserne af fytoplankton på st. 1 fra 1989 til 
2004 

Fig. 1.3.3 Månedsmidler 2004 af klorofyl a indhold på st. 1 i 
forhold til langtidsmidler for perioden 1989 – 2003 og 1997 – 2003 
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Fytoplanktonbiomassen var i 2004 domineret af kiselalger, der udgjorde 68 % af den samlede 
biomasse. Forårsopblomstring i marts/april var relativt stor og bestod af en blanding af kiselalger, 
furealger, nanoflagellater og Mesodinium rubrum. I løbet af sommeren  var biomasserne lave, under 
langtidsmidlen for perioden 1997-2003. De største biomasser blev registreret sidst på året (september 
– november), hvor en langvarig opblomstring af de store centriske kiselalger af slægten Coscinudiscus 
gav biomasser på over 400 µg C/l. De høje biomasser ses også som høje klorofylværdier, mere end 
dobbelt så store som langtidsmidlen for perioden 1997-2003. Den markante opblomstring gav sig 
udslag i at sigtdybden var lav, vandets indhold af silisium opbrugt og total fosfor koncentrationerne var 
markant højere end normalen i de tre måneder opblomstringen varede. Til trods for de høje biomasser 
var primærproduktionen i samme periode lav. 

Biomassen af fytoplankton blev i 1997 reduceret til 4 % af niveauet i 1995 som følge af 
sandmuslingernes effektive filtrering af vandsøjlen. Sandmuslinger koloniserede fjorden i løbet af 1996 
efter at saltholdigheden var blevet øget i sensommeren 1995. Sandmuslingernes filtrering har 
bevirket, at biomassen af fytoplankton de seneste år har ligget på et niveau, som er noget lavere end 
de fleste andre eutrofierede fjordsystemer. 

Den tidsvægtede årsbiomasse forblev i 2004 på et lavt niveau, men var det højeste i perioden efter 
sandmuslingernes indvandring, højere end 1997.  

En statistisk analyse (Kendall-Tau) viser et signifikant fald i biomassen fra 1989 til 2004. På baggrund 
af det markante skift i planktonsamfundet i midten af 1990’erne kan det dog diskuteres, om det giver 
mening at lave den statistiske analyse for hele perioden. En Kendall-Tau analyse for perioden 1997- 
2004 viser at biomassen statistisk set er uændret i det tidsrum. Det skal dog bemærkes, at en analyse 
for perioden 1998-2004 viser en signifikant stigning i biomassen (p < 0,011). 

Mål 

Målsætningerne for Ringkøbing Fjord er, at der skal være et alsidigt plante- og dyreliv upåvirket eller 
kun svagt påvirket af kulturbetingede faktorer som næringsstoffer og miljøfarlige stoffer. Der skal være 
en sommermiddelsigtdybde på mindst 1,5 - 2 meters dybde og der må kun undtagelsesvis forekomme 
masseopblomstringer af mikroalger eller makroalger, som søsalat eller trådalger.  

En lav tæthed af planteplankton er en af de vigtigste faktorer for opretholdelse af en god sigtdybde. 
Med det nuværende økologiske system i fjorden er planteplanktonbiomasserne i fjorden lave. Dette 
skyldes dog ikke at næringsstofindholdet i vandet er lavt, men udelukkende at fjordens bestand af 
sandmuslinger øver et meget stort græsningstryk på planktonbiomassen.  

 

1.3.2. Primærproduktion 

Relevans: 

Måling af primærproduktion (PP) har til formål at kvantificere hvor meget organisk stof der dannes i 
systemet per tid. Et andet formål med primærproduktionsmålinger er at beregne primærproduktions-
indekset  (PPI) som er tæt koblet til næringsstatus for fytoplanktonpopulationen og som kan indikere i 
hvilken grad primærproduktionen er næringssaltbegrænset. I et system som Ringkøbing Fjord er 
primærproduktion parameteren nok af tvivlsom værdi in relation til potentiel produktion da fjorden 
nærmere er planteplanktonbegrænset end næringssaltbegrænset. Klimatisk inducerede 
resuspensionshændelser er igen af stor betydning idet de dikterer mulighederne for kortvarige 
perioder med lagdeling hvor sandmuslinger ikke kan filtrere hele vandmassen og dermed giver 
mulighed for hastig ekspansion af planteplankton biomassen.  
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Illustration: 

Primærproduktionen var i 2004 højest i juli-august og var i de fleste af årets måneder over 
standardafvigelsen af langtidsmånedsmidlerne for perioden 1997-2003 (fig. 1.3.2a), og på samme 
niveau som i perioden med de ekstremt høje biomasser 1989-1995 (fig. 1.3.2b). Fra marts til oktober 
var  produktionen generelt langt over niveauet for perioden 1997-2003. Den høje PP i 2004 er 
korreleret med øgede planteplankton biomasser og klorofyl indhold i 2004 som dog primært kan 
henføres til en kiselalgeopblomstring i oktober - november. 

Det skal bemærkes, at flere amter i 2004 har bemærket betydeligt afvigende PP værdier der ikke 
umiddelbar virker logisk hvis der for eksempel sammenlignes med planteplanktonbiomasserne. Der 
har derfor været slået tvivl om analysernes kvalitet og laboratoriet er blevet bedt om en udtalelse som 
dog endnu ikke foreligger. 

Primærproduktionen set over hele perioden (1990-2004) har været signifikant faldende og kan 
henføres til den kraftige filtration fra sandmuslingerne efter saltholdigheden i fjorden blev hævet 
(Kendall - Tau, p < 00040). Trods de høje værdier i 2004 har der ikke været nogen bestemt tendens i 
udviklingen siden 1997, og det er derfor svært at fortolke årsagen til variationen mellem årene. 
Fortolkningen kompliceres også af, at en lang række faktorer påvirker produktionen f.eks. biomassen 
af fytoplankton (og dermed græsningstrykket), tilførslen af næringsstoffer, mængden af lys og 
temperaturen. 

  

Figur 1.3.2. Produktion af fytoplankton på st. 1 i Ringkøbing Fjord: a) tidsvægtede månedsmidler i 2004 og langtidsmåneds-midler 
med angivelse af standardafvigelse fra 1989-1995 og 1997-2003 b) tidsvægtede sommermidler fra 1989-2004. 
 
 

Mål: 

Målsætningen for Ringkøbing Fjord er at opnå en god økologisk tilstand ved at reducere 
næringsstoftilførslerne og sikre stabil saltholdighed i fjorden. Der skal være et alsidigt plante- og 
dyreliv kun svagt påvirket af kulturbetingede faktorer, som næringsstoffer og miljøfarlige stoffer. Der 
skal endvidere være et udbredt plantedække til mindst 1,5 - 2 meters dybde, en gennemsnitlig 
sommersigtdybde på mindst 1,5 - 2 meter og der må kun undtagelsesvis forekomme 
masseopblomstringer af mikroalger og makroalger, som søsalat eller trådalger. Ringkjøbing Amt har 
udarbejdet en handleplan til nedbringelse af næringsstof tilførslerne til fjorden hvor kvælstoftilførslen i 
forhold til 2001 niveau skal være reduceret med 35% i 2015. Endvidere må tilførslen af fosfor ikke 
øges i forhold til 2001 niveau. 

Der er ikke fastsat numerisk målsætning for primærproduktion i Ringkøbing Fjord. Faldet i PP siden 
saltholdigheden blev øget i midten af halvfemserne kan udelukkende henføres til sandmuslingernes 
høje filtration og er som sådan ikke et sundhedstegn. På baggrund af total-N og total-P vurderes 
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Ringkjøbing Amts basismålsætning om et naturligt og alsidigt plante- og dyreliv, som er upåvirket eller 
kun svagt påvirket af næringsstoffer ikke at være opfyldt. Perioderne med potentiel 
næringssaltbegrænsning er relativt kortvarige, hvilket skyldes den høje tilførsel af næringssalte til 
fjorden fra det omgivende agerland. 
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1.3.3. Sigtdybde 

Relevans: 

Sigtdybden er et mål for vandets gennemsigtighed og er afhængig af mængden af suspenderede 
partikler og opløste stoffer i vandet. De suspenderede partikler består af både organiske og 
mineralske partikler samt levende planktonalger og –dyr. Det er karakteristisk, at en stor del af det 
suspenderede stof overalt i fjorden består af partikler hvirvlet op fra bunden ved bølgepåvirkning. 

Sigtdybden er øget siden slusepraksis blev ændret i 1995. I 1996 blev sigtdybden markant bedre, da 
effekten af koloniseringen af sandmuslinger begyndte at slå igennem. Før 1996 var det resuspenderet 
materiale og planktonbiomassen, der var årsag til forringet sigtdybde, mens det efter 1996 
hovedsageligt er resuspenderet materiale, idet planktonmængden er reduceret markant i forhold til 
perioden før 1996. Sedimentet har en vis sedimentationstid, efter det er resuspenderet, og dermed 
kræves en vis periode med stille vejr før sigtdybden stiger. Sigtdybden i Ringkøbing Fjord er efter 
1996 derfor hovedsageligt en funktion af vindpåvirkningen og sedimentationstiden, og i mindre omfang 
en funktion af mængden af planktonbiomasse. Derfor kan sigtdybden ikke umiddelbar relateres til for 
eksempel næringssaltbelastning.  

Illustration: 

Sigtdybden i 2004 var karakteriseret ved at sommersigtdybden generelt var lavere end i perioden 
1997 - 2003. I årets første måneder var marts karakteristisk ved normal sigtdybde (figur 1.3.2a). I maj 
faldt sigtdybden til under normalen og forblev der helt frem til november måned bortset fra juli og 
august. Den lave sigtdybde i november er korreleret med en meget stor kiselalgebiomasse i denne 
måned.   

Sommersigtdybden er signifikant faldende for perioden 1997 til 2004 (Kendall - Tau, p < 0,0141). Mest 
markant er faldet siden 2001 med et fald fra 2 meter til 1,6 meter i 2002 og 1,5 meter i 2003. For nogle 
år skyldes dette et delvist sammentræf af kraftig vind samme dag eller dagen før, at moniteringen 
fandt sted. Dette forklarer dog ikke i sig selv fra den forringede sommersigtdybde, som er 
karakteristisk ved at målinger af de høje sommersigtdybder er blevet færre fra 2001 til 2004. På figur 
1.3.2b ses, at der er målt samme ”max.” som de forgående år. ”Max.” målingen er imidlertid sket i 
foråret, mens de maksimale sigtdybder sidst på sommeren ikke har været større end 2 meter og i 
august endog under 1,5 m. Dette skal ses i lyset af at planteplanktonbiomassen har været stigende i 
sommerperioden gennem de seneste 4 år. 

 

  

Figur 1.3.2. a) Sigtdybde på st. 1 i 2004. I figuren er ilagt kurver af middelværdier af månedsmidler fra 1989-1995 samt 1997-2003  
±  standardafvigelse.  B) Sommermidler af sigtdybde for perioden 1989-2004. 
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Mål: 

Målsætningen for Ringkøbing Fjord er at opnå en god økologisk tilstand ved at reducere 
næringsstoftilførslerne og sikre stabil saltholdighed i fjorden. Der skal være et alsidigt plante- og 
dyreliv kun svagt påvirket af kulturbetingede faktorer, som næringsstoffer og miljøfarlige stoffer. Der 
skal endvidere være et udbredt plantedække til mindst 1,5 - 2 meters dybde, en gennemsnitlig 
sommersigtdybde på mindst 1,5 - 2 meter og der må kun undtagelsesvis forekomme 
masseopblomstringer af mikroalger og makroalger, som søsalat eller trådalger. Ringkjøbing Amt har 
udarbejdet en handleplan til nedbringelse af næringsstof tilførslerne til fjorden hvor kvælstoftilførslen i 
forhold til 2001 niveau skal være reduceret med 35% i 2015. Endvidere må tilførslen af fosfor ikke 
øges i forhold til 2001 niveau. 

Målsætning om udbredt bundplantedække med dybdegrænse større end 2 meter er endnu ikke nået. 
Men bundvegetationen er i fremgang, formentlig godt hjulpet på vej af sandmuslingernes filtration, der 
har øget sigtdybden betragteligt siden saltholdigheden blev hævet. Det er ikke usandsynligt at en 
mere udbredt bundvegetation vil reducere resuspension i blæsende perioder og dermed forstærke 
samspillet mellem vandets klarhed og mulighederne for bundplanternes fortsatte ekspansion. En 
væsentlig reduktion af næringsstof tilførslen til fjorden er dog stadig påkrævet, idet den gunstige 
udvikling i fjorden er baseret på at sandmuslingerne holder planteplankton biomassen på et meget 
lavere niveau end de tilgængelige næringssalte tillader. 
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1.4. Zooplankton 

Der indsamles prøver til bestemmelse af zooplankton 25 gange om året på station 1 i Ringkøbing 
Fjord.  

1.4.1. Biomasse 

Relevans 

Zooplankton er små en- og flercellede dyr og bakterier, der lever i vandsøjlen. I Ringkøbing Fjord 
bestemmes biomasse af pelagiske bakterier, protozooplankton, og mesozooplankton. 
Protozooplankton består af heterotrofe flagellater og ciliater. Mesozooplankton består af  
meroplankton, der udgøres af fritsvømmende larve- velige- og naupliestadier af bundlevende dyr som 
børstorme, snegle og muslinger og af holoplankton, der har alle deres livsstadier i vandfasen, som 
vandlopper, dafnier og hjuldyr. Holo- og mesozooplankton betegnes tilsammen ”dyreplankton”. 
Sammensætning og biomasse af zooplankton kan bruges til at få et indtryk af et muligt græsningstryk 
på planteplanktonet og til at beregne den tilgængelige fødemængde til de næste led i 
fødekæden/fødenettet.  

Illustration 

 
Fig. 1.4.1 Biomassen af zooplankton og bakterier  på st.1, 
Ringkøbing Fjord 2004  
 

Fig. 1.4.2 Årsmidler af zooplankton- og bakteriebiomassen på st. 
1, Ringkøbing Fjord 1989-2004. Meroplankton blev først 
oparbejdet fra 1991 og bakterier fra 1992. 

 

Det heterotrofe plankton var i 2004, som i tidligere år, domineret af dyreplankton, der på årsbasis 
udgjorde 78 % af den totale heterotrofe biomasse. Den største dyregruppe var vandlopper, der alene 
udgjorde 68 % af den samlede årlige biomasse. 

I marts og april var biomassen domineret af børsteorme og børsteormelarver, der var den mest 
betydende gruppe af meroplankton. Muslingelarver udgjorde kun en lille del af meroplanktonet med 
relativt få larver i juli og august måneder. 

Fra maj til midt i oktober var biomassen domineret af vandlopper, i maj af Eurytemora affinis, men fra 
juni ændrede vandloppesamfundet sig til et samfund domineret af Arcartia tonsa og nauplier af 
vandlopper. Dette fortsatte indtil september, hvor Oithona similis blev den dominerende art sammen 
med vandloppenauplier. 

I årets sidste måneder dominerede bakterierne biomassen. 
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Biomasse og artssammensætning af det heterotrofe plankton var i 2004 af omtrent samme størrelse 
og sammensætning som i alle år siden 1997,  hvor indvandring af sandmuslinger radikalt ændrede 
planktonsamfundet i fjorden. Den heterotrofe biomasse i 2004 var lidt lavere end i 2003. 

Mål 

Der er ikke opstillet specifikke målsætninger for zooplanktonbiomassen i Ringkøbing Fjord. 
Biomassen af det heterotrofe plankton faldt med 80 % fra 1989 til 1997 på grund af de ændringer i 
planktonsamfundet, der fulgte af det øgede græsningstryk fra de nyindvandrede sandmuslinger. 
Biomassen er dog stadig på niveau med, eller endog lidt højere end, hvad der registreres i andre 
eutrofe kystnære danske farvande. 
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1.5. Iltforhold 

1.5.1. Iltforhold ved bunden 

Relevans 

Iltsvind ved bunden opstår når iltforbruget er større end ilttilførslen. Iltforbruget er primært styret af 
temperaturen og mængden af nedbrydeligt organisk materiale. Ilttilførslen er styret af mængden af 
iltrigt vand som tilføres bunden. Iltsvind defineres ved et iltindhold i vandet på mindre end 4 mg/l. Ved 
aftagende iltindhold mindskes mulighederne for dyrs og planters overlevelse. Iltsvind optræder ofte 
ved bunden og ved længerevarende kraftigt iltsvind (< 2 mg/l) vil stort set alt liv ved havbunden dø.  

Illustration 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1.5.1. Kort over Ringkøbing Fjord med angivelse af stationer, hvor der er målt ilt. 
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I de lavvandede vestjyske slusefjorde optræder iltsvind ved bunden primært i forbindelse med 
indslusning af saltvand fra Vesterhavet, idet der generes tynde saline bundlag. Disse bundlag vil 
kunne optræde i kortere eller længere perioder afhængig af vindens opblanding og vil begrænse 
ilttilførslen til bunden.  

Nedenstående figurer viser iltindholdet ved bunden på 5 stationer i Ringkøbing Fjord i relation til 
langtidsmiddel, der inkluderer 99% fraktiler. 

  

  

 

 

Figur 1.5.2. Iltindhold ved bund på 5 stationer i Ringkøbing Fjord. År 2004 er faktiske målinger i relation til langtidsmiddel, der 
inkluderer 99% fraktiler. Målinger er foretaget 30 cm over bunden og det må antages at iltindholdet i situationer med lagdeling 
som oftest vil falde yderligere umiddelbart over fjordbunden. 
 

Der blev målt iltsvind 1 gang på st. 1 ved Ringkøbing, 2 gange på st. 7 i Nordre Dyb, 2 gange på st. 9 i 
Søndre Dyb og endeligt 6 gange på st. 5 i Stauning Dyb, hvoraf de 3 målinger i Stauning Dyb var 
kraftigt Iltsvind (<2 mg/l). Der er ikke på nogle af stationerne målt iltsvind flere på hinanden følgende 
gange, hvilket indikerer at iltsvindene dels er af kortere varighed pga. vandmasserne opblanding og 
dels at iltsvindet, der kan være af begrænset udbredelse, kan have flyttet sig til et andet område i 
fjorden. 
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Endvidere viser målingerne at hyppigheden hvormed der måles ikke er tilstrækkelig stor til at dække 
den frekvens hvormed iltsvindene optræder. 

Iltsvindene optræder hyppigst på st. 5, hvilket skyldes at de salte bundlag som hovedregel føres til den 
dybeste del af fjorden. Iltsvindenes areal fremgår ikke af opgørelserne, men de er oftest af lokal 
karakter 
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1.6. Bundvegetation 

1.6.1. Blomsterplanternes dybdegrænse 

Relevans 

Blomsterplanter er et vigtig element i de fleste danske fjordes økosystemer. Den økologiske balance i 
fjorden afhænger af de mange store områder med blomsterplanter. Derfor er blomsterplanternes 
udbredelse en vigtig parameter, når man skal vurdere fjordens tilstand. I Ringkøbing Fjord 
forekommer der flere forskellige arter af blomsterplanter, og da det er deres samlede udbredelse der 
er vigtig behandles de her under et. 

Dybdeudbredelsen siger noget om, hvor stor udbredelsen er; men er også en indikator for hvor meget 
lys der når til bunden. Lysmængden, der når til bunden, er dels påvirket af mængden af resuspension 
og dels et udtryk for hvor meget planktonalgerne skygger og dermed et udtryk for hvor stor 
næringssaltbelastningen er. Dermed er dybdegrænsen en direkte indikator for miljøtilstanden. 

Illustration 

I figur 1.6.1 er afbilledet blomsterplanternes gennemsnitlige dybdegrænse på undersøgte transekter i 
perioden 1986 til 2004 samt dybdegrænsen som funktion af sommersigtdybden. 

 

  

Figur 1.6.1   a) Blomsterplanternes gennemsnitlige dybdegrænse (gns. af transekter) i årene 1986-87 og 1989-2004 og b) den 
gennemsnitlige dybdegrænse for blomsterplanterne afbildet som funktion af sommersigtdybden for årene1986-87 og 1989-2004. 
 

Der var en statistisk signifikant stigning i dybdegrænsen fra 0,7-0,8 m i perioden før 1996, til mellem 
1,2 m og 1,5 m i perioden efter. Dette tilskrives den øgede sigtdybde som følge af koloniseringen med 
sandmuslinger. Der kan konstateres en statistisk signifikant (pearson p<0,0001) sammenhæng 
mellem sommersigtdybde og dybdegrænsen for blomsterplanter. 

Mål 

Målsætningen i amtets regionplan er, at der skal være et udbredt plantedække til mindst 1,5-2 m’s 
dybde. Den gennemsnitlige dybdegrænse på transekterne var i 2004 knap 1,5 m. I 2000 lå 
dybdegrænsen også lige omkring 1,5 m, men den har ligget under de andre år. Vegetationen var 
generel meget sparsom, og dybdegrænsen varierer derfor en del fra år til år. Blomsterplanterne er 
først begyndt at sprede sig til de dybere områder igen fra 1997 efter sigtdybden blev væsentlig bedre. 
Det kan forventes at det vil tage endnu nogle år inden vegetationen har koloniseret og stabiliseret sig i 
disse områder tilpasset de nye sigtdybdeforhold og dermed inden dybdegrænsen har tilpasset sig de 
nye sigtdybdeforhold. Se endvidere under næste afsnit ”Blomsterplanternes dækningsgrad”. 
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1.6.2. Blomsterplanternes dækningsgrad 

Relevans 

Dækningsgraden af blomsterplanter, der er et udtryk for hvor mange procent af det undersøgte 
område, der er bevokset med blomsterplanter,  er sammen med dybdegrænsen et udtryk for denne 
habitattypes størrelse. Se i øvrigt under dybdegrænse. I Ringkøbing Fjord forekommer der flere 
forskellige arter af blomsterplanter, og da det er deres samlede udbredelse, der er vigtig behandles de 
her under et. Eutrofieringsbetingede alger trives ved mange næringsstoffer i vandet. Derfor er det 
også en indikator for næringsstofbelastningen i området. Samtidig kan større mængder direkte påvirke 
blomsterplanterne.  

Illustration 

På figur 3.2.9.3 ses gennemsnittet af vegetationens dækningsgrad på undersøgte transekter fra 
kystlinien ud til yderste registrerede blomsterplante for perioderne 1986-87 og 1989-2003. 
Dækningsgraderne er ifølge anbefalinger til NOVANA-paradigmet arcsin transformerede og statistik 
og fraktiler er udregnet på de transformerede tal, hvorefter de er tilbagetransformerede. Endvidere ses 
den gennemsnitlige dækningsgrad af de eutrofieringsbetingede løstliggende alger på 
vegetationstransekterne. 75% fraktiler er angivet for 2001-2004. 

 

 

Figur 1.6.2  a) Blomsterplanternes gennemsnitlige dækningsgrad (gns. af transekter) i årene 1986-87 og 1989-2004 (midler og 
fraktiler er beregnet t på arcsin transformerede data, hvorefter de er tilbagetransformerede) samt dækningsgraden af de 
eutrofieringsbetingede løst liggende alger på vegetationstransekterne 1998 til 2004, som i denne periode alt overvejende er 
søsalat. 
 

Der ses et drastisk fald i vegetationens udbredelse fra 1995 til 1998, som er statistisk signifikant. Den 
højere saltholdighed har betydet tilbagegang for planterne, som var tilpasset den lavere saltholdighed, 
og plantedækket er i dag meget lille. I perioden 1998-2000 nåede sommersaltholdigheden ikke op på 
det målsatte niveau, som stimulerede planteudbredelsen ved den øgede saltholdighed. 
Sommersaltholdigheden har været på eller tæt på det målsatte niveau fra 2001, og der har siden 
været en generel fremgang for vegetationen på de fleste af undersøgelsestransekterne. På de lave 
områder i den vestlige del af fjorden er vegetationen dog meget sparsom og flere steder manglende. 
Til gengæld er især ålegræs i den vestlige del af fjorden så småt ved at brede sig på de lidt dybere 
områder fra ca. 0,9 m’s dybde. 

 

Det er næsten udelukkende søsalat (Ulva lactuca), der udgør de eutrofieringsbetingede løst liggende 
alger. Søsalaten forekommer mest i de dybe områder uden for vegetationen og i opskyl på strandene. 
Fra 1997 begyndte søsalat at vokse i fjorden. Søsalat blev i 1997 fundet enkelte steder, men i 1998 og 
1999 blev mængden øget betydelig. Som konsekvens af en nedgang i tætheden af planteplankton, 
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efter ændring af slusepraksis, blev mere næring og lys tilgængelig, og dette har givet mulighed for 
vækst af søsalat. Før 1997 var de eutrofieringsbetingede løst liggende alger andre arter end søsalat 
(Ectocarpus siliculosus og Cladophora spp.) og de forekom oftest i vegetationsbælterne. 

Dækningen af søsalat på vegetationstransekterne var i 2004 større end de andre år. Der er rimelig 
store mængder søsalat i fjorden, og forekomsten på transekterne vil være afhængig af vind- og 
vejrforhold op til undersøgelsesdagen for de respektive transekter, da søsalaten flyttes rundt i fjorden 
med bølger og strøm. Dermed er det svært at vurdere, om det er et reelt udtryk for mere søsalat i 
fjorden. I 2004 blev der flere steder observeret sammenskyllet søsalat i nærheden af vandkanten i så 
store mængder, at det gav anledning til mælkehvidt vand forårsaget af udfældning af frit svovl efter 
lokalt iltsvind under søsalaten, se billede.  

              
Sammenskyllet søsalat, der gav anledning til mælkehvidt vand forårsaget af udfældning af frit svovl efter lokalt iltsvind under 
søsalaten (PT Luftfoto). 

 

Mål 

Målsætningen i amtets regionplan er, at der skal være et udbredt plantedække til mindst 1,5-2 m’s 
dybde og, at der kun undtagelsesvis må forekomme masseopblomstringer af mikroalger eller 
makroalger som søsalat og trådalger.  

Den gennemsnitlige dybdegrænse på transekterne var i 2004 knap 1,5 m og dermed igen på niveau 
med dybdegrænsen i 2000 efter 3 år med en lidt lavere dybdegrænse.. Vegetationens  dækningsgrad 
er trods fremgang de seneste 3 år stadig så lille og lavere end tidligere, at målsætningen om et 
udbredt plantedække kan siges ikke at være opfyldt. Det kan forventes at det vil tage endnu nogle år 
inden vegetationen har koloniseret og stabiliseret sig efter ændringen i saltholdighed i midten af 
1990’erne. Se endvidere under forrige afsnit ”Blomsterplanternes dybdegrænse”. 

Mængden af søsalat i fjorden er for stor til at målsætningen kan siges at være opfyldt i forhold til 
masseopblomstringer af makroalger. Det gælder også mængden af epifytter (algerpåvækst på 
planterne). 
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1.7. Bundfauna 

I Ringkøbing Fjord blev der i maj 2004 indsamlet bundfaunaprøver på 50 stationer. Stationerne er 
valgt, så de dækker hele fjorden og afspejler dens dybdefordeling. 

1.7.1. Individtæthed 

Relevans 

Individtætheden af bundfaunaen afspejler de fysiske forhold og de fødemæssige betingelser på 
lokaliteten. Hvis lokaliteten f.eks. er meget udsat for resuspension eller iltsvind vil det typisk påvirke 
individtætheden i negativ retning. Eutrofiering vil generelt øge individtætheden, dels fordi den 
organiske belastning og dermed fødetilgængeligheden er stor, og dels fordi væksten af små hurtigt-
voksende individer og dermed en stor individtæthed favoriseres. Eutrofiering kan dog også påvirke 
individtætheden negativt, hvis den organiske belastning udløser længerevarende iltsvind. 

Illustration 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1.7.1 Udvikling i individtæthed for hver hovedgruppe af bundfaunaen i Ringkøbing Fjord siden 1989. 
 

Der har været store fluktuationer i individtætheden gennem årene både inden for de enkelte grupper 
og bunddyrene som helhed (fig. 1.7.1). En ændring af slusepraksis ved Hvide Sande i sommeren 
1995 førte til en øget saltholdighed i Ringkøbing Fjord. Den højere saltholdighed bevirkede en stigning 
i individtætheden i perioden 1995-1997, hvorefter individtætheden faldt inden for alle hovedgrupper. 
De senere år er individtætheden atter steget og er i 2004 på sit højeste niveau siden 1989, når der ses 
bort fra stigningen i tilknytning til ændringen af slusepraksis. 

 

 Tabel 1.7.1 Individtæthed for hovedgrupper af forekommende arter i Ringkøbing Fjord forår 2004. 
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Fig. 1.7.2 Dominerende arter af bunddyr i Ringkøbing Fjord forår 2004 opgjort efter individtæthed. 
 

Individtætheden og sammensætningen af bundfaunaen i 2004 mindede meget om forholdene i 2003. 
På gruppeniveau dominerede havbørsteormene/polychaeta individtætheden i 2004 lige som de 
foregående år (tabel 1.7.1). Havbørsteormene, Hediste diversicolor, Heteromastus filiformis og 
Marenzelleria viridis, udgjorde sammen med sandmuslingen, Mya arenaria, de mest talrige bunddyr i 
Ringkøbing Fjord i 2004 (fig. 1.7.2). Individtætheden af sandmuslingen steg for femte år i træk til det 
højeste niveau siden 1997. De mest iøjnefaldende forskelle i forhold til 2003 var et dramatisk fald i 
individtætheden af havbørsteormen, Alkamaria romijni, tilbage til niveauet fra 2001 og 2002 og knap 
en fordobling af individtætheden af slikkrebs, Corophium volutator, og saddelbørsteormen, Tubifex 
costatus (data ikke vist). 

Mål 

Der er ikke nogen målsætning specifikt for individtætheden af bundfaunaen i Ringkøbing Fjord. Der er 
dog en generel målsætning om, at der skal være et varieret plante- og dyreliv, som er tilpasset 
saltholdigheden i fjorden. 
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1.7.2. Biomasse 

Relevans 

Lige som individtætheden afspejler også biomassen af bundfaunaen de fysiske forhold og de 
fødemæssige betingelser på lokaliteten. Biomassen vil dog ofte være mindre påvirket af f.eks. 
resuspension og iltsvind end individtætheden, idet større individer og dermed individer med en stor 
biomasse såsom muslinger ofte vil være mere modstandsdygtige over for resuspension og iltsvind 
end små individer. Eutrofiering vil generelt øge biomassen, fordi den organiske belastning og dermed 
fødetilgængeligheden er stor. Eutrofiering kan dog også påvirke biomassen negativt, hvis den 
organiske belastning udløser længerevarende iltsvind. 

Illustration 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.7.3 Udvikling i biomassen for hver hovedgruppe af bundfaunaen i Ringkøbing Fjord siden 1989. 
 

Lige som for individtætheden har der for biomassen været store fluktuationer gennem årene både 
inden for de enkelte grupper og for bunddyrene som helhed (fig. 1.7.3). Biomassen steg markant i 
forbindelse med ændringen af slusepraksis sommeren 1995, eftersom den øgede saltholdig 
muliggjorde en kolonisering med sandmuslinger, som har domineret biomassen siden 1997. 
Biomassen af sandmusling steg fra 1997-1999 på trods af et fald i individtætheden, eftersom 
tilvæksten i de tilbageværende muslinger mere end kompenserede for tilbagegangen i antallet af 
muslinger. Fra 1999 til 2000 kunne tilvæksten inden for bestanden ikke længere kompensere for det 
fortsatte fald i individtætheden, hvilket førte til et betragteligt fald i biomassen. En tilgang af nye 
sandmuslinger om foråret kombineret med en tilvækst i den bestående bestand bevirkede en markant 
stigning i biomassen fra 2001 til 2004 – i overensstemmelse med at sommersaltholdigheden i disse år 
har været over de målsatte 12‰ og dermed givet gode muligheder for forsat kolonisering og 
overlevelse af muslingerne. 
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  Tabel 1.7.2 Biomassen for hovedgrupper af forekommende arter i Ringkøbing Fjord forår 2004. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.7.4 Dominerende arter af bunddyr i Ringkøbing Fjord forår 2004 opgjort efter biomasse. 
 

På gruppeniveau dominerede bløddyrene/mollusca biomassen lige som i de foregående år (tabel 
1.7.2). Sandmuslingen udgjorde langt den største del (94%) af bunddyrenes samlede biomasse (fig. 
1.7.4). Den resterende biomasse var domineret af havbørsteormene, Hediste diversicolor og 
Marenzelleria viridis. Østersømuslingen, Macoma balthica, lå også højt i biomasseranglisten. Dog kun 
fordi det enkelte individ vejer relativt meget, eftersom der kun blev registreret ganske få individer i 
prøvematerialet. Biomassen og dens artsmæssige sammensætning i 2004 var overordnet på det 
nærmeste identisk med forholdene i 2003. 

Mål 

Der er ikke nogen målsætning specifikt for biomassen af bundfaunaen i Ringkøbing Fjord. Der er dog 
en generel målsætning om, at der skal være et varieret plante- og dyreliv, som er tilpasset 
saltholdigheden i fjorden. 
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1.7.3. Artsantal 

Relevans 

Artsantallet af bundfaunaen afspejler i en vis udstrækning diversiteten af biotoper på lokaliteten. 
Artsantallet i sig selv siger dog ikke nødvendigvis noget om miljøtilstanden på lokaliteten, idet der 
f.eks. typisk er færre arter på en brak end på en fersk eller en marin lokalitet. Artsantallet er derfor 
mest informativt, hvis det fortolkes på baggrund af en tidslig udvikling og i sammenhæng med f.eks. 
individtætheden og biomassen af bundfaunen. 

Illustration 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 1.7.5 Udviklingen i artsantal for bundfaunaen i Ringkøbing Fjord siden 1999. 
 

I 2004 blev der registreret 19 arter af bunddyr i Ringkøbing Fjord mod 20 arter i 2003 (fig. 1.7.5). 
Siden 2000 har der kun været mindre svingninger i artsantallet, som er relativt lavt om end typisk for 
en lavvandet brakvandsfjord med varierende saltholdighed.  

Størstedelen af arterne genfindes hvert år, således blev alle arter fra 2003 på nær tre genfundet i 
2004. Variationen i artssammensætningen fra år til år forekommer oftest blandt arter med færrest 
individer og kan derfor lige så vel skyldes tilfældigheder forbundet med indsamling og sortering af 
prøver som reelle ændringer i artssammensætningen. Således blev der for 4 arter i 2004 fundet max. 
3 individer i det samlede prøvemateriale. Endelig kan artsopgørelsen i 2004 godt være påvirket lidt af, 
at oparbejdningen blev foretaget af en ny konsulent. Dette kunne f.eks. være forklaringen på, at der i 
2004 blev konstateret en ny art af havbørsteorm, Tharyx marioni, i rimelig stort antal, men årsagen 
kan naturligvis også være indvandring. 

Mål 

Der er ikke nogen målsætning specifikt for artsantallet af bundfaunaen i Ringkøbing Fjord. Der er dog 
en generel målsætning om, at der skal være et varieret plante- og dyreliv, som er tilpasset 
saltholdigheden i fjorden. 
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1.8. Tungmetaller 

1.8.1. Indhold i sandmusling 

Relevans 

Metaller har altid forekommet naturligt i miljøet. Havet tilføres imidlertid også store mængder metaller 
på grund af den menneskelige aktivitet, fx via forskellige diffuse kilder såsom luft, 
ferskvandstilstrømning, samt fra forurenet sediment i forbindelse med klapning, skibe og via 
spildevand. Følgende tungmetaller indgår i basisprogrammet for muslinger: Zink, kobber, nikkel, bly, 
cadmium og kviksølv. De undersøgte metaller indgår i OSPAR og HELCOM som stoffer, der kræver 
overvågning med henblik på en evt. regulering. De undersøgte tungmetaller har alle i forhøjede 
koncentrationer en negativ effekt på havets plante- og dyreliv. Der er her undersøgt for indholdet i 
sandmusling. De grænseværdier der er sammenlignet med er for blåmuslinger, hvorfor en direkte 
sammenligning kan være vanskelig. Det er alligevel gjort, da der ikke findes grænseværdier for 
sandmuslinger. 

Illustration 

På figur 1.8.1 ses indholdet af Zink, Kobber, Kviksølv, Cadmium, Nikkel og Bly i sandmusling fra st. 
RFMS1 i den nordvestlige del af fjorden i perioden 1998-2004. På figuren er angivet relevante øvre 
norske grænseværdier for indhold i blåmuslinger til klassifikation af områder som ubetydelig – lidt 
forurenet - STFI, moderat forurenet - STFII, markant forurenet –STFIII. Derudover findes også 
klasserne stærkt forurenet –STFIV og meget stærkt forurenet STF V i det norske system. 

Figur 1.8.1. Tungmetalindhold i sandmusling på st. RFMS1 1998-2004 samt referenceværdier for blåmusling. *Øvre 
grænseværdier for blåmuslinger, der indikerer at området er ubetydelig – lidt forurenet (STFI), moderat forurenet (STFII) og 
markant forurenet(STFIII). Værdien på 200 angiver: STF I - Zink, Kviksølv*1000 og Cadmium*100; STF II -Nikkel*10 og Bly*10; 
STF III – Kobber*2. ** Grænseværdi for indhold i blåmusling, der indikerer at området er ubetydeligt –lidt forurenet. 
 

Det ses, at zink-, kviksølv-, cadmium- og blyværdierne alle lå i det interval (STFI), der i det norske STF 
system for blåmuslinger svarer til ubetydelig – lidt forurenet område. Cadmium-, kviksølv og bly 
værdierne i 2004 og evt. andre år lå dog over baggrundsværdier ifølge OSPAR (OSPAR 1998) på 
hhv. 0,5-0,8; 0,04-0,08 og 0,08-1,4 mg/kg TS. 

Nikkel- og kobberværdierne lå i 2004 i det norske STFIII interval for blåmuslinger svarende til markant 
forurenet område. Nikkel- og kobberværdierne lå også i dette interval i 2002 og kobberværdien i 2003 
lå i det norske STFIV interval for blåmuslinger, hvilket karakteriserer området som stærkt forurenet. 
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Målinger af nikkel- og kobberkoncentrationer i Skjern Å ved Gjalbæk Bro 2000 til 2002 viser 
overskridelse af foreslået vandkvalitetskrav, se figur 1.8.2. 

Figur 1.8.2  Kobber- og nikkelkoncentrationer i Skjern Å sammen med foreslået vandkvalitetskrav. De foreslåede 
vandkvalitetskrav er overskredet for den viste periode. 
 

Skjern Å bidrager årligt med baggrund i målingerne med ca. 1,5 ton Cu og 5 ton Ni., hvilket groft 
skønnet svarer til 5-10% af sedimentets pulje og ca. 10 gange mere end den samlede 
muslingebestand indeholder. Det kan tyde på, at der både kan være effekter på plante og dyrelivet i 
Skjern Å og Ringkøbing Fjord af forhøjede nikkel- og kobberværdier. 

Mål 

Amtets målsætning for området i regionplanen er, at der skal være et plante og dyreliv, upåvirket eller 
kun svagt påvirket af tungmetaller. Denne målsætning vurderes ikke at være opfyldt i forhold til 
kobber- og nikkelkoncentrationerne i sandmusling. 

 

 

1.9. Miljøfarlige stoffer 

1.9.1. Indhold i sandmusling 

Relevans 

I NOVANA programmet måles i muslinger en række organiske aromatiske klorforbindelser (PCB’er, 
HCH’er og DDT’er), der er persistente, tungt nedbrydelige stoffer, tungtopløselige i vand men let 
opløselige i fedt; PAH’er fra forbrænding eller olierelateret; organotinforbindelser, der anvendes bl.a. 
som biocider til skibsmaling og træbeskyttelse samt bromerede flammehæmmere (BDE’er), der 
anvendes i mange bl.a. elektriske produkter. Stofferne er generelt ikke naturligt forekommende i 
miljøet, hvorfor baggrundskoncentrationen sættes til 0.  Det er alle stoffer, der har eller er mistænkt for 
markante påvirkninger af plante og dyrelivet så som giftpåvirkninger, kræftfremkaldende, påvirkninger 
af reproduktionen, immunforsvaret og hormonsystemet, og flere af stofferne ophobes i fødekæden.  

Illustration 
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På figur 1.9.1 ses koncentrationen af TBT, sum af PAH’er, sum af 7 PCB’er, sum af HCH’er og sum af 
DDT’er i sandmusling fra st. RFMS1 i den nordvestlige del af fjorden i perioden 1998-2004. På figuren 
er angivet grænseværdi for TBT for sandsynlige effekter i miljøet samt relevante øvre norske 
grænseværdier for indhold i blåmuslinger til klassifikation af områder som ubetydelig – lidt forurenet – 
STFI. Derudover findes også klasserne moderat forurenet - STFII, markant forurenet –STFIII, stærkt 
forurenet –STFIV og meget stærkt forurenet STF V i det norske system. 

 

Figur 1.9.1. Koncentrationen af TBT, sum af PAH’er, sum af 7 PCB’er, sum af HCH’er og sum af DDT’er i sandmusling fra st. 
RFMS1 i den nordvestlige del af fjorden i perioden 1998-2004 samt grænseværdi for TBT for sandsynlige effekter i miljøet og 
relevante øvre norske grænseværdier for indhold i blåmuslinger til klassifikation af områder som ubetydelig – lidt forurenet – 
STFI. For koncentrationer under detektionsgrænsen er benyttet værdien ½ detektionsgrænse i fald stoffet har været målt i 
målbar koncentration 1 af de 7 år. Hvis det slet ikke er målt i koncentrationer over detektionsgrænsen er værdien 0 benyttet. 
 

Alle stofgrupperne undtaget DDT har været målt i væsentlig større koncentrationer nogle af de 
forgående år end i 2004. I 2004 ligger alle målte stofgrupper undtaget TBT i det interval (STFI), der i 
det norske STF system for blåmuslinger svarer til ubetydelig – lidt forurenet område. TBT lå omkring 
den grænseværdi, hvor det er sandsynligt, at der er effekter i miljøet. 

De målte stoffer (9 stk.) af brommerede flammehæmmere lå alle under detektionsgrænsen. 2004 er 
første gang de er med i måleprogrammet. 

Mål 

På baggrund af TBT-koncentrationerne i 2004 vurderes Ringkjøbing Amts delmålsætning om et 
naturligt og alsidigt plante- og dyreliv, som er upåvirket eller kun svagt påvirket miljøfremmede stoffer, 
sandsynligvis ikke at være opfyldt mht. miljøfremmede stoffer. Flere af de andre målte stofgrupper kan 
de forgående år også have været et problem i forhold til denne målsætning. 
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2. Nissum Fjord 

2.1. Introduktion 

Nissum Fjord er en lagunefjord med en udstrækning fra NNV til SSØ på ca. 18 km og med en 
maksimal brede på 7 km. Vandudveksling med Vesterhavet er kontrolleret gennem slusen i 
Thorsminde. Fjordens vandvolumen er ca. 84 mio. m3 og fjorde tilføres årligt ferskvand svarende til 8-
9 gange dens volumen. 

Fjorden består af tre delområder Bøvling/Yder Fjord, Mellem Fjord og Felsted Kog på hhv. 40 km2, 21 
km2 og 16 km2. Hvert af disse delområder indeholder et centralt område, hvor vanddybden er op til 2-
2,5 m, og derudover områder med mindre vanddybde. Fjordens middelvanddybde er 1,0 m. 

Fjordens nordlige del står i forbindelse med Vesterhavet gennem slusen ved Thorsminde og til Mellem 
Fjord, som er i forbindelse med Felsted Kog i den sydligste del af fjorden. I Felsted Kog har Storåen sit 
udløb, og fjordområdet har derfor en meget stor direkte ferskvands-og næringsstoftilførsel. Saliniteten 
stiger trinvist fra Felsted Kog til Yder Fjord.  

I Nissum Fjord afhænger saliniteten dels af ferskvandsafstrømningen og dels af slusepraksis. Der er, i 
modsætning til slusen ved Ringkøbing Fjord, ingen bestemmelse for, hvorledes slusen skal regulere 
saliniteten i fjorden, men derimod kun for reguleringen af vandstanden. Amtet har dog i Regionplanen 
opstillet mål for saltholdigheden. Saliniteten varierer mest i Bøvling Fjord, fra 1‰ til 33‰, afhængig af 
afstrømning og indslusning. I Mellem Fjord og Felsted Kog bliver den maksimale salinitet trinvist 
mindre, og vandmassen kan i perioder i Felsted Kog være helt fersk. Saliniteten udviser en markant 
årstidsvariation. I vinter- og forårsperioden, hvor ferskvandstilførslen er størst, er saliniteten nær nul. 
Om sommeren, hvor der i højere grad er mulighed for indslusning af saltvand fra Vesterhavet, er 
salinitet højest. 

De hydrografiske forhold i fjorden er i høj grad præget af en stor vindeksponering. Fjorden er generelt 
opblandet vertikalt, men ved indslusning af vand fra Vesterhavet vil der, primært i Bøvling Fjord, 
dannes et højsalint bundlag. I dette bundlag vil ilten, afhængig af tykkelsen af laget, hurtigt kunne blive 
opbrugt med derved følgende problemer. Bundlaget vil blive opblandet, afhængig af vindens styrke og 
varighed, samt styrken af lagdelingen 

De sedimentære forhold er præget af, at fjorden er et relativt aflukket vandområde. Der foregår 
dermed en sedimentation af de fineste partikler på relativt lavt vand (2-2,5 m), hvorved der er basis for 
resuspension selv ved lave vindstyrker. Den vestlige del af fjorden ligger fortrinsvis mere i læ for de 
fremherskende vestenvinde, hvilket betyder, at sedimentet generelt har en mindre kornstørrelse i den 
vestlige del end i den østlige del, der er mere eksponeret for bølger. 

Der foretages målinger af salt, ilt, temperatur, næringsstoffer, klorofyl, primærproduktion. Endvidere 
foretages undersøgelser af fytoplankton, bundvegetation og bunddyr. Se det nærmere program i bilag 
1. 
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Figur 2.1 1 Kort over Nissum Fjord med målestationer 
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2.2. Næringsstoffer 

2.2.1. DIN og TN 

Relevans: 

DIN er summen af koncentrationerne af næringsstofferne nitrit + nitrat-N og ammoniak + ammonium-
N, der betegnes samlet som opløst uorganisk kvælstof (DIN). TN er vandets samlede indhold af 
kvælstof, dvs. summen af partikulært organisk bundet kvælstof (såvel levende som dødt) og DIN. 
Vinterkoncentrationerne repræsenterer den del af året, hvor den biologiske aktivitet og omsætning er 
lavest. De kan derfor betragtes som en basistilstand for et givet fjordområde og udgangspunkt for den 
kommende vækstsæson. Vinterens vandskifte med Vesterhavet har dog også indflydelse på 
koncentrationen. Begge indikatorer kan anvendes til at vurdere den samlede næringsstofbelastning til 
fjorden fra diffuse og punktkilder og skal ses i lyset af at kvælstof er et næringsstof som har stor 
betydning for artsantal og artssammensætning af systemets plante- og dyregrupper. 

Illustration: 

Nissum Fjord består af fire sammenhængende bassiner, der hver er påvirket forskelligt af ferskvand 
og saltvand. Det medfører, at ikke bare saltholdigheden og næringsstofniveauet varierer bassinerne 
imellem, men i høj grad også biologien. 

DIN og TP for 2004 præsenteres for St. 22 (Mellemfjord) midlet for hver af årets måneder og er 
afbildet i Figur 2.2.1. Gennemsnitlige månedsmidler for perioden 1989-2003 er indført på graferne. I 
sommermånederne er den uorganiske fraktion meget lille, og hovedparten af kvælstoffet er indbygget i 
organisk stof.   

Det ses at DIN i heleåret har ligget tæt op af langtidsmidlerne for 89-03. Udviklingstendenserne er 
analyseret statistisk med Kendall -Tau test for perioderne december - januar og maj - september. Der 
har ikke kunnet konstateres signifikante ændringer i vinterkoncentrationerne for perioden 1989-2004 
trods at der har været et signifikant fald i kvælstoftilførslen til fjorden i denne periode. TN har i 2004 
måske med undtagelse af januar måned ligget tæt opad langtidsmidlerne for 1997 - 2003. Det har 
således været et rimeligt normal år for Nissum Fjord med hensyn til både koncentration og 
tidsmæssige fordeling over året af de to kvælstofformer. 

Der er ingen signifikant udvikling i DIN og TN i perioden 1989 – 2004 for St. 22 mens der på St. 23 
(Felsted Kog) har været et signifikant fald i de tidsvægtede midler for december – februar (Kendall - 
Tau, p < 0,0384). Dette hænger sammen med ovennævnte fald i kvælstoftilførslen som primært 
udvaskes om vinteren hvor nedbøren er størst.  
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Figur 2.2.1. Kvælstof på St. 22. Øverst:: Opløst uorganisk kvælstof (DIN) som månedsmidler i 2004 og b) Total kvælstof (TN) som 
månedsmidler 2004. I begge figurer er ilagt kurver af middelværdier af månedsmidler fra tidligere perioder (for perioden 89-03 
endvidere med ±  standardafvigelse).  Nederst: Vintermidler for DIN og TN for perioden 1989 – 2004 med angivelse af minimum 
og maksimum værdier. I begge grafer er ilagt kurver af middelværdier af vintermidler fra tidligere perioder. 
 
 

Mål: 

Nissum Fjord er målsat med en gennemsnitlig sommersigtdybde på mindst 2 meter, tilstedeværelse af 
et udbredt plantedække med en dybdegrænse større end 2 meter og et varieret dyreliv tilpasset 
saltholdigheden i fjorden. Slusen ønskes styret så fjorden opnår et vandskifte med Vesterhavet 
svarende til en overfladesaltholdighed mellem 8 promille og 12 promille i Yder Fjord, op til 12 promille i 
Mellem Fjord og højest 4 promille i Felsted Kog. Endvidere tilstræbes det at store variationer i 
saltholdighed over korte tidsrum undgås. 

Der er ikke fastsat præcise mål for koncentrationen af uorganisk kvælstof eller total-N i Nissum Fjord. 
Koncentrationerne er dog meget høje og der er ingen tvivl om at der tilledes fjorden for store mængder 
kvælstof, idet sigtdybden er for lav og der mangler udbredt plantedække. 

 

 St. 22 DIN

0

1000

2000

3000

4000

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

µg
/l

år 2004 Middel 89-03 -s

Middel 89-03 Middel 89-03 +s

 St. 22 Total Kvælstof

0

1000

2000

3000

4000

5000

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

µg
/l

år 2004 Middel 89-03 -s

Middel 89-03 Middel 89-03+s

 St. 22 DIN, vintermiddel

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003

µg
/l

Middel Min. Max. langtidsmiddel

 St. 22 Total Kvælstof, vintermiddel

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003

µg
/l

Middel Min. Max. langtidsmiddel



 39 

2.2.2. DIP og TP 

Relevans: 

DIP er koncentrationen af næringsstoffet PO4-P, som er opløst uorganisk fosfor. TP er vandets 
samlede indhold af fosfor, dvs. summen af partikulært bundet fosfor (såvel levende som dødt) og DIP. 
Vinterkoncentrationerne repræsenterer den del af året, hvor den biologiske aktivitet og omsætning er 
lavest. De kan derfor betragtes som en basistilstand for et givet marint område og udgangspunkt for 
den kommende vækstsæson. Især kvælstof og fosfor men undertiden også silikat og uorganisk kulstof 
er begrænsende for den hastighed hvormed planteplanktonet kan vokse. Ofte er kvælstof og fosfor 
skiftevis begrænsende for plankton produktionen og fosfor koncentrationen er derfor en vigtig 
parameter for miljøtilstanden. 

Illustration: 

Tilførslen af orto-fosfat sker både via tilførslerne fra land, og via fluxe fra sedimentet. I august og 
september stiger koncentrationen af orto-fosfat normalt som følge af iltsvindshændelser og deraf 
følgende fluxe af orto-fosfat fra sedimentet. Dette skete på begge stationer i 2004 (figur 2.2.2a; data 
ikke vist for St. 23). 

Om vinteren er koncentration af total fosfor primært styret af resuspension, og der er af den grund 
ingen signifikant udvikling i vinterhalvåret. I sommerhalvåret 2004 var koncentrationen af total fosfor 
lavere end gennemsnittet for perioden 1989-2004 og signifikant faldende for perioden 1989-2004 
(Kendall - Tau, p < 0,0090). Koncentrationen af total fosfor i 2004 var dog lavere end i 2003, hvilket 
dels skyldes lidt lavere klorofylindhold på begge stationer, og formodentligt mindre resuspension (data 
ikke vist). 

På st. 22 var den maksimale sommermiddelkoncentrationen af fosfor i 2004 markant højere end på st. 
23 (data ikke vist). Dette skyldes formodentligt iltsvindshændelser sidst på sommeren i Mellem Fjord, 
og deraf høje fluxe af orto-fosfat fra sediment på st. 22, som dog ikke medførte en forøget 
koncentration af klorofyl. 
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Figur 2.2.2. Fosfor på St. 1. Øverst: DIP (orto-fosfat) som månedsmiddel i 2004 og TP (total fosfor) som månedsmiddel 2004. I 
begge figurer er ilagt kurver af middelværdier af månedsmidler fra tidligere perioder (for perioden 1997 - 2003 endvidere med ±  
standardafvigelse).  Nederst: Vintermidler for DIP og TP for perioden 1989 – 2004 med angivelse af minimum og maksimum 
værdier. I begge grafer er ilagt kurver af middelværdier af vintermidler fra hele perioden. 
 

Mål: 

Nissum Fjord er målsat med en gennemsnitlig sommersigtdybde på mindst 2 meter, tilstedeværelse af 
et udbredt plantedække med en dybdegrænse større end 2 meter og et varieret dyreliv tilpasset 
saltholdigheden i fjorden. Slusen ønskes styret så fjorden opnår et vandskifte med Vesterhavet 
svarende til en overfladesaltholdighed mellem 8 promille og 12 promille i Yder Fjord, op til 12 promille i 
Mellem Fjord og højest 4 promille i Felsted Kog. Endvidere tilstræbes det at store variationer i 
saltholdighed over korte tidsrum undgås. 

Der er ikke fastsat præcise mål for koncentrationen af orto-fosfat i Nissum Fjord.  
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2.2.3. DSi 

Relevans: 

DSi er betegnelsen for opløst silicium (SiO3-Si). DSi er et essentielt stof for kiselalger, idet de 
opbygger deres skaller heraf. Da kiselalger periodevis udgør en væsentlig del af fjordens 
planktonalger, er koncentrationen af DSi af stor betydning for den potentielle primærproduktion. 
Vinterkoncentrationerne repræsenterer den del af året, hvor den biologiske aktivitet og omsætning er 
lavest men er også en periode hvor silicium frigives ved nedbrydning af nedsunkne kiselskaller 
samtidig med nyt tilføres fra oplandet.  

Illustration: 

Koncentrationen af silicium lå det meste af året tæt ved gennemsnittet for perioden 1989-2003 på st. 
22 og 23 (data for St. 23 ikke vist). Koncentrationen nåede ikke i 2004 under et potentielt 
begrænsende niveau. 

 

 

Figur 2.2.3.a) Silicium på St. 22 som månedsmiddel i 2004. I figuren er ilagt kurver af middelværdier af månedsmidler fra 1989-
2003  ±  standardafvigelse. b) Antal dage med potentiel siliciumbegrænsning på St. 22 og 23. 
 

Mål: 

Nissum Fjord er målsat med en gennemsnitlig sommersigtdybde på mindst 2 meter, tilstedeværelse af 
et udbredt plantedække med en dybdegrænse større end 2 meter og et varieret dyreliv tilpasset 
saltholdigheden i fjorden. Slusen ønskes styret så fjorden opnår et vandskifte med Vesterhavet 
svarende til en overfladesaltholdighed mellem 8 promille og 12 promille i Yder Fjord, op til 12 promille i 
Mellem Fjord og højest 4 promille i Felsted Kog. Endvidere tilstræbes det at store variationer i 
saltholdighed over korte tidsrum undgås. 

Der er fastsættes ikke mål for silicium som normalt er tilføres i naturlige koncentrationer bestemt af 
oplandets geologiske beskaffenhed. Eutrofiering med kvælstof og fosfor indvirker dog på kiselalgernes 
væksthastighed og påvirker hvorvidt lave siliciumkoncentrationer periodevis vil begrænse 
planktonproduktionen. Typisk vil andre algegrupper dog tage over, såfremt kiselalgeopblomstringer 
resulterer i at silicium opbruges. 
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2.2.4. N/P 

Relevans: 

DIN/DIP forholdet er betydende for planktonalgernes vækst. Forholdet skal ideelt på vægt-basis være 
7 (iflg. Redfield), for at primærproduktionen kan foregå uden begrænsning af hverken DIN eller DIP. Er 
forholdet < 7 er DIN potentielt begrænsende for primærproduktionen, men er forholdet > 7 da er DIP 
potentielt begrænsende. Det skal dog bemærkes, at DIN og DIP også kan være begrænsende – 
selvom DIN/DIP = 7, nemlig hvis koncentrationerne er meget lave. For lavvandede fjorde med hyppige 
resuspensionshændelser såsom Nissum Fjord må det dog antages, at parameteren har lav relevans 
da fosfatudveksling med suspenderet stof og bunden må antages at spille en meget stor rolle for 
planteplanktonets produktionsmuligheder og som ikke direkte afspejler sig i vandsøjlens orto-fosfat 
koncentration. 

Datasættet for DIN/DIP-analyserne er baseret på vintermidlerne. Det skyldes, at vinterkoncentration-
erne repræsenterer den del af året, hvor den biologiske aktivitet og omsætning er lavest. De kan dog 
ikke betragtes som en basistilstand for et givet fjordområde og udgangspunkt for den kommende 
vækstsæson da især orto-fosfat indgår i komplicerede ligevægte med partikulært stof og 
resuspensionshændelser. Målte orto-fosfat koncentrationer er derfor mindre grad et udtryk for 
fosfortilgængelighed i forhold til rater hvormed orto-fosfat optages og frigives.  

Illustration: 

N/P forholdet har været signifikant faldende på St. 22 (Kendall - Tau, p < 0,0052) mens der ikke har 
været en statistisk signifikant udvikling på St. 23. Det høje forhold (figur 2.2.4b) indikerer at uorganisk 
fosfor er begrænsende, men uden ratebestemmelser af regeneration af både uorganisk P og N kan 
det ikke konkluderes med sikkerhed at systemet er P begrænset. 

  

Figur 2.2.4. N/P forhold i Nissum Fjord (St. 22 og St. 23) for perioden 1989 – 2004. a) Indeks. b) Absolutte værdier. 
 

Mål: 

Nissum Fjord er målsat med en gennemsnitlig sommersigtdybde på mindst 2 meter, tilstedeværelse af 
et udbredt plantedække med en dybdegrænse større end 2 meter og et varieret dyreliv tilpasset 
saltholdigheden i fjorden. Slusen ønskes styret så fjorden opnår et vandskifte med Vesterhavet 
svarende til en overfladesaltholdighed mellem 8 promille og 12 promille i Yder Fjord, op til 12 promille i 
Mellem Fjord og højest 4 promille i Felsted Kog. Endvidere tilstræbes det at store variationer i 
saltholdighed over korte tidsrum undgås. 

Der er ikke fastsat numerisk målsætning for DIN/DIP for Nissum Fjord.
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Potentiel N- g P- begrænsning 

Relevans: 

Fra forår til efterår er det normalt, at vandets indhold af opløste uorganiske næringssalte bliver så lavt, 
at planktonalgernes vækst kan begrænses af mangel på næringssalte. DIN/DIP forholdet skal ideelt 
på vægt-basis være 7 (iflg. Redfield), for at primærproduktionen kan foregå uden begrænsning af 
hverken DIN eller DIP. Er forholdet < 7 er DIN potentielt begrænsende for primærproduktionen, men 
er forholdet > 7 da er DIP potentielt begrænsende. Det skal dog bemærkes, at DIN og DIP også kan 
være begrænsende – selvom DIN/DIP = 7, nemlig hvis koncentrationerne er meget lave. De vedtagne 
grænseværdier for potentiel næringssaltbegrænsning er 28 µg N/l (DIN) og 6,2 µg P/l (DIP). For 
lavvandede fjorde med hyppige resuspensionshændelser såsom Nissum Fjord må det dog antages, at 
parameteren har lav relevans da fosfatudveksling med suspenderet stof og bunden må antages at 
spille en meget stor rolle for planteplanktonets produktionsmuligheder og som ikke direkte afspejler sig 
i vandsøjlens orto-fosfat koncentration.   

Illustration: 

Der var 3 dage med potentiel kvælstofbegrænsning i 2003 i Felsted Kog (data ikke vist) og 55 dage i 
Mellem Fjord (figur2.2.5). Der har været et signifikant fald i antal dage med kvælstofbegrænsning 
siden 1989 på st. 23 (Kendall - Tau, p < 0,0068). Det kan ikke umiddelbart forklares da fosfor ikke er 
blevet mere begrænsende i samme periode (ingen statistisk sammenhæng, data kun vist for St. 22). 

Antallet af dage med potentiel fosforbegrænsning var i 2004 på st. 22 og st. 23 hhv. 91 og 54 dage, 
hvilket er betydeligt færre dage end gennemsnittet for perioden 1989-2003, der er på hhv. 154 og 141 
dage. Der kan ikke findes en sammenhæng mellem fosfortilførsel og dage med potentiel 
fosforbegrænsning (data ikke vist). 

Fosfatkoncentrationen var under det potentiel begrænsende niveau i slutningen af marts og hele 
april/maj (data kun vist for St. 22). Gennem sommeren var begge stationer delvist begrænset.  
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Figur 2.2.5. Øverst: Opløst uorganisk kvælstof og fosfor på st. 1. a) i 2004 med angivelse af niveauet for potentiel begrænsning. 
Nederst: Antal dage med kvælstof- og fosforbegrænsning fra 1989 til 2004. 
 
 

Mål: 

Nissum Fjord er målsat med en gennemsnitlig sommersigtdybde på mindst 2 meter, tilstedeværelse af 
et udbredt plantedække med en dybdegrænse større end 2 meter og et varieret dyreliv tilpasset 
saltholdigheden i fjorden. Slusen ønskes styret så fjorden opnår et vandskifte med Vesterhavet 
svarende til en overfladesaltholdighed mellem 8 promille og 12 promille i Yder Fjord, op til 12 promille i 
Mellem Fjord og højest 4 promille i Felsted Kog. Endvidere tilstræbes det at store variationer i 
saltholdighed over korte tidsrum undgås. 

Der er ikke fastsat numerisk målsætning for potentiel N- hhv. P-begrænsning i Nissum Fjord. På 
baggrund af total-N og total-P samt dybdegrænsen og dækningsgraden af bundvegetation vurderes 
Ringkjøbing Amts målsætning for Nissum Fjord ikke til at være opfyldt. Perioderne med potentiel 
næringssaltbegrænsning er relativt kortvarige, hvilket skyldes den høje tilførsel af næringssalte til 
fjorden fra det omgivende agerland og resuspension af næringsholdigt bundmateriale i perioder med 
blæst. 

2.3. Planteplankton 

2.3.1. Klorofyl a og biomasse 

Relevans 

Planteplankton er små mikroskopiske planteorganismer der svæver i vandfasen. De er havets 
vigtigste primærproducenter og fødegrundlag for dyreplankton, bakterier og bundlevende organismer. 
Klorofyl a er det kvantitativt vigtigste pigment i planteplankton og har som funktion at optage lysets 
energi og udnytte det til at omforme vand, kuldioxid og uorganiske næringsstoffer til organisk stof. 
Indholdet af klorofyl a i planteplankton kan anvendes som et udtryk for dets biomasse om end 
forholdet mellem klorofyl a og biomasse varierer afhængig af bl.a. lysintensitet, algernes 
sammensætning og vækstrater. Biomassen og produktionen af planteplankton er primært afhængig af 
tilgængelige næringsstoffer i vandet og af lystilførslen. 

 

Illustration 
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Figur 2.3.1 Biomassen af planteplankton i µg C/l på st. 22 og 23 i Nissum Fjord 2004. A+M står for auto- og mixotrof. Bemærk forskel i 
skala. 
 

Der er indsamlet planktonprøver 25 gange på station 22 og 11 gange på station 23 i 2004.  

  

Fig. 2.3.2 Månedsmidler 2004 af klorofyl a indhold på st. 22 og 23 i forhold til langtidsmånedsmidler for perioden 1989 – 2003  

 

De lave klorofylværdier på begge stationer i forhold til langtidsmidlerne, stemmer med de relativt lave 
biomasser der blev registreret i 2004. Biomassen på station 22 var lav det meste af året med tre 
markante opblomstringer. I juni og december sås opblomstring af små grønalger mindre end 5 µm, og 
i august en biomassetop domineret af små ubestemte nanoflagellater. På station 23 var biomassen 
året igennem domineret af små kiselalger. I juli måned udgjorde blågrønalger mere end halvdelen af 
biomassen, domineret af artskomplekset Woronichinia/Snowella/Coelomoron sp., der før 1998 ofte 
dominerede planktonbiomasserne i Nissum Fjord, og som totaldominerede planktonet i Ringkøbing 
Fjord i årene indtil skiftet i planktonsammensætning i1997. Efter 1998 har blågrønalgebiomassen på 
både station 22 og station 23 været meget lavere end tidligere. Det er endnu ikke blevet analyseret, 
hvad der kan have forårsaget dette skift i artssammensætning. 
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Fig. 2.3.3 Årsbiomasser af fytoplankton på st. 22 fra 1998 til 2004 Fig. 2.3.4 Årsbiomasser af fytoplankton på st. 23 fra 1988 til 2004 

 
På station 22 blev biomasseundersøgelserne først startet i 1998, mens der på station 23 er foretaget 
undersøgelser fra 1988 og frem. Biomasserne var på begge stationer lavere end i 2003, på st. 22 var 
det den næstlaveste i tidsserien og på st. 23 var det den lavest registrerede biomasse i tidsserien.  

Der er testet for tidslig udvikling med Kendall-Tau. Der er et signifikant fald i biomassen på station 23 i 
perioden 1988 – 2004. Der er ligeledes fundet signifikante fald i klorofylværdierne på begge stationer 
for både sommer- og årsmidler (ikke illustreret). 

Mål 

Målsætningerne for Nissum Fjord er, at der skal være et alsidigt plante- og dyreliv upåvirket eller kun 
svagt påvirket af kulturbetingede faktorer som næringsstoffer og miljøfarlige stoffer. Der skal være en 
sommermiddelsigtdybde på mindst 2 meter.  

En lav tæthed af planteplankton er en af de vigtigste faktorer for opretholdelse af en god sigtdybde. 
Med det nuværende økologiske system i fjorden er planteplanktonbiomasserne i fjorden høje og det 
bevirker at målet for sigtdybden ikke er nået.  

 

 

2.3.2. Sigtdybde 

Relevans: 

Sigtdybden er et mål for vandets gennemsigtighed og er afhængig af mængden af suspenderede 
partikler og opløste stoffer i vandet. De suspenderede partikler består af både organiske og 
mineralske partikler samt levende planktonalger og –dyr. Det er karakteristisk, at en stor del af det 
suspenderede stof overalt i fjorden består af partikler hvirvlet op fra bunden ved bølgepåvirkning. 

Illustration: 

Med en gennemsnitlig sommersigtdybde i 2004 på 1,46 m var sigtdybden lige som i de foregående år 
noget højere en langtidsmidlen (figur 2.3.2.b). I april og august var sigtdybderne markant højere end 
langtidsmidlen (figur 1.3.2a), og falder sammen med perioder med stille vejr. Omvendt var 
sigtdybderne lave i årets tre sidste måneder, hvor der var kraftig vestenvind. Sigtdybden afspejler 
således ikke typisk planteplanktonets biomasse/antal men primært resuspension af bundmateriale.  
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Årssigtdybden (data ikke vist) og sommersigtdybden er signifikant stigende for perioden 1997 til 2004 
for både St. 22 og St. 23 men har dog i det seneste 3-4 år vist tegn til forværring efter de høje 
sigtdybder omkring år 2000. Mest markant er faldet siden 2001 med et fald fra 2 meter til 1,6 meter i 
2002 og 1,5 meter i 2003 på St. 23 (data ikke vist). Dette skyldes delvist et sammentræf af kraftig vind 
samme dag eller dagen før, at moniteringen fandt sted. Dette forklarer dog ikke i sig selv fra den 
forringede sommersigtdybde, som er karakteristisk ved at målinger af de høje sommersigtdybder er 
blevet markant færre fra 2001 til 2004. På figur 2.3.2b ses, at der er målt samme maksimum som de 
forgående år. ”Max.” målingen er imidlertid sket i foråret, mens de maksimale sigtdybder sidst på 
sommeren ikke har været større end godt 1,5 meter. Dette indikerer at planktonalger har været mere 
dominerede i sommerperioden de seneste 3-4 år, et forhold som også er observeret i Ringkøbing 
Fjord. 

 

  

Figur 2.3.2. a) Sigtdybde på st. 1 i 2004. I figuren er ilagt kurver af middelværdier af månedsmidler fra 1989-2003  ±  
standardafvigelse.  B) Sommermidler af sigtdybde for perioden 1989-2004. 
 
 

Mål: 

Nissum Fjord er målsat med en gennemsnitlig sommersigtdybde på mindst 2 meter, tilstedeværelse af 
et udbredt plantedække med en dybdegrænse større end 2 meter og et varieret dyreliv tilpasset 
saltholdigheden i fjorden. Slusen ønskes styret så fjorden opnår et vandskifte med Vesterhavet 
svarende til en overfladesaltholdighed mellem 8 promille og 12 promille i Yder Fjord, op til 12 promille i 
Mellem Fjord og højest 4 promille i Felsted Kog. Endvidere tilstræbes det at store variationer i 
saltholdighed over korte tidsrum undgås. 

Målsætning om sigtdybde større end 2 meter er endnu ikke nået. I de sidste fire år har dybdegrænsen 
for bundvegetation vist tendens forværring samtidig med at dækningsgraden af bundplanter har været 
faldende. Der er således behov for at foretage nye tiltag for at bringe fjordens tilstand ind i en gunstig 
udvikling. 

 

2.4. Zooplankton 

Kapitlet udgår, da der ikke er NOVANA prøvetagning af zooplankton i Nissum Fjord.  
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2.5. Iltforhold 

2.5.1. Iltforhold ved bunden 

Relevans 

Iltsvind ved bunden opstår når iltforbruget er større end ilttilførslen. Iltforbruget er primært styret af 
temperaturen og mængden af nedbrydeligt organisk materiale. Ilttilførslen er styret af mængden af 
iltrigt vand som tilføres bunden. Iltsvind defineres ved et iltindhold i vandet på mindre end 4 mg/l. Ved 
aftagende iltindhold mindskes mulighederne for dyrs og planters overlevelse. Iltsvind optræder ofte 
ved bunden og ved længerevarende kraftigt iltsvind (< 2 mg/l) vil stort set alt liv ved havbunden dø.  

Illustration 

Figur 2.5.1. Kort over Nissum Fjord med angivelse af stationer, hvor der er målt ilt. 
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I de lavvandede vestjyske slusefjorde optræder iltsvind ved bunden primært i forbindelse med 
indslusning af saltvand fra Vesterhavet, idet der generes tynde saline bundlag. Disse bundlag vil 
kunne optræde i kortere eller længere perioder afhængig af vindens opblanding og vil begrænse 
ilttilførslen til bunden.  

Nedenstående figurer viser iltindholdet ved bunden på 3 stationer i Nissum Fjord i relation til 
langtidsmiddel, der inkluderer 99% fraktiler. 

Der blev målt iltsvind en gang på hver af stationerne heraf kraftigt Iltsvind (<2 mg/l) på st. 22 i Mellem 
Fjord og st. 25 i Ydre Fjord.  

De tre målinger af iltsvind skete i hhv. maj, juni og august. At der ikke blev målt iltsvind i samme 
periode på de tre stationer, skyldes at hver af stationer er placeret i hver af de delvist adskilte 3 
bassiner.  

Hyppigheden af målingerne er formodentligt ikke tilstrækkelig stor til at dække den frekvens, hvormed 
iltsvindene optræder. Der optræder med andre ord formodentligt iltsvind som ikke registreres da de 
optræder i perioder hvor der ikke er målt. 

  

 

 

Figur 2.5.2. Iltindhold ved bund på 3 stationer i Nissum Fjord. År 2004 er faktiske målinger i relation til langtidsmiddel, der 
inkluderer 99% fraktiler. Målinger er foretaget 30 cm over bunden og det må antages at iltindholdet i situationer med lagdeling 
som oftest vil falde yderligere umiddelbart over fjordbunden. 
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2.6. Bundvegetation 

2.6.1. Blomsterplanternes dybdegrænse 

Relevans 

Blomsterplanter er et vigtig element i de fleste danske fjordes økosystem. Den økologiske balance i 
fjorden afhænger af de mange store områder med blomsterplanter. Derfor er blomsterplanternes 
udbredelse en vigtig parameter, når man skal vurdere fjordens tilstand. I Nissum Fjord forekommer 
der flere forskellige arter af blomsterplanter, og da det er deres samlede udbredelse der er vigtig 
behandles de her under et. 

Dybdeudbredelsen siger noget om hvor stor udbredelsen er; men er også en indikator for hvor meget 
lys der når til bunden. Lysmængden, der når til bunden, er dels påvirket af mængden af resuspension 
og dels et udtryk for hvor meget planktonalgerne skygger og dermed et udtryk for hvor stor 
næringssaltbelastningen er. Dermed er dybdegrænsen en direkte indikator for miljøtilstanden. 

Illustration 

I figur 1.6.1 er afbilledet blomsterplanternes gennemsnitlige dybdegrænse på undersøgte transekter i 
perioden 1986 til 2004 samt dybdegrænsen som funktion af sommersigtdybden. 

 

Figur  2.6.1  a) Blomsterplanternes gennemsnitlige dybdegrænse (gns. af transekter) i årene 1985 og 1988-2004. Dybdegrænsen 
har været signifikant stigende på 1% niveau (Kendal tau p<0,01); og b) dybdegrænsen afbildet som funktion af gennemsnitlig 
sommersigtdybde fra 1985 og 1988-2004. Der er signifikans på 1% niveau (Pearson p<0,01). 
 

Dybdegrænsen lå i 2004 på 0,9 m. Dog har det på mange transekter været svært at observere nok 
punkter med vegetation til en egentlig dybdegrænsebestemmelse, pga. meget lidt vegetation på dybt 
vand. Så lidt, at man kunne overveje om dybdegrænsen burde angives som væsentlig mindre. 
Dybdegrænsen har været signifikant stigende fra 1985 og fra 1989 - den toppede i 2000, og er siden 
faldet. Den større dybdegrænse først 2000’erne er udtryk for at vegetationen disse år var ved at 
sprede sig til de dybere områder flere steder, uden tvivl som følge af den forbedrede sigtdybde. Denne 
forbedring i dybdegrænsen har ikke kunne fastholdes måske som følge af generel tilbagegang af 
arterne på det lave vand, som var de arter der havde spredt sig til de dybere områder og igen 
forsvundet.  

Der er statistisk signifikant sammenhæng mellem den gennemsnitlige sommersigtdybde for fjorden og 
vegetationens dybdeudbredelse fra 1985-2003 på 1% niveau (Kendal tau p<0,01).  

Mål 
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I amtets regionplan er opstillet en målsætning om en udbredt bundvegetation med en dybdegrænse 
større end 2 m, jfr. beskrivelse fra 1957. Med en gennemsnitlig dybdegrænse på 0,9 m er 
målsætningen ikke opfyldt mht. dybdegrænse. 

2.6.2. Blomsterplanternes dækningsgrad 

Relevans 

Dækningsgraden af blomsterplanter, der er et udtryk for hvor mange procent af det undersøgte 
område, der er bevokset med blomsterplanter og giver sammen med dybdegrænsen et udtryk for 
denne habitattypes størrelse. Se i øvrigt under dybdegrænse. I Nissum Fjord forekommer der flere 
forskellige arter af blomsterplanter, og da det er deres samlede udbredelse der er vigtig behandles de 
her under et. Eutrofieringsbetingede alger trives ved mange næringsstoffer i vandet. Derfor er det 
også en indikator for næringsstofbelastningen i området. Samtidig kan større mængder direkte påvirke 
blomsterplanterne.  

Illustration 

Dækningsgraden som gennemsnit for undersøgte transekter fra 1985 til 2004 (transformerede data) 
samt middeldækningsgrad af eutrofieringsbetingede alger på transekterne for de forskellige 
delområder siden 1999 er vist figur 2.6.2. 

 
 

Figur 2.6.2  a) Vegetationens gennemsnitlige dækningsgrad på undersøgte transekter i hele fjorden 1985 samt 1988-2004 (der er 
signifikans for faldende dækningsgrad på 1%-niveau - Kendal tau p<0,01. Midler og fraktiler er beregnet på arcsin transformerede 
tal, hvorefter de er tilbagetransformerede) og b) dækningsgraden af løst liggende eutrofieringsbetingede alger i de forskellige 
delområder af fjorden procent siden 1999 på vegetationstransekterne.  
 

Dækningsgraden af blomsterplanter har været statistisk signifikant faldende i perioden 1985-2004 
(kendal tau p<0,01). Niveauet har siden 1990 svinget mellem 3% og 15%, hvor det fra 1985 til 1989 
var 25%. Dækningsgraden steg fra 6% i 2000 til 9% 2001, og faldt igen i fra 2002 til 2004 til et meget 
lavt niveau, kun registreret lavere i 1996-97. 

Artssammensætningen er forskellig i fjordens tre delområder primært pga. forskelle i saltholdighed og 
der er også forskel i forekomsten af arterne i forhold til dybden. Den størst tilbagegang er i mellem og 
og ydre fjord uden for ålegræsområdet på dybere vand i den nordlige del af ydre fjord. Den største 
sammenhængende bevoksning i fjorden er i et mindre område i den nordlige del af ydre fjord, hvor der 
er ålegræs.  

Det ses, at der blev registreret flere forekomster af løstliggende eutrofieringsbetingede alger i 2004 og 
Generelt var der mange epifytter på planterne. Det er først og fremmest søsalat i de dybere områder, 
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men også om trådalger på de lavere områder. I Felsted Kog er trådalger i plantebæltet der udgør de 
eutrofieringsbetingede alger. Søsalaten ligger først og fremmest i de dybe huller udenfor 
vegetationsområderne, og dækningsgraden vil afhænge af, om eventuelle forekomster i kanten af 
registreringsområdet bliver registreret med. I ny og næ ligger den også i bælter i 
vegetationsområderne, evt. spredt eller i opskyl på strandene. Den bedre sigtdybde de senere år kan 
være årsag til evt. øgede forekomster af søsalat i Mellem Fjord på dybt vand. 

Mål 

I amtets regionplan er opstillet en målsætning om en udbredt bundvegetation med en dybdegrænse 
større end 2 m, jfr. beskrivelse fra 1957. Bl.a. var hele den ydre del af fjorden dækket af planter på det 
tidspunkt. I dag er vegetationen i hele fjorden meget sparsom og målsætningen er således ikke 
opfyldt.   

Dækningsgraden af eutrofieringsbetingede alger skal være lav for at opfylde den generelle 
målsætning om et alsidigt plante- og dyreliv, upåvirket eller kun svagt påvirket. Mængden er meget 
forskellig fra sted til sted, og nogle steder er mængden så stor at målsætningen ikke kan siges at være 
opfyldt. 
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2.7. Bundfauna 

I Nissum Fjord blev der i maj 2004 indsamlet bundfaunaprøver på 45 stationer. Stationerne er valgt, 
så de dækker hele fjorden og afspejler dens dybdefordeling. Nissum Fjord består af fire bassiner med 
Bøvling Fjord i nord, Yder Fjord, Mellem Fjord og sydligst Felsted Kog. Felsted Kog adskiller sig fra de 
andre bassiner ved at være væsentlig mere ferskvandspåvirket grundet tilløbet af Storåen. Den 
gennemsnitlige saltholdighed i Felsted Kog er typisk 5-10‰ lavere end i det tilstødende bassin. 

2.7.1. Individtæthed 

Relevans 

Individtætheden af bundfaunaen afspejler de fysiske forhold og de fødemæssige betingelser på 
lokaliteten. Hvis lokaliteten f.eks. er meget udsat for resuspension eller iltsvind vil det typisk påvirke 
individtætheden i negativ retning. Eutrofiering vil generelt øge individtætheden, dels fordi den 
organiske belastning og dermed fødetilgængeligheden er stor, og dels fordi væksten af små hurtigt-
voksende individer og dermed en stor individtæthed favoriseres. Eutrofiering kan dog også påvirke 
individtætheden negativt, hvis den organiske belastning udløser længerevarende iltsvind. 

Illustration 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2.7.1 Udvikling i individtæthed for hver hovedgruppe af bundfaunaen i Nissum Fjord siden 1989. 
 

Der har været store fluktuationer i individtætheden gennem årene både inden for de enkelte 
hovedgrupper og bunddyrene som helhed (fig. 2.7.1). Specielt har udsvingene været dramatiske inden 
for bløddyr/mollusca og krebsdyr. I den “våde” vinter 1998/1999 og de efterfølgende tre år blev 
vandet i fjorden mere ferskt end i de foregående tre år, hvilket formodentlig var årsag til, at den 
samlede individtæthed af bunddyr faldt drastisk. De senere års tendens til et fald i individtætheden er 
stoppet med stigningen i 2003 og 2004. Dette kan, i hvert fald delvist, skyldes, at 
vintersaltholdigheden i 2002/2003 var væsentlig højere end de senere år og i 2003/2004 kun var lav i 
en meget kort periode, hvorfor den brakvandstilpassede del af bundfaunaen er blevet mindre stresset. 
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  Tabel 2.7.1 Individtæthed for hovedgrupper af forekommende arter i Nissum Fjord forår 2004. 

 

Bundfaunaens sammensætning i 2004 mindede meget om forholdene i 2003 og de foregående år. På 
gruppeniveau dominerede havbørsteormene/polychaeta sammen med gruppen ”øvrige” 
(hovedsageligt Tubifex costatus) individtætheden (tabel 2.7.1). Den største ændring i forhold til 2003 
var en markant stigning i antallet af bløddyr og individer tilhørende ”øvrige”  som følge af en øget 
bestand af henholdsvis dyndsnegle, Hydrobia sp., og saddelbørsteormen, Tubifex costatus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.7.2 Dominerende arter af bunddyr i Nissum Fjord forår 2004 opgjort efter individtæthed. 
 

Saddelbørsteormen, Tubifex costatus, og havbørsteormen, Hediste diversicolor, hørte lige som i de 
seneste år til de talrigeste arter, men i 2004 forekom også slikkrebs, Corophium volutator, i stort antal 
(fig. 2.7.2). I forhold til 2003 var de væsentligste ændringer, at antallet af slikkrebs, dyndsnegle, 
saddelbørsteormen, Tubifex costatus, og havbørsteormene, Marenzelleria viridis og Heteromastus 
filiformis, var markant højere. Til gengæld var der ligesom i Ringkøbing Fjord sket et dramatisk fald i 
individtætheden af havbørsteormen, Alkamaria romijni, og derudover var der også en markant 
tilbagegang i antallet af havbørsteormen, Pygiospio elegans (data ikke vist).  

Mål 

Der er ikke nogen målsætning specifikt for individtætheden af bundfaunaen i Nissum Fjord. Der er dog 
en generel målsætning om, at der skal være et varieret plante- og dyreliv, som er tilpasset 
saltholdigheden i fjorden. 
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Øvrige Total 
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2.7.2. Biomasse 

Relevans 

Lige som individtætheden afspejler også biomassen af bundfaunaen de fysiske forhold og de 
fødemæssige betingelser på lokaliteten. Biomassen vil dog ofte være mindre påvirket af f.eks. 
resuspension og iltsvind end individtætheden, idet større individer og dermed individer med en stor 
biomasse såsom muslinger ofte vil være mere modstandsdygtige over for resuspension og iltsvind 
end små individer. Eutrofiering vil generelt øge biomassen, fordi den organiske belastning og dermed 
fødetilgængeligheden er stor. Eutrofiering kan dog også påvirke biomassen negativt, hvis den 
organiske belastning udløser længerevarende iltsvind. 

Illustration 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.7.3 Udvikling i biomassen for hver hovedgruppe af bundfaunaen i Nissum Fjord siden 1989. 
 

Lige som for individtætheden har der for biomassen været store fluktuationer gennem årene både 
inden for de enkelte grupper og for bunddyrene som helhed (fig. 2.7.3). Specielt har udsvingene været 
markante inden for bløddyr, hvilket skyldes variationer i antallet af sandmuslinger forårsaget af 
svingninger i saltholdigheden og i tilførslen af larver fra Vesterhavet. I den “våde” vinter 1998/1999 
blev vandet i fjorden mere ferskt end i de foregående tre år, hvilket formodentlig var årsag til, at de 
fleste sandmuslinger døde, og dermed at den samlede biomasse af bunddyr faldt drastisk. 
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  Tabel 2.7.2. Biomassen for hovedgrupper af forekommende arter i Nissum Fjord forår 2004. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Fig. 2.7.4 Dominerende arter af bunddyr i Nissum Fjord forår 2004 opgjort efter biomasse. 
 

På gruppeniveau dominerede bløddyr/mollusca og havbørsteorm biomassen i 2004 lige som de 
foregående år (tabel 2.7.2). Sandmusling, Mya arenaria, udgjorde lige godt halvdelen af den samlede 
biomasse og repræsenterede sammen med havbørsteormen, Hediste diversicolor, langt hovedparten 
af den samlede biomasse (fig. 2.7.4). Den største ændring i forhold til 2003 var et markant fald i 
biomassen af bløddyr som følge af en tilbagegang i antallet af sandmuslinger, mens biomassen af 
dyndsnegle og slikkrebs som følge af tilgangen af individer var væsentlig større end i 2003 (data ikke 
vist). Biomassen af saddelbørsteormen Tubifex costatus, faldt lidt i forhold til 2003 trods næsten godt 
en fordobling af biomassen, hvilket må betyde, at populationen i 2004 var sammensat af væsentlig 
mindre individer. 

Mål 

Der er ikke nogen målsætning specifikt for biomassen af bundfaunaen i Nissum Fjord. Der er dog en 
generel målsætning om, at der skal være et varieret plante- og dyreliv, som er tilpasset 
saltholdigheden i fjorden. 

      
 Havbørsteorme 

Polychaeta 
 

Bløddyr 
Mollusca 

 

Krebsdyr 
Crustacea 

 

Øvrige Total 

      
Biomasse (g tørvægt m-2) 11 15 0,8 0,8 27 
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2.7.3. Artsantal 

Relevans 

Artsantallet af bundfaunaen afspejler i en vis udstrækning diversiteten af biotoper på lokaliteten. 
Artsantallet i sig selv siger dog ikke nødvendigvis noget om miljøtilstanden på lokaliteten, idet der 
f.eks. typisk er færre arter på en brak end på en fersk eller en marin lokalitet. Artsantallet er derfor 
mest informativt, hvis det fortolkes på baggrund af en tidslig udvikling og i sammenhæng med f.eks. 
individtætheden og biomassen af bundfaunen. 

Illustration 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 2.7.5 Udviklingen i artsantal for bundfaunaen i Nissum Fjord siden 1999. 
 

I 2004 blev der registreret 19 arter/gruppe af bunddyr i Nissum Fjord mod 32 arter i 2003 (fig. 2.7.5). 
Indtil 2004 har der ikke været større udsving i artsantallet. Tilbagegangen i 2004 skyldes, at 
oparbejdningen er overgået til ny konsulent, som har registreret de forskellige arter af myggelarver i 
en gruppe, Chironomidae sp. Når der ses bort fra denne forskel i oparbejdningen holder artsantallet 
sig i 2004 inden for de udsving, som er registreret de tidligere år. Det reelle artsantal (inkl. 2004) er 
væsentlig højere end Ringkøbing Fjord, som også er en lavvandet brakvandsfjord. Forskellen beror 
på, at der er betydelig større diversitet i Nissum Fjord, som udgøres af fire bassiner, der på flere 
punkter afviger fra hinanden. Især det sydligste bassin Felsted Kog skiller sig ud ved at have en 
markant lavere saltholdighed end de andre bassiner, hvilket giver grundlag for tilstedeværelsen af en 
række udprægede ferskvandsarter 

Størstedelen af arterne genfindes hvert år, således var de 14 af de 19 arter/grupper i 2004 
gengangere fra 2003. Variationen i artssammensætningen fra år til år forekommer oftest blandt arter 
med færrest individer og kan derfor lige så vel skyldes tilfældigheder forbundet med indsamling og 
sortering af prøver som reelle ændringer i artssammensætningen. Således blev der for 5 arter i 2004 
fundet max. 2 individer i det samlede prøvemateriale.  

Mål 

Der er ikke nogen målsætning specifikt for artsantallet af bundfaunaen i Nissum Fjord. Der er dog en 
generel målsætning om, at der skal være et varieret plante- og dyreliv, som er tilpasset 
saltholdigheden i fjorden. 
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3. Målsætningsopfyldelse 

3.1. Ringkøbing Fjord 

I en del af Ringkøbing Fjord (syd for en linie mellem byerne Ringkøbing og Hvide Sande) gælder en 
skærpet målsætning, idet fjorden er udpeget som Ramsarområde og EF-fuglebeskyttelsesområde og 
EF-Habitatområde og derfor er omfattet af en række internationale forpligtigelser. Desuden er 
Ringkøbing Fjord omfattet af Vandrammedirektivet. 

Af amtets regionplan fremgår det, at fjorden skal have et upåvirket eller kun svagt påvirket plante- og 
dyreliv. Der er endvidere opstillet en række mere specifikke målsætninger: 

• Saltholdigheden skal være mellem 6‰ og 15‰ og i perioden maj-september mellem 12‰ og 
15‰. 

• Der skal være et udbredt bundplantedække med en dybdegrænse større end 1,5-2 meter. 

• Sommersigtdybden skal være større end 1,5-2 meter 

• Der skal være et varieret dyreliv tilpasset saltholdighedsforholdene i fjorden. 

Miljøtilstanden i Ringkøbing Fjord kollapsede sidst i 1970’erne, hvor fjorden ændrede sig fra at være et 
vandområde med klart vand og udbredt plantedække, til et område med uklart vand domineret af store 
mængder planteplankton og med ringe dybdeudbredelse af bundplanterne. Forringelsen var en følge 
af tilførsel af store mængder næringsstoffer gennem mange år fra oplandet. 

Der er siden 1980’erne gjort en stor indsats for at reducere næringsstoftilførslen til fjorden. Det drejer 
sig bl.a. om tiltag på rensningsanlæg, industrier, dambrug og landbrug. Det har betydet, at specielt 
fosfortilførslerne er reduceret, men siden 1992 også kvælstof. Reduktionen i næringsstoftilførslerne 
har dog ikke været tilstrækkelig til at skabe en tilfredsstillende tilstand i fjorden. 

Den primære årsag til forandringer i miljøtilstanden de senere år, skyldes ændringen af slusepraksis i 
1995 og medfølgende øget saltholdighed i fjorden. I 1998, 1999 og 2000 var målet for saltholdigheden 
i fjorden ikke opfyldt, idet sommer- og vintersaltholdigheden lå under det ønskede niveau. Målet for 
sommersaltholdigheden i 2001 blev nået først på sommeren, og i de følgende år har målsætning for 
sommersaltholdigheden været opfyldt eller tæt ved opfyldt. 

I perioden 1997-2001 blev der målt sommersigtdybder lige omkring eller over 2 meter. 
Sommersigtdybden nåede i 2003 det laveste niveau siden 1997 på godt 1,5 m, men steg lidt igen i 
2004 til 1,7 m. Med den nye målsætning om en sigtdybde på minimum 1,5-2 m er målsætningen 
opfyldt og har været opfyldt siden 1997, og hvilket altovervejende skyldes filtreringen fra 
sandmuslinger. 

Den forbedrede sigtdybde, i forhold til perioden før den ændrede slusepraksis, er en forudsætning for, 
at bundplanterne kan brede sig ud på større vanddybder. Den gennemsnitlige dybdegrænse for 
bundplanter er nu 1,4 meter mod tidligere 0,7 meter. Sammensætningen af bundplanter er imidlertid 
under forandring pga. den højere saltholdighed og samtidig er der ved at ske en tilpasning hos den 
tidligere dominerende plante, børstebladet vandaks. Planterne kræver en lang periode for at tilpasse 
sig de øgede saltholdigheder, og mængden af bundplanter er derfor end ikke tilbage på niveauet før 
1995. De relativt lave sommersaltholdigheder i 1998, 1999 og 2000 har ikke været gunstige for denne 
omstillingsproces. De seneste 4 år er der sket en markant stigning i vegetationens dækningsgrad, 
men dækningen er stadig meget lav. Den manglende vegetation betyder, at målsætningen om et 
udbredt bundplantedække ikke er opfyldt. Det betyder også, at målsætningen som EF-
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fuglebeskyttelses- og Ramsar område ikke er opfyldt. Grundlaget for udbredt vegetation i de dybere 
områder er dog tilstede. 

De forholdsvis store mængder søsalat, som nu findes i Ringkøbing Fjord, er heller ikke i 
overensstemmelse med målsætningen for fjorden. Den forventede reduktion i næringsstoftilførsler i 
forbindelse med Skjern Å-projektet og vandmiljøhandlingsplanerne antages sammen med den af 
Amtsrådet vedtagne handlingsplan for reduktion i kvælstoftilførslen (i alt mindst 35% af tilførslen i 
2001), at føre til en reduktion i mængden af søsalat.  

Statens mål for reduktion af kvælstofudledning er stadig et godt stykke fra at være nået. Den 
afstrømningsvægtede tilførsel siden 1992 viser et signifikant fald, men dette fald er mindre markant, 
når analysen inkluderer tilførsler fra 1980’erne. Den ændrede struktur i fjorden siden 1996 har 
imidlertid betydet, at det ikke som tidligere er næringsstoffer der regulerer planktonalgerne, men i 
højere grad er sandmuslingernes filtrering. 

Reduktionen af fosfortilførslen fra midt i 80’erne har haft betydning for miljøtilstanden gennem de 
seneste år, idet fytoplankton i sommerperioden er delvist potentielt fosfatbegrænset. En yderligere 
reduktion af fosfor kan derfor yderligere begrænse mængden af eutrofieringsbetingede alger. 

 

3.2. Nissum Fjord 

I Nissum Fjord gælder en skærpet målsætning, idet fjorden er udpeget som Ramsarområde og EF-
fuglebeskyttelsesområde og EF-Habitatområde og derfor er omfattet af en række internationale 
forpligtigelser. Desuden er Nissum Fjord omfattet af Vandrammedirektivet. 

Af amtets regionplan fremgår det, at fjorden skal have et upåvirket eller kun svagt påvirket plante- og 
dyreliv. Der er endvidere opstillet en række mere specifikke målsætninger: 

• Størst mulig vandskifte med Vesterhavet gennem slusen i Thorsminde svarende til en 
overfladesaltholdighed mellem 8‰ og 20‰ i Yder Fjord, op til 12‰ i Mellem Fjord og højest 
4‰ i Felsted Kog. Store variationer i saltholdighed over kortere tidsrum skal undgås. 

• Der skal være en udbredt vegetation med en dybdegrænse større end 2 m. 

• Der skal være sommersigtdybder større end 2 m. 

• Der skal være et varieret dyreliv tilpasset saltholdighedsforholdene i fjorden. 

Målsætningen for saltholdigheden i fjorden var ikke opfyldt i 2004. Saltholdigheden var lidt over 4‰ i 
Felsted Kog i en kort periode i juni, og saliniteten ved bunden blev i august og september målt til 5-
10‰. Saltholdigheden var kortvarigt over 12‰ i Mellem Fjord i juni måned. I Ydre Fjord blev der 
gentagne gange gennem hele sommeren målt saltholdigheder over 20‰ og saltholdigheden faldt 
desuden i løbet af vinteren til under 8‰. 

Dækningsgraden af vegetationen er faldet fra 9% i 2001 til 4-5% i 2004. Dækningsgraden er langt fra 
det ønskede niveau noget sted i fjorden. 

I Mellem Fjord og Felsted Kog steg sigtdybden lidt i forhold til 2003 til hhv. 1,5 og 0,9 m, men er stadig 
ikke så høj som de forgående for perioden 2000-2002. Der er således stadig langt til den ønskede 
målsætning om en gennemsnitlig sommersigtdybde på mindst 2 m. Sommersigtdybden i Mellem Fjord 
er dog for perioden 1989-2004 signifikant stigende, og for første gang er dette også tilfældet for 
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sigtdybden i Felsted Kog. Udviklingen i dybdegrænsen for vegetationen viser samme variation som 
sigtdybden. Dybdegrænse på knap 0,9 m er langt fra målsætningen på 2 meter. 

De store planktonmængder med lave sigtdybder til følge betyder, at vegetationen ikke har mulighed 
for at brede sig til de ønskede dybder på 2 m, og sammen med den ringe udbredelse af vegetation 
betyder det, at fjordens målsætning som Ramsarområde, EF-fuglebeskyttelsesområde og EF-
habitatområde ikke er opfyldt. 

Der er siden 1980’erne gjort en stor indsats for at reducere næringsstoftilførslen til fjorden. Det drejer 
sig bl.a. om tiltag på rensningsanlæg, industrier, dambrug og landbrug. Det har betydet, at specielt 
fosfortilførslerne er reduceret, men siden 1992 også kvælstof. Disse tiltag har medført statistisk 
signifikante forbedringer. Fjordens miljøtilstand er dog stadig ringe og vegetations er i store områder 
slet ikke tilstede bl.a. pga. for mange planktonalger i vandet. 

Såfremt målsætningerne for miljøtilstanden i fjorden skal nås, skal tilførslerne af kvælstof og fosfor 
reduceres yderligere. 
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Bilag 1 Prøvetagningsprogrammet 

Ringkøbing Fjord 

NOVANA program for Ringkøbing Fjord 

Der foretages profil- og vandkemiske målinger på st.1 og st. 10. St. 1 har været brugt i 
VMP/NOVA2003 sammenhæng, mens der på st. 10 blev målt første gang i 1998 i forbindelse med 
NOVA2003 (det nationale overvågningsprogram). 

Primærproduktion, fytoplankton og zooplankton udtages fra st.1, dette er ligeledes gjort i 
VMP/NOVA2003 sammenhæng. 

Bundvegetationstransekterne er reduceret fra 25 til 12, der alle tidligere blev brugt i VMP/NOVA2003 
sammenhæng. Siden 2001 er der undersøgt yderligere et transekt (RFBV57). 
Dybdegrænseregistreringerne er foretaget for blomsterplanterne samlet. 

I 2004 blev der i Ringkøbing fjord udført et større sediment-program, idet der på 10 profil-stationer 
blev undersøgt for puljer og sulfidbfferkapacitet. For yderligere 4 stationer i forbindelse med hvert af 
disse profilstationer blev der undersøgt for puljer. 

Ud af 50 bundfaunastationer er de 3 oprettet i 1998 i forbindelse med NOVA2003 programmet, mens 
de resterende tidligere blev brugt i VMP sammenhæng eller i regionalt tilsyn. 

Undersøgelse af filtrerende muslinger og miljøfremmede stoffer i muslinger har foregået siden 1998. 

 

Aktiviteter/undersøgelser Stationer Prøver Prøvetagninger 

  pr. station pr. station 

Profilmåling 2 1 46 (47) 

Vandkemi 2 1 46 (47) 

Klorofyl-A 2 1 46 (47) 

Primær produktion 1 1 26 (26) 

Fytoplankton 1 1 26 (26) 

Zooplankton 1 1 26 (26) 

Bundfauna 50 1 1 (1) 

Filtrerende muslinger 16 1 1 (1) 

Bundvegetationstransekter 13 1 1 (1) 

Sedimentets sulfidbufferkapacitet 10 5 1 (1) 

Sedimentpuljer 50 3 1 (1) 

Miljøfremmede stoffer i muslinger 3 3 1 (1) 
Tabel 3.1. Oversigt over antal stationer, prøver, og prøvetagninger på forskellige aktiviteter i Ringkøbing Fjord i 2004. Det planlagte 
antal prøvetagninger er anført i parentes.  
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Nissum Fjord 

NOVANA program for Nissum Fjord. 

Der foretages profil- og vandkemiske målinger på st. 22 og st. 23. Begge stationer blev tidligere brugt i 
VMP/NOVA2003 sammenhæng. Dette gælder ligeledes for klorofyl-a prøvetagningen. 

Fytoplankton udtages som i NOVA2003 programmet fra st. 22. I 2004 er der ud over NOVANA 
programmet også udtaget fytoplankton fra st.23 samt zooplanton fra st. 22 og st. 23.  

Bundvegetationstransekternes antal er reduceret fra 12 til 9 i forbindelse med NOVA2003, dette 
forsætter i NOVANA programmet. Alle 12 transekter blev tidligere brugt i VMP sammenhæng. 
Dybdegrænseregistreringerne er foretaget for blomsterplanterne samlet. 

Bundfaunastationernes antal er ændret fra tidligere 17 stationer med 10 delprøver, til i NOVA2003 
programmet at omfatte 45 stationer, dækkende hele fjorden med 1 prøve pr station. Dette forsætter 
også i NOVANA programmet.  

Aktiviteter/undersøgelser Antal stationer Antal prøver Prøvetagning 

  pr. station pr. station 

Profilmåling 3 1 26 (26) 

Vandkemi 2 1 26 (26) 

Klorofyl-A 2 1 26 (26) 

Fytoplankton 2 1 26 (26) / 12 (14) 

Zooplankton, bakterier 2 1 12 (14) 

Bundfauna 45 1 1 (1) 

Bundvegetationstransekter 9 1 1 (1) 

    

Tabel 4.1. Oversigt over antal stationer, prøver, og prøvetagninger på forskellige aktiviteter i Nissum Fjord i 2004. Det planlagte 
antal prøvetagninger er anført i parentes.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 63 

Bilag 2  Målinger i 2004 og tests for udviklingstendenser 

Ringkøbing Fjord 

 

Test på om ændret slusepraksis har betydning for udviklingen i Ringkøbing Fjord

Parameter Stationsbetegnelse Tidsperiode Antal år før Antal år efter F-test på variansen T-test på middelværdi

P-værdi signifikans P-værdi signifikans

Ammonium + Ammoniak - N Station 1 Alle data 1994-2004 2 8 <0,001 ja <0,001 ja

Ammonium + Ammoniak - N Station 1 Sommermidler 1994-2004 2 8 0,014 ja 0,004 ja

Ammonium + Ammoniak - N Station 1 Vintermidler 1994-2004 2 8 0,019 ja 0,017 ja

Nitrit + Nitrat - N Station 1 Alle data 1989-2004 7 8 0,013 ja 0,108 nej

Nitrit + Nitrat - N Station 1 Sommermidler 1989-2004 7 8 0,001 ja 0,012 ja

Nitrit + Nitrat - N Station 1 Vintermidler 1989-2004 7 8 0,282 nej 0,638 nej

DIN - N Station 1 Alle data 1989-2004 7 8 0,018 ja 0,064 nej

DIN - N Station 1 Sommermidler 1989-2004 7 8 0,001 ja 0,008 ja

DIN - N Station 1 Vintermidler 1989-2004 7 8 0,261 nej 0,873 nej

Total Kvælstof Station 1 Alle data 1989-2004 7 8 0,093 nej <0,001 ja

Total Kvælstof Station 1 Sommermidler 1989-2004 7 8 0,434 nej <0,001 ja

Total Kvælstof Station 1 Vintermidler 1989-2004 7 8 0,463 nej 0,062 nej

Ortho Fosfat Station 1 Alle data 1989-2004 7 8 0,433 nej 0,005 ja

Ortho Fosfat Station 1 Sommermidler 1989-2004 7 8 0,118 nej 0,083 nej

Ortho Fosfat Station 1 Vintermidler 1989-2004 7 8 0,345 nej 0,003 ja

Total Fosfor Station 1 Alle data 1989-2004 7 8 0,082 nej <0,001 ja

Total Fosfor Station 1 Sommermidler 1989-2004 7 8 0,1 nej <0,001 ja

Total Fosfor Station 1 Vintermidler 1989-2004 7 8 0,394 nej 0,011 ja

Silicium Station 1 Alle data 1989-2004 7 8 0,144 nej 0,683 nej

Silicium Station 1 Sommermidler 1989-2004 7 8 0,278 nej 0,04 ja

Silicium Station 1 Vintermidler 1989-2004 7 8 0,455 nej 0,714 nej

Suspenderet stof Station 1 Alle data 1989-2004 7 8 0,098 nej <0,001 ja

Suspenderet stof Station 1 Sommermidler 1989-2004 7 8 0,23 nej <0,001 ja

Suspenderet stof Station 1 Vintermidler 1989-2004 7 8 0,12 nej 0,068 nej

Glødetab Station 1 Alle data 1989-2004 7 8 <0,001 ja <0,001 ja

Glødetab Station 1 Sommermidler 1989-2004 7 8 0,011 ja <0,001 ja

Glødetab Station 1 Vintermidler 1989-2004 7 8 0,269 nej 0,022 ja

Klorofyl-a Station 1 Alle data 1989-2004 7 8 <0,001 ja <0,001 ja

Klorofyl-a Station 1 Sommermidler 1989-2004 7 8 2,00E-03 ja <0,001 ja

Klorofyl-a Station 1 Årsmidler 1989-2004 7 8 2,00E-03 ja <0,001 ja

Sigtdybde Station 1 Alle data 1989-2004 7 8 0 ja <0,001 ja

Sigtdybde Station 1 Sommermidler 1989-2004 7 8 0,021 ja <0,001 ja

Salinitet Station 1 Alle data 1989-2004 7 8 1,40E-01 nej <0,001 ja

Salinitet Station 1 Sommermidler 1989-2004 7 8 0,425 nej 0,001 ja

Salinitet Station 1 Vintermidler 1989-2004 7 8 0,08 nej 0,155 nej

Salinitet Station 1 Årsmidler 1989-2004 7 8 0,429 nej 0,025 ja

Primærproduktion Station 1 Alle data 1989-2004 7 8 <0,001 ja <0,001 ja

Primærproduktion Station 1 Sommermidler 1989-2004 7 8 0,2280 nej <0,001 ja

Primærproduktion Station 1 Årsmidler 1989-2004 7 8 0,2980 nej <0,001 ja

N/P-forhold Station 1 1989-2004 7 8 0,0170 ja 0,042 ja

N-begrænsning Station 1 1989-2004 7 8 0,2930 nej <0,001 ja

P-begrænsning Station 1 1989-2004 7 8 0,3510 nej <0,001 ja

Vegetations dybdegrænse Ringkøbing Fjord Årene 1986-1987 + 1989-2004 9 8 0,032 ja <0,001 ja

Vegetations dækningsgrad Ringkøbing Fjord Årene 1986-1987 + 1989-2004 9 8 2,00E-03 ja <0,001 ja

Fytoplankton biomasse Ringkøbing Fjord 1989 - 2004 7 7 <0,001 ja <0,001 ja
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Resultat af Kendahl Tau analyse for Ringkøbing Fjord 2004

Parameter Stationsbetegnelse Tidsperiode Antal år P-værdi Signifikans Hældning

Ammonium + Ammoniak -N Station 1 Sommermidler 1997-2004 8 0,72 Nej Faldende

Ammonium + Ammoniak -N Station 1 Sommermidler 1994-2004 11 0,009 Ja Stigende

Ammonium + Ammoniak -N Station 10 Sommermidler 1998-2004 7 0,773 Nej Stigende

Ammonium + Ammoniak -N Station 1 Vintermidler 1997-2004 8 0,275 Nej Stigende

Ammonium + Ammoniak -N Station 1 Vintermidler 1994-2004 11 0,243 Nej Stigende

Ammonium + Ammoniak -N Station 10 Vintermidler 1998-2004 7 0,239 Nej Stigende

Nitrit + Nitrat - N Station 1 Sommermidler 1989-1995 7 0,239 Nej Stigende

Nitrit + Nitrat - N Station 1 Sommermidler 1997-2004 8 0,061 Nej Faldende

Nitrit + Nitrat - N Station 1 Sommermidler 1989-2004 16 0,024 Ja Stigende

Nitrit + Nitrat - N Station 10 Sommermidler 1998-2004 7 0,069 Nej Faldende

Nitrit + Nitrat - N Station 1 Vintermidler 1989-1995 7 0,136 Nej Stigende

Nitrit + Nitrat - N Station 1 Vintermidler 1997-2004 8 0,031 Ja Faldende

Nitrit + Nitrat - N Station 1 Vintermidler 1989-2004 16 0,653 Nej Faldende

Nitrit + Nitrat - N Station 10 Vintermidler 1998-2004 7 0,069 Nej Faldende

DIN-N Station 1 Sommermidler 1989-1995 7 0,136 Nej Stigende

DIN-N Station 1 Sommermidler 1997-2004 8 0,061 Nej Faldende

DIN-N Station 1 Sommermidler 1989-2004 16 0,015 Ja Stigende

DIN-N Station 10 Sommermidler 1998-2004 7 0,03 Ja Faldende

DIN-N Station 1 Vintermidler 1989-1995 7 0,136 Nej Stigende

DIN-N Station 1 Vintermidler 1997-2004 8 0,014 Ja Faldende

DIN-N Station 1 Vintermidler 1989-2004 16 0,653 Nej Stigende

DIN-N Station 10 Vintermidler 1998-2004 7 0,061 Nej Faldende

Total Kvælstof Station 1 Sommermidler 1989-1995 7 0,773 Nej Faldende

Total Kvælstof Station 1 Sommermidler 1997-2004 8 0,014 Ja Faldende

Total Kvælstof Station 1 Sommermidler 1989-2004 16 <0,001 Ja Faldende

Total Kvælstof Station 10 Sommermidler 1998-2004 7 0,136 Nej Faldende

Total Kvælstof Station 1 Vintermidler 1989-1995 7 0,069 Nej Faldende

Total Kvælstof Station 1 Vintermidler 1997-2004 8 0,061 Nej Faldende

Total Kvælstof Station 1 Vintermidler 1989-2004 16 0,105 Nej Faldende

Total Kvælstof Station 10 Vintermidler 1998-2004 7 0,136 Nej Faldende

Ortho Fosfat Station 1 Sommermidler 1989-1995 7 1 Nej Faldende

Ortho Fosfat Station 1 Sommermidler 1997-2004 8 0,109 Nej Stigende

Ortho Fosfat Station 1 Sommermidler 1989-2004 16 0,15 Nej Faldende

Ortho Fosfat Station 10 Sommermidler 1998-2004 7 0,136 Nej Stigende

Ortho Fosfat Station 1 Vintermidler 1989-1995 7 0,239 Nej Faldende

Ortho Fosfat Station 1 Vintermidler 1997-2004 8 0,014 Ja Stigende

Ortho Fosfat Station 1 Vintermidler 1989-2004 16 0,009 Ja Stigende

Ortho Fosfat Station 10 Vintermidler 1998-2004 7 0,069 Nej Stigende

Total Fosfor Station 1 Sommermidler 1989-1995 7 0,069 Nej Faldende

Total Fosfor Station 1 Sommermidler 1997-2004 8 0,179 Nej Stigende

Total Fosfor Station 1 Sommermidler 1989-2004 16 0,002 Ja Faldende

Total Fosfor Station 10 Sommermidler 1998-2004 7 0,011 Ja Stigende

Total Fosfor Station 1 Vintermidler 1989-1995 7 0,239 Nej Faldende

Total Fosfor Station 1 Vintermidler 1997-2004 8 0,548 Nej Stigende

Total Fosfor Station 1 Vintermidler 1989-2004 16 0,038 Ja Faldende

Total Fosfor Station 10 Vintermidler 1998-2004 7 0,548 Nej Faldende

Silicium Station 1 Sommermidler 1989-2004 16 0,004 Ja Faldende

Silicium Station 10 Sommermidler 1998-2004 7 0,381 Nej Faldende

Silicium Station 1 Vintermidler 1989-2004 16 0,006 Ja Faldende

Silicium Station 10 Vintermidler 1998-2004 7 0,239 Nej Faldende

Suspenderet  Stof Station 1 Sommermidler 1989-1995 7 0,03 Ja Faldende

Suspenderet  Stof Station 1 Sommermidler 1997-2004 8 0,72 Nej Stigende

Suspenderet  Stof Station 1 Sommermidler 1989-2004 16 <0,001 Ja Faldende

Suspenderet  Stof Station 1 Vintermidler 1989-1995 7 1 Nej Stigende

Suspenderet  Stof Station 1 Vintermidler 1997-2004 8 0,905 Nej Faldende

Suspenderet  Stof Station 1 Vintermidler 1989-2004 16 0,105 Nej Faldende

Glødetab Station 1 Sommermidler 1989-1995 7 0,136 Nej Faldende

Glødetab Station 1 Sommermidler 1997-2004 8 1 Nej ingen

Glødetab Station 1 Sommermidler 1989-2004 16 <0,001 Ja Faldende

Glødetab Station 1 Vintermidler 1989-1995 7 0,773 Nej Stigende

Glødetab Station 1 Vintermidler 1997-2004 8 0,275 Nej Faldende

Glødetab Station 1 Vintermidler 1989-2004 16 0,012 Ja Faldende

Klorofyl-a Station 1 Sommermidler 1989-1995 7 1 Nej Faldende

Klorofyl-a Station 1 Sommermidler 1997-2004 8 0,061 Nej Stigende

Klorofyl-a Station 1 Sommermidler 1989-2004 16 0,012 Ja Faldende

Klorofyl-a Station 10 Sommermidler 1998-2004 7 0,011 Ja Stigende

Klorofyl-a Station 1 Årsmidler 1989-1995 7 0,136 Nej Stigende

Klorofyl-a Station 1 Årsmidler 1997-2004 8 0,031 Ja Stigende

Klorofyl-a Station 1 Årsmidler 1989-2004 16 0,059 Nej Faldende

Klorofyl-a Station 10 Årsmidler 1998-2004 7 0,011 Ja Stigende
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Resultat af Kendahl Tau analyse for Ringkøbing Fjord 2004

Sigtdybde Station 1 Sommermidler 1989-1995 7 0,136 Nej Stigende

Sigtdybde Station 1 Sommermidler 1997-2004 8 0,014 Ja Faldende

Sigtdybde Station 1 Sommermidler 1989-2004 16 0,006 Ja Stigende

Sigtdybde Station 10 Sommermidler 1998-2004 7 0,069 Nej Faldende

Primærproduktion Station 1 Sommermidler 1989-1995 7 1 Nej Faldende

Primærproduktion Station 1 Sommermidler 1997-2004 8 0,275 Nej Stigende

Primærproduktion Station 1 Sommermidler 1989-2004 16 0,015 Ja Faldende

Primærproduktion Station 1 Årsmidler 1989-1995 7 1 Nej Faldende

Primærproduktion Station 1 Årsmidler 1997-2004 8 0,399 Nej Stigende

Primærproduktion Station 1 Årsmidler 1989-2004 16 0,004 Ja Faldende

N/P-forhold Station 1 1989-1995 7 0,239 Nej Stigende

N/P-forhold Station 1 1997-2004 8 0,002 Ja Faldende

N/P-forhold Station 1 1989-2004 16 0,012 Ja Faldende

N/P-forhold Station 10 1998-2004 7 0,03 Ja Faldende

Kvælstof-begrænsning Station 1 1989-1995 7 0,381 Nej Faldende

Kvælstof-begrænsning Station 1 1997-2004 8 0,006 Ja Stigende

Kvælstof-begrænsning Station 1 1989-2004 16 0,064 Nej Faldende

Kvælstof-begrænsning Station 10 1998-2004 7 0,069 Nej Stigende

Fosfor-begrænsning Station 1 1989-1995 7 0,069 Nej Stigende

Fosfor-begrænsning Station 1 1997-2004 8 0,002 Ja Faldende

Fosfor-begrænsning Station 1 1989-2004 16 0,002 Ja Faldende

Fosfor-begrænsning Station 10 1998-2004 7 0,03 Ja Faldende

Vegetations dybdegrænse Ringkøbing Fjord Årene 1986-1987 + 1989-1995 9 0,002 Ja Stigende

Vegetations dybdegrænse Ringkøbing Fjord Årene 1997-2004 8 0,393 Nej Stigende

Vegetations dybdegrænse Ringkøbing Fjord Årene 1986-1987 + 1989-2004 16 <0,001 Ja Stigende

Vegetations dækningsgrad Ringkøbing Fjord Årene 1986-1987 + 1989-1995 9 0,119 Nej Stigende

Vegetations dækningsgrad Ringkøbing Fjord Årene 1997-2004 7 0,905 Nej Stigende

Vegetations dækningsgrad Ringkøbing Fjord Årene 1986-1987 + 1989-2004 16 0,009 Ja Faldende

Dybdegrænse kontra sigtdybde Ringkøbing Fjord Årene 1986-1987 + 1989-2004 16 <0,001 Ja Stigende

Fytoplankton biomasse Ringkøbing Fjord 1989-1995 7 0,773 Nej Faldende

Fytoplankton biomasse Ringkøbing Fjord 1998-2004 7 0,011 Ja Stigende

Fytoplankton biomasse Ringkøbing Fjord 1989-2004 16 0,005 Ja Faldende

Dybdegrænse kontra sigtdybde Ringkøbing Fjord Årene 1986-1987 + 1989-2004 16 <0,0001 Ja Stigende

Resultatet af Persons test for Ringkøbing Fjord 2004
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Indikator Station Tidsperiode Antal Målinger Gennemsnit 25% percentil Median 75% percentil Operationelle mål

Total-N (µg/l) 1 1989-2004 46 1125,70 557,5 930 1625

Total-N (µg/l) 10 1998-2004 46 1131,96 572,5 960 1650

DIN (µg/l) 1 1989-2004 46 674,60 52,7 453 1312

DIN (µg/l) 10 1998-2004 46 707,82 99,5 601 1269

Total-P (µg/l) 1 1989-2004 46 83,98 30,5 44 97,8

Total-P (µg/l) 10 1998-2004 46 60,11 29,3 43 68

DIP (µg/l) 1 1989-2004 46 8,57 3 8 15

DIP (µg/l) 10 1998-2004 46 7,76 3 7 12,3

Dsi (µg/l) 1 1989-2004 46 1252,00 350 890 2250

Dsi (µg/l) 10 1998-2004 46 1301,61 455 950 2325

Klorofyl-A (µg/l) 1 1989-2004 46 1293,00 4,78 9,3 16,3

Klorofyl-A (µg/l) 10 1998-2004 46 11,40 9,15 9 14

Sigtdybde (m) 1 1989-2004 46 1,45 0,55 0,65 0,7 >2

Sigtdybde (m) 10 1998-2004 46 1,49 0,9 1,3 2

Ilt v. bund (mg/l) 1 1989-2004 46 10,80 8,91 10,8 12

Ilt v. bund (mg/l) 10 1998-2004 46 9,29 7,2 9,3 11,3

Dybdegrænse - blomsterplanter RFBV2 1986-2004 7 1,814285714

Dybdegrænse - blomsterplanter RFBV7 1986-2004 7 1,614285714

Dybdegrænse - blomsterplanter RFBV10a 1986-2004 0,00

Dybdegrænse - blomsterplanter RFBV13 1986-2004 7 0,992857143

Dybdegrænse - blomsterplanter RFBV16a 1986-2004 0

Dybdegrænse - blomsterplanter RFBV19 1986-2004 8 1,5

Dybdegrænse - blomsterplanter RFBV42 1986-2004 7 1,442857143

Dybdegrænse - blomsterplanter RFBV49 1986-2004 7 1,042857143

Dybdegrænse - blomsterplanter RFBV54 1986-2004 7 1,057142857

Dybdegrænse - blomsterplanter RFBV56 1986-2004 7 1,7

Dybdegrænse - blomsterplanter RFBV57 1986-2004 planter til dybeste dybde

Dybdegrænse - blomsterplanter RFBV61 1986-2004 7 1,45

Dybdegrænse - blomsterplanter RFBV62 1986-2004 7 1,635714286

Dybdegrænse - blomsterplanter middel 2004 1,425 1,15 1,48 1,63 > 2

Dækningsgrad - blomsterplanter RFBV2 1986-2004 34 20,7

Dækningsgrad - blomsterplanter RFBV7 1986-2004 71 17,9

Dækningsgrad - blomsterplanter RFBV10a 1986-2004 16 0

Dækningsgrad - blomsterplanter RFBV13 1986-2004 9 6,9

Dækningsgrad - blomsterplanter RFBV16a 1986-2004 55 0

Dækningsgrad - blomsterplanter RFBV19 1986-2004 117 1,4

Dækningsgrad - blomsterplanter RFBV42 1986-2004 58 7,4

Dækningsgrad - blomsterplanter RFBV49 1986-2004 30 6,1

Dækningsgrad - blomsterplanter RFBV54 1986-2004 77 23,4

Dækningsgrad - blomsterplanter RFBV56 1986-2004 54 6,5

Dækningsgrad - blomsterplanter RFBV57 1986-2004 44 40,6

Dækningsgrad - blomsterplanter RFBV61 1986-2004 40 6,2

Dækningsgrad - blomsterplanter RFBV62 1986-2004 49 18

Dækningsgrad - blomsterplanter middel 2004 11,9 4,6 6,9 17,9

Bundfauna abundans (stk/m2) Ringkøbing Fjord 1989-2004 50 5696,6 3377,5 5390 7577,5

Bundfauna biomasse (g/m2) Ringkøbing Fjord 1989-2005 50 292 14,92 57,03 446,53

Plankton auto- og mixotrof biomasse Ringkøbing Fjord 26 93,56 33,25 55,95 103,33

Plankton hetrortrof biomasse Ringkøbing Fjord 31 111,02 39,9 101,7 144,3

Miljøfarlige stoffer Antal Målinger værdi 1 værdi 2

Organotin (µg/kg våd vægt) RFMS1 1998-2004 2

µg TBT-Sn/kg RFMS1 1998-2004 2 1,989868057 2,08488597

µg DBT-Sn/kg RFMS1 1998-2004 2 0,326592451 0,59433054

µg MBT Sn/kg RFMS1 1998-2004 2 0,070815811 0,11440414

µg TPhT Sn/kg RFMS1 1998-2004 2 <5 <5

Metaller (mg/kg tørstof) RFMS1 1998-2004 2

mg Zn/kg TS RFMS1 1998-2004 2 150 152

mg Cu/kg TS RFMS1 1998-2004 2 39,6 45,4

mg Hg/kg TS RFMS1 1998-2004 2 0,146 0,14

mg Cd/kg TS RFMS1 1998-2004 2 2,01 1,98

mg Ni/kg TS RFMS1 1998-2004 2 19,2 24,8

mg Pb/kg TS RFMS1 1998-2004 2 3,4 3,2

PAH (µg/kg våd vægt) RFMS1 1998-2004 2

Naphthalen RFMS1 1998-2004 2 5,260653439 5,67613802

2-methylnaphthalen RFMS1 1998-2004 2 2,735332489 2,58749125

1-methylnaphthalen RFMS1 1998-2004 2 1,764795666 1,67006827

dimethylnaphthalener RFMS1 1998-2004 2 5,968379365 5,53736456

trimethylnaphthalener RFMS1 1998-2004 2 4,309456527 4,20540648

Acenaphthen RFMS1 1998-2004 2 2,285463587 2,0419246

Fluoren RFMS1 1998-2004 2 2,477525332 2,43238577

Dibenzothiophen RFMS1 1998-2004 2 0,349392367 0,37983943

methyldibenzothiophener RFMS1 1998-2004 2 2,443906008 2,68118884

Årsmålinger 2004
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Metodeskift bundfauna:   1989-1994   25 stationer med 10 delprøver 
1995-1997 25 stationer med  5 delprøver 
1998-2004 50 stationer med 1 delprøve. 
 

 

 

 

Indikator Station Tidsperiode Antal Målinger Gennemsnit 25% percentil Median 75% percentil Operationelle mål

Phenanthren RFMS1 1998-2004 2 7,004455638 6,68690016

methylphenanthrener RFMS1 1998-2004 2 4,978186539 5,96032138

dimethylphenanhtrener RFMS1 1998-2004 2 3,959170976 5,29106959

Trimethylpehenanthrener (C3) RFMS1 1998-2004 2 <0,5 0,52245462

Anthracen RFMS1 1998-2004 2 0,193821974 0,21095279

Benz(a)fluoren RFMS1 1998-2004 2 0,438402737 0,57869703

Fluoranthen RFMS1 1998-2004 2 6,899714766 10,6472997

Pyren RFMS1 1998-2004 2 6,068637804 7,33653602

1-methylpyren RFMS1 1998-2004 2 <0,2 <0,2

Benz(a)anthracen RFMS1 1998-2004 2 1,003440742 1,24966868

Chrysen/triphenylen RFMS1 1998-2004 2 2,568893283 3,13767234

Benz(b+j+k)fluoranthener RFMS1 1998-2004 2 3,848252369 3,97503897

Benz(e)pyren RFMS1 1998-2004 2 1,892494406 1,78409146

Benz(a)pyren RFMS1 1998-2004 2 2,435940183 2,55306673

Perylen RFMS1 1998-2004 2 5,564400678 5,46364156

Indeno(1,2,3-cd)pyren RFMS1 1998-2004 2 1,969059573 2,01178743

Benz(ghi)perylen RFMS1 1998-2004 2 1,873372392 1,98681649

Dibenz(a,h)anthracen RFMS1 1998-2004 2 <1 <1

Sum PAH RFMS1 1998-2004 2 78,29314884 86,6078222

Fedt% RFMS1 1998-2004 2 0,006223 0,006329

TS% RFMS1 1998-2004 2 0,127587 0,121203

PCB mv. (µg/kg våd vægt) - Vejl. Angiver kontroller udenfor kontrolinterval. < under detektionsgr. << dobbelt prøver begger under detektionsgr.RFMS1 1998-2004 2

CB-28 RFMS1 1998-2004 2 <0.1 <0.1

CB-31 RFMS1 1998-2004 2 <0.1 <0.1

CB-44 RFMS1 1998-2004 2 <0.1 <0.1

CB-49 RFMS1 1998-2004 2 <0.1 <0.1

CB-52 RFMS1 1998-2004 2 <0.1 <0.1

CB-99 RFMS1 1998-2004 2 <0.1 <0.1

CB-101 RFMS1 1998-2004 2 <0.1 <0.1

CB-105 RFMS1 1998-2004 2 <0.1 <0.1

CB-110 RFMS1 1998-2004 2 <0.1 <0.1

CB-118 RFMS1 1998-2004 2 <0.1 <0.1

CB-128 RFMS1 1998-2004 2 <0.1 <0.1

CB-138 RFMS1 1998-2004 2 0.1 0.1

CB-149 RFMS1 1998-2004 2 <0.1 <0.1

CB-151 RFMS1 1998-2004 2 <0.1 <0.1

CB-153 RFMS1 1998-2004 2 0.1 0.1

CB-156 RFMS1 1998-2004 2 <0.1 <0.1

CB-170 RFMS1 1998-2004 2 <0.1 <0.1

CB-180 RFMS1 1998-2004 2 <0.1 <0.1

CB-187 RFMS1 1998-2004 2 <0.1 <0.1

alfa-HCH RFMS1 1998-2004 2 <0.1 <0.1

beta-HCH RFMS1 1998-2004 2 <0.1 <0.1

gamma-HCH RFMS1 1998-2004 2 <0.1 0.1

HCB RFMS1 1998-2004 2 <0.1 <0.1

o'p-DDE RFMS1 1998-2004 2 <0.1 <0.1

o'p-DDT RFMS1 1998-2004 2 <0.1 <0.1

p'p'-DDD RFMS1 1998-2004 2 0.2 0.1

p'p-DDE RFMS1 1998-2004 2 0.1 0.1

p'p-DDT RFMS1 1998-2004 2 0.1 <0.1

TNC RFMS1 1998-2004 2 <0.1 <0.1

Bromerede flammehæmmere (µg/kg våd vægt)

BDE 17 RFMS1 2004 2 <0.02 <0.02

BDE 28 RFMS1 2004 2 <0.02 <0.02

BDE 49 RFMS1 2004 2 <0.02 <0.02

BDE 47 RFMS1 2004 2 <0.02 <0.02

BDE 66 RFMS1 2004 2 <0.02 <0.02

BDE 100 RFMS1 2004 2 <0.02 <0.02

BDE 99 RFMS1 2004 2 <0.02 <0.02

BDE 154 RFMS1 2004 2 <0.04 <0.04

BDE 153 RFMS1 2004 2 <0.04 <0.04

Årsmålinger 2004
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Nissum Fjord 

 

Resultat af Kendahl Tau analyse for Nissum Fjord 2004

Parameter Stationsbetegnelse Tidsperiode Antal år P-værdi Signifikans hældning
Total Kvælstof-N Station 22 Sommermidler 1989-2004 16 0,005 ja faldende
Total Kvælstof-N Station 23 Sommermidler 1989-2004 16 0,003 ja faldende
Total Kvælstof-N Station 22 Vintermidler 1989-2004 16 0,072 nej faldende
Total Kvælstof-N Station 23 Vintermidler 1989-2004 16 0,048 ja faldende
DIN-N Station 22 Sommermidler 1989-2004 16 0,719 nej faldende
DIN-N Station 23 Sommermidler 1989-2004 16 0,105 nej faldende
DIN-N Station 22 Vintermidler 1989-2004 16 0,653 nej faldende
DIN-N Station 23 Vintermidler 1989-2004 16 0,038 ja faldende
Nitrit + Nitrat-N Station 22 Sommermidler 1989-2004 16 0,719 nej faldende
Nitrit + Nitrat-N Station 23 Sommermidler 1989-2004 16 0,653 nej stigende
Nitrit + Nitrat-N Station 22 Vintermidler 1989-2004 16 0,073 nej faldende
Nitrit + Nitrat-N Station 23 Vintermidler 1989-2004 16 0,024 ja faldende
Ammonium + Ammoniak-N Station 22 Sommermidler 1994-2004 11 0,186 nej stigende
Ammonium + Ammoniak-N Station 23 Sommermidler 1994-2004 11 0,186 nej stigende
Ammonium + Ammoniak-N Station 22 Vintermidler 1994-2004 11 0,938 nej faldende
Ammonium + Ammoniak-N Station 23 Vintermidler 1994-2004 11 0,139 nej faldende
Total Fosfor-P Station 22 Sommermidler 1989-2004 16 0,009 ja faldende
Total Fosfor-P Station 23 Sommermidler 1989-2004 16 0,009 ja faldende
Total Fosfor-P Station 22 Vintermidler 1989-2004 16 0,322 nej faldende
Total Fosfor-P Station 23 Vintermidler 1989-2004 16 0,15 nej faldende
Orthofosfat-P Station 22 Sommermidler 1989-2004 16 0,28 nej faldende
Orthofosfat-P Station 23 Sommermidler 1989-2004 16 0,719 nej stigende
Orthofosfat-P Station 22 Vintermidler 1989-2004 16 0,072 nej stigende
Orthofosfat-P Station 23 Vintermidler 1989-2004 16 0,928 nej faldende
Silicium Station 22 Sommermidler 1989-2004 16 0,589 nej stigende
Silicium Station 23 Sommermidler 1989-2004 16 0,653 nej stigende
Silicium Station 22 Vintermidler 1989-2004 16 0,653 nej stigende
Silicium Station 23 Vintermidler 1989-2004 16 0,418 nej faldende
Sigtdybde Station 22 Sommermidler 1989-2004 16 0,0002 ja stigende
Sigtdybde Station 23 Sommermidler 1989-2004 16 0,038 ja stigende
Sigtdybde Station 22 Årsmidler 1989-2004 16 0,003 ja stigende
Sigtdybde Station 23 Årsmidler 1989-2004 16 0,031 ja stigende
Klorofyl-a Station 22 Sommermidler 1989-2004 16 0,003 ja faldende
Klorofyl-a Station 23 Sommermidler 1989-2004 16 0,038 ja faldende
Klorofyl-a Station 22 Årsmidler 1989-2004 16 0,001 ja faldende
Klorofyl-a Station 23 Årsmidler 1989-2004 16 0,031 ja faldende
Suspenderet stof Station 22 Sommermidler 1989-2004 16 0,007 ja faldende
Suspenderet stof Station 22 Vintermidler 1989-2004 16 0,105 nej faldende
Suspenderet stof Station 22 Årsmidler 1989-2004 16 0,004 ja faldende
Glødetab Station 22 Sommermidler 1989-2004 16 0,002 ja faldende
Glødetab Station 22 Vintermidler 1989-2004 16 0,031 ja faldende
Glødetab Station 22 Årsmidler 1989-2004 16 0,001 ja faldende
N/P-forhold Station 22 1989-2004 16 0,005 ja faldende
N/P-forhold Station 23 1989-2004 16 0,179 nej faldende
Kvælstof-begrænsning Station 22 1989-2004 16 0,079 nej faldende
Kvælstof-begrænsning Station 23 1989-2004 16 0,007 ja faldende
Fosfor-begrænsning Station 22 1989-2004 16 0,685 nej faldende
Fosfor-begrænsning Station 23 1989-2004 16 0,471 nej faldende
Silicium-begrænsning Station 22 1989-2004 16 0,825 nej faldende
Silicium-begrænsning Station 23 1989-2004 16 0,053 nej stigende

Vegetations dybdegrænse Nissum Fjord Årene 1985 + 1988-2004 18 0,024 ja stigende

Vegetations dækningsgrad Nissum Fjord Årene 1985 + 1988-2004 18 0,002 ja faldende

dybdegrænse kontra sigtdybden Nissum Fjord Årene 1985 + 1988-2004 18 0,024 ja stigende
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Resultat af Kendahl Tau analyse for Nissum Fjord 2004

Fytoplankton biomasser:

Total plankton Station 22 1998 - 2004 7 0,176 nej faldende

Auto-mixotrofe Station 22 1998 - 2004 7 0,099 nej faldende

Heterotrofe pelagiske bakterier Station 22 1998 - 2004 7 0,068 nej faldende

Heterotroft mikrozooplankton Station 22 1998 - 2004 7 0,099 nej faldende

Hetrotrofe, øvrige Station 22 1998 - 2004 7 0,033 ja faldende

Auto-mixotrofe plankton Station 23 1988 - 2004 17 0,002 ja faldende

Heterotrofe pelagiske bakterier Station 23 1988 - 2004 17 0,021 ja stigende

Heterofe nanoflagellater Station 23 1988 - 2004 17 0,002 ja stigende

Heterotroft mikrozooplankton Station 23 1988 - 2004 17 0,099 nej stigende

Heterotroft mesozooplankton Station 23 1988 - 2004 17 0,649 nej faldende

Hetrotrofe, øvrige Station 23 1988 - 2004 17 0,324 nej faldende

Dybdegrænse kontra sigtdybde Nissum Fjord Årene 1985 + 1988-2004 18 0,013 Ja Stigende

Resultatet af Persons test for Nissum Fjord 2004
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Indikator Station Tidsperiode Antal Målinger Gennemsnit 25% percentil Median 75% percentil

Total-N 22 1989-2004 27 1777,00 810 1600 2700

Total-N 23 1989-2004 27 2268,52 1100 2500 3100

DIN 22 1989-2004 27 1227,16 57 1103 2319

DIN 23 1989-2004 27 1617,39 193 1903 2518

Total-P 22 1989-2004 27 89,26 36 70 130

Total-P 23 1989-2004 27 100,56 61 90 140

DIP 22 1989-2004 27 15,07 6 9 28

DIP 23 1989-2004 27 15,07 6 11 22

Dsi 22 1989-2004 27 3422,22 2100 3100 4800

DSi 23 1989-2004 27 4374,07 3600 4300 5400

Klorofyl-A 22 1989-2004 27 15,64 8,2 11 17

Klorofyl-A 23 1989-2004 27 36,32 11 27 43

Sigtdybde 22 1989-2004 27 1,13 0,6 1 1,7

Sigtdybde 23 1989-2004 27 0,85 0,55 0,8 1,1

Ilt v. bund 22 1989-2004 27 10,51 8,99 10,4 12,73

Ilt v. bund 23 1989-2004 27 11,04 9,82 11,37 12,65

Vegetations dybdegrænse NFBV11 1985 + 1988-2004 4 0,925

Vegetations dybdegrænse NFBV05       1985 + 1988-2004 2 0,55

Vegetations dybdegrænse NFBV40       1985 + 1988-2004 2 0,38

Vegetations dybdegrænse NFBV41       1985 + 1988-2004 7 1,31

Vegetations dybdegrænse NFBV45       1985 + 1988-2004 7 0,84

Vegetations dybdegrænse NFBV47       1985 + 1988-2004 7 1,29

Vegetations dybdegrænse NFBV37       1985 + 1988-2004 0 (0,4)

Vegetations dybdegrænse NFBV25       1985 + 1988-2004 1 0,9

Vegetations dybdegrænse NFBV30       1985 + 1988-2004 3 0,97

Vegetations dybdegrænse Nissum Fjord 1985 + 1988-2004 0,895625 0,7675 0,9125 1,05

Vegetations dækningsgrad NFBV11 1985 + 1988-2004 10 6,30

Vegetations dækningsgrad NFBV05       1985 + 1988-2004 18 0,94

Vegetations dækningsgrad NFBV40       1985 + 1988-2004 56 6,60

Vegetations dækningsgrad NFBV41       1985 + 1988-2004 56 17,68

Vegetations dækningsgrad NFBV45       1985 + 1988-2004 31 2,35

Vegetations dækningsgrad NFBV47       1985 + 1988-2004 46 8,93

Vegetations dækningsgrad NFBV37       1985 + 1988-2004 38 0,05

Vegetations dækningsgrad NFBV25       1985 + 1988-2004 16 8,37

Vegetations dækningsgrad NFBV30       1985 + 1988-2004 10 4,80

Vegetations dækningsgrad Nissum Fjord 1985 + 1988-2004 6,22 2,35 6,30 8,37

Bundfauna abundans Nissum Fjord 1989-2004 45 11200 3290 5950 19810

Bundfauna biomasse Nissum Fjord 1989-2004 45 27,04 4,31 12,22 29,63

Fytoplankton autotrof biomasse st.22 Nissum Fjord 1989-2004 25 263,01 57,5 142,3 300,4

Fytoplankton heterotrof biomasse st.22 Nissum Fjord 1989-2004 26 42,68 6,1 15,4 25,05

Fytoplankton autotrof biomasse st.23 Nissum Fjord 1989-2004 11 403,68 133,6 454,5 567,5

Fytoplankton heterotrof biomasse st.23 Nissum Fjord 1989-2004 11 132,42 27,6 115,1 218,2

Årsmålinger 2004
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Metodeskift bundfauna:  1989-1997 18 stationer med 10 delprøver 
  1998-2004 45 stationer med 1 delprøve 

Indikator Station Tidsperiode Antal Målinger Gennemsnit 25% percentil Median 75% percentil

Total-N 22 1989-2004 27 1777,00 810 1600 2700

Total-N 23 1989-2004 27 2268,52 1100 2500 3100

DIN 22 1989-2004 27 1227,16 57 1103 2319

DIN 23 1989-2004 27 1617,39 193 1903 2518

Total-P 22 1989-2004 27 89,26 36 70 130

Total-P 23 1989-2004 27 100,56 61 90 140

DIP 22 1989-2004 27 15,07 6 9 28

DIP 23 1989-2004 27 15,07 6 11 22

Dsi 22 1989-2004 27 3422,22 2100 3100 4800

DSi 23 1989-2004 27 4374,07 3600 4300 5400

Klorofyl-A 22 1989-2004 27 15,64 8,2 11 17

Klorofyl-A 23 1989-2004 27 36,32 11 27 43

Sigtdybde 22 1989-2004 27 1,13 0,6 1 1,7

Sigtdybde 23 1989-2004 27 0,85 0,55 0,8 1,1

Ilt v. bund 22 1989-2004 27 10,51 8,99 10,4 12,73

Ilt v. bund 23 1989-2004 27 11,04 9,82 11,37 12,65

Vegetations dybdegrænse NFBV11 1985 + 1988-2004 4 0,925

Vegetations dybdegrænse NFBV05       1985 + 1988-2004 2 0,55

Vegetations dybdegrænse NFBV40       1985 + 1988-2004 2 0,38

Vegetations dybdegrænse NFBV41       1985 + 1988-2004 7 1,31

Vegetations dybdegrænse NFBV45       1985 + 1988-2004 7 0,84

Vegetations dybdegrænse NFBV47       1985 + 1988-2004 7 1,29

Vegetations dybdegrænse NFBV37       1985 + 1988-2004 0 (0,4)

Vegetations dybdegrænse NFBV25       1985 + 1988-2004 1 0,9

Vegetations dybdegrænse NFBV30       1985 + 1988-2004 3 0,97

Vegetations dybdegrænse Nissum Fjord 1985 + 1988-2004 0,895625 0,7675 0,9125 1,05

Vegetations dækningsgrad NFBV11 1985 + 1988-2004 10 6,30

Vegetations dækningsgrad NFBV05       1985 + 1988-2004 18 0,94

Vegetations dækningsgrad NFBV40       1985 + 1988-2004 56 6,60

Vegetations dækningsgrad NFBV41       1985 + 1988-2004 56 17,68

Vegetations dækningsgrad NFBV45       1985 + 1988-2004 31 2,35

Vegetations dækningsgrad NFBV47       1985 + 1988-2004 46 8,93

Vegetations dækningsgrad NFBV37       1985 + 1988-2004 38 0,05

Vegetations dækningsgrad NFBV25       1985 + 1988-2004 16 8,37

Vegetations dækningsgrad NFBV30       1985 + 1988-2004 10 4,80

Vegetations dækningsgrad Nissum Fjord 1985 + 1988-2004 6,22 2,35 6,30 8,37

Bundfauna abundans Nissum Fjord 1989-2004 45 11200 3290 5950 19810

Bundfauna biomasse Nissum Fjord 1989-2004 45 27,04 4,31 12,22 29,63

Fytoplankton autotrof biomasse st.22 Nissum Fjord 1989-2004 25 263,01 57,5 142,3 300,4

Fytoplankton heterotrof biomasse st.22 Nissum Fjord 1989-2004 26 42,68 6,1 15,4 25,05

Fytoplankton autotrof biomasse st.23 Nissum Fjord 1989-2004 11 403,68 133,6 454,5 567,5

Fytoplankton heterotrof biomasse st.23 Nissum Fjord 1989-2004 11 132,42 27,6 115,1 218,2

Årsmålinger 2004


