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Tærskelfjord indtrængende 

saltvand skaber lagdeling 

med lomme af tungt saltvand 

som bliver iltfri, typisk under 

15 m vand. 

Saltindtrængningen sker 

under passage af stærke 

lavtryk. 

Mariager Fjord en tærskelfjord 

saltvand 

Århus & Nordjyllands Amter 2005 

Christiansen C. 1997 
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Opblanding af bund og overfladevand 

• Langsom opblanding ved diffusion mellem lagene. 

• Hurtig opblanding ved bundvendinger (upwelling) under kraftige og 

vedvarende vestenvind. 

• Indstrømning af saltvand fra Kattegat, som skubber bundvand op hvor det 

opblandes af vestenvinden.    

Upwelling Opblanding  med springlagstipning 
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Mariager Fjord og vandplanerne 

 

 
 

 

Nuværende N- 

belastning for hele 

Mariager Fjord 

Ton N år-1 

Nuværende N-

belastning for Mariager 

Fjords indre del 

Ton N år-1 

Belastningsreduktion 

for hele Mariager fjord 

Ton N år-1 

Belastningsreduktion 

for Mariager Fjords 

indre del 

Ton N år-1 

888 480 513 288 

Nuværende N-belastning til Mariager Fjord samt foreslåede N reduktioner i 

medfør af Vandrammedirektivet. Erichsen et al. 2015. 
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Marine Virkemidler  

Virkemiddel Kategori 
Opdræt af muslinger  1 

Dyrkning af makroalger 

(tang) 

1 

Stenrev som marint 

virkemiddel 

3 

Ålegræs 2 

Sand-capping af mudrede 

sedimenter (Ålegræs) 

3 

Iltning (efterfulgt af denitrifikation) 2-3 

Omplantning af muslinger 2-3 

Kategori 1: Virkemidlet er testet i 

danske farvande vurderes 

operationelt. 

 

Kategori 2: Virkemidlet vurderes 

potentielt lovende, yderligere 

dokumentation/undersøgelser 

nødvendige. 

 

Kategori 3: Virkemidlet har 

teoretisk et vist potentiale, men er 

stort set udokumenteret 
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Denitrifikation i sedimenter og vand 

 

 
 

 

Sediment denitrifikation Denitrifikation 

Danske fjorde, N begrænset om sommeren     3-7 g N/m2/år 

Randers Fjord, minimal N begrænset pga. høj N 

tilførsel fra Gudenåen 

15-20 g N/m2/år 

Mariager Inderfjord, N begrænsning minimal & høje 

NO3 koncentrationer efterår vinter, forsommer  

? 

Mariager fjord, skillefladen i ”Dybet” Denitrifikation 

Fenchel 1996 5-6,5 g N/m2/år 

Jensen et al. 2009, (4-27 mg N/m2/d) 5-6 g N/m2/år 
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Fjernelse af N i Inderfjorden ved optimering af denitrifikation 

 

 
 

 

1. strategi: 

Hvis denitrifikationen i sedimentet og skillefladen hhv. er 15-20 og 5-6 g N/m2/år kan 

der så hentes 10-14 g N/m2/år ved at ilte bundvandet ?  

 

Forudsætning: denitrifikationen i sedimentet er højere end i skillefladen og at der iltes 

tilstrækkeligt til at der etablerer sig en bundfauna. 

2. strategi: 

Optimering af denitrifkationen i ”Dybets” bundvand ved skiftevist at tilføre ilt og lade 

det gå iltfrit.  

Forudsætning: NH4 nitrificeres til NO3 som efterfølgende denitrificeres. 
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”Dybets” Kemoklin med nitrifikation & denitrifikation 

• Kemoklin med nitrifikation over kemoklinen og denitrifikation, der bruger H2S 

som elektron donor i nederste del af kemoklinen.  

 

H2S, NH4, -ilt 

Høj PSU, Lav  

temperatur 

Denitrifikation 

i nederste del af  

Skilleflade,  
2/5*NO3+HS-

S +1/5*N2 +6/5*H2O 

NO3, +ilt 
Nitrifikation i øverste 

del af skillefladen 
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Modelanalyse af Mariager fjord til udredning af 

potentialet for N fjernelse.  

• Der er sat en Hydraulisk model op for 1999 samt 2011-2016 

• Efterfølgende er der kalibreret og valideret en økologisk model på 

1999 og 2011-2016. 

 

• Den økologiske model inkluderer nitrifikation og denitrifikation i vandet 

og sedimentet. 

• Beskrivelsen af denitrifikationen bygger på forsøg og målinger fra 

”Dybet” (Jensen et al 2009)  
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Fremskrivning af DCE’ belastninger 2011-16 
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Salt 15, 20 & 25 m (kalibrering af Økologisk model) 

 

Saltvandsindbrud 
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N 5 m (kalibrering af Økologisk model) 

 

Målinger 5 m: blandingsprøve 0-10 m 

Model 5 m: modelresultat i 5 m dybde  
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NO3 15, 20 & 25 m (kalibrering af Økologisk model) 
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NH4 15, 20 & 25 m (kalibrering af Økologisk model) 
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H2S 15, 20 & 25 m (kalibrering af Økologisk model) 

 



12 October, 2017 © DHI #16   

Dybet tværsnit 27.9.2013 

Denitrifikation 

NO3+2 

H2S 

O2 
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 Denitrifikationen i skillefladen og sedimentet  

Vand   

Simulering el288-23 

Simulering el288-23 

Sediment 

Lidt for høj 

Lidt for lav 

Denitrifikationen i skillefladen  høj. 

På højde med eller lidt højere end i 

sedimentet. 

 

1. strategi:  

Iltning af bundvand for at fremme 

denitrifikation i sedimentet vil netto 

ikke fjerne N.   

 

2. strategi:  

Periodevis iltning af bundvand for at 

fremme denitrifikation i vandet ikke 

færdigbearbejdet.  
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 N massebalance Mariager Fjord uden iltning  

Ca. 40% af N belastningen fjernes ved denitrifikation 

Ca. 11 % af N belastningen begraves i sedimentet.  
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 Nedbrydning af denitrificerende lag okt-nov. 2013  
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Tak for tålmodigheden 


