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Presfaktorer

• Råstofindvinding

• Klapning og graveaktiviteter

• Effekt af fysiske anlæg som sluser, dæmninger mm

• Fiskeri

• Skibstrafik

• Mikroplast

• Miljøfarlige stoffer

• Invasive arter

• Sedimentændringer
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Presfaktorer

• Råstofindvinding

• Klapning og graveaktiviteter

• Effekt af fysiske anlæg som sluser, dæmninger mm – overflyttet til typologi

• Fiskeri

• Skibstrafik

• Mikroplast

• Miljøfarlige stoffer – men reelt kun TBT, der udfases

• Invasive arter – kun for én art findes datagrundlag

• Sedimentændringer
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Sedimentændringer

• ”Datamining” viste, at der ikke er tilstrækkelige data til at kvantificere 
ændringer i sedimentpuljer af C, N og P på vandområdeniveau i 
danske kystvande.

• Biogeokemisk modelsimuleringer  viste at:

� Effekten på næringsstofudvekslingen mellem havbund og 
bundvand er størst de første 3 – 4 år efter der sker ændringer i 
sedimentpuljerne.

� Den væsentligste ændring i N-udvekslingen ses i 
ammoniumfrigivelsen fra sedimentet.

� Ændringer i sedimentpuljerne påvirker havbundens iltoptag i 
flere årtier. 

� Sedimentets svovlbrinteindhold påvirkes både af nuværende og 
af tidligere organiske belastninger af sedimentet.
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Sedimentændringer

• Analyse af data fra kystnære sedimenter og sedimenter i åbne farvande 
viste at:

�Ændringer i svovlbrintefrontens dybde påvirker bundfaunaens 
biodiversitet og dermed DKI.

�Svovlbrintedynamikken i sedimentet kan være en god generel 
indikator for eutrofieringens indflydelse på habitatkvaliteten for 
bundfaunaen.

• Litteraturgennemgang underbyggede at:

�Sedimentændringer påvirker ålegræs ved ændrede substratforhold 
samt ved ændrede ilt og svovlbrinte forhold.

�Ændringer i organisk stoftilførsel til sedimentet forplanter sig meget 
langsomt ift. forbedring af ålegræssets forankringsmuligheder og 
resuspensionsforhold.

�Tilgængelige sedimentdata gør det ikke muligt at fastslå, om 
ålegræssets dybdegrænse er påvirket af sedimentkarakteristika i de 
enkelte vandområder.
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Sargassotang
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Konklusion fra review:

1. Der er belæg for at Sargassotang potentielt 
påvirker flere af kvalitetselementerne i danske 
farvande

2. Data gør det muligt at analysere sargassotangs 
påvirkningsmekanismer og effekterne på 
makroalger (og ålegræs)

Kvalitets-
element

Dokumenterede påvirkningsmekanismer Score fra 1. 
analyse

Bundfauna 1. Øger sedimentets indhold af organisk materiale, 
næringsstoffer, bentiske mikroalger og bakterier (~føde)

2. korttidsændringer af bundfauna
3. habitat/substrat for epifauna og flora

2

Makroalger 1. Reducerer andre makroalgers udbredelse 
2. Reducerer lystilgængelighed og udskygger øvrige 

makroalger
3. Ændrer artsdiversiteten

4

Ålegræs 1. Lille reduktion af ålegræs via habitatovertag og 
udskygning

2. Øget dødelighed ved nedbrydning af sammenskyllet tang
3. Potentielt ”ballistiske effekter” af drivende tang

2

Fytoplankton 1. Lokal øget forekomst af fytoplankton efter nedbrydning
2. Reduceret forekomst af fytoplankton og ændret 

sammensætning direkte under forrådnende algemåtter 
1



Sargassotang – spredning og potentiel udbredelse
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For hver station er der 

beregnet en spredningsrate. 

Middel raten er 6,9 km/år (min-

max: 0,4-22,4)

Model-parametre:

• Lys

• Salinitet

• Temperatur

• Eksponering

• Sediment

Konklusioner: 

1) Høj spredningsrate 

2) Yderligere spredning kan 
forventes



Sargassotang – effekter på makroalger i Limfjorden
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Konklusioner: 
• Konstant fremgang af 

Sargassotang indtil 
omkring 2010 samtidigt 
med en markant 
tilbagegang af de øvrige 
alger. 

• Herefter er Sargassotang 
stabiliseret og de langsomt 
voksende alger (undtagen 
sukkertang) er på vej 
tilbage. 

• Effekterne er tydeligst i 
dybdeintervallet 1 til 3 m.
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Parameter vs Sargassotang rs p

Total algedækning 0.42 <0.001
Hurtigt voksende alger 0.11 0.053
Mellem gruppen 0.18 <0.001
Langsomt voksende alger -0.07 0.198
Sukkertang -0.06 0.268
Skulpetang 0.22 <0.001
Savtang -0.15 <0.001
Blæretang -0.11 0.041
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Sargassotang – effekter på makroalger i Limfjorden
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Konklusioner:

• Ændringerne i artsrigdom og diversitetsmål er 
signifikante i Limfjorden

• En del af disse ændringer er knyttet til Sargassotang

Artsrigdom
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Parameter vs rs p
Artsrigdom/antal År 0.15 0.006
Eveness År -0.51 <0.001
Shannon diversitet År -0.22 <0.001
Total algedækning År -0.32 <0.001
Sargassotang %dækning År 0.19 <0.001
Sargassotang relativ %dækning År 0.39 <0.001
Artsrigdom/antal Sargassotang 0.36 <0.001
Eveness Sargassotang -0.33 <0.001
Shannon diversitet Sargassotang 0.06 0.309



Sargassotang - konklusioner
• Sargassotang har høj spredningsrate (middel ~7 km/år)
• Yderligere spredning kan forventes da habitatkravene opfyldes i mange områder

• Sargassotang blev tidligt den dominerende makroalge i Limfjorden, med en top 
omkring 2010 

• Tætheden i de øvrige makroalger faldt indtil omkring 2010, hvorefter flere arter 
er i fremgang

• Makroalge-samfundsstrukturen har ændret sig signifikant i Limfjorden og 
Sargassotang har medvirket kraftigt hertil

• Ændringerne i artsrigdom og diversitetsmål er signifikante i Limfjorden
• En del af disse ændringer lader til at være knyttet til Sargassotang

• Der er ingen indikationer på direkte negative effekter på ålegræs i områder med 
Sargassotang, og den generelle udvikling i ålegræs i Limfjorden lader til at være 
uafhængig af Sargassotang
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Fiskeri
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Konklusioner fra reviewet:
1. Der er belæg for at fiskeri 

potentielt påvirker flere af 
kvalitetselementerne i danske 
farvande

2. Data gør det muligt at analysere 
fiskeriets direkte effekter på 
bundfauna

Kvalitets-
element

Dokumenterede påvirkningsmekanismer Score fra 1. 
analyse

Bundfauna 1. Reduktioner i både arts- og individantal ved direkte 
redskabspåvirkning

2. Indirekte påvirkning gennem  ændringer af arts- og 
individtæthed af bundfaunaen gennem fangsten af 
prædatorer

5

Makroalger 1. Mekanisk beskadigelse af Makroalger fra trawlredskaber
2. Reduceret biomasse, skudtæthed og -vækst. 
3. Reduceret størrelse og udbredelse pga. sedimentering og 

tildækning fra fiskerirelateret suspension af sediment

5

Ålegræs 1. Mekanisk beskadigelse af Ålegræs fra trawlredskaber
2. Reduceret biomasse, skudtæthed og -vækst. 
3. Dybdegrænse påvirket af sediment suspension fra fiskeri
4. Aflejring på blade hæmmer O2 optagelse, mm.

5

Fytoplankton 1. Øget turbiditet fra bundtrawl kan føre til reduceret 
lysintensitet og dermed nedsat fytoplankton produktion

2. Resuspension af næringssalte og organisk materiale i den 
fotiske del af vandsøjlen, kan øge fotosyntesen og 
fytoplankton mængden

3



Fiskeriudbredelse og -intensitet 
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• Fiskeriudbredelsen er kortlagt i kvadrater på 100x100 m.

• Kortlægningen inkluderer alle indsatser med bundslæbende 
redskaber (bundtrawl, bomtrawl, snurrevod og muslinge-
skrabere), som har været moniteret med AIS, VMS eller BB og 
Logbøger i 2014-2018

• Fiskeriintensiteten er estimeret som swept area ratios (SARs) 
for alle 5 år. SAR beregnes ved at dele periodens samlede 
redskabspåvirkning i hver kvadrat (fodaftrykket målt i m2) 
med arealet af kvadratet (10.000 m2)  

• SAR-værdierne (figuren) kan således tolkes som et udtryk for, 
hvor mange gange havbunden i de enkelte kvadrater er 
blevet direkte påvirket af fiskeri i perioden fra 2014-2018.

• Fiskeriudbredelse og -intensitet er størst i vandområderne 
langs den jyske vestkyst og det sydlige Lillebælt, men også 
lokalt i Limfjorden og de indre farvande er der høje 
intensiteter



Fiskerieffekter bundfauna - analyseforudsætninger

• En troværdig kobling af individuelle bundfauna prøvepositioner (NOVANA 
stationer med få hundrede m indbyrdes afstand) til en direkte fysisk påvirkning 
fra fiskeri forudsætter en høj præcision og en høj dækningsgrad i moniteringsdata 
for fiskeriet

• For VMS data er præcisionen for lav (en positions-registrering per time – typisk 
svarende til en distance på ca. 5 km) og for AIS data er dækningsgraden usikker 
(AIS udstyr er ikke obligatorisk for fartøjer under 15 m og desuden er der tit 
”huller” i AIS dækningen). I enkelte vandområder er der desuden en betydelig 
fiskeriindsats med udenlandske fartøjer, som ikke automatisk leverer 
moniteringsdata, og i analysen indgår derfor kun vandområder med: 

• Langt overvejende dansk fiskeriindsats
• Langt overvejende black box moniteret fiskeriindsats 
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Fiskerieffekter bundfauna - datagrundlag

• Bundfaunadata fra 30 NOVANA stationsnet (16 
vandområder) med op til 42 årlige hapsprøver

• DKI værdier beregnet for alle individuelle 
bundfaunaprøver indsamlet i perioden 2014-2018 
(i alt 1669 prøver)

• Fiskeriintensitet udregnet for hver af de 1669 
bundfauna-prøvepositioner vha. Black Box data i 
100x100m kvadrat

• Samhørende målinger af vanddybde og 02 forhold 
(dybde af oxideret sedimentlag) for hver af de 
1669 faunaprøver

• Alle andre betydende miljøforhold som f.eks. 
salinitet og temperatur er inkluderet i 
analysemodellen i form af en integrereret 
”stationseffekt” for hver af de 30 stationer
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NOVANA stationsnet i Løgstør Bredning med prøvepositioner og 

fiskerintensitet i 100x100m kvadrater for perioden 2014-2018



Fiskerieffekter bundfauna - sammenhæng SAR og DKI
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N = 1669

D
K

I

Fiskeri (SAR)

Lineære Mixede Modeller med datasæt-1 
(1669 observationer)

Signifikante effekter (p<0.05) AIC værdi

DKI ~  Dybde + Station* + År* Dybde -2132.5

DKI ~  Dybde + Artsantal + Individantal + Station* + År* Dybde, Artsantal, Individantal -3002,4

DKI ~  Fiskeri + Dybde + Station* + År* Dybde -2132.3

DKI ~  Fiskeri + Dybde + Artsantal + individantal + Station* + År* Dybde, Artsantal, Individantal -3001.8



Fiskerieffekter bundfauna - sammenhæng SAR og DKI

DTU Aqua, Technical University of Denmark |    16

Fiskeri (SAR)

Kun DKI værdier over 20% percentil

Fiskeri (SAR)

Kun SAR værdier større end 0

Kun DKI værdier over 50% percentil



Fiskeri – sammenfatning af effekter på bundfauna

• På vandområdeniveau er fiskeriudbredelsen størst i vandområderne langs den 
jyske vestkyst, det sydlige Lillebælt, ud for Djursland.

• De højeste fiskeriintensiteter for den undersøgte periode findes generelt i de 
samme vandområder, men også lokalt i Limfjorden og de indre farvande er der 
høje intensiteter (med enkelte kvadrater, hvor havbunden har været påvirket > 
50 gange i femårs-perioden)

• For ingen af afprøvede modelformuleringer estimeres der en signifikant effekt af 
den direkte fiskeripåvirkning på DKI-værdierne – heller ikke på manipulerede 
data 

• For alle de afprøvede modelformuleringer, baseret på det fulde datasæt (1669 
observationer), estimeres en signifikant effekt på DKI af dybde, artsantal og 
individantal
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Fiskerieffekter ålegræs - analyseforudsætninger

• Ren GIS analyse – har aktiviteten været 
tilstede i de seneste 5 år antages det, at 
denne har påvirket ålegræsset negativt

• Alle (AIS, VMS, BB) fiskeridata inkluderet

• Aktiviteter hele året

• 100 x 100 m opløsning

• Hovedudbredelsen: arealet bliver beregnet 
på antal celler i dybdezonen

• God-mod grænse: arealet bliver beregnet 
på antal celler i dybdezonen
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Beregning af direkte påvirkninger
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hovedudbredelse

Klapplads/bypass

Råstofindvinding

Fiskeri/muslingeskrab

Dybere end 
hovedudbredelse

Direkte

alle

Fiskeri Klap-

plads/

bypass

Råstof

38% 34% 2% 7%

Celler, hvor der forekommer flere 
end 1 påvirkning tæller kun en gang 
for den samlede påvirkning, men for 
hver sektor der forekommer i 
gridcellen. Derfor summerer 
procenttallene fra den sektoropdelte 
analyse ikke op til den samme 
procenttal som den samlede analyse 



Direkte påvirkning i 
hovedudbredelsen
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• 2 vandområder >10%

• 7 vandområder 3-10%

 Vandområde Hovedudbredelse 

   alle andel 

ID Navn Areal % f kub r 

1 Roskilde Fjord, ydre 6 <1 <1 <1 - 

6 Nordlige Øresund 95 <1 - <1 <1 

24 Isefjord, ydre 337 4 4 <1 - 

26 Musholm Bugt 7 <1 <1 <1 <1 

28 Sejerøbugt 172 2 1 <1 - 

34 Smålandsfarvandet 4 <1 - <1 - 

44 Hjelm Bugt 589 9 9 <1 <1 

45 Grønsund Ukendt tilstand 

46 Fakse Bugt 34 <1 <1 <1 <1 

49 Stege Bugt 36 <1 - <1 - 

56 Bornholm Ukendt tilstand 

57 Christians Ø Ukendt tilstand 

61 Dalby Bugt 0 <1 <1 - - 

80 Gamborg Fjord 0 <1 <1 - - 

86 Nyborg Fjord 2 <1 - <1 - 

90 Langelandssund 115 2 2 <1 <1 

95 Storebælt, SV 790 16 16 <1 <1 

96 Storebælt, NV 10 <1 <1 <1 - 

101 Genner Bugt 0 <1 <1 - - 

102 Åbenrå Fjord 28 6 6 <1 - 

103 Als Fjord Ukendt tilstand 

104 Als Sund 11 5 5 - - 

105 Augustenborg Fjord 1 <1 <1 - - 

113 Flensborg Fjord, indre 11 7 7 - - 

114 Flensborg Fjord, ydre 56 2 2 <1 <1 

122 Vejle Fjord, ydre 1 <1 <1 <1 <1 

123 Vejle Fjord, indre 1 <1 <1 <1 - 

 Vandområde Hovedudbredelse 

   alle andel 

ID Navn Areal % f kub r 

125 Kolding Fjord, ydre 0 <1 <1 - - 

127 Horsens Fjord, ydre 4 <1 <1 <1 - 

128 Horsens Fjord, indre 9 <1 <1 - - 

132 Ringkøbing Fjord 21 <1 - <1 <1 

138 Hevring Bugt 4 <1 <1 <1 - 

139 Anholt Ukendt tilstand 

140 Djursland Øst Ukendt tilstand 

141 Ebeltoft Vig 34 2 2 <1 - 

145 Kalø Vig, indre 1 <1 <1 - - 

147 Århus Bugt m.fl. 26 <1 <1 <1 <1 

154 Læsø 715 1 1 <1 <1 

156 Nissum Bredning 313 <1 <1 <1 - 

157 Bjørnholms Bugt 146 4 4 <1 - 

165 Isefjord, indre 78 2 2 - - 

200 Kattegat, Nordsjælland Ukendt tilstand 

201 Køge Bugt 20 <1 <1 <1 <1 

204 Jammerland Bugt Ukendt tilstand 

206 Smålandsfarvandet 1048 3 3 <1 <1 

212 Faaborg Fjord 3 <1 <1 - - 

213 Torø Vig og Torø Nor 0 <1 <1 - - 

214 Det sydfynske Øhav 220 <1 <1 <1 - 

216 Lillebælt, syd 258 7 7 <1 <1 

217 Lillebælt, Bredning 41 <1 <1 <1 - 

219 Århus Bugt syd 75 <1 <1 <1 <1 

222 Aalborg Bugt 9 <1 <1 <1 - 

224 Nordlige Lillebælt 3 <1 <1 <1 <1 

225 Ålbæk Bugt 1067 15 8 7 - 



Direkte påvirkning i god-
mod zonen
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• 16 vandområder >10%

• 17 vandområder 3-10%

 Vandområde God-mod grænsen 

   alle andel 

ID Navn Areal % f kub r 

1 Roskilde Fjord, ydre God tilstand 

6 Nordlige Øresund 238 3 - <1 3 

24 Isefjord, ydre God tilstand 

26 Musholm Bugt 1 <1 <1 <1 <1 

28 Sejerøbugt 754 6 6 <1 - 

34 Smålandsfarvandet 0 <1 - <1 - 

44 Hjelm Bugt 113 4 4 <1 <1 

45 Grønsund 34* <1 <1 <1 <1 

46 Fakse Bugt 195 3 2 <1 3 

49 Stege Bugt God tilstand 

56 Bornholm 55* 1 1 <1 <1 

57 Christians Ø 0* <1 <1 - - 

61 Dalby Bugt 3 8 8 - - 

80 Gamborg Fjord 0 <1 <1 - - 

86 Nyborg Fjord 0 <1 - <1 - 

90 Langelandssund 164 6 5 <1 1 

95 Storebælt, SV 355 25 24 <1 2 

96 Storebælt, NV 138 5 5 <1 - 

101 Genner Bugt 10 13 13 - - 

102 Åbenrå Fjord 110 34 32 5 - 

103 Als Fjord 208 20 20 - - 

104 Als Sund 16 26 26 - - 

105 Augustenborg Fjord 17 4 4 - - 

113 Flensborg Fjord, indre 123 54 54 - - 

114 Flensborg Fjord, ydre 62 3 3 <1 <1 

122 Vejle Fjord, ydre 179 12 12 <1 <1 

123 Vejle Fjord, indre 39 7 6 <1 - 

 Vandområde God-mod grænsen 

   alle andel 

ID Navn Areal % f kub r 

125 Kolding Fjord, ydre 3 <1 <1 - - 

127 Horsens Fjord, ydre 114 9 9 <1 - 

128 Horsens Fjord, indre 1001 40 40 - - 

132 Ringkøbing Fjord 45 <1 - <1 <1 

138 Hevring Bugt 95 <1 <1 <1 - 

139 Anholt 4424* 32 32 <1 - 

140 Djursland Øst 377* 6 5 2 <1 

141 Ebeltoft Vig 46 8 8 <1 - 

145 Kalø Vig, indre 1 <1 <1 - - 

147 Århus Bugt m.fl. 19013 12 11 <1 <1 

154 Læsø 812 7 7 <1 <1 

156 Nissum Bredning 596 4 4 <1 <1 

157 Bjørnholms Bugt 1156 36 36 <1 - 

165 Isefjord, indre 293 38 38 - - 

200 Kattegat, Nordsjælland 557* 4 3 <1 - 

201 Køge Bugt 112 2 <1 <1 2 

204 Jammerland Bugt 242* 3 3 <1 <1 

206 Smålandsfarvandet 482 4 4 <1 <1 

212 Faaborg Fjord 1 5 5 - - 

213 Torø Vig og Torø Nor 6 24 24 - - 

214 Det sydfynske Øhav 150 4 4 <1 - 

216 Lillebælt, syd 1345 14 14 <1 <1 

217 Lillebælt, Bredning 648 10 10 <1 - 

219 Århus Bugt syd 3802 10 9 <1 <1 

222 Aalborg Bugt 184 <1 <1 <1 - 

224 Nordlige Lillebælt 669 13 13 <1 <1 

225 Ålbæk Bugt 2552 20 15 5 - 



Fiskeri – effekter på ålegræs

• Fiskeri er den dominerende af de stedspecifikke presfaktorer på ålegræs. Det 
gælder uanset om man kigger på hovedudbredelse eller god-moderat grænsen.

• Der er i nogle vandområder overlap mellem potentiel (hoved)udbredelse af 
ålegræs fiskeri. 

• Der er i op til 33 vandområder potentielt betydende problemer i forhold til god-
mod grænsen, men på nationalt plan er der ikke betydende effekter af fiskeri på 
ålegræs.

• Potentielt overlap mellem fiskeri og ålegræs – som illustreret i denne analyse -
bør suppleres med en mere detaljeret analyse i områder med potentiel høj 
påvirkning. 
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• Indirekte effekter af stedspecifikke presfaktorer i form af resuspension er generelt 
af en størrelsesorden, som ikke er betydende ift. den naturlige resuspension.



Fiskeri - effekter på klorofyl

• Modellering viser, at muslingefiskeri medfører svag 
eller ingen forøgelse af kvalitetselementet 
fytoplankton målt som klorofyl koncentration. 
Effekten vil afhænge af fiskeritryk og koncentrationen 
af fytoplankton

• Det er sandsynligt, at overfiskeri af fisk og dramatiske 
ændringer i fiskebestande kan forårsage 
kaskadeeffekter i det marine fødenet. Der skal dog en 
stor ændring i fiskeripraksis til, før kaskadeeffekten er 
synlig i indikatoren koncentration af klorofyl (eller 
næringssalte)

• Desuden er der stor usikkerhed omkring selve 
responset, dvs. størrelsen og om det udmøntes som 
en reduktion eller forøgelse af kvalitetselementet. 
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A1 fiskeri ved høj 
fødekoncentration

B1 fiskeri ved lav 
fødekoncentration

Forøgelse

Forøgelse i kanten

Reduktion i midten

Ændring i Chla konc (mg/m3) efter fiskeri



Kumulering af effekter i relation til VRD

• Forskellige presfaktorer påvirker kvalitetselementerne på forskellig vis og 
med forskellig effekt

• Hvis effekterne af forskellige presfaktorer på et eller flere 
kvalitetselementer er uafhængige giver det ikke mening at udføre en 
analyse af kumulative effekter

• Hvis effekterne af forskellige presfaktorer er additive er der ikke behov for 
specialiserede metoder til at vurdere effekter

• Kumulative effekter kan som udgangspunkt være synergistiske eller 
antagonistiske, have kompenserede karakter eller endda være maskerende
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Kumulering af effekter – evaluering af metoder
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Metode Datakrav Procesviden Statistisk testning Interaktion Vægtning Rumlig opløsning Tidslig opløsning

Halpern/ 

Delphi

Presfaktorers intensitet og 
rumlig fordeling samt 

present/absent data for 
kvalitetselementer

Kvalitativ (expert 
judgement)

Nej, men 
sensitivitetsanalyse 

kan kompensere

Nej (det antages at 
presfaktorer er 

additive)

Nej, udpeger 
hvilke presfaktorer 
der potentielt kan 

have mest 
betydning, en 

risikovurdering

Afhænger af input 
data, (interpolerings-

metoder kan 
kompensere) samt 
expert judgement

Nej, men 
spørgeskema kan evt. 

udvides til at 
inkludere tid

Machine 

learning

Kvantitative data for 
presfaktorer og 

kvalitetselementer, krav om 
store datamængder (stor 

variation)

Ingen, men 
procesviden kan indgå 

i post-processering

Nej, men 
sensitivitetsanalyse 

kan kompensere

Ja (men svarets 
validitet afhænger af 
datasættets kvalitet)

Ja, beregnes 
uafhængigt

Afhænger af input 
data, interpolerings-

metoder kan 
kompensere

Ja, men afhænger af 
inputdata

Mekanistiske 

modeller

Kvantitative data for 
presfaktorer (samt 

forceringer) til modelkørsler. 
Kvantitativ viden om 

kvalitets elementer til 
validering

Kvantitativ viden er 
nødvendig (anvendes 
til parametriseringer)

Nej, kun i form af 
valideringer og 

sensitivitetsanalyser

Ja (men svarets 
validitet afhænger af 
datasættets kvalitet)

Ja, hvis model/ 
parametriseringer

er validerede

Ja, hvis den er 
explicit beskrevet i 

modellen

Ja, hvis den er 
explicit beskrevet i 

modellen

Statistiske 

modeller

Kvantitative data med 
variation i intensitet af 

presfaktorer og 
kvalitetselementer, krav om 

store datamængder (med 
stor variation)

Delvist hypotese 
drevet (kan teste 

antagelser om 
sammenhænge, men 
også som black box 

analyse)

Ja Ja (men svarets 
validitet afhænger af 
datasættets kvalitet)

Ja, beregnes 
uafhængigt

Afhænger af input 
data, interpolerings-

metoder kan 
kompensere

Ja, men afhænger af 
inputdata

Bayesianske

modeller

Som for statistiske metoder Hypotesedrevet – kan 
teste antagelser om 

sammenhænge. 
Kvantitativ viden om 
priors kan indbygges

Ja Ja (men svarets 
validitet afhænger af 
datasættets kvalitet)

Ja, beregnes 
uafhængigt

Afhænger af input 
data, interpolerings-

metoder kan 
kompensere

Ja, men afhænger af 
inputdata



Kumulering af effekter - sammenfatning

• Der er store krav til datamængde og/eller kvantitative og kvalitative 
sammenhænge mellem presfaktorer og kvalitetselementer for at kunne 
afgøre betydningen af kumulative effekter

• Der mangler egentlige operationelle afprøvninger af metoder på 
vandområdeniveau

• Så længe effekterne af forskellige presfaktorer er uafhængige eller 
umiddelbart additive er der ikke behov for særlige metoder

• Der findes forskellige – og ikke kun én – metoder til at analysere kumulative 
effekter

• Af de foreslåede metoder er Halpern/Delphi metoden rent metodisk 
mindst anvendelig i VRD-sammenhænge
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Fase 3

• Sortmundet kutling
→ Der vil blive udvalgt områder med forskellig grad af invasion af sortmundet kutling (baseret på kvalitative 

estimater). I de valgte områder vil der blive foretaget en analyse af bundfauna før og efter den formodede 
start af invasionen. 

• Amerikansk ribbegople
→ Undersøgelsen vil koncentrere sig om Limfjorden, hvor der er mest detaljeret (men ikke fuld kvantitativ) 

viden om ribbegopler. Fytoplankton parametre vil blive analyseret i relation til forekomst af ribbegople og 
evt. andre forklarende variable.

• Stenfiskeri
→ Stenfiskeriets omfang vil blive forsøgt estimeret ved hjælp af de få bevarede toldbøger for stenfiskere 

sammenholdt med antal fartøjer med tilladelse til stenfiskeri. Dertil vil stenforbruget til konstruktion af 
danske havne blive estimeret og endelig vil opgørelserne fra indberetningssystemet indgå. Andelen er 
fjernede søsten vil indgå i en vurdering af fjernet relevant substrat.
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Fase 3 forventes afsluttet primo 2020



Tak for opmærksomheden
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