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Videreudvikling af 
modeller

Status

Statistiske modeller
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Bayesianske klorofyl modeller
Ambition:

Udvikle modeller for klorofyl som beskriver år-til-år variationerne på den enkelte lokalitet med fokus på 

kvantificering af effekter af næringsstoftilførsler

Konceptuel model: 
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Sommer-Klorofyl modeller

• Der er opstillet modeller for 42 stationer

• 32 indeholder load (N+P) som forklaringsvariabel 

• 21 er signifikant på 95% niveau, 30 er signifikant på 68%

• Pt i gang med at adskille afhængighed i en P komponent og en N komponent

• Nogle stationer er ikke næringsstofbegrænsede og derfor ingen kvantificerbar sammenhæng mellem load og 

klorofyl-a. Metoder til håndtering undersøges.

• Validering af modeller pågår
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Kerteminde/Kertinge Nor
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Nissum Bredning
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Der arbejdes pt med…..

• Validering af sommer klorofyl-a modeller

• Dokumentation af modelmetode og resultater

• Håndtering af vandområder, som ikke er næringsstofbegrænsede

• Opstart af lysmodeller – beregning af indikatorer
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Videreudvikling af 
modeller

Status

Mekanistiske modeller
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Status

• HD modeller:

• Alle modeller er færdigudviklet – Sydlige Bælthav er i produktion

• Dokumentation

• Indre Danske Farvande (IDF modellen)

• Nordsø-modellen

• Roskilde Fjord modellen

• Ringkøbing Fjord modellen

• Nissum Fjord modellen

• Smålandsfarvandsmodellen (fremsendt ved sidste følgegruppemøde)

• Dokumentation undervejs

• Odense Fjord modellen

• Limfjorden-modellen

• Mariager Fjord modellen

• Sydlige Bælthavsmodellen

• Nordlige Bælthavsmodellen
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Præsentation af modelresultater 

http://rbmp2021-2027.dhigroup.com
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Status

• Biogeokemi – ECO Lab modeller:

• Modeludvikling afsluttet

• Odense Fjord model

• Roskilde Fjord model

• Limfjorden-modellen

• Mariager Fjord modellen

• Ringkøbing Fjord modellen

• Modeludvikling pågår

• Nordsø-modellen 

• IDF-modellen (er afhængig af Nordsø-modellen)

• De 3 lokalmodeller (er afhængige af IDF-modellen)

• Nissum Fjord modellen

• Dokumentation

• Endnu ikke påbegyndt

• Endnu ikke på hjemmesiden
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Beregning af Målbelastning (den korte forklaring)

• Beregning af Målbelastning:

• Indikator – Iht. VRD er der en række kvalitetselementer, der skal 

adresseres, og kvalitetselementerne vurderes ud fra en eller 

flere indikatorer

• Tilstand – Baseret på målinger (eller målinger i kombination med 

modeller) bestemmes aktuel tilstand for den enkelte indikator for 

alle vandområder  

• Mål – Baseret på historiske målinger (ålegræs dybdegrænse) 

eller modeller (klorofyl-a) er referencetilstand fastlagt og omsat til 

et miljømål

• Respons – Baseret på modeller fastlægges det enkeltes 

vandområdes næringsstof-følsomhed (efterfølgende benævnt 

‘hældning’)

• Målbelastning – beregnes ud fra viden om forskellen mellem 

tilstand og mål – og viden om næringsstof-følsomheden
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Referencetilstand

Metode til bestemmelse af referenceværdier for 

klorofyl-a
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Reference klorofyl-a (metode)

Bestemmelse af reference klorofyl-a koncentrationer så sikkert som muligt i så mange DK vandområder som muligt

• Anvender år 1900 som proxi for ”upåvirket tilstand”

• Data (klima og tilførsler) for år 1900 kommer fra DMI, AU og GEUS (Projekt: Opgørelse af udledningen af 

næringssalte omkring år 1900)

• Deadline: Maj 2019 – data forsinket, og ukendt leveringsdato?

• To typer af marine modeller

• Statistiske modeller og mekanistiske modeller beregner klorofyl-a reference tilstand for en lang række vandområder

• Modellering baseres på klima og næringsstof-tilførsler for år 1900

• Reference værdier midles (i udgangspunktet) mellem de to modeller for de enkelte vandområder 

• For vandområder uden valide modelresultater benyttes en regressionsbaseret tilgang til udbredelse af referenceværdier til 

alle vandområder

• (Hvis regressions-baseret tilgang ikke fungerer benyttes typologi-baseret tilgang)

• Referenceværdier omsættes til miljømål gennem interkalibrerede EQR værdier
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Målbelastning

Metodeudvikling
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Nutidens belastninger (til vilkårligt vandområde)
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Reference-belastning (natur + lille antropogent bidrag)

• Østersø, DK, depositioner, rand

• Sedimenter, N-fiksering etc

Antropogen Østersø-belastning (landbaseret)

Antropogen deposition (DK+andre lande)

Antropogen Nordsørand (aktuel for IDF-model)

Antropogen DK-belastning (landbaseret)
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Bestemmelse af Næringsstof-følsomhed (DK-N)
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Bestemmelse af Næringsstof-følsomhed (DK-P)
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Bestemmelse af Næringsstof-følsomhed (Østersø)
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Bestemmelse af Næringsstof-følsomhed (Atmosfære)

© DHI

N-

depositioner 

(tons N)

Indikator

Nutidig 

tilførsel

Status

Reference 

tilførsel

Reference

αDepo

Mål



Kvantificering af system bidrag
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System-forklaring?

• Forsinkelse – Sedimenter, Østersø, etc.

• Feedback mekanismer (ålegræs versus ingen ålegræs)

• Klima (inkluderet i system-bidrag men kvantificeres (delvist) i klimaprojekt) 

• Forskelle mellem model og virkelighed

• Usikkerhed (model usikkerhed, måleusikkerhed, usikkerhed omkring år 1900 etc.)

• Kvantificering af system-bidrag

• Forventes relativ lille i DK fjorde

• Relativt større bidrag i åbne vandområder

• Større system-bidrag for ‘lys-indikator’ ift ‘klorofyl-a indikator’

• Resultater kan opdeles i ‘System-bidrag’, ‘DK-bidrag’ og ‘Andet’ 

• I modsætning til DK-andel fra VP2 terminologien
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Nutidens tilstand (i vilkårligt vandområde)
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Reference-værdi (Østersø, DK, depositioner, rand)

Bidrag fra antropogen Østersø-belastning (landbaseret)

Bidrag fra antropogen deposition (DK+andre lande)

Bidrag fra antropogen Nordsørand (aktuel for IDF-model ~ 0)

Bidrag fra antropogen DK-værdi (landbaseret)
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Tilstand, Miljømål, Følsomhed & DK-Målbelastning 
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Klorofyl-aTilstand = Klorofyl-aReference

+ System 

+ αØstersø × LoadØstersø

+ αDep × LoadDeposition

+ αdk × LoadDK

Klorofyl-aMål = Klorofyl-aReference

+ System 

+ αØstersø × LoadAndre lande?

+ αDep × LoadAtmosfære?

+ αdk × LoadDK-Målbelastning?
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