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Resumé

1 Resumé
Miljøtilstanden i Hjarbæk Fjord påvirkes af Virkesunddæmningen og designet af slusen mellem
Lovns Bredning og Hjarbæk Fjord. Som støtte til vandplanarbejdet har Naturstyrelsen bedt DHI
simulere effekterne af forskellige design af dæmning og sluse ved brug af den model, der er
opsat i forbindelse med projektet ”Implementeringen af marine modeller til brug for
vandforvaltningen”.
Undersøgelsen omfatter 3 scenarier: i) den eksisterende dæmning og sluse med nuværende
slusepraksis, ii) den eksisterende dæmning og en uddybet sluse med bundkote i -6m og
nuværende slusepraksis, og iii) ingen dæmning og sluse (uddybet til 7 m).
For at vurdere både situationen i dag og miljøpotentialet for fjorden er de tre design modelleret
under antagelse af både, at næringsstofbelastningen er som i dag (2007-2011), og at
belastningen er som i naturvandløb, svarende til en referencebelastning.
En vigtig forudsætning for projektet er som nævnt, at modelarbejdet tager udgangspunkt i den
modeludvikling, der er foregået under projektet ”Implementeringen af marine modeller til brug for
vandforvaltningen”. Der er derfor ikke foretaget yderligere kalibrering af modellen. Modellen for
Hjarbæk Fjord er benyttet til at evaluere på forskellene mellem scenarierne og ikke specifikt til at
vurdere de absolutte koncentrationer af hverken klorofyl-a eller næringsstoffer. I den situation,
hvor modellen skal benyttes til at bestemme de absolutte koncentrationsniveauer, kræver der en
separat kalibrering og validering af modellen med specifikt fokus på netop dette.
Resultaterne fra modelafviklingerne viser tydelige forskelle i saltholdigheden i fjorden mellem de
tre scenarier: både den uddybede sluse og fjernelse af dæmningen resulterer i at
saltholdighederne øges væsentligt i forhold til de eksisterende forhold. Øgede saltholdigheder
kan have en positiv effekt på ålegræs og derudover også på muslinger, der potentielt vil kunne
indvandre til Hjarbæk Fjord og dermed potentielt påvirke miljøtilstanden gennem filtrering af
organisk materiale.
En anden effekt af de øgede saltholdigheder er, at springlaget mellem overflade- og bundvand
forstærkes. Hjarbæk Fjord er et relativt lille vandområde med et stort opland og stor
ferskvandstilførsel. Denne kontinuerte tilførsel af ferskvand og den samtidige øgning af
saltholdighederne i bundvandet betyder således, at lagdelingen mellem overflade- og bundvand
bliver kraftigere.
Springlags-effekten har betydning for den overordnede miljøtilstand i fjorden. Den kraftigere
lagdeling medfører stigende koncentration af alger i overfladevandet og fald i
iltkoncentrationerne i bundvandet. De generelle forskelle i forhold til klorofyl og ilt mellem de tre
scenarier er dog små både i situationen med nutidsbelastning og i situationen med en
referencebelastning.
De største effekter opnås ved at reducere næringsstoftilførslen til fjorden. Ved at reducere fra en
nutidsbelastning på 1776 tons N til referencebelastningen på 386 tons N, svarende til en
reduktion på knap 80%, opnås en reduktion i de gennemsnitlige sommerkoncentrationer af
klorofyl-a på godt 80%. Tilsvarende ses en stor effekt på både sigtdybde og iltforholdene ved
bunden. Derudover viser resultaterne tegn på ålegræsvækst (i den nuværende tilstand er der
ikke ålegræs i fjorden).
Et vigtigt spørgsmål i forhold til en eventuel fremtidig miljøtilstand i Hjarbæk Fjord er
tilstedeværelsen af muslinger. Modellen for Hjarbæk Fjord inkluderer ikke en
muslingekomponent, hvorfor det ikke er muligt at analysere de fulde og integrerede effekter af
muslinger, men en følsomhedsanalyse af græsningstrykket viser en potentiel ændring i den
gennemsnitlige sommerkoncentration af klorofyl-a på omkring 20-25%. Dette er naturligvis en

1

betydende reduktion i klorofyl-a koncentrationerne, men det er ikke alene nok til at bringe
fjorden i en god økologisk tilstand.

2
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Introduktion

2 Introduktion
Som en del af arbejdet med at udarbejde 2. generations vandplaner for de danske marine
vandområder har Naturstyrelsen bedt DHI om at udføre en supplerende undersøgelse af
effekten af dæmningen og slusen ved Virksund for vandmiljøet i Hjarbæk Fjord.
Med denne undersøgelse ønsker Naturstyrelsen at tilvejebringe et vidensgrundlag for at afgøre,
hvorvidt dæmningen og slusen over Virksund gør, at Hjarbæk Fjord må klassificeres som et
stærkt modificeret vandområde, samt om en sådan klassificering af Hjarbæk Fjord kan ændres
ved f.eks. at bygge en ny dybvandssluse med bundniveau i -6m DVR90 (den eksisterende
afvandingssluse har bundniveau i -2m DVR90).
Undersøgelsen er gennemført i forbindelse med projektet ”Implementeringen af marine modeller
til brug for vandforvaltningen” og en forudsætning for den supplerende undersøgelse har været,
at analyserne blev gennemført ved brug af den strømnings- og biogeokemiske model, som er
anvendt til fastsættelse af belastningsmål for hele Limfjorden, se /1/ og /2/. Det betyder, at den
anvendte model er kalibreret til hele Limfjorden og ikke alene til Hjarbæk Fjord. Det kan
principielt give forskelle i resultaterne ift. simuleringer med en dedikeret Hjarbæk Fjord model.
Derudover skal modellen for Hjarbæk Fjord benyttes til at evaluere på forskellene mellem
scenarier og ikke til at vurdere de absolutte koncentrationer af hverken klorofyl-a eller
næringsstoffer. I den situation, hvor modellen skal benyttes til at bestemme de absolutte
koncentrationsniveauer, kræver det en separat kalibrering og validering af modellen med
specifikt fokus på netop dette.
Med Hjarbæk Fjord undersøgelsen ønsker Naturstyrelsen at undersøge effekten på
vandkvaliteten i vandområdet ”Hjarbæk Fjord” samt evt. ændringer i vandkvaliteten i
vandområdet ”Bjørnholms Bugt, Riisgårde Bredning, Skive Fjord og Lovns Bredning”, dels med
den nuværende belastning men derudover også i en referencesituation.
En analyse af effekter af dæmnings- og slusedesign kræver et finere beregningsnet omkring
slusen for at opnå, at slusens overordnede geometri og effekt på vandstrømning, salinitet,
temperatur samt næringsstoffer repræsenteres bedre. Dette medfører forøget beregningstid.
Derfor er Limfjordsmodellen ”skåret til” til en lokalmodel, som alene omfatter Hjarbæk Fjord og
vandområdet ”Bjørnholms Bugt, Riisgårde Bredning, Skive Fjord og Lovns Bredning”, se Figur
2-1. Modellen får randdata fra den store Limfjordsmodel. Beregningstiden er også reduceret ved
kun at simulere perioden 2007-2011, inklusive begge år.
Den lokale model er sat op for tre forskellige udformninger af Virksunddæmningen/slusen: i) den
eksisterende dæmning og sluse med nuværende slusepraksis, ii) den eksisterende dæmning og
en uddybet sluse med bundkote i -6m og nuværende slusepraksis, og iii) ingen dæmning og
sluse. I denne note sammenlignes modelresultaterne for de tre udformninger.
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Figur 2-1

Modeldomæne for Hjarbæk lokalmodellen.

.
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3 Beskrivelse af modelværktøjet, MIKE3 FM
Til undersøgelsen af effekten af Virksunddæmningen på vandmiljøet i Hjarbæk Fjord er der af
beregningsmæssige årsager (for at opnå rimelige afviklingstider) opsat en del-model af
modelprojektets Limfjordsmodel. Opsætningen af lokalmodellen er således identisk med
Limfjordsmodellen og omfatter en hydrodynamisk og en biogeokemisk model. Modellerne er kort
beskrevet nedenfor, mens der for en nærmere beskrivelse henvises til /1/.
Lokalmodellens drivende kræfter er udtrukket fra meteorologiske modeller samt fra
Limfjordsmodellen. Resultaterne fra Hjarbæk lokalmodellen afspejler derfor realistiske år-til-år
variationer for årene 2007-2011.

Den hydrodynamiske model
Hjarbæk lokalmodellen er en MIKE3 hydrodynamisk model, som dækker et mindre område af
Limfjorden. Modellen opløser strømningen i 3 dimensioner og kan således modellere lagdelte
strømninger inklusiv lagdeling og gradvis opblanding af saltvand og ferskvand. Den 3dimensionale beskrivelse af strømningen er vigtig for fjorde, hvor afstrømning af ferskvand fra
åer blandes med saltvand, der er trængt ind fra det åbne hav, i dette tilfælde fra Vesterhavet og
Kattegat.
Strømningsmodellen inkluderer:
•
•
•
•
•
•
•

Vandstrømme i 3 dimensioner
Transport af salt og temperatur
Horisontal og vertikal opblanding som følge af turbulens i strømningen
Tidevandspåvirkning
Vindpåvirkning på vandstand og overfladestrøm
Nedbør og fordampning (baseret på målinger af nedbør, middeltemperatur,
luftfugtighed og solindstråling)
Overfladeafstrømning fra tilstødende åer (se Figur 3-1)

Langs den åbne grænse ud mod Limfjorden (nordlige ende af modellen nær Risgårde Bredning)
påsættes varierende (i tid og sted) vandstand, strømhastighed, salinitet og temperatur samt
turbulensrelaterede størrelser. De varierende størrelser er udtrukket fra Limfjordsmodellen.

5

Figur 3-1

Ferskvandstilførsel forekommer i form af nedbør over fjordfladerne samt i form af
afstrømning fra 8 åer fordelt som vist med de røde punkter. Tilførsel af næringsstoffer
forekommer ligeledes ved hvert af de 8 punkter.

Biogeokemisk model, ECOLAB
Ud over den hydrodynamiske model indeholder lokalmodellen for Hjarbæk Fjord en
biogeokemisk model, der beskriver det biologiske system og herunder tilførsel af næringsstoffer
fra tilstødende åer samt transport og omsætning af næringsstofferne i vandområdet. Også
denne del af lokalmodellen er identisk med den model, der er anvendt til projektets
(”Implementeringen af modeller til brug for vandforvaltningen”) analyse af målbelastninger. En
nærmere beskrivelse af modeludviklingen, kalibrering og validering af Limfjordsmodellens
biogeokemiske del findes i /5/ henholdsvis /7/. Den overordnede evaluering fra /7/ af
Limfjordsmodellen som helhed er opdelt i tre vandområder, hvoraf de to vandområder: 1) Lovns,
Skive, Riisgårde, Bjørnholms bugt (Vandområde 8) og Hjarbæk Fjord (Vandområde 16) er af
interesse for dette projekt.
Overordnet set består denne model af en dynamisk koblet pelagisk model og en bentisk
modelbeskrivelse. En mere detaljeret beskrivelse af denne biogeokemiske model er under
udarbejdelse i /9/ - men består af en række pelagiske komponenter og en række bentiske
komponenter, herunder eksempelvis puljer af næringssalte i vand og sediment. De enkelte
modelkomponenter, der beskrives med den biogeokemiske model, er:
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De pelagisk tilstandsvariable:
Navn

Komponent

Enhed

PC

Fytoplankton kulstof

gC m

PN

Fytoplankton kvælstof

gNm

PP

Fytoplankton fosfor

gPm

CH

klorofyl-a

g Chl m

ZC

Zooplankton kulstof

gCm

-3

DC

Detritus kulstof

gCm

-3

DN

Detritus kvælstof

gNm

-3

DP

Detritus fosfor

gPm

NH4

Total ammonium (NH4)

gNm

-3

NO3

Nitrat + nitrit

gNm

-3

H2S

Hydrogen sulfid (H2S)

gSm

-3

IP

Uorganisk fosfor (PO4)

gPm

-3

DO

Opløst ilt

g O2 m

CDOC

Farvet reaktionært DOC

gCm

-3

CDON

Farvet reaktionært DON

gNm

-3

CDOP

Farvet reaktionært DOP

gPm

LDOC

Labilt DOC

gCm

-3

LDON

Labilt DON

gNm

-3

LDOP

Labilt DOP

gPm

-3

-3

-3

-3

-3

-3

-3

-3

De bentiske autotrofe tilstandsvariable:
Navn

Komponent

Enhed

BC1

Filamentous makroalger (Ceramium), kulstof

gCm

-2

BN1

Filamentous makroalger (Ceramium), kvælstof

gNm

-2

BP1

Filamentous makroalger (Ceramium), fosfor

gPm

BC2

Corticated makroalger (Furcellaria), kulstof

gCm

-2

BN2

Corticated makroalger (Furcellaria), kvælstof

gNm

-2

BP2

Corticated makroalger (Furcellaria), fosfor

gPm

-2

-2
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Navn

Komponent

Enhed

EC

Ålegræsbiomasse

gCm

NNEC

Ålegræsskuddensitet

no m

BDC

Mikrobentiske alger, kulstof

gCm

-2

BDN

Mikrobentiske alger, kvælstof

gNm

-2

BDP

Mikrobentiske alger, fosfor

gPm

-2

-2

-2

Sediment tilstandsvariable:

3.1

Navn

Komponent

Enhed

KDOX

Oxideret lag, dybden af nedtrængende NO3

m

KDO2

Iltnedtrængning i sediment

m

SOC

Sediment organisk pulje af kulstof

gCm

-2

SON

Sediment organisk pulje af kvælstof

gNm

-2

SOP

Sediment organisk pulje af fosfor

gPm

-2

FESP

PO4 adsorberet til jern i sedimentet

gPm

-2

SNH

Sediment porevandskoncentration af NH4

gNm

-2

SNO3

Porevandskoncentration af NO3-N i sedimentet

gNm

-2

SIP

Sediment porevandskoncentration af PO4

gPm

-2

SH2S

Reduceret stof i sedimentet beskrevet som H2S

gSm

-2

SPIM

Immobiliseret P i sedimentet

gPm

-2

SNIM

Immobiliseret N i sedimentet beskrevet ved denitrifikation og
begravning

gNm

-2

SCIM

Immobiliseret C fra mineralisering og begravning

gCm

-2

Modellens udstrækning
Det område, som lokalmodellen dækker, er vist i Figur 2-1, og det dækker de 2 vandområder,
Hjarbæk Fjord og ”Bjørnholms Bugt, Riisgårde Bredning, Skive Fjord og Lovns Bredning”. I
denne situation, hvor en del af den originale Limfjordsmodel ’klippes’ ud, er det vigtigt at sikre, at
de potentielle ændringer, der opstår ved at indføre forskellige udformninger af
Virksunddæmningen, ikke har en signifikant betydning i det tværsnit, modellen ’klippes’ i, og
hvor der i lokalmodellen overføres værdier fra Limfjordsmodellen i form af randværdier. For at
dokumentere, at dette ikke er tilfældet, er der gennemført en analyse, hvor Limfjordsmodellen er
kørt for en kortere periode (1. jan. 2000 – 29. feb. 2000) med to forskellige beregningsnet. Det
ene net er det originale net (fra Limfjordsmodellen), mens det andet beregningsnet afviger ved
to lokale ændringer nær Virksund svarende til et væsentlig bredere og dybere tværsnit, og
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dermed en situation, hvor vi forventer at se de største effekter på hele området. I denne
følsomhedsanalyse har vi ændret tværsnittet til:
•
•

Bredden af Virksund er øget til 230 m
Bunden omkring Virksund er sænket til -6 m DVR90

Figur 3-2 viser udstrækningen af Limfjordsmodellen i det øverste panel, mens detaljer af
beregningsnettet nær Virksund er vist i de to nederste paneler. I panelet nederst tv. vises nettet
for Limfjordsmodellen (fra /1/), mens panelet nederst th. viser beregningsnettet for en
modifikation af Limfjordsmodellen, hvor tværsnittet ved Virksund er forøget.

Figur 3-2

Øverst: Modeludstrækning af Limfjordsmodellen. Nederst tv.: Detalje af Limfjordsmodellen
nær Virksund. Nederst th.: Detalje af model hvor strømningstværsnittet ved Virksund er
forøget.

Figur 3-3 sammenligner vandføringen igennem Virksund som en del af denne
følsomhedsanalyse for de to beregningsnet. Vandføringen for Limfjordsmodellen er vist i sort,
mens vandføringen for det modificerede beregningsnet er vist i rødt. Øverst i figuren vises den
akkumulerede vandføring. Her fremgår det, at nettovolumenet af vand, der transporteres
igennem Virksund, er uændret, hvilket er forventeligt, idet denne størrelse er styret primært af
overfladeafstrømning fra åerne i Hjarbæk Fjord (som er identiske i begge modelopsætninger). I
det nederste panel vises den tidslig varierende vandføring for de to tilfælde. Her fremgår det, at
udvekslingen af vand er forøget betydeligt som følge af det forøgede tværsnit. Den forøgede
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udveksling af vand imellem Hjarbæk Fjord og Lovns Bredning vil påvirke saltbalancen,
temperaturen og potentielt også iltforholdene i Hjarbæk Fjord. I det følgende benyttes
saltkoncentrationen som et mål for ændringerne.

Figur 3-3

Øverst: Akkumuleret vandføring igennem Virksund. Nederst: Tidsvarierende vandføring
igennem Virksund. Positiv vandføring forekommer under indstrømning til Hjarbæk Fjord,
mens negativ vandføring betyder at vandet strømmer ud af fjorden.

For at undersøge, om ændringer ved Virksund påvirker forholdene ved lokalmodellens rande, er
resultaterne fra de to modelleringer sammenlignet ved at sammenholde tidsserier af den
beregnede overfladesalinitet i 10 punkter, se Figur 3-4 for placering af punkterne.
Figur 3-5 viser tidsserier af beregnet saltholdighed nær overfladen i de 5 punkter, der er
nærmest Virksunddæmningen. Saltholdigheden for Limfjordsmodellen er vist i sort, mens den
for modellen med det udvidede tværsnit er vist i rødt. Figuren viser, at forskellen i saltholdighed
er størst for Punkt 1, hvor den generelt er højere for det udvidede tværsnit i forhold til
Limfjordsmodellen. Den øgede saltholdighed ved Punkt 1 (inde i Hjarbæk Fjord) er en naturlig
følge af, at gennemstrømningen forøges og derfor medfører øget indtrængen af salt. Af Tabel
3-1 fremgår det, at saltholdigheden nær overfladen i middel forøges med 3,6psu ved Punkt 1,
mens ændringen i saltholdighed i de resterende punkter er en størrelsesorden mindre. En
lignende undersøgelse af saltholdigheden nær bunden (udtrukket i -5.5m DVR90) viser et
tilsvarende billede (øget saltholdighed i Punkt 1 og markant mindre ændringer i de resterende
punkter). RMSE på forskellen i saltholdighed på de to modelresultater aftager ligeledes med
afstanden til Virksund, således at RMSE nær Risgårde Bredning er 0,1psu hvilket vurderes at
være acceptabelt.
Resultaterne i Tabel 3-1 viser, at ændringer på slusegeometrien ved Virksund ikke forventes at
påvirke modellens simuleringer af forholdene nær Riisgårde Bredning, hvorfor den lokale model
kan have en udstrækning, der når ud til Riisgårde Bredning.
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Figur 3-4

Modelløsningen sammenlignes i 10 punkter.

Tabel 3-1

Sammenligning af saltholdighed nær overfladen i 10 punkter. Alle værdier er angivet i psu.
Middel

Forskel

Position

Limfjorden

Forøget tværsnit

BIAS

RMSE

1

11,8

15,4

3.6

3.8

2

18,6

18,6

0,06

1,9

3

21,2

21,1

-0,01

0,8

4

21,9

21,8

-0,16

0,4

5

23,4

23,3

-0,13

0,3

6

24,6

24,6

-0,08

0,2

7

25,0

24,9

-0,07

0,2

8

25,7

25,6

-0,05

0,1

9

26,6

26,6

-0,04

0,1

10

25,2

25,1

-0,03

0,1
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Figur 3-5
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Sammenligning af saltholdighed nær overfladen i de 5 punkter nærmest Virksund.
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4 Opsætning af Hjarbæk Fjord lokalmodel
4.1

Modelleringsperiode
Hjarbæk Fjord modellen er sat op til at simulere en periode på 5 år (2007-2011). De 5 år er valgt
for at begrænse afviklingstiden. De repræsenterer samtidig den del af vandplansperioden 20072012, som Limfjordsmodellen er opsat for, og dermed kan modellen benyttes til at analysere
betydningen for den overordnede vandkvalitet i området ved de forskellige design.

4.2

Scenarier
Hjarbæk Fjord lokalmodel er anvendt til at undersøge effekten af tre forskellige scenarier for
Virksunddæmningen og den tilhørende sluse:
1.
2.
3.

Eksisterende situation (slusebund i -2m DVR90)
Scenarie med nuværende afvandingssluse samt ny dybvandssluse (slusebund i -6m
DVR90 og bredde på 35m (5x7m))
Scenarie uden dæmning og sluse (bundkote i -7 m)

For simulering af den eksisterende situation er bundens niveau uændret i forhold til
Limfjordsmodellen og dermed de tilgængelige opmålinger. Bunddybderne i området omkring
Virkesund er i dag ikke længere af samme dybde som tidligere observeret. Det vil sige dybder,
der er observeret før dæmningen blev opført. Derfor har det i scenariet med den nye
dybvandssluse været nødvendigt at uddybe bunden i området omkring midten af Virksund til
-6m DVR90. Bundkoter for afvandingsslusen (den eksisterende sluse) er fortsat -2m DVR90.
For scenariet uden dæmning er bunden nær Virksund sænket til -7m DVR90, og der er generelt
2
indført ændringer, således at strømningstværsnittet (målt fra MSL) bliver 840 m . Disse
ændringer følger observationer fra et tidligere DHI studie af Virksunddæmningen fra 1986-1987,
se /6/.
Hvert af de tre scenarier er modelleret ved at tilpasse beregningsnettet omkring Virksund
dæmningen som vist i Figur 4-1.
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Figur 4-1

4.3

De undersøgte scenarier adskiller sig fra hinanden ved lokale forskelle i dybdeforholdene
omkring Virksunddæmningen og i bredden af Virksund.

Slusepraksis
Den gældende slusepraksis er indført i Hjarbæk lokalmodellen for scenarierne, hvor dæmningen
eksisterer, dvs. for scenarierne 1 og 2.
Den nuværende sluse drives i dag ud fra en slusepraksis, som trådte i kraft 1. januar 1994, /3/
og har følgende formål: ”Regulativets formål er ved hjælp af Virksunddæmningens sluser at
opnå størst mulig vandudskiftning i Hjarbæk Fjord, men således at ekstreme højvande i
Hjarbæk Fjord undgås”.
Sluserne ved Virksunddæmningen består af en skibssluse samt en afvandingssluse. Det er
vurderet, at vandudskiftningen igennem skibsslusen er marginal, hvorfor denne ikke er medtaget
i modellen. Afvandingsslusen opereres normalt ved automatisk drift efter følgende regelsæt:
• Nordgående strøm
Portene lukkes, når vandstandsforskellen mellem Lovns bredning og Hjarbæk Fjord
overstiger 0,6m
• Sydgående strøm
Portene lukkes, når vandstandsforskellen mellem Lovns bredning og Hjarbæk Fjord
overstiger 0,3m
Portene lukkes, når vandstanden i Hjarbæk Fjord overstiger +0,4m DNN
Af modeltekniske årsager er slusepraksis indført ved at have to sluser. Den ene sluse er åben
under indstrømning (vandstanden i Lovns bredning er højere end i Hjarbæk Fjord), mens den
anden sluse er åben under udstrømning (vandstanden i Hjarbæk Fjord er højere end i Lovns
bredning). Indstrømningsslusen lukker desuden, når vandstanden inde i Hjarbæk Fjord
overstiger +0,4m DVR90.
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Figur 4-2

Detalje af modelopløsningen nær Virksund. Af modeltekniske årsager er der et 30m bredt
område (vist med rødt) til udstrømning og et 30m bredt område (vist med grønt) til
indstrømning. Baggrundsbilledet er fra Google Earth.

Indstrømningsslusen og udstrømningsslusen er hver især 30m brede svarende til bredden på
den eksisterende sluse. De individuelle slusekamre er ikke opløst i modellen. Figur 4-2 viser et
nærbillede af modelopløsningen ved Virksunddæmningen. Vandet kan strømme ind i fjorden
igennem elementet vist i grønt, mens det strømmer ud af Hjarbæk Fjord i elementet vist med
rødt. For scenariet med den nye dybvandssluse er der indført 2 udstrømningssluser og 2
indstrømningssluser, Figur 4-3. Dybvandsslusen følger den nuværende slusepraksis.
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Figur 4-3

Detalje af modelopløsning omkring Virksund for scenariet med dybvandsslusen.
Udstrømning forekommer igennem de to røde områder, mens indstrømning foregår i de to
grønne områder.

Figur 4-4 og Figur 4-5 viser et eksempel på strømningsmønstret under udstrømning hhv.
indstrømning for det eksisterende scenarie. Farverne angiver vandstanden, mens pilene angiver
fart og retning af strømningen (dybdemidlet). Øverst i hvert af panelerne vises tidsserier af
vandføringen igennem Virksund (vist i blåt) og vandstanden i Hjarbæk Fjord (vist i rødt). Som
det fremgår tydeligt af de to figurer, løber vandet ud af fjorden i den vestlige side af fjorden og
ind i den østlige del. Dette er en modelteknisk løsning, som ikke har nogen effekt på
konklusionerne af analysen omkring Virksunddæmningen.
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Figur 4-4

Eksempel på en udstrømningssituation for det eksisterende scenarie. Øverst vises tidsserier
af vandføringen igennem Virksund (vist i blåt) og vandstanden i Hjarbæk Fjord (vist i rødt).
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Figur 4-5
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Eksempel på indstrømningssituation for det nuværende scenarie. Øverst vises tidsserier af
vandføringen igennem Virksund (vist i blåt) og vandstanden i Hjarbæk Fjord (vist i rødt).
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5 Den hydrodynamiske model
Som nævnt tidligere forudsætter projektoplægget til Hjarbæk Fjord modelleringen, at der ikke
sker en re-kalibrering i forhold til den oprindelige modelopsætning, Da beregningsnettet er
ændret i Hjarbæk-modellen, er det imidlertid relevant at validere de 2 modeller (Limfjorden og
Hjarbæk) mod hinanden og sammenholde Hjarbæk-modellen med eksisterende målinger.
Den hydrodynamiske model er sammenlignet med målinger af salt, temperatur samt vandstande
i Lovns bredning og i Hjarbæk Fjord. Ved sammenligningen benyttes resultaterne fra Scenarie 1
(den eksisterende situation), hvor bunden af slusen er i -2m DVR90. Resultaterne fra
Limfjordsmodelleringen er desuden medtaget for at dokumentere ændringer i forhold til det
tidligere arbejde.

Vandstand
Vandstanden på begge sider af Virksunddæmningen noteres flere gange dagligt i en logbog.
For årene 2007 og 2008 er slusens status (åben/lukket) desuden noteret. Logbogen er udleveret
til DHI af Viborg kommune.
Figur 5-1 sammenligner den modellerede vandstand nær Virksunddæmningen på Lovnssiden
og på Hjarbæksiden med de observerede vandstande, der er rapporteret i slusens logbog. Ved
sammenligningen er de i logbogen angivne observerede vandstande sænket med 0,049m
svarende til forskellen mellem DNN og DVR90 i Viborg kommune jf. /4/.
Figuren viser nederst den beregnede vandføring ind i Hjarbæk Fjord samt en angivelse af, om
slusen jf. slusens logbog har været åben eller lukket.
Af figuren fremgår det, at de beregnede vandstande overordnet set følger de målte vandstande.
Modellens fejl i forhold til målingerne (fra 2007-2008) har en BIAS = -0,08m for vandstanden på
Lovns siden og en BIAS = -0,07m for vandstanden på Hjarbæksiden (dvs. målingerne i middel
ligger 7-8cm højere end modellen). Modellen vurderes derfor at beskrive vandstanden omkring
Virksund godt, da fejlenes størrelse er lille i forhold til den overordnede variation i vandstand,
som målingerne viser.
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Figur 5-1

Sammenligning af modelleret vandstand (sort) med målte vandstande fra slusens logbog
(røde trekanter). Nederst vises modelleret vandføring igennem slusen (sort). Denne
sammenlignes med slusens logbog.

Hvad angår åbning og lukning af slusen fremgår det af figuren, at slusen generelt er åben. Når
den lukkes, er det typisk over perioder på 1-5 dage. I de længerevarende perioder, hvor slusen
er lukket (fx i perioden 27. juli 2007 – 1. august 2007) ses der ofte en støt stigende vandstand
inde i Hjarbæk Fjord, hvilket skyldes afstrømning fra åer og vandløb samt nedbør over Hjarbæk
Fjord. I den nævnte periode stiger vandstanden i Hjarbæk Fjord ifølge logbogen 12 cm.
Af det nederste panel i Figur 5-1 fremgår det, at der er en vis sammenhæng imellem de
perioder, hvor modellen har lukket slusen (hvilket fører til, at vandføringen igennem Virksund
3
bliver 0 m /s) og de hændelser, hvor slusen ifølge logbog har været lukket.
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Den hydrodynamiske model

Salt og temperatur
Den tidslige variation af salt og temperatur er observeret i 2 punkter inden for Hjarbæk
modellens område (se Tabel 5-1). Målinger i Lovns Bredning er foretaget fra januar 2000 til
marts 2013, og der er i gennemsnit taget en måling hver 10. dag. Målinger i Hjarbæk Fjord er
foretaget fra juni 2003 til oktober 2013, og der er i gennemsnit foretaget en måling hver måned.
Målingerne af salt og temperatur sammenlignes med modelresultaterne i Figur 5-2 for punktet i
Lovns Bredning og i Figur 5-3 for punktet i Hjarbæk Fjord. Figurerne viser sammenligningerne
for det første år af simuleringsperioden (2007). I figurerne viser både modelresultater for
Limfjordsmodellen (fra /1/) og Hjarbæk lokalmodellen. De dybder, der er anvendt i
sammenligningen, er vist med fed i Tabel 5-1.
Tabel 5-1

Salt og temperatur er målt i 2 punkter inden for Hjarbæk-lokalmodellens udstrækning.
Dybder vist med fed bruges til at sammenligne modelresultater og målinger.
Østlig koordinat
(m, UTM-32)

Nordlig koordinat
(m, UTM-32)

Dybder
(m)

Lovns Bredning

3728-1

514.990

6.279.660

0,25; 0,75; 1,25; …; 5,25;
5,75; 6,25

Hjarbæk Fjord

3729-1

518.010

6.272.900

0,25; 0,75; 1,25; …; 4,75;
5,25; 5,75

Af Figur 5-2 fremgår det, at den beregnede saltholdighed i Lovns Bredning for Hjarbæk
lokalmodellen er meget lig resultaterne fra Limfjordsmodellen. Saltholdighed nær overfladen er
generelt lidt lavere i Hjarbæk lokalmodellen i forhold til Limfjordsmodellen. Det samme gør sig
gældende for saltholdigheden nær bunden. Af Tabel 5-2 (BIAS) fremgår det, at Hjarbæk
lokalmodellen i Lovns Bredning i middel beregner en saltholdighed, der ligger 0,1psu over
målingerne, mens den nær bunden giver en saltholdighed, der ligger 0,5psu over målingerne. Til
sammenligning giver Limfjordsmodellen i Lovns afvigelser med en BIAS = 0.7psu /RMSE =
1.1psu nær overfladen og en BIAS: 1.0psu / RMSE:1.6psu nær bunden. I modelprojektet har vi
forsøgt at få modellerne til at gengive målingerne med en sikkerhed svarende til BIAS ≤
1psu/1°C og RMSE ≤ 2psu/2°C for mindst 80% af alle overflade- og bundmålinger i
lokalmodellerne og BIAS ≤ 2psu/2°C og RMSE ≤ 4psu/4°C for mere åbne områder. Da modellen
for Hjarbæk godt nok er en lokalmodel, men ’klippet’ ud af en større sammenhæng, vurderes
modellen at kunne gengive salt tilfredsstillende.
Sammenligningen af den tidslige variation i temperatur i Lovns bredning i Figur 5-2 viser, at
Hjarbæk-lokalmodellen og Limfjordsmodellen giver samme resultat. For året 2007
undervurderer begge modeller vandtemperaturen i løbet af sommeren og overestimerer
temperaturen i sommermånederne, men beskriver overordnet set sæsonvariationen fint. Af
Tabel 5-3 fremgår det, at Hjarbæk lokalmodellen i middel overvurderer temperaturen i Lovns
Bredning med 1-2 grader.
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Figur 5-2

Sammenligning af salt og temperatur i Lovns Bredning.

Den tidslige variation af saltholdigheden i Hjarbæk Fjord sammenlignes i Figur 5-3. Figuren
viser, at saltholdigheden er lavere i Hjarbæk lokalmodellen i forhold til Limfjordsmodellen.
Forskellen mellem Limfjords- og Hjarbæk-modellen skyldes, at Hjarbæk-modellen indeholder en
beskrivelse af slusepraksis ved Virksund-slusen, hvorved indtrængning af salt forhindres, når
vandstanden i Hjarbæk Fjord er høj. Figuren viser, at Hjarbæk-lokalmodellen giver markant
bedre vurderinger af saltholdigheden nær overfladen.
Saltholdigheden nær bunden bliver undervurderet en smule af Hjarbæk lokalmodellen, og her er
vurderingen fra Limfjordsmodellen i nogle tilfælde bedre. Hovedparten af vandudskiftningen
foregår dog i den øvre del af vandsøjlen, hvorfor saltholdigheden beregnet i Hjarbæk
lokalmodellen vurderes som helhed at være bedre i forhold til Limfjordsmodellens resultat.
Fejlestimaterne for beregnet saltholdighed i Hjarbæk Fjord, vist i Tabel 5-2 (BIAS) viser, at
Hjarbæk lokalmodellen inde i Hjarbæk Fjord i middel overvurderer saltholdigheden nær
overfladen med 0,1psu, mens den undervurderer saltholdigheden nær bunden med 1,1psu.
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Den hydrodynamiske model

Figur 5-3

Sammenligning af salt og temperatur i Hjarbæk Fjord.

Tabel 5-2

Forskel på beregnet saltholdighed med Hjarbæk-lokalmodellen. Antallet af observationer
brugt i sammenligningen er vist for overflade/bund. Fejlen beregnes for alle målinger mellem
jan. 2007 og dec. 2011.
Overflade

Bund

BIAS (PSU)

RMSE (PSU)

BIAS (PSU)

RMSE (PSU)

Antal

Lovns bredning

3728-1

0,1

1,2

0,5

1,7

103/97

Hjarbæk Fjord

3728-1

0,8

2,7

-1,7

3,3

72/69

Sammenligningen af den tidslige variation i temperatur i Hjarbæk Fjord i Figur 5-3 viser, at
Hjarbæk-lokalmodellen og Limfjordsmodellen giver samme resultat. For året 2007 overvurderer
begge modeller vandtemperaturen i løbet af sommeren, men beskriver overordnet set
sæsonvariationen fint. Af Tabel 5-3 (BIAS) fremgår det, at Hjarbæk lokalmodellen i middel
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undervurderer temperaturen i Hjarbæk Fjord nær overfladen med 0,5 gr. C, mens den nær
bunden overvurderer temperaturen Hjarbæk Fjord med 0,5 gr. C. Det vurderes, at der ikke er
nogen nævneværdig forskel mellem beskrivelsen af temperatur i Hjarbæk Fjord fra
Limfjordsmodellen og Hjarbæk Fjord modellen.
Tabel 5-3

Fejl på beregnet temperatur med Hjarbæk lokalmodellen. Antallet af observationer brugt i
sammenligningen er vist for overflade/bund. Fejlen beregnes for alle målinger mellem jan.
2007 og dec. 2011.
Overflade
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Bund

BIAS (gr. C)

RMSE (gr. C)

BIAS (gr. C)

RMSE (gr. C)

Antal

Lovns bredning

3728

1,2

2,0

2,0

1,6

103/97

Hjarbæk Fjord

3728

-0,5

2,4

0,5

2,2

72/69
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6 Den biogeokemiske model
For at analysere vandmiljøet i Hjarbæk Fjord i de tre forskellige scenarier er der opstillet en
biogeokemisk model. Som beskrevet i kapitel 3 er denne biogeokemiske model identisk med
den udvikling, kalibrering og validering, som er foretaget under Limfjordsmodeludviklingen. Dette
giver lighed med de tidligere resultater, men kan betyde, at lokale processer og forekomster,
som eventuelt er betydende på den mindre skala, ikke er fuldstændigt beskrevet. Dette kunne
eksempelvis være forekomsten af blå- og sandmuslinger. Da muslinger kan have en vis
betydning i nogle økosystemer, er der sidst i rapporten inkluderet en følsomhedsanalyse af de
potentielle effekter af muslinger.
Valideringen af Limfjordsmodellens biogeokemiske model er beskrevet i /7/. Valideringen viste,
at modellen reproducerer uorganiske- og totalkoncentrationer af næringsstoffer samt
koncentrationer af ilt i vandområdet ”Bjørnholms Bugt, Riisgårde Bredning, Skive Fjord og Lovns
Bredning” tilfredsstillende. Derudover beskriver modellen koncentrationer af klorofyl-a
tilfredsstillende, dog med nogen overestimering af koncentrationerne i Skive Fjord. Vandets
klarhed beskrevet ved Kd bliver også reproduceret af modellen. I Hjarbæk Fjord reproducerer
Limfjordsmodellen generelt set uorganiske- og totalkoncentrationer af næringsstoffer i
vandområdet foruden koncentrationer af klorofyl-a. Det har ikke været muligt at finde iltmålinger
eller Kd målinger på de stationer, som er i Hjarbæk Fjord inden for dette projekt.

6.1

Lokalmodellen for Hjarbæk Fjord
For at sikre, at modellen for Hjarbæk Fjord ikke afviger betydende for den overordnede
Limfjordsmodel og er i overensstemmelse med eksisterende data, er der i det følgende vist
resultater fra lokalmodellen og sammenlignet med resultater fra den overordnede
Limfjordsmodel på målestationen i Lovns Bredning, station 3728-1 og målestationen i Hjarbæk
Fjord, station 3729-4.

6.1.1

Lovns Bredning
På Figur 6-1 til Figur 6-4 er vist sammenligninger af organiske og uorganiske næringssalte i
Lovns Bredning modelleret med Hjarbæk Fjord modellen og med Limfjordsmodellen. I forhold til
Hjarbæk Fjord er koncentrationsniveauet i Lovns Bredning markant lavere i begge modeller, og
der er overordnet set god overensstemmelse mellem de modellerede koncentrationer mellem de
to modeller.
Tilsvarende ses på Figur 6-5 overensstemmelse mellem modelleret klorofyl-a koncentrationer i
de to modeller, hvorfor det vurderes, at modellen kan benyttes til at vurdere de relative forskelle
mellem de tre scenarier I Lovns Bredning.
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Figur 6-1:

Modellerede koncentrationer (station 3728-1, overflade) af total N med Hjarbæk Fjord
modellen (rød er overfladekoncentration og blå er bundkoncentration) sammenlignet med
modellerede koncentrationer af total N med Limfjordsmodellen (sort er
overfladekoncentrationer og grøn er bundkoncentrationer).

Figur 6-2:

Modellerede koncentrationer (station 3728-1, overflade) af uorganisk N med Hjarbæk Fjord
modellen (rød er overfladekoncentration og blå er bundkoncentration) sammenlignet med
modellerede koncentrationer af uorganisk N med Limfjordsmodellen (sort er
overfladekoncentrationer og grøn er bundkoncentrationer).

Figur 6-3:

Modellerede koncentrationer (station 3728-1, overflade) af total P med Hjarbæk Fjord
modellen (rød er overfladekoncentration og blå er bundkoncentration) sammenlignet med
modellerede koncentrationer af total P med Limfjordsmodellen (sort er
overfladekoncentrationer og grøn er bundkoncentrationer).
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6.1.2

Figur 6-4:

Modellerede koncentrationer (station 3728-1, overflade) af uorganisk P med Hjarbæk Fjord
modellen (rød er overfladekoncentration og blå er bundkoncentration) sammenlignet med
modellerede koncentrationer af uorganisk P med Limfjordsmodellen (sort er
overfladekoncentrationer og grøn er bundkoncentrationer).

Figur 6-5:

Modellerede koncentrationer (station 3728-1, overflade) af klorofyl-a med Hjarbæk Fjord
modellen (rød er overfladekoncentration og blå er bundkoncentration) sammenlignet med
modellerede koncentrationer af klorofyl-a med Limfjordsmodellen (sort er
overfladekoncentrationer og grøn er bundkoncentrationer).

Hjarbæk Fjord
På Figur 6-6 til Figur 6-9 er vist sammenligninger mellem organiske og uorganiske næringssalte
modelleret i Hjarbæk Fjord med Hjarbæk Fjord modellen og med Limfjordsmodellen. Der er
forskelle mellem de to sæt af tidsserier, hvilket skyldes en opdateret beskrivelse af slusen og
slusepraksis i Hjarbæk Fjord modellen. Især bemærkes det, at koncentrationsniveauerne af
kvælstof er højere i Hjarbæk Fjord modellen sammenlignet med den generelle Limfjordsmodel.
Den mere præcise beskrivelse af Virksund-området, herunder inkludering af slusedrift betyder,
at der i lokalmodellen sker en mindre blanding mellem vandet i Hjarbæk Fjord og Lovns
Bredning. Dermed bliver de modellerede koncentrationer for målestationen 3729-4 lavere i
Limfjordsmodellen.
På Figur 6-10 ses, at der er god overensstemmelse mellem modellerede klorofyl-a
koncentrationer fra de to modeller. At der simuleres stort set ensartede klorofyl-a
koncentrationer til trods for højere kvælstofkoncentrationer i Hjarbæk Fjord modellen indikerer,
at algevæksten er mere lysbegrænset end kvælstofbegrænset.
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Modellen for Hjarbæk Fjord skal benyttes til at evaluere på forskellene mellem de tre scenarier
og ikke til at vurdere absolutte koncentrationer af hverken klorofyl-a eller næringsstoffer. I den
situation, hvor modellen skal benyttes til at bestemme de absolutte koncentrationsniveauer,
kræver det en separat kalibrering og validering af modellen med specifikt fokus på netop dette.
Samlet set kan det konkluderes, at modellen giver en til formålet tilstrækkelig god reproduktion
af forholdene i Hjarbæk Fjord.

28

Figur 6-6:

Modellerede koncentrationer (station 3729-4, overflade) af total N med Hjarbæk Fjord
modellen (rød er overfladekoncentration og blå er bundkoncentration) sammenlignet med
modellerede koncentrationer af total N med Limfjordsmodellen (sort er
overfladekoncentrationer og grøn er bundkoncentrationer).

Figur 6-7:

Modellerede koncentrationer (station 3729-4, overflade) af uorganisk N med Hjarbæk Fjord
modellen (rød er overfladekoncentration og blå er bundkoncentration) sammenlignet med
modellerede koncentrationer af uorganisk N med Limfjordsmodellen (sort er
overfladekoncentrationer og grøn er bundkoncentrationer).
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Figur 6-8:

Modellerede koncentrationer (station 3729-4, overflade) af total P med Hjarbæk Fjord
modellen (rød er overfladekoncentration og blå er bundkoncentration) sammenlignet med
modellerede koncentrationer af total P med Limfjordsmodellen (sort er
overfladekoncentrationer og grøn er bundkoncentrationer).

Figur 6-9:

Modellerede koncentrationer (station 3729-4, overflade) af uorganisk P med Hjarbæk Fjord
modellen (rød er overfladekoncentration og blå er bundkoncentration) sammenlignet med
modellerede koncentrationer af uorganisk P med Limfjordsmodellen (sort er
overfladekoncentrationer og grøn er bundkoncentrationer).

Figur 6-10:

Modellerede koncentrationer (station 3729-4, overflade) af klorofyl-a med Hjarbæk Fjord
modellen (rød er overfladekoncentration og blå er bundkoncentration) sammenlignet med
modellerede koncentrationer af klorofyl-a med Limfjordsmodellen (sort er
overfladekoncentrationer og grøn er bundkoncentrationer).
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7 Modelresultater for scenarier
7.1

Saltholdighed
Virksunddæmningen og den nuværende slusepraksis er med til at holde saltholdigheden i
Hjarbæk Fjord under det niveau, der ville eksistere, hvis dæmningen ikke var bygget. Figur 7-1
viser eksempler på den tidslige variation i saltholdighed i Hjarbæk Fjord i de 3 situationer i et
punkt nær overfladen og nær bunden. Figuren viser, at saltholdigheden i scenarie 1 (nuværende
sluse) generelt ligger under saltholdigheden for scenarierne 2 og 3 (hhv. ny dybvandssluse ned
til -6m DVR90 og situationen uden dæmning). For alle tre scenarier varierer saltholdigheden
væsentligt som følge af vandudskiftningen samt tilførslen af ferskvand fra de tilstødende åer.
For scenarierne 1 og 2, hvor dæmningen er medtaget i modellen, ses der dog ofte hændelser,
hvor saltholdigheden falder over længere perioder (2-4 uger). Disse fald skyldes, at slusen er
lukket, hvorved saltholdigheden i Hjarbæk Fjord falder. Tilsvarende længerevarende fald i
saltholdighed ses ikke for scenarie 3, hvor dæmningen er fjernet helt.
Middelværdien af saltholdigheden i et punkt i Hjarbæk Fjord (målestationen 3729-1, se Tabel
5-1 for placering af punktet) er beregnet nær overfladen og nær bunden for de tre scenarier og
vist i Tabel 7-1. Ifølge beregningerne sænker den eksisterende dæmning og sluse
saltholdigheden nær overfladen med i middel knap 8psu og nær bunden knap 2psu i forhold til
en situation uden dæmning og sluse. Udvides gennemstrømningstværsnittet ved at bygge en ny
dybvandssluse med bundniveau i -6m DVR90, vil saltholdigheden stige med 4psu over hele
væskesøjlen, men den vil fortsat være lavere end tilfældet, hvor Virksunddæmningen fjernes
helt.
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Figur 7-1

Tidslig variation i saltholdighed i Hjarbæk Fjord (punkt 3729) nær overfladen og nær bunden.
Data udtrukket for målestationen 3729-1. Position fremgår af Tabel 5-1.

I Figur 7-2 sammenlignes den tidsmidlede lagdeling af saltholdigheden for de tre scenarier.
Figuren viser lagdelingen langs et lodret snit, der løber fra Jelse Odde igennem Lovns Bredning
og Virksund og ind i bunden af Hjarbæk Fjord. Snittets forløb er vist øverst i figuren.
Virksunddæmningen er placeret ca. 12,5km fra starten af det lodrette snit.
Figuren viser, at saltholdigheden er nærmest uændret i Lovns bredning, mens den for
scenarierne 1 og 2 er sænket i forhold til situationen uden dæmning. Konstruktion af
dybvandsslusen vil føre til øget saltholdighed pga. øget vandudskiftning samt som følge af, at
dybereliggende saltholdigt vand lukkes ind i Hjarbæk Fjord.
Tabel 7-1

Beregnet middel saltholdighed (over 5 år) i Hjarbæk Fjord (punkt 3729-1).

Scenarie
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Middel saltholdighed
Overflade (psu)

Bund (psu)

Nuværende sluse

9,8

16,6

Ny dybvandssluse

13,8

21,0

Situation uden dæmning

17,3

22,9
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Figur 7-2

Middel saltholdighed (i psu), modelleret for perioden 2007-2011, for de 3 forskellige
scenarier. Virksunddæmningen ligger 12500 m fra Jelse Odde.

Slusedriften har indflydelse på lagdelingen i Hjarbæk Fjord. I Figur 7-3 sammenlignes
middelforskellen i saltholdighed i overflade- og bundvand på tværs af de 3 scenarier.
Middelforskellen i saltholdighed bruges her som et mål for styrken af springlaget.
Af figuren fremgår det, at middelforskellen i saltholdighed for alle tre scenarier er markant større
i Hjarbæk Fjord sammenlignet med Lovns bredning. Derudover viser figuren også, at der i den
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nuværende situation er den kraftigste saltopblanding; det vil sige den laveste saltforskel mellem
overflade og bund og dermed den mindste springlagsstyrke. For situationen uden dæmning og
for scenarie 2 stiger forskellen i saltholdighed med ca. 1psu – 2psu i det meste af Hjarbæk
Fjord. Middelforskellen i saltholdighed (nær overfladen og nær bunden) for scenarie 2, den nye
dybvandssluse, er sammenlignelig med situationen uden dæmning, men den er alligevel
kraftigst i situationen uden dæmning.

Figur 7-3

Middelforskel mellem saltholdighed i overfladen og nær bunden. Forskellen benyttes som et
mål for springlagets styrke.

En anden måde at illustrere dette på er ved at evaluere forskellen mellem de tre scenarier
gennem et profil på et udvalg af punkter i fjorden. På Figur 7-4 er vist placeringen af tre punkter,
hvor der er udtrukket profildata af saltholdigheden i fjorden, og i det følgende vises profildata fra
punkt 3, mens punkt 1 og punkt 2 kan findes i Bilag A. Alle tre punkter viser de samme
tendenser, men de tydeligste effekter af ændret sluse ses på punkt 3.
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Figur 7-4

Udtræk af profildata i tre punkter i Hjarbæk Fjord.

Som det fremgår af Figur 7-5, stiger saltholdigheden markant i Hjarbæk Fjord både i det tilfælde,
hvor Virkesunddæmningen uddybes og i det tilfælde, hvor dæmningen fjernes helt. Dette
stemmer helt overens med det, som er vist og beskrevet i Figur 7-2. Figuren viser også, at
springlaget bliver meget kraftigere, når åbningen ved Virkesund udvides. Dette er endnu
tydeligere ser på Figur 7-6, hvor saltgradienten i punktet er udtrykt som forskellen mellem
saltholdigheden i lag z+1 minus saltholdigheden i lag z (jo rødere farver des kraftigere vertikal
gradient). Derudover fremgår det af figuren, at dybden af springlaget ikke ser ud til at ændre sig
markant., hvorfor det konkluderes, at adskillelsen mellem overflade- og bundvand bliver
kraftigere men ikke ser ud til at påvirke et større eller mindre areal end situationen i dag. De
samme mønstre ses på de 2 andre stationer (se Bilag A).
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Figur 7-5
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Isopleth plot af saltholdigheden i punkt 3 (se Figur 7-4). På figuren er bunddybden konstant,
mens variationen nær overfladen afspejler vandstandsvariationer i fjorden.
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Figur 7-6

7.2

Isopleth plot af saltgradienten i punkt 3 (se Figur 7-4) udtrykt som forskellen mellem
saltholdigheden i lag z+1 minus saltholdigheden i lag z. På figuren er bunddybden konstant,
mens variationen nær overfalden afspejler vandstandsvariationer i fjorden.

Økologiske effekter
De økologiske effekter på vandkvaliteten er vurderet på basis af de modellerede virkninger på
miljøtilstanden i Hjarbæk Fjord af de 3 scenarier for Virksunddæmningen. Effekterne er
undersøgt med antagelse af en næringsstofbelastning som i dag og i en referencesituation.
Modellene er derfor afviklet for en situation med nutidsbelastning (år 2007-2011) og for en
situation med referencebelastning, dvs. hvor næringsstofkoncentrationer i vandløbene til
Hjarbæk Fjord, Skive Fjord og Lovns Bredning svarer til naturbidraget. For en nærmere
beskrivelse af referencebelastning og tilstand henvises til /8/.
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I første omgang vurderes effekterne i forhold til nutidsbelastningen og efterfølgende i forhold til
en referencesituation. De parametre, der indgår i analysen, er:

7.2.1



Sommer klorofyl-a



Sigtdybde over vækstperioden



Ålegræs



Iltkoncentrationer i bundlaget



Koncentrationer af næringsstoffer



Næringsstofdynamik og -transport til Lovns Bredning

Nutidsbelastning (2007-2011)
Sommerklorofyl
På Figur 7-7 vises resultaterne for sommerklorofyl (gennemsnitlig klorofyl-a koncentration i majseptember) for de tre scenarier. Resultaterne viser, at koncentrationen af klorofyl-a generelt er
høj, hvilket stemmer overens med observationer og med den relativt store belastning til et lille
vandområde.
Forskellene mellem de tre scenarier er små men viser en lille stigning i overfladekoncentrationen af klorofyl-a ved en uddybning af slusen og endnu mere i situationen uden
dæmning. Forklaringen på denne stigning skal findes i en mindre opblanding af vandsøjlen på
grund af en styrket skilleflade. Som beskrevet i forbindelse med Figur 7-3 til Figur 7-6 betyder
det mere saltholdige vand ved bunden og en stadig udstrømning af ferskvand, at der i
scenarierne 2 og 3 er en større forskel mellem saltholdigheden i overfladen og saltholdigheden
ved bunden. Derfor styrkes springlaget, og der skal mere vindenergi til for at blande de to
vandmasser.

38

note_documentation_hjarbækfjord / aer / 2014-10-10

Figur 7-7

Sommerklorofyl-a koncentrationer i mg/l. Øverst tv. vises den eksisterende situationen med
Virksunddæmningen, øverst th. vises situationen med uddybet sluse, og nederst vises
situationen uden dæmning.

I Tabel 7-2 er sommermiddelkoncentrationen af klorofyl-a for de tre scenarier vist.
Tabel 7-2

Sommermiddel-koncentration af klorofyl-a i Hjarbæk Fjord. Bemærk at enheden er µg/l.

Koncentration

Nutid

Uddybet sluse

Referencesituation

30 µg/l

32 µg/l

33 µg/l

Sigtdybde over vækstperioden
En direkte konsekvens af øget algevækst (større klorofyl-a koncentrationer) i scenarierne med
uddybet sluse henholdsvis uden Virkesunddæmningen er en mindsket sigtdybde over
vækstperioden marts til september i de centrale dele af Hjarbæk Fjord.
Lige omkring udløbet fra fjorden til Lovns Bredning ses små positive ændringer på grund af en
større vandudveksling og opblanding med vand fra Lovns Bredning, men i den centrale del af
fjorden er vandets lysforhold dårligere.
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Figur 7-8

Sigtdybde i vækstperioden marts til september. Øverst tv. vises den eksisterende situation
med Virksunddæmningen, øverst th. vises situationen med uddybet sluse, og nederst vises
situationen uden dæmning.

I Tabel 7-3 er middelsigtdybden i vækstperioden for de tre scenarier vist.
Tabel 7-3

Sigtdybde

Middelsigtdybden i vækstperioden i Hjarbæk Fjord.
Nutid

Uddybet sluse

Reference situation

2,2 m

2,1 m

2,1 m

Ålegræs
Med nutidsbelastning beregnes ingen ålegræsbiomasse i Hjarbæk Fjord med de tre scenarier. I
denne situation har slusedesign ingen betydning.
Iltkoncentrationer i bundlaget
En anden vigtig parameter, som påvirkes af åbningen mod Lovns Bredning, er
iltkoncentrationerne ved bunden. Modelberegningerne viser, at der ikke er nogen positive
effekter af at åbne slusen mod Lovns Bredning. Områderne med de laveste koncentrationer af ilt
(<2 mg/l) vokser i udstrækning i den centrale del af fjorden, og der er generelt ingen forbedringer
at hente andre steder i fjorden.
Igen skyldes dette en kraftigere springlagsdannelse mellem overfladevandet og bundvandet,
som betyder, at der kræves større vindenergi for at opblande vandmasserne og tilføre ilt til
bundlaget. Samtidig er der store mængder organisk stof i sedimenterne i Hjarbæk Fjord, og
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iltforbruget i sedimenterne er derfor højt. Resultatet er, at ændringer i geometrien omkring
slusen eller fjernelse af Virksunddæmningen giver dårligere iltforhold ved bunden, end der ses i
dag.

Figur 7-9

Sommer (juni til september) iltkoncentrationer i mg/l. Øverst tv. den eksisterende situation
med Virksunddæmningen, øverst th. vises situationen med uddybet sluse, og nederst vises
situationen uden dæmning.

En anden måde at analysere iltforholdene ved bunden på er ved at evaluere antallet af dage,
hvor iltkoncentrationen er mindre end henholdsvis 2 mg/l og 4 mg/l. På Figur 7-10 vises antallet
af dage med en koncentration af ilt mindre end 2 mg/l, mens antallet af dage med
koncentrationer mindre end 4 mg/l er inkluderet i Bilag B. Som det fremgår af Figur 7-10, er
store områder af Hjarbæk Fjord påvirket af iltkoncentrationer mindre end 2 mg/l i mere end to
måneder af året. Der observeres kun små forskelle mellem de tre scenarier, men med en
tendens til dårligere iltforhold med øget åbning af slusen, idet springlaget styrkes, og
udvekslingen med overfladevandet dermed mindskes. Det samme mønster ses, når fjorden og
effekterne af slusen evalueres i forhold til iltkoncentrationer, der er mindre end 4 mg/l, se Bilag
B. Her observeres også kun små forskelle mellem de tre scenarier.
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Figur 7-10

Antallet af dage med iltkoncentrationer mindre end 2 mg/l. Øverst tv. vises den eksisterende
situation med Virksunddæmningen, øverst th. vises situationen med uddybet sluse, og
nederst vises situationen uden dæmning.

I Tabel 7-4 sammenlignes de gennemsnitlige arealer, som påvirkes af iltsvind <2 mg/l,
henholdsvis <4 mg/l i perioden juli til september for de tre scenarier. I modsætning til
konklusionerne fra Figur 7-9 og Figur 7-10, ser det ud til, at det samlede gennemsnitlige areal
med iltsvind har en tendens til at mindskes med en øget åbning mod Lovns Bredning, men
generelt set er forskellene mellem scenarierne minimale.
Tabel 7-4

Gennemsnitligt areal med iltsvind i perioden juli til september i Hjarbæk Fjord.
Nutid

Uddybet sluse

Referencesituation

Areal < 2 mg/l

24 km

2

23 km

2

22 km

2

Areal < 4 mg/l

61 km

2

61 km

2

60 km

2

Næringsstofdynamik og -transport til Lovns Bredning
Analysen af næringsstofdynamikken i Hjarbæk Fjord og transporten til Lovns Bredning viser,
som de ovenstående analyser, kun små forskelle mellem situationen med en sluse som i dag og
de to andre scenarier.
På selve målestationen i Hjarbæk Fjord falder koncentrationen af både kvælstof og fosfor med
en større åbning mod Lovns Bredning, fordi vandet på den station blandes mere med vandet fra
Lovns Bredning (data ikke vist). Transporten af kvælstof stiger derimod med en større åbning,
se Figur 7-11. Grunden til denne øgede transport af kvælstof er en mindre retention, hvilket
tilskrives den større vandudveksling mellem Hjarbæk Fjord og Lovns Bredning.
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Figur 7-11

Kvælstof-massebudgetter fra Hjarbæk Fjord og Lovns Bredning. Øverst tv. vises den
eksisterende situation med Virksunddæmningen, øverst th. vises situationen med uddybet
sluse, og nederst vises situationen uden dæmning. (I) betyder immobilisering og (R) betyder
retention.

For fosfor er mønsteret det modsatte af kvælstof, se Figur 7-12. Med en øget åbning mod Lovns
Bredning falder transporten ud af Hjarbæk Fjord, og den samlede retentionen øges. Dette
tilskrives den øgede lagdeling, hvor bundvandet ikke blandes nær så meget som med dagens
lagdeling. Især om sommeren frigives store mængder fosfor fra sedimentet, og da det fosfor
ikke blandes op i overfladevandet og efterfølgende transporteres ud af fjorden, bliver retentionen
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større. Da fosfor imidlertid ikke er det begrænsende næringssalt for fytoplankton hverken i
Hjarbæk Fjord eller i Lovns Bredning, får ændringer i fosfortransporten minimale effekter.
Ændringer i koncentrationsniveauerne i selve Lovns Bredning (station 3728-1) er meget små og
ikke signifikante (data ikke vist).

Figur 7-12
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Forfor-massebudgetter fra Hjarbæk Fjord og Lovns Bredning. Øverst tv. vises den
eksisterende situation med Virksunddæmningen, øverst th. vises situationen med uddybet
sluse, og nederst vises situationen uden dæmning. (I) betyder immobilisering og (R) betyder
retention.
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7.2.2

Referencebelastning
Sommerklorofyl
Når belastningen reduceres til referencebelastning, falder koncentrationerne af klorofyl-a
væsentligt sammenlignet med situationen med nutidsbelastning, men som for
nutidsbelastningen er der kun små forskelle mellem de tre scenarier, se Figur 7-13. De forskelle,
som kan ses, tyder på, at klorofyl-a koncentrationer kan stige minimalt med øget åbning mod
Lovns Bredning. Som for nutidsscenariet er forklaringen den kraftigere lagdeling og dermed
mindre blanding mellem bund- og overfladevand.

Figur 7-13

Sommerklorofyl-a koncentrationer i mg/l. Øverst tv. den eksisterende situation med
Virksunddæmningen, øverst th. vises situationen med uddybet sluse, og nederst vises
situationen uden dæmning

I Tabel 7-5 er sommermiddelkoncentrationen af klorofyl-a for de tre scenarier vist, og selvom der
er områder på Figur 7-13, hvor der sker en ændring i klorofylkoncentrationen, kan det ikke ses
på de gennemsnitlige koncentrationer for hele fjorden.
Tabel 7-5

Sommermiddelkoncentration af klorofyl-a i Hjarbæk Fjord.

Koncentration

Nutid

Uddybet sluse

Referencesituation

7 µg/l

7 µg/l

7 µg/l
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Sigtdybde over vækstperioden
Ligesom for klorofyl-a forekommer der markante ændringer i sigtdybden i Hjarbæk Fjord, når
belastningsniveauet sænkes til en referencesituation. På Figur 7-14 ses resultaterne af den
gennemsnitlige sigtdybde i vækstperioden for de tre scenarier. Sammenlignet med Figur 7-8 er
der relativt store forbedringer i sigtdybde, men i ingen af de tre situationer opnås maksimale
gennemsnitlige sigtdybder meget større end 3,5 til 4 m.
I Hjarbæk Fjord er ålegræssets dybdegrænse i en referencesituation vurderet til 5.5 m. Det
betyder, at sigtdybden også skal være omkring 5,5 m (underforudsætning af både sigtdybde og
ålegræs defineres ud fra 14% lys), for at ålegræs kan vokse til den dybde. Modellen for Hjarbæk
Fjord kan altså ikke helt genskabe en situation, som kan give ålegræs ud på de dybder, der
historisk er observeret ålegræs på. Tre vigtige mulige forklaringer på dette er:
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Vi har antaget, at fordelingen af uorganiske og organiske næringssalte er den samme i
en referencesituation som i en nutidig belastningssituation – som er en
belastningssituation, der er kædet sammen med nutidens landbrugspraksis. Dette er
sandsynligvis ikke tilfældet for referencesituationen, hvor det må forventes, at andelen
af opløst organisk stof var relativt større end i dag. Dette ligger uden for opgaven at
analysere dette nærmere.



Siden observationerne af ålegræs blev foretaget i begyndelsen af sidste århundrede,
har klimaet ændret sig, og i dag falder der godt 100 mm mere nedbør sammenlignet
med dengang – dermed vil udvaskningen være større i dag end for godt 100 år siden.
Dertil kommer, at temperaturen også er steget siden begyndelsen af sidste århundrede
(lufttemperaturen er steget mellem 1,5 og 2,0 ºC). Effekten af denne temperaturstigning
er ikke velbeskrevet, men på grund af en øget respiration i et varmere klima er det
sandsynligt, at lysbehovet er steget for ålegræs for at modvirke respirationen og
bibeholde den samme ålegræsbiomasse.



Når og hvis ålegræs begynder at etableres i Hjarbæk Fjord, vil de positive effekter af
ålegræs slå igennem. Det drejer sig især om konkurrencen om næringssalte og
ålegræssets stabiliserende virkning på sedimentet. Når og hvis ålegræs etableres, er
det derfor sandsynligt, at lysforholdene forbedres yderligere, og at der dermed kan
vokse ålegræs ud på endnu større dybder.
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Figur 7-14

Sigtdybde i vækstperioden (marts til september). Øverst tv. vises den eksisterende situation
med Virksunddæmningen, øverst th. vises situationen med uddybet sluse, og nederst vises
situationen uden dæmning.

I Tabel 7-6 er middelsigtdybden i vækstperioden for de tre scenarier vist. Som det fremgår af
tabellen, er der modelleret nogle forbedringer ved at åbne mod Lovns Bredning, hvilket kan
skabe forbedrede forhold for ålegræsvækst i fjorden.
Tabel 7-6

Sigtdybde

Middel sigtdybden i vækstperioden i Hjarbæk Fjord.
Nutid

Uddybet sluse

Referencesituation

2,9 m

3,1 m

3,2 m

Ålegræs
Som beskrevet under nutidsbelastningen beregnes der ingen ålegræsbiomasse i Hjarbæk Fjord
for de tre scenarier. I simuleringen, hvor belastningen nedbringes til referenceniveau, begynder
ålegræs derimod langsomt at vokse i Hjarbæk Fjord. Det betyder, at der er en klar
sammenhæng i modellen mellem belastning og ålegræssets muligheder for at spredes i fjorden.
Alle tre scenarier med referencebelastningen skaber grundlag for nogen ålegræsvækst, men
udviklingen er ikke helt identisk. I scenariet med Virksunddæmningen er væksten i de første år
lidt hurtigere end de andre scenarier. Derefter ændres væksten, og scenarierne med en uddybet
sluse eller ingen dæmning viser den største vækst. Der er dog ikke store forskelle, og en
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nærmere analyse af de betydende forhold bør igangsættes, før den endelige beslutning træffes
om eventuelt at fjerne dæmningen helt eller delvist.

Figur 7-15

Den samlede ålegræsbiomasse i Hjarbæk Fjord i de tre scenarier. (Sort) er modelkørsel med
Virkesunddæmningen og referencebelastning, mens (grøn) er med uddybet dæmning, og
(rød) er uden dæmning.

På Figur 7-16 er ålegræsbiomassen den 1/9-2011 for de tre scenarier vist. Her ses det, at
biomassen er højere med større åbning. De højere niveauer findes især i den nordlige del af
fjorden, hvor en større åbning giver forbedrede iltforhold i bundvandet og sediment. Dette får
ålegræsset til at etableres og positive feedback-mekanismer medfører forbedrede lysforhold
generelt.
Det skal dog understreges, at der er mange koblede processer med i denne vurdering, og at
modellen bliver benyttet til at fremskrive en tilstand, der er langt fra det område, hvor modellen
er blevet opstillet og kalibreret. Det konkluderes derfor, at belastningsreduktioner vil skabe et
bedre grundlag for vækst af ålegræs, men den præcise udvikling kan ikke forudses med den
anvendte model.
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Figur 7-16

Ålegræsbiomasse d. 1/9-2011 for de tre scenarier.

Iltkoncentrationer i bundlaget
Den gennemsnitlige koncentration af ilt i bundvandet for situationen med referencebelastning er
vist på Figur 7-17. Igen er det kun små forskelle mellem de tre scenarier, og de største forskelle
er opstået ved at reducere belastningen og ikke, fordi der åbnes mere eller mindre mod Lovns
Bredning. Dette gælder også for varigheden af iltsvind, hvilket kan ses på Figur 7-18, hvor
antallet af dage med koncentrationer under 2 mg/l er vist (antallet af dage med koncentrationer
under 4 mg/l er inkluderet i Bilag B). Der simuleres dog en mindre bedring i den mere åbne
nordlige del af fjorden ved at åbne mod Lovns Bredning, men overordnet set er der ikke store
betydende forskelle mellem de tre scenarier.
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Figur 7-17
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Sommer (juni til september) iltkoncentrationer i mg/l. Øverst tv. vises situationen med
Virkesynd dæmningen, øverst th. vises situationen med uddybet sluse, og nederst vises
situationen uden dæmning.
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Figur 7-18

Antallet af dage med iltkoncentrationer mindre end 4 mg/l. Øverst tv. vises situationen med
Virkesynd dæmningen, øverst th. vises situationen med uddybet sluse, og nederst vises
situationen uden dæmning.

I Tabel 7-7 er opsummeret de gennemsnitlige arealer, som påvirkes af henholdsvis iltsvind <2
mg/l og <4 mg/l i perioden juli til september for de tre scenarier. Tabellen underbygger de
samlede konklusioner om, at der ikke er store forskelle mellem de tre scenarier.
Tabel 7-7

Gennemsnitligt areal med iltsvind i perioden juli til september i Hjarbæk Fjord.
Nutid

Uddybet sluse

2

Areal < 2 mg/l

5 km

Areal < 4 mg/l

23 km

2

2

4 km
2

22 km

Referencesituation
4 km

2

21 km

2

Næringsstofdynamik og -transport til Lovns Bredning
Tilsvarende situationen med nutidsbelastning modelleres ingen væsentlige ændringer i
næringssaltsdynamikken og -transporten af næringssalte ud af fjorden, hvis slusen uddybes
eller dæmningen helt fjernes, se Figur 7-19 og Figur 7-20. Sammenlignes situationen med
referencebelastning med den med nutidsbelastning, er der en større procentvis tilbageholdelse
af kvælstof i systemet (16-17% med referencebelastning mod 12-13% med nutidsbelastning).
Fosfor-tilbageholdelse er for scenarierne 2 og 3 og en referencebelastning procentvis af samme
størrelse som for de samme scenarier med nutidsbelastning.
Overordnet set må det konkluderes, at der ikke er signifikante forskelle mellem de tre scenariers
næringsstoftransport ud af fjorden.

51

Figur 7-19
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Kvælstof-massebudgetter fra Hjarbæk Fjord og Lovns Bredning. Øverst tv. vises den
eksisterende situation med Virksunddæmningen, øverst th. vises situationen med uddybet
sluse, og nederst vises situationen uden dæmning. (I) betyder immobilisering og (R) betyder
retention.
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Figur 7-20

7.2.3

Forfor-massebudgetter fra Hjarbæk Fjord og Lovns Bredning. Øverst tv. vises den
eksisterende situation med Virksunddæmningen, øverst th. vises situationen med uddybet
sluse, og nederst vises situationen uden dæmning. (I) betyder immobilisering og (R) betyder
retention.

Effekter af filtrering fra muslinger
Et spørgsmål vedrørende effekter af at uddybe slusen eller fjerne dæmningen ved
Virksunddæmningen er, om dette vil skabe grundlag for etablering af bestande af sand- og/eller
blåmuslinger i Hjarbæk Fjord og i givet fald hvilken betydning, det kan have på miljøtilstanden i
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fjorden som helhed. Dette er eksempelvis en effekt, der har haft stor betydning for
miljøtilstanden i Ringkøbing Fjord.
Vigtige forudsætninger for etablering af større bestande af muslinger er, at der er adgang til føde
(fytoplankton; klorofyl), og at saltforholdene er i orden. Modellen for Hjarbæk Fjord er, som
nævnt tidligere, baseret på den overordnede Limfjordsmodel. Der er to forhold, der gør sig
gældende for den generelle Limfjordsmodel, som har en betydning for modelleringen af klorofyla i Hjarbæk Fjord:
1. Modellen for Limfjorden modellerer ikke biomassen af muslinger eksplicit, som det
eksempelvis er gjort i modellen for Ringkøbing Fjord, se /10/. I Limfjordsmodellen
modellerer udelukkende et græsningstryk, som korrigeres for iltindhold og fødegrundlag.
2. I den overordnede Limfjordsmodel er der ikke kalibreret specifikt på Hjarbæk Fjord, og
der er derfor valgt en tilgang, hvor der for hele Limfjorden er benyttet et specifikt og
ensartet potentielt græsningstryk fra muslinger på organisk partikulært materiale.
På grund af de to forhold kan modellen for Hjarbæk Fjord ikke benyttes til at vurdere, om der
kommer en muslingebestand og i givet fald, hvor stor en biomasse der potentielt vil komme.
I det følgende er der gennemført en kvalitativ analyse af, om forholdene i fjorden i forbindelse
med en større åbning mod Lovns Bredning vil ændres, således at muslinger potentielt vil kunne
indvandre og i givet fald, hvilken betydning det vil kunne få for miljøtilstanden.
Som beskrevet i afsnit 7.1, stiger saltholdigheden i Hjarbæk Fjord for både den uddybede sluse
og i situationen uden dæmningen. For at sikre en situation, hvor muslinger kan indvandre og
etablere en betydende biomasse, er det en forudsætning, at saltholdighederne ændres i forhold
til i dag. På Figur 7-21 og Figur 7-22 er saltholdigheden nær bunden vist i form af
overskridelseshyppigheder. I den første figur vises antallet af dage på et år, hvor
saltholdigheden overstiger 13psu. Grænseværdien på 13psu svarer til det laveste niveau, som
sandmuslingelarver kan overleve i. Således fremgår det af figuren, at det nuværende scenarie
giver de dårligste vækstbetingelser for sandmuslinger i Hjarbæk Fjord. Konstruktion af den nye
dybvandssluse vil mærkbart øge den bundnære saltholdighed således, at saltholdigheden bliver
sammenlignelig med situationen uden dæmning, særligt i de dybere dele af Hjarbæk Fjord. I
den inderste del af Hjarbæk Fjord vil vækstbetingelserne fortsat være forværret i forhold til
situationen uden dæmning.
I den anden figur vises antallet af dage på et år, hvor saltholdighed nær bunden ligger under
4psu. Denne grænseværdi svarer til det niveau, som sandmuslinger kan overleve i. Figuren
viser således, at den eksisterende sluse giver øget risiko for muslingedød, særligt i den inderste
del af Hjarbæk Fjord. Konstruktion af den nye dybvandssluse vil mærkbart forbedre dette
forhold. Langs den yderste halvdel af Hjarbæk Fjord og langs de dybere dele af fjorden vil
forholdene være sammenlignelige med situationen uden dæmning.
Der er altså noget, der tyder på, at forholdene i fjorden kan ændres således, at muslinger
potentielt kan indvandre til fjorden.
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Figur 7-21

Sammenligning af overskridelseshyppighed for saltholdighed nær bunden. Grænseværdien
på 13psu svarer til det laveste niveau, hvor sandmuslingelarver kan overleve. Resultaterne
er baseret på 5 års simuleringer (2007-2011).
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Figur 7-22

Overskridelseshyppighed for saltholdighed nær bunden. Grænseværdien på 4psu svarer til
det niveau, hvor eksisterende sandmuslinger vil dø, hvis saltholdigheden falder yderligere.
Resultaterne er baseret på 5 års simuleringer (2007-2009).

Analysen af Virksunddæmningens effekt på miljøtilstanden i Hjarbæk Fjord omfatter, som nævnt
tidligere, ikke en modelbaseret vurdering af virkninger på biomassen af muslinger. I stedet er det
med modellen undersøgt, hvilken indflydelse græsningstrykket har på miljøtilstanden i dag.
Dette er gjort ved at afvikle modellen med og uden græsningstryk for scenarie 1 (forhold som de
er i dag mht. dæmning, sluse og belastning).
Scenarie 2 og 3 inkluderer allerede et græsningstryk fra muslinger. Dette er sandsynligt, da
saltforholdene vil kunne understøtte nogen muslingebiomasse. Scenarie 1 underbygger derimod
ikke muslinger, hvorfor det er relevant at undersøge forskellen mellem en situation med og uden
muslinger.
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Der er dog flere forudsætninger for, at muslinger skal kunne indvandre og etablere en
betydende biomasse. Én vigtig forudsætning - udover saltholdighederne - er, hvorvidt der ikke
forekommer iltsvind i bundvandet i længere perioder. Som det fremgår af Figur 7-10, er der i
situationen med nutidsbelastning store arealer af Hjarbæk Fjord, hvor iltindholdet er mindre end
2 mg/l i længere perioder, hvorfor der reelt ikke kan forventes muslinger på dybder større end 2
til 3 m for alle tre scenarier.
I forhold til en situation med referencebelastning er det en forudsætning, at belastningen kan
understøtte en produktion af alger, der kan opretholde en betydende biomasse af muslinger.
Dette er ikke undersøgt, men det er dog sandsynligt, at der kan oprettes en vis biomasse.
På Figur 7-23 vises sommerkoncentrationer af klorofyl-a og sigtdybde gennem vækstperioden
uden græsningstryk fra muslinger og for de to belastningssituationer (nutidsbelastning og
referencebelastning). Figuren skal sammenlignes med Figur 7-7 og Figur 7-8, henholdsvis Figur
7-13 og Figur 7-14.
Når græsningen ikke inkluderes i modellen, som det er tilfældet på Figur 7-23, får det naturligvis
en betydning for koncentrationen af klorofyl-a og sigtdybden i fjorden. Der er stadigvæk høje
koncentrationer af klorofyl-a og dårligt sigt, når belastningen er som i dag. Især på de lavvande
områder øges koncentrationerne af klorofyl-a, mens sigtdybden falder. Da muslingernes
græsningstryk i modellen reguleres i forhold til iltkoncentrationerne betyder det, at det især er på
de lavvandede områder, at effekten af at fjerne græsningstrykket er tydeligst.
I udløbet fra fjorden ses mindre ændringer, ligesom der i den centrale og dybere del af fjorden
heller ikke ses de store forskelle med og uden græsning fra muslinger.
Effekten af græsning, henholdsvis ingen græsning fra muslinger, er også tydelig på sigtdybden.
I en situation med nutidsbelastning er det især på de lavvandede områder, at der ses en effekt,
mens græsningen fra muslinger har relativt stor betydning for sigtdybden i en situation med
referencebelastning. Det skal dog i denne sammenhæng nævnes, at der ikke er analyseret på,
hvorvidt græsningen fra muslingerne er overvurderet i forhold til den mængde af organisk
materiale, der produceres i fjorden.
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Figur 7-23

Sommer klorofyl-a koncentrationer i mg/l (øverste panel) og sigtdybde i vækstperioden
(marts til september) (nederste panel). Tv. vises situationen men nutidsbelastning, og th.
vises situationen med referencebelastning.

Som det fremgår af Tabel 7-8, er det bestemt en effekt på miljøtilstanden, når der ikke
inkluderes græsning fra muslinger. Det er som nævnt ikke en effekt, som er tydelig på
moniteringsstationen i udløbet fra fjorden til Lovns Bredning, men den overordnede miljøtilstand
påvirkes. Algekoncentrationerne øges, og sigtdybderne sænkes, når der ikke inkluderes
filtrering fra muslinger.
Selvom modellen er kalibreret med muslinger som en del af den generelle Limfjordsmodel, er
der dog ikke noget, der tyder på, at indvandrende muslinger kan afhjælpe de høje
koncentrationer af klorofyl-a og de lave sigtdybder. Tilstanden ændres fra 37 µg/l til 30 µg/l, når
der inkluderes græsning, og sigtdybden går fra 1,8 m til 2,2 m. Det giver procentvise store
ændringer (omkring 20-25%), men ikke tilstrækkeligt til at ændre den overordnede miljøtilstand i
fjorden.
Tabel 7-8
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Sommermiddelkoncentration af klorofyl-a og middel sigtdybde i vækstperioden i Hjarbæk
Fjord. Begge belastningsscenarier er uden græsning fra muslinger.
Nutid

Referencesituation

Koncentration

37 µg/l

8 µg/l

Sigtdybde

1,8 m

2,5 m
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8 Konklusion
Effekten af Virksunddæmningen på miljøtilstanden i Hjarbæk Fjord er blevet analyseret for en
situation med nutidsbelastning og en situation med referencebelastning. Analysen har
adresseret effekter på saltholdigheden, stratificering og på de vigtigste miljøparametre: Klorofyla, sigtdybde, ilt i bundvandet, ålegræs og næringsstoftransporten til Lovns Bredning.
Den overordnede konklusion er, at mens Virksunddæmningen har stor effekt på saltholdigheden
og stratificeringen i fjorden, så er det begrænset hvilke effekter den har på miljøparametrene.
Ved at øge åbningen mod Lovns Bredning skabes et kraftigere springlag mellem bund- og
overfladevand, hvorfor den modellerede effekt af denne øget åbning faktisk ser ud til at forværre
situationen i fjorden. Der modelleres dog kun små forskelle mellem de tre scenarier.
Den langt største effekt på miljøtilstanden opnås gennem næringsstofreduktioner. Igennem
reduktioner til referenceniveau falder klorofylkoncentrationerne fra godt 30 µg/l i dagens
situation til godt 7 µg/l, svarende til en reduktion på næsten 80%. Reduktionen i klorofyl giver
anledning til forbedrede sigtdybder og en begyndende ålegræsvækst.
Vurderet ud fra saltforholdene vil en større åbning mellem Hjarbæk Fjord og Lovns Bredning
skabe grundlag for indvandring af muslinger. Analysen af Virksunddæmningen har ikke eksplicit
inkluderet modellering af muslinger og ændringer i muslingernes græsningstryk, men en
følsomhedsanalyse viser, at en øget bestand af muslinger under nutidsforholdene kan reducere
klorofylniveauet med 20-25%, hvilket svarer til en ændring i klorofyl-a på ca. 7 µg/l. Sigtdybden
øges med ca. 0,4 m. Procentvis er det store ændringer, men da miljømålet for klorofyl er 9 µg/l
(og status i dag er omkring 30 µg/l), og at sigtdybden, som beskrevet tidligere, skal øges til cirka
5,5 m (i dag er sigtdybde omkring 2 m), er det ikke tilstrækkeligt til at ændre miljøtilstanden i
fjorden til god økologisk tilstand.
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BI LAG A – Salt ho ldi gh e der
Isopleth plots af saltholdigheder i Hjarbæk Fjord
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Isopleth plots af saltholdigheder i Hjarbæk Fjord

A

Isopleth plots af saltholdigheder i Hjarbæk Fjord

Figur 9-1

Isopleth plot af saltholdigheden i punkt 1 (se Figur 7-4). På figuren er bunddybden konstant,
mens variationen nær overfalden afspejler vandstandsvariationer i fjorden.

A-1

Figur 9-2

A-2

Isopleth plot af saltgradienten i punkt 1 (se Figur 7-4) udtrykt som forskellen mellem
saltholdigheden i lag z+1 minus saltholdigheden i lag z. På figuren er bunddybden konstant,
mens variationen nær overfalden afspejler vandstandsvariationer i fjorden.
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Isopleth plots af saltholdigheder i Hjarbæk Fjord

Figur 9-3

Isopleth plot af saltholdigheden i punkt 2 (se Figur 7-4). På figuren er bunddybden konstant,
mens variationen nær overfalden afspejler vandstandsvariationer i fjorden.

A-3

Figur 9-4

A-4

Isopleth plot af saltgradienten i punkt 2 (se Figur 7-4) udtrykt som forskellen mellem
saltholdigheden i lag z+1 minus saltholdigheden i lag z. På figuren er bunddybden konstant,
mens variationen nær overfalden afspejler vandstandsvariationer i fjorden.
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BI LAG B – Ø kolog iske ef f ekt er
Iltforhold
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Iltforhold

B

Iltforhold
Nutidsbelastning

Figur 9-5

Antallet af dage med iltkoncentrationer mindre end 4 mg/l. Øverst tv. vises situationen med
Virksund-dæmningen, øverst th. vises situationen med uddybet sluse, og nederst vises
situationen uden dæmning.

B-1

Referencebelastning

Figur 9-6

B-2

Antallet af dage med iltkoncentrationer mindre end 4 mg/l. Øverst tv. vises situationen med
Virksund-dæmningen, øverst th. vises situationen med uddybet sluse, og nederst vises
situationen uden dæmning.
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