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Presfaktorer - definitioner 

• Minus N og P 

• Minus klima 

• Antropogene – minus evt. ubalancer i naturligt 
forekommende organismer 

• Aktuelle faktorer – ikke historiske (en arbitrær grænse ved 
5-10 år bag i tid, fx er stenfiskeri ude) 
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Presfaktorer 
• Fiskeri 

–Direkte fysisk påvirkning + resuspension 
–Kaskadeeffekter 

• Råstofindvinding 
• Klapning og graveaktiviteter 
• Effekt af fysiske anlæg som sluser, dæmninger mm 
• Mikroplast 
• Miljøfarlige stoffer 
• Invasive arter 
• Skibstrafik 
• Sedimentændringer 
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Presfaktorer - analyseforudsætninger 

• Presfaktoren skal analyseres for påvirkningsmekanisme 

• Presfaktorernes påvirkning skal beskrives/kvantificeres ift. 
kvalitetselementerne, støtteparametrene (sigtdybde, 
iltkoncentration) og principielt indikatorerne dvs. 
klorofylkoncentration, ålegræssets dybdegrænse og DKI  

• Analyserne skal foregå på vandområde-niveau – det stiller 
krav til data og hvor presfaktoren foregår 

• Analyserne skal kunne tillade sammenligning mellem 
faktorer 

• Der skal analyseres for om presfaktoren er kumulativ 
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Opgaveløsning 
• Kan der teoretisk beskrives en påvirkningsmekanisme for en 

given presfaktor og kvalitetselementerne? 
• Kan en påvirkningsmekanisme dokumenteres og evt. 

kvantificeres? 
• Findes der data der kan lede til en egentlig analyse? 
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Review 

Analyse (på vandområde-niveau) 

• Presfaktorer og områder 

Sedimentændringer 

Kumulering af presfaktorer 

1 
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Opgaver og leverancer 

• Screening af hvilke presfaktorer der har betydning (fase 1) 
–Review-rapport 

• Selvstændig analyse af sedimentændringer (fase 1) 
–Selvstændig rapport 

• Analyse af fiskerieffekter (fase 2) 
–Arbejdet går i gang nu uafhængigt af review 

• Analyse af presfaktorer udvalgt på baggrund af 
screeningen (fase 2) 

–Det kan forventes at nogle presfaktorer falder ud 
• Analyse af hvordan presfaktorer kan kumuleres (fase 2) 

–Vi forventer inddragelse af andre eksperter, indgår som 
delrapport i hovedrapporten 
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Bemanding 
• Fase 1: DTU Aqua + Aarhus Universitet 

–Styregruppe: Jens Kjerulf Petersen, Henrik Gislason, 
Anna Rindorf, Jens Würgler Hansen, Signe Höglund, 
Karen Timmermann 
 

• Fase 2: DTU Aqua + (Aarhus Universitet) + ?? (i 
afhængighed af resultaterne af fase 1) 
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Tidsfrister 
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