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Den videnskabelige baggrund

• Konklusioner:
• De undersøgte 6 

makroalgeindikatorer er 
korrelerede og der er en vis 
redundans

• Det anbefales at fortsætte med:
• Cumulative algae cover (0-100 %)
• Fraction of opportunists (0-100%)
• Number of late-

successional/perennial species



Bundvegetation kvalitetselement

Kvalitetselement

Makroalger og angiospermer

Makroalger Angiospermer
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Tidsplan for makrofytprojektet
Opgaver
1. Forskrift for beregning af makroalgeindikatorer
2. Programmering af beregninger
3. Udvikling af indikatorer for andre blomsterplanter
4. Bestemmelse af referenceværdier og grænseværdier
5. Historiske data for andre blomsterplanter end ålegræs og makroalger
6. Sammenligning af grænseværdier med ålegræs og sigtdybde
7. Kombineret indeks for makroalger og ålegræs

Men der er nye aktiviteter i projektet
• Genberegning af indikatorer for blomsterplanter og kransnålalger
• Sammenligning af lysbehov for ålegræs og andre blomsterplanter 
• Evt. beregning af referenceværdier og grænseværdier for andre blomsterplanter
• Interkalibrering med Sverige og Tyskland
• Værktøj til samlet tilstandsvurdering



1+2. Makroalgeindikatorer



Forskellige indikatorer
• Total dækning
• Kumulativ dækning
• Kumulativ dækning af 

opportunister
• Kumulativ dækning af flerårige 

arter
• Andel af opportunister
• Artsrigdom af flerårige arter



Hvilke variationer påvirker 
makroalgernes dækningsgrader?
• Fysisk påvirkning på lavere dybder
• Dybde-afhængighed
• Substrat-afhængighed (>10% egnet substrat)
• Variation langs et transekt
• Variation mellem transekter
• Variation mellem år
• Variation mellem måneder (højst i august)
• Variation mellem dykkere



Den statistiske problemstilling

Denne problemstilling kan ikke løses i Excel, men skal kodes i et statistik program



Dybde og substrat ”korrektion” af 
data



Eksempel med svenske data



Indikatorerne responderer 
hovedsageligt på TN og salinitet



Konfidens på indikatorerne

Indsamlingen af data fra transekter har stor betydning for den samlede usikkerhed på indikatorerne for et 
vandområde



Hvordan skal vi så operationalisere 
disse beregninger?



3. Udvikling af indikatorer for 
andre blomsterplanter



Undersøgte indikatorer
• Max dybdegrænse for andre 

blomsterplanter
• Hovedudbredelse for andre 

blomsterplanter
• Dækningsgrad for andre 

blomsterplanter

• Max dybdegrænse for kransnålalger
• Hovedudbredelse for kransnålalger
• Dækningsgrad for kransnålalger

Havgræs

Vandaks

Vandkrans

Ca. 10 fjorde

Ca. 17 fjorde



Undersøgte indikatorer
• Max dybdegrænse for andre 

blomsterplanter
• Hovedudbredelse for andre 

blomsterplanter
• Dækningsgrad for andre 

blomsterplanter

• Max dybdegrænse for kransnålalger
• Hovedudbredelse for kransnålalger
• Dækningsgrad for kransnålalger

Guldborgsund

Dybsø Fjord, Guldborgsund, 
Korsør Nor, Lindelse Nor



Undersøgte indikatorer
• Max dybdegrænse for andre 

blomsterplanter
• Hovedudbredelse for andre 

blomsterplanter
• Dækningsgrad for andre 

blomsterplanter

• Max dybdegrænse for kransnålalger
• Hovedudbredelse for kransnålalger
• Dækningsgrad for kransnålalger

Havgræs

Vandaks

Vandkrans



Undersøgte indikatorer
• Max dybdegrænse for andre 

blomsterplanter
• Hovedudbredelse for andre 

blomsterplanter
• Dækningsgrad for andre 

blomsterplanter

• Max dybdegrænse for kransnålalger
• Hovedudbredelse for kransnålalger
• Dækningsgrad for kransnålalger



Status/udfordringer andre 
blomsterplanter
• Indikatorer for dybdegrænser for andre 

blomsterplanter er testet og vil kunne anvendes til 
tilstandsvurdering

• Andre potentielle indikatorer er ikke velegnede
• For områder med flere arter (udover ålegræs) bør 

der anvendes en fælles indikator!
• Der findes ingen reference eller grænseværdier

• Historiske data?
• Analyse om dybdegrænser for havgræs, vandaks og 

vandkrans svarer til ålegræs!



5. Historiske data for andre 
blomsterplanter

Kilder:
- Rosenvinge 
- Petersen
- Ostenfeld
- Steemann-Nielsen
- M.fl.



5. Historiske data for andre 
blomsterplanter
Konklusioner
• Datasættet er stort, men hovedsageligt kvalitativt
• Datasættet kan derfor ikke bruges til at bestemme 

referenceværdier for makroalgeindikatorer
• Der kan måske udledes dybdeudbredelse for 

kransnålalger (n=1007) og andre blomsterplanter 
(n=1225) for enkelte områder



4+6. Bestemmelse af reference og 
grænseværdier for makroindikatorer
Metoder ift. CIS guidelines
• Upåvirkede områder findes ikke
• Historiske data er ikke kvantitative og kan ikke 

anvendes for makroalgeindikatorerne
• Modelberegninger

• Dynamiske modeller indeholder ikke makroalger
• Empiriske modeller er etableret i FR683 og SR93

• Ekspertvurdering?



Grænseværdier baseret på 
salinitet og TN/sigtdybde

Forudsætter at der findes grænseværdier for TN/sigtdybde i alle områder



7. Kombineret indeks

Indikatorskala

EQ
R-

sk
al

a

Klassegrænser og reference sættes individuelt på indikatorskalaen
efter bedste videnskabelige metode

På EQR-skalaen
harmoniseres
klassegrænser



Kombination af indikatorer med 
usikkerhed

Økologisk status

Biologiske 
kvalitetselementer
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”One-out-all-out”

?

?
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Usikkerhed
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Tidsplan for makrofytprojektet
Opgaver
1. Forskrift for beregning af makroalgeindikatorer
2. Programmering af beregninger
3. Udvikling af indikatorer for andre blomsterplanter
4. Bestemmelse af referenceværdier og grænseværdier
5. Historiske data for andre blomsterplanter end ålegræs og makroalger
6. Sammenligning af grænseværdier med ålegræs og sigtdybde
7. Kombineret indeks for makroalger og ålegræs

Men der er nye aktiviteter i projektet
• Genberegning af indikatorer for blomsterplanter og kransnålalger
• Sammenligning af lysbehov for ålegræs og andre blomsterplanter 
• Evt. beregning af referenceværdier og grænseværdier for andre blomsterplanter
• Interkalibrering med Sverige og Tyskland
• Værktøj til samlet tilstandsvurdering
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