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Resumé af projektbeskrivelse for projekt om sammenhænge i det marine miljø  
– andre presfaktorer end næringsstoffer 
 

Baggrund 

Vandrammedirektivet foreskriver, at der i vandområdeplanerne skal gives et resumé af signifikante 

menneskabte belastninger, eller presfaktorer, og deres virkninger for overfladevandets tilstand, og at 

det skal vurderes, hvor påvirkelig vandområdernes tilstand er over for de anførte belastninger.  

Der er en række menneskabte presfaktorer som potentielt har betydning for tilstanden i det marine 

miljø, herunder den økologiske tilstand i kystvande, som vurderes efter Vandrammedirektivet (VRD). I 

kystområderne skal den økologiske tilstand ifølge VRD primært vurderes på baggrund af biologiske 

forhold, kvalitetselementerne makroalger og angiospermer (f.eks. ålegræs), fytoplankton og bunddyr. 

Yderligere kan støtteparametre, der har betydning for de biologiske kvalitetselementer, inddrages, 

eksempelvis iltkoncentration og sigtdybde. 

 

Forskning har tidligere vurderet, at den mest betydende presfaktor er belastningen med nærings-

stofferne kvælstof og fosfor, hvoraf kvælstof har størst betydning, som dokumenteret i det marine 

modelprojekt og øvrige forskningsbaserede udredninger, som ligger til grund for den marine del af 

Vandområdeplanerne 2015-2021. Betydningen af fosfor for tilstanden i det marine miljø vil blive 

belyst i et andet MST projekt til forberedelse af Vandområdeplan 3: ”Fosforkortlægning af 

dyrkningsjord og vandområder i DK”, samt indgå i marine modelberegninger i forbindelse med 

beregning af indsatsbehov og målbelastninger. Potentielle effekter af klimaforandringer forventes 

håndteret i et særskilt projekt, se endvidere afsnit 3 om afgrænsninger. 

En række andre presfaktorer kan have betydning for tilstanden i det marine miljø. Det kan være: 

fiskeri blandt andet med bundskrabende redskaber, klapning, råstofindvinding, bundsedimenters 

beskaffenhed, invasive arter, mikroplast, klimaforandringer og fysiske anlæg som sluser og hav-

neanlæg mv. Der findes imidlertid ikke en samlet vurdering og fremstilling af de øvrige marine 

presfaktorer, og den eksisterende viden om de enkelte presfaktorer og deres potentielle effekt på 

miljøtilstanden, samt evt. interaktion mellem effekterne af presfaktorerne er heller ikke samlet eller 

kvantificeret. 

 

Den internationale evaluering af kvælstofmodeller (oktober 2017) konkluderede i forhold til andre 

presfaktorer i det marine miljø, at det er i overensstemmelse med Vandrammedirektivet at fokusere på 

vandkvalitet og næringsstofbelastningen med henblik på understøttelse af god økologisk tilstand. Den 

internationale evalueringsrapport vurderer dog også, at det er vigtigt at inddrage andre presfaktorer 

end næringsstoffer i overordnede vurderinger i forbindelse med oprettelse af god økologisk tilstand. 

Denne anbefaling vil blive tilgodeset i gennemførelsen af dette projekt. 
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Projektets formål 

Formålet med projektet er at udvikle en samlet forskningsbaseret viden om andre marine presfaktorer 

- ud over næringsstofbelastning – der kan påvirke den økologiske tilstand i de marine vandområder, jf. 

Vandrammedirektivet (VRD). Resultaterne skal inddrages i Vandområdeplan 2021-2027. Der vil blive 

fokuseret på presfaktorernes effekt på de biologiske kvalitetselementer, som vurderingen af den 

økologiske tilstand skal baseres på. I det omfang data tillader det vil støtteparametre for 

kvalitetselementerne, som iltkoncentration og lysgennemtrængning, også inddrages. 

En af opgaverne i projektet vil være at identificere de presfaktorer, som det er relevant at inddrage i 

projektet. Der skal laves en beskrivelse af hver presfaktors påvirkningsmekanisme(r) og i det omfang, 

det er muligt en vurdering af de enkelte vandområders følsomhed overfor presfaktoren. Dette skal 

resultere i en kortlægning (GIS) af betydningen af hver presfaktor i hvert vandområde for 

kvalitetselementerne i det omfang, der er datagrundlag herfor. Projektet skal samtidig identificere 

både videnshuller og datamangler indenfor området. Endelig skal projektet vurdere om der er 

kumulerede effekter af eller interaktioner mellem presfaktorerne, det gælder både presfaktorer 

omfattet af projektet og presfaktorer som næringsstoffer. 

 

Liste over presfaktorer 

Følgende liste over presfaktorer vil blive belyst i projektet. 

1. Dansk erhvervsfiskeri 

a. Effekter af bundskrabende redskaber 

b. Mulige kaskadeeffekter i fødenettet 

2. Råstofindvinding 

3. Klapning og graveaktiviteter 

4. Fysiske anlæg (fx sluser og dæmninger) 

5. Invasive arter (4-10 udvalgte arter) 

6. Mikroplast 

7. Miljøfarlige stoffer 

8. Skibstrafik 

9. Ændringer i sedimentstruktur  

 

Projektets afgrænsning 

I dette projekt defineres presfaktorer som værende antropogene. En forudsætning for en egentlig 

analyse og/eller kortlægning af en potentiel presfaktor er, at der både kan dokumenteres en teoretisk 

påvirkningsmekanisme baseret på offentliggjorte videnskabelige resultater og, at der er datagrundlag 

for at bestemme en evt. effekt på kvalitetselementerne i vandplanområderne. Som nævnt vil effekten af 

fosfor og kvælstof blive håndteret i særskilte MST projekter. I forhold til klimapåvirkning har Aarhus 

Universitet tidligere udarbejdet en rapport, der fremskriver, hvorledes de biologiske 

kvalitetselementer påvirkes af klimaforandringer. De væsentligste klimaændringer beskrevet i 

rapporten er vind, øget temperatur og øget næringsstoftilførsel som følge af øget nedbør. Overordnet 

set fastslår rapporten, at klimaforandringerne allerede nu påvirker de økologiske kvalitetselementer. 

En væsentlig konklusion er dog samtidig, at der stadig er væsentlige ”huller” i vidensgrundlaget. 

Klimaforandringer har en grundlæggende karakter og indflydelse på en række forhold af betydning for 

vandplanlægningen. Det er et omfattende og komplekst emne, som forventes løftet via et særskilt 

projekt. I nærværende projekt fokuseres på presfaktorer med en mere direkte kobling til det marine 

miljø. 

 

Ændringer i sedimentet forårsaget af organisk belastning, med eks. store mængder fytoplankton, er 

koblet til tilførslen af næringsstoffer og er en direkte afledt effekt af næringsstoftilførslen. 

Sedimentændringer medfører flere steder substratændringer, som kan have betydning for plante- og 

dyresamfund. 
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Presfaktorer, der ikke vurderes at have betydning for opfyldelse af miljømålene i henhold til 

vandrammedirektivet, vil ikke indgå i nærværende projekt, eksempelvis støj. 

 

Projektet vil ikke redegøre for, hvilke tekniske eller administrative foranstaltninger der kan regu-lere 

påvirkningen. Dette er en forvaltningsmæssig opgave, som ikke vil blive løftet i nærende projekt, der 

udelukkende er et forsknings- og udviklingsprojekt. 

 

 


