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Baggrund

• For kystvande bestemmes indsatsbehov og målbelastninger i dag ved hjælp af statistiske såvel som 

mekanistiske modeller. 

• Udgangspunkt i nuværende klima og nuværende målte økologiske tilstand

• Modelberegninger (med nuværende klima) af effekten på den enkelte indikator af ændringer i næringsstoftilførsler 

bestemt for hvert vandområde

• Effekt-sammenhæng og viden om tilstand og mål afgør evt. indsatsbehov
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Formål

• Vurdere effekten af klimaændringer på det indsatsbehov for reduceret næringsstoftilførsel, der kan 

være for at opnå miljømålsætningen i henhold til Vandrammedirektivet (VRD), og helt specifikt at 

vurdere den del af indsatsbehovet, der skyldes ændringer i klimaet siden år 1900

• Med andre ord: Hvad ville indsatsbehovet være såfremt klimaet var som i år 1900

• Hvorfor år 1900?
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Afgrænsning

• Projektet skal analysere effekterne af klimaændringer ift. indsatsbehov

• Fokus på de ændringer, der er er sket siden år 1900 og dermed ikke fremtidige klimaændringer

• Projektet skal ikke beregne referenceværdier af fx klorofyl-a (pågår i modelanvendelsesprojekt), 

men de klimaændringer, der benyttes i dette projekt kommer også til at indgå i beregninger af 

referenceværdier. 



Projektet

• Todelt projekt

• Del 1 (igangværende):

• Indsamling af data

• Vurdering af umiddelbare/forventede effekter 

• Metodeudvikling

• Del 2 (under udarbejdelse):

• Afvikling af modelscenarier

• Data behandling

• Analyse af effekterne i de anvendte modeller

• Ekstrapolation til alle vandområder
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Metode

• Modeludvikling af mekanistiske modeller danner baggrund for projektet (se tidligere 

referencegruppemøder)

• Udvikling af 11 mekanistiske modeller -> i dette projekt indgår 2 af disse modeller (en regional og en fjordspecifik 

model)

• Modelforceringer:

• Meteorologi: Vind (styrke og retning), lufttryk, lufttemperatur, luftfugtighed, skydække og solindstråling

• Ferskvandsafstrømning (lokal og regional)

• Næringsstoftilførsler (lokale og regionale) – landbaserede og depositioner

• Tæt kobling til projekt om ”Opgørelse af udledningen af næringssalte omkring år 1900”

• ….. Men med et twist!
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Metode

• Klorofyl-a

• Effekten af klimaændringer beregnes med mekanistiske modeller (baseret på to mekanistiske modeller dækkende 

flere vandområder)

• Ålegræs

• Vandtemperaturer indgår i fysiologisk ålegræsmodel: Der udvikles og afvikles en fysiologisk ålegræsmodel og en 

GIS model for at bestemme klimaets betydning på ålegræs dybdegrænse. 

• Det er især betydningen af temperaturændringer, som her vil blive inkluderet i analysen.

• Ålegræs modellen vil blive afviklet for hovedparten af de danske vandområder, således at klimaændringers 

effekter for ålegræs vil blive afdækket for et bredt range af fx vanddybder og sedimentforhold

• Princippet: Benytter den fysiologiske model i de to temperatur-regimer -> benytter forskellen til at analysere 

potentielle forskelle i dybdegrænserne
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Klima forhold i år 1900

• Baseres på viden fra projekt ”Opgørelse af udledningen af næringssalte omkring år 1900”

• Der analyseres på:

• Nedbør

• Vindstyrke

• Luft temperaturer

• Der analyseres ikke på:

• Luftfugtighed

• Skydække

• Solindstråling

• Evt. kigges gamle DMI dokumenter igennem for at se om der er åbenlyse forskelle som evt. kan 

indarbejdes i modellerne
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Klimaændringer

• Klimaændringer (fra år 1900 projekt):

• Vindstyrkeændringer: Under udarbejdelse

• Ændringer i nedbør: 

• Mere nedbør i dag!

• Sammenlignet med målt nedbør (1914-1950): ~60 mm

• Lokale forskelle

• Temperaturændringer:

• ~1 ºC varmere i dag

• Klimaets betydning for indsatsbehov i kystvande:

• Varmere vand påvirker ålegræssets respiration -> dybdegrænsen rykkes (måske) ind på lavere vand

• Øget nedbør påvirker udvaskningen af næringssalte -> potentiel påvirkning af sommer-klorofyl-a og lys
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Princippet



Data

• År 1900 reference:

• År 1900 meteorologi (vind, lufttryk, lufttemperatur, nedbør, skydække og fugtighed). I projektet vil vi benytte de 

meteorologiske data vi allerede benytter i dag, men korrigere data således af forskellen mellem nuværende klima 

og datidens klima afspejler klimaændringerne. Fx at det er blevet varmere, måske 1 °C varmere (vi vil koordinere 

med sideløbende klimaprojekt på oplandssiden med henblik på at introducere tilsvarende klimaændringer)

• Nutidig tilstand:

• Nuværende meteorologi (vind, lufttryk, lufttemperatur, nedbør, skydække og fugtighed).

• Nuværende ferskvandstilførsler (Q) og næringsstoftilførsler (TN og TP). Disse data svarer til de officielle 

tilførselsdata beregnet og leveret af AU som en del af havbelastningen. 

• Nuværende atmosfæriske depositioner.

• Alle data er allerede inkluderet som en del af modeludviklingen og modelkalibrering/-validering for de marine 

modeller. 
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Data

• Klimakorrigeret tilstand :

• Nuværende meteorologi (se forrige slide)

• Ferskvandstilførsler (Q) og næringsstoftilførsler (TN og TP): Beregnet tilførsler under daværende meteorologi (år 

1900), men koblet til nuværende landskabs- og landbrugspraksis. Disse data findes ikke i dag og skal beregnes 

under nærværende projekt.

• Atmosfæriske depositioner: Tilsvarende tilførslerne vil det være metodemæssigt mest korrekt at gennemregne et 

scenarie med daværende meteorologi og nuværende emmisioner. Om dette er en mulighed vil vi undersøge 

igennem forprojektet
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Klima-andel



Tak for Jeres opmærksomhed

© DHI Photo: Peter Bondo Christensen


