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Projekt om Sæsonregulering

• Formål

• At undersøge potentialet for sæsonbaserede reduktioner af kvælstof og fosfortilførslen til kystvandene

• Nærværende projekt tænkes at består af tre overordnede delformål:

• En kildeopsplitning i oplandet til de enkelte vandområder.

• Identifikation af vandområder med potentiale for en sæsonmæssige regulering.

• Eftervisning af effekter af sæsonmæssig regulering og anbefalinger af virkemidler, der kan indgå i en 

sæsonmæssig regulering. 

• Projektdeltagere

• MST, DCE, DCA & DHI
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Baggrund

• International evaluering

• Hvis muligt at optimere indsatser rettet mod specifikke sæsoner’

• Baseret på DHI rapport finansieret af SEGES

• Karrebæk Fjord benyttet som eksempel

• Lang periode med P-begrænsning

• Relative simpel metode (reduktioner i 3 specifikke perioder af 3 mdr)

• Formål med nærværende projekt

• Målbelastninger estimeres i udgangspunktet som årsbelastninger

• Undersøge muligheder for regulering af N- og P-tilførslen til kystvandene med fokus på tilførslen i sommerhalvåret

• Undersøge om der er belæg for ikke alene at differentiere målbelastningerne i rum (dvs. på oplandsniveau), men 

ligeledes differentiere i tid
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Projektindhold

• En screening af alle danske vandområder med henblik på at identificere potentielle vandområder, 

hvor særlig fokus på belastningskilder med betydning i sommerhalvåret forventes at reducere det 

samlede indsatsbehov. 

• Udpegning af projektrelevante vandområder og tilhørende vurdering af årstidsfordelt 

belastningskildebidrag i de respektive vandområder.

• Eftervisning i projektvandområder af eventuelle effekter af næringsstofreduktioner af 

belastningskilder med betydning i sommerhalvåret og anbefalinger af potentielle virkemiddelstiltag
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Arbejdspakke 1 – Screening af vandområder

• Opgørelse af fordeling mellem diffust- og punktkildebidrag

• Inkl. rangordning af oplande med betydende diffust sommer-bidrag henholdsvis betydende sommer 

punktkildebidrag

• Gennemgang af marine vandområder

• Opstilling af kriterier

• Screening af vandområder

• Gennemgang af diffuse virkemidler

• Opstilling af oplandskriterier med henblik på at identificere områder hvor sæsonmæssige overvejelse er relevante

• Gennemgang af virkemidler med henblik på at beskrive eventuelle tidsforsinkelse

• Gennemgang af virkemidler for punktkilder med henblik på spildevandsudledninger

• Design af modelstudie som forberedelse på Arbejdspakke 3
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Arbejdspakke 2 – Identifikation af vandområder og 

kvalificering af næringsstoftilførsler

• Årstidsopdeling af belastningskilder

• Opdeling af landbaserede kilder for relevante oplande fordelt på renseanlæg, industri (herunder akvakultur), 

spredt bebyggelse, regnvandsbetingede udledninger (overløb og separate udledninger) etc.

• Estimering af månedlige atmosfæriske depositioner

• Estimation af potentiale for reduktion i diffuse udledninger

• Oplandsvurdering – inkl. Vurdering af afstrømningsforhold, retention/jordtyper foruden opholdstid i oplandet

• Vurdering af potentialt for virkemidler/regulering målrettet belastningen i sommerhalvåret

• Estimering af potentialet for ændringer i sommerhalvårs-tilførsler afhængigt af virkemiddel

• Estimering af potentiale for reduktioner i punktkilder

• Estimering af potentielle reduktioner i spildevandsudledninger i relevante oplande 

• Opgørelse af omkostningsniveau
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Arbejdspakke 3 – Effekter af regulering af betydende 

belastningskilder i sommerhalvåret

• Modelanalyse (mekanistiske modeller)

• Udpegning af mekanistisk model til effekt analyse

• Opstilling af sæsonmæssige reduktionsscenarier i de enkelte relevante vandområder

• Beregning af effekter på indikatorerne (både mekanistisk model og eventuelle statistiske modeller)

• Sammenfatning af miljøeffekter

• Kvalitative effektvurderinger af de sæsonmæssige næringsstoftilførsler

• Sammenholdelse med resultaterne fra de mekanistiske modeller

• Analyse af potentialet for sæsonmæssig regulering i de relevante modellerede vandområder

• Miljøeffekter og omkostninger

• Omkostningsniveauer baseres på eksisterende metoder og data fra N-virkemiddelkatalog, 2020; P-

virkemiddelkatalog, 2020; COWI, 2017 og i samarbejde med relevante institutioner
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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 historisk (data fra omkring år 

1900) – alene set ud fra et marint synspunkt

• Hvorfor år 1900? Ålegræsdata er fra den periode, og derfor giver det mening at se på klimaet på det 

tidspunkt
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Afgrænsning

• Projektet skal analysere effekterne af klimaændringer ift. indsatsbehov

• Fokus på de historiske ændringer, og dermed ikke fremtidige klimaændringer

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



Klima data (fra 1900 til i dag)

• Ændret lufttemperatur: 

• Øget respiration (ålegræs dybdegrænse ÷)

• Øget græsning (klorofyl-a ÷)

• Øget omsætning (næringsstoffer +, klorofyl-a +)

• Øget pelagisk produktion (sedimentation ÷) 

• Sænket iltmætning (iltsvind +)

• Øget temperatur-betinget lagdeling (iltsvind +)

• Andet?
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Klima data (fra 1900 til i dag)

• Ændret nedbør: 

• Øget afstrømning (load +)

• Øget lagdeling (iltsvind +)

• Andet ?
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Klima data (fra 1900 til i dag)

• Ændret vindforhold: 

• Ændret bølgepåvirkning (ålegræs udbredelse +) 

• Ændret re-suspension (lysforhold +)

• Reduceret springlagsstyrke 

• Ændret blanding (iltsvindsareal +)

• Ændret blanding (næringsstoffer ÷)

• Andet?
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Klima-projekt

• Formål: 

• At afdække de forskellige fysiske påvirkninger

• Kvantificere de samlede effekter af +/÷

• Omsætte effekter fra ændret klima til indsatsbehov

• Metode:

• Genkøre HD modeller med henblik på at skabe et klima-grundlag

• Analysere model-resultater med henblik på at vurdere effekter på ålegræs dybdegrænse

• Genkøre biogeokemiske modeller i 1-2 udvalgte områder (modeller)

• Analysere model resultater med henblik på at vurdere effekter på sommer klorofyl-a
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Status

• Nordsø-model (HD+Bølger) afviklet for årene 2012-2016 

• Model for indre danske farvande (HD+Bølger+Biogeokemi) afviklet for årene 2012-2014 .... 

• Fjordmodeller og lokalmodeller afventer ....

• Klimadata, som indgår i ålegræsmodel:

• Bundtemperatur - 95% percentil (°C)

• Bundtemperatur - Antal dage med temperaturer over 20 grader (dage) 

• Bundsalinitet – Middel (gennemsnit) (psu) 

• Bundsalinitet - 5% percentil (psu)

• Bundsalinitet - Antal dage med salinitet under 8 psu (dage) 

• Bundilt - Hyppighed (antal dage) med iltkoncentration < 2 mg/L  

• Strøm og bølger - 95% percentil på forskydningsspænding på bunden (shear stress) (N/m2) 

• Overfladestrøm (øverste 15 m) – Middelværdi (gennemsnit) (m/s)

• Overfladestrøm (øverste 15 m) - 20% percentil (m/s)

• Overfladestrøm (øverste 15 m) - 80% percentil (m/s)
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