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Ansvarsfraskrivelse:
Miljøets fodspor er en selvstændig hjemmeside, som Miljøstyrelsen ikke har et indholdsmæssigt ansvar for. Alle artikler på Miljøets
fodspor tager udgangspunkt i situationen i 1971, hvor Ministeriet for Forureningsbekæmpelse blev oprettet. Ansvaret for de enkelte
artikler hviler udelukkende på den enkelte forfatter. Artiklerne skal alene betragtes som historieskrivning, ikke som led i den
aktuelle debat eller som konsulentarbejde for nogen eksisterende organisation. Indholdet i artiklerne står alene for forfatternes
regning. Heraf følger, at henvendelser i anledning af artiklerne, herunder eventuelt korrektioner af fremstillingerne, må rettes til de
enkelte forfattere, ikke til Miljøstyrelsen.
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Havet
Havet har igennem menneskets historie altid spillet en vigtig rolle for livet på jorden og bidrager til en lang række ressourcer til menneskeheden. Tidligere var havet fødekilde for kystnære
befolkningsgrupper og transportveje, der forbandt områder, lande og kontinenter. I dag indgår
havet havets ressourcer sammen med ressourcer fra mange andre sektorer i komplekse værdikæder, som blandt andet omfatter samhandel og transport, produktion af energi og råstoffer,
fiskeri og fritidsaktiviteter.
I de sidste årtier er der sket væsentlige ændringer i forståelsen og omfanget af havets betydning for økonomi, jobskabelse og velfærd. Udviklingen af en lang række teknologier inden for
vind-, olie og gasindustrien, akvakulturer, robotteknologi, video-overvågning og undervandsteknologi har muliggjort en større og mere effektiv udnyttelse af ressourcerne særligt på dybere vand.
Samtidigt er der kommet en stigende bevidsthed om, at havet ikke er en uudtømmelig ressource. Den globale forurening og overudnyttelse af fiskeriressourcerne er eksempler på forhold, som ikke er bæredygtige, ligesom udledning af drivhusgasser og de afledte klimaforandringer påvirker havmiljøet med en hastighed, der ikke er set tidligere. Alt dette har medvirket
til at accelerere udviklingen af offshore anlæg og vedvarende energi og øget den mere klimavenlige søtransport i stedet for landtransporter. Endelig er der i de seneste årtier sket en omfattende vækst inden for kyst- og krydstogtturisme og fritidsaktiviteter, som nu repræsenterer
den største økonomitilvækst og beskæftigelse i Europa såvel som globalt. Der bor mere end
200 millioner mennesker langs de europæiske kyster. Disse forhold har bidraget væsentligt til
et behov for en videnopbygning, forståelse og interesse for havets miljø og betydning for økonomi, jobskabelse og velfærd.
EU’s blå vækst er et initiativ, der sigter mod at udnytte de europæiske haves og kysters potentiale for vækst og beskæftigelse. Det er en stor udfordring samtidigt med at vandkvaliteten og
biodiversiteten forbedres, så de biologiske samfund opnår en sundere tilstand, således som
en række eksisterende EU-direktiver og danske følgelove foreskriver. Et sundt og dermed
modstandsdygtigt havmiljø er nødvendigt for at sikre disse ressourcer og havets miljøforhold
er en afgørende ressource for en stor del af denne udvikling.
EU’s blå vækst initiativer er ikke nødvendigvis dækkende for udviklingen i de danske havområder. De danske havområders topografi, hydrografi, kemi og biologi giver anderledes forudsætninger, muligheder og begrænsninger for erhvervs- og samfundsudviklingen og beskyttelse af
havmiljøet. Danmarks intensivt udnyttede landareal møder havet langs en godt 7.000 km lang
kystlinje, hvilket giver et intimt samspil mellem land og hav og dermed en række særlige muligheder, begrænsninger og konflikter.
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Havet omkring Danmark set igennem en række forskellige vinduer som viser eksempler på de mange aktiviteter,
der relaterer sig til havet.

Udarbejdet af Juana Jacobsen.
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1970’ersernes havmiljø
Det er begrænset hvad der er af data og viden om havet fra 1970’erne. Først fra slutningen af
1970’erne blev der gennemført en systematisk overvågning af væsentlige fysiske-, kemiskeog biologiske forhold i havmiljøet, i begyndelsen regionalt baseret. Først i midten af 1980’erne
blev overvågningen koordineret nationalt, hvor der i forbindelse med en række vandmiljøplaner og indsatsplaner blev udarbejdet strategier, handleplaner og overvågningsprogrammer, at
der for alvor kom gang i indsamling af data og videnopbygning om de danske havområders
økologi. På trods af at viden om havmiljøet var sparsom og sporadisk før midt 1980’erne er
der ingen tvivl om, at havmiljøet havde det meget dårligt i perioden fra 1960’erne helt op til
1990’erne.

Havbund beklædt med den hvide bakteriebelægning ’liglagen’ som følge af iltsvind.

Foto: Peter Bondo Christensen

Data fra begyndelsen af 1980’erne viste et meget ustabilt havmiljø, som var karakteriseret ved
store tilførsler af næringsstoffer og miljøfarlige stoffer, algeopblomstringer af mikroskopiske alger i vandfasen, hyppige perioder med iltsvind, fiskedrab, bundvendinger med bakteriebelægninger (liglagen), svovlbrinte, lugtgener og en voldsom tilbagegang af udbredelse af ålegræs i
kystzonen. Men det var ikke kun næringsstofferne, der skabte de dårlige forhold. Fiskeri med
trawl ødelagde store arealer på havbunden og overfiskeri reducerede fiskebestandene og fjernede toppen af fødenettet, så små fisk kom til at dominere. I mange fjorde var der masseforekomster af hundestejler og kutlinger, som spiste dyreplanktonet og dermed bidrog til øget algevækst. Og miljøfarlige stoffer havde også en negativ betydning særligt i fjorde og kystnære
områder og i havbunden.
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Billederne viser en fjordbund i dårlig tilstand med iltsvind og døde planterester (venstre) og en sund fjordbund
med frodigt ålegræs (højre).

Foto: P. Bondo Christensen
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Hvad regulerer miljøtilstanden?
Der er mange faktorer som påvirker enkelte arter, individer, populationer og processer i havet.
For en del af disse faktorers vedkommende har man ingen relevante data, for andre kender
man ikke deres betydning på økosystemerne. Nogle forskere har rangordnet op til 48 forskellige stressfaktorer, som hver for sig påvirker forskellige forhold i havet. Alle disse faktorer er
imidlertid ikke additive, kan ikke sammenlignes indbyrdes, erstattes af andre, og derfor er en
rangordning meningsløs. Man kunne i sådanne rangordninger forledes til at tro, at man kan
vælge eller erstatte stressfaktorer med andre stressfaktorer. Det kan man ikke. I forvaltningsmæssige sammenhænge er det derfor vigtigt at sondre mellem stressfaktorer og fokusere på
dem, der erfaringsmæssigt påvirker de marine økosystemers struktur og funktion. Antallet af
faktorer der erfaringsmæssigt regulerer økosystemer er langt mindre end 48. I de danske farvande er det marine økosystem i al væsentlig grad reguleret af næringssalte (kvælstof og fosfor), fiskeri, råstofindvinding og klimaforandringer (fx temperatur, salinitet, iltindhold og vandstand) og i et vist omfang miljøfarlige stoffer i sedimentet. Effekter af klimaforandringer er meget komplekse, og der er både positive og negative effekter. Klimaforandringerne forventes at
fortsætte og vil måske endda forstærkes i årerne fremover i form af fx stigende temperaturer,
øget nedbør, højere vandstand, lavere iltindhold, ændrede vindmønstre og et stigende antal
ekstremhændelser.

Kystzonen er tæt på alle i Danmark

Foto: Britta Munter

Påvirkningen af menneskeskabte aktiviteter på havmiljøet kompliceres af, at de enkelte faktorer ikke virker uafhængigt af hinanden, men i et samspil. Sådanne kumulative effekter er ofte
kraftigere end summen af effekterne hver for sig. Fx kan miljøfarlige stoffer forstærke effekten
af næringsstoffer og omvendt. Det er derfor vanskeligt at kvantificere, hvor stor en andel af
den samlede påvirkning den enkelte stressfaktor er ansvarlig for, ligesom det er vanskeligt at
forudsige den kumulerede effekt på baggrund af viden om effekterne af den enkelte faktors
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påvirkninger. Omvendt kan fx effekter af varige iltsvind være så alvorlige at øvrige påvirkninger
er ”ligegyldige”. Der mangler viden på dette område, og der er brug for en mere helhedsorienteret forståelse af de mange påvirkninger.
Erfaringer fra økotoksikologien taler sit eget sprog. Der findes flere hundrede kemiske stoffer,
som i dag udledes i enten meget store mængder eller som har en kendt toksikologisk virkning
på arter, populationer og processer i havet. De kumulative effekter af disse stoffer kan man
studere i laboratoriet ved at anvende forskellige blandinger af toksiske stoffer, organismer og
processer. Men resultaterne fra sådanne forsøg kan ikke umiddelbart overføres til forholdene i
naturen.

FIGUR 1. Danske erhvervsfiskeres landinger 1916-2014. NaturErhvervsstyrelsen 2015.
Fiskerierhvervet har altid spillet en rolle i Danmark. Væksten i landingerne fra 50´erne til
70´erne skyldes udvikling af nye redskaber, nye afsætningsmuligheder og opstart af et industrifiskeri efter brisling, sperling og tobis. Efter 1995 gik fiskeriet tilbage (figur 2), fordi der var
færre fisk samt restriktive kvoter, støtte til ophugning af fiskekuttere og indførsel af handel med
kvoter, som har ført til en koncentration af indsatsen på færre men større skibe. Erhvervsfiskeriet har løbende medført reducerede og ændrede fiskebestande, som påvirker miljøkvaliteten
negativt. Fiskeri med bundslæbende redskaber som trawl og muslingeskrabere har ligeledes
en negativ effekt på dyre- og planteliv og processer på og i havbunden.
Som eksempel på gensidige påvirkninger påvirker fiskeriet fiskebestandenes størrelse, og miljøet påvirker fiskeriet, idet et dårligt miljø vil påvirke fiskebestandene negativt. En industri som
råstofindvinding påvirker både miljøet og fiskeriet. Slæbesugning efter råstoffer på havbunden
kan ødelægge bundfaunaen, som er en del af grundlaget for fiskebestande og punktsugninger
kan skabe op til 10 m dybe huller i havbunden som vanskeliggør fiskeri. Turismen er ligeledes
påvirket af miljøet og en del af turismeindtægterne er afhængigt af et godt havmiljø og påvirker
også økonomien. Endeligt vil samfundsaktiviteter, eksempelvis en række rekreative aktiviteter,
afhænge af et godt havmiljø, men der kan også være øget slidtage på naturelementer som
dermed påvirker havmiljøet negativt.
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Ser man på effekter af samtlige erhvervs- og samfundsaktiviteter, så vil de, udover at de påvirker hinanden, også påvirke miljøet, og miljøet vil omvendt påvirke en del af erhvervs- og samfundsaktiviteterne. Når man udarbejder scenarier for udviklingen og egentlige havplaner, er
det derfor vigtigt at belyse samspillet mellem erhvervs- og samfundsaktiviteter og miljøet på en
sådan måde, at planen favner en bæredygtig udvikling for samtlige aktiviteter.
I en forvaltningsmæssig sammenhæng anbefales det indtil videre at inddrage de presfaktorer,
der erfaringsmæssigt påvirker de marine økosystemers struktur og funktionalitet.
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Lovgivning
Det overordnede ansvar for den nationale forvaltning af havet ligger hos regeringen og de sektorspecifikke ministerier. Forvaltningen refererer til en lang række lovmæssige rammer og aftaler, som overordnet beskrives som havretten. Havretten omfatter i dag en mosaik af international, regional og national lovgivning, som har bindinger til FN, EU og dansk lovgivning. En mere
detaljeret beskrivelse af lovgivningen findes i bogen om Havets Ressourcer 2017.
Her skal det blot nævnes, at en stor del af EU lovgivningen er bundet op omkring en række
bindende direktiver med henblik på at regulere forholdende i- og brugen af havet, og den nationale lovgivning er primært rettet mod en implementering af direktiverne.
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Genopretning af miljøtilstanden
– det lange seje træk
Da de alvorlige miljøproblemer i havet blev tydelige i midten af firserne blev der udarbejdet en
række vandmiljøplaner med henblik på at reducere tabet af næringsstoffer fra landarealerne.
Udviklingen i P belastningen fra punktkilder (figur 3) blev reduceret med mere end 90% siden
1980’erne primært begrundet i forbedret spildevandsrensning, mens den diffuse belastning
ikke har ændret sig nævneværdigt.
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FIGUR 2. Tidslig udvikling i årlige gennemsnit af fosfor (total P) -belastning fra punktkilder og
diffuse kilder. Delvist efter Riemann m. fl. 2016.
Belastningen med kvælstof skyldes primært tab fra landbrugsarealer. Kvælstofbidraget fra spildevand har varieret fra 20-25% i begyndelsen af 1990’erne til ca. 10% i de seneste år. For
kvælstofs vedkommende (figur 4) varierede belastningen i 1980’erne fra ca. 80-120.000 tons
N, hvilket svarer til et tab fra jordarealerne på 19-28 kg N per hektar. Hovedparten (ca. 75%)
var fra diffuse kilder og 25% fra punktkilder. Spildevandsrensningen igennem 1990’erne reducerede N-belastningen fra punktkilder med ca. 75% til det nuværende niveau på 5-6.000 tons
N per år. Belastningen fra de diffuse kilder blev gradvist reduceret fra 1990-2013, hvilket gav
en overordnet reduktion på 43% justeret for år til år variationer i ferskvandsafstrømningen.
Udviklingen i koncentrationerne af fosfor og kvælstof i havet var næsten identisk med udviklingen i belastningen (data ikke vist).
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FIGUR 3. Tidslig udvikling i årlige gennemsnit af kvælstof (total N) – belastning fra punktkilder
og diffuse kilder. Delvist efter Riemann m. fl. 2016.
Reduktionerne i næringsstofbelastningerne havde umiddelbare og markante effekter på
mængden af planteplankton udtrykt som klorofyl (figur 5). Mængden af planteplankton faldt således fra ca. 7 µg per liter i 1985 til et niveau på omkring 2,5 µg per liter i 2013 og 2014. Der er
en mindre stigning i klorofylindholdet fra 2014 til 2016 (se afsnittet om ”De gode nyheder i
2013 – fortsætter de?”).
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FIGUR 4. Tidslig udvikling i klorofyl (planktonalger). Delvist efter Riemann m. fl. 2016.
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Ålegræs på havbunden.

Foto: Peter Bondo Christensen

Trods de forbedrede forhold i belastningen med næringsstoffer (figur 3 og 4) og i reduktionerne i planktonalgerne (figur 5) så man ikke nogen fremgang i ålegræssets vækst og udbredelse i perioden 2008-2014. Først i perioden 2010-2014 skete der stigninger i dybdeudbredelsen af ålegræs (figur 6C). Under gode miljøforhold danner ålegræs store sammenhængende
enge, fx var omkring 70% af bunden i Roskilde Fjord dækket af ålegræs for hundrede år siden.
Men i perioden 1950-1990 blev forekomsten af ålegræs stærkt reduceret over hele landet i
takt med den stigende belastning med næringsstoffer og deraf afledte effekter. Ålegræs findes
typisk på lavt vand og er en nøgleorganisme og en god indikator for miljøtilstanden i kystzonen. I dag er dybdegrænsen fra nogle få meter til omkring 5 meter, men omkring 1900 voksede der ålegræs ud til 10 meters dybde. Ålegræs stabiliserer havbunden, binder næringsstoffer og kulstof, danner skjulesteder for fisk, udgør opvækstområder for mange andre organismer og stimulerer dermed den biologiske mangfoldighed. Omvendt vil en dårlig havbund uden
ålegræs frigive næringsstoffer under perioder med iltsvind. Ålegræsset spiller derfor en helt
central rolle i forvaltningen af det danske havmiljø og i implementeringen af det europæiske
vandrammedirektiv, som udgør de lovmæssige rammer for forvaltning af de europæiske vandområder.
Det har affødt en del undren og diskussion, at ålegræs ikke umiddelbart responderede på den
reducerede belastning med næringsstoffer, som blev opnået gennem vandmiljøplanerne. I andre lande har der også været eksempler på, at det kan tage tid at vende udviklingen for nogle
af systemernes komponenter – herunder ålegræs. Ålegræsset har været længe om at respondere på den reducerede belastning, fordi det overvejende vokser på mere mudret bund, hvor
lysforholdene ikke har ændret sig væsentligt de seneste par årtier, og ålegræs kræver mere
lys end fx tangplanter for at trives. Endvidere breder ålegræs sig ved rodskydning og kønnet
formering, som er mindre effektiv end tangplanters spredning ved sporer.
I modsætning til ålegræsset langsomme genetablering i kystzonen udviklede makroalgerne
(tang) sig hurtigt (figur 6A) i takt med reduktionerne i belastningen med næringsstoffer.
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Macroalgae total cover
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FIGUR 5. Tidslig udvikling i makroalger dækningsgrad (A, tang) og maximale dybdeudbredelse af ålegræs C) er vist med 95% konfidensgrænser. Efter Riemann et al. 2016.
I forlængelse af ovennævnte ændringer i de marine økosystemer er der sket andre ændringer
forårsaget delvist af ændrede fysisk-, kemiske- og biologiske forhold samt ændringer forårsaget af de igangværende klimaændringer. Således har de markante reduktioner i planktonbiomassen forårsaget en mindre fødemængde til de filtrerende organismer (primært muslinger)
på havbunden. En forstærket lagdeling af vandmasserne, pga. mindre vind om sommeren, har
i de sidste årtier yderligere reduceret tilgang til algerne, som dannes i de øvre vandmasser.
Resultatet har været at en stor del af biomassen af primært blåmuslinger er forsvundet i
mange af de danske fjorde og kystområder. Dette har yderligere påvirket vækst og overlevelse
af fisk og fugle, som ernærer sig af blåmuslinger, og bestanden af fx ederfugle er blevet kraftigt reduceret.
Et andet eksempel er, at de stigende havtemperaturer medfører, at der er mindre ilt i vandet.
Dette, sammen med den mindre vind om sommeren, har givet anledning til hyppigere forekomster af iltsvind. Trods reduktioner i algemængden i vandet har iltindholdet i kystzonen ikke
vist tegn på forbedringen. Iltindholdet har stort set været stabilt, hvilket kan tilskrives de stigende temperaturer. Iltindholdet i bundvandet i de åbne indre farvande har varieret, men overordnet været faldende siden midten af 1960’erne, og iltkoncentrationen i 2016 var den tredje
laveste registreret i perioden (se endvidere ”Marine områder 2016).
Sammenfattende har vandmiljøplanerne virket efter hensigten. Fokuseringen på at etablere
tiltag til både at reducere kvælstof og fosfor har vist sig at være rigtig. Man har opnået at reducere belastningen med næringsstoffer til havet, og koncentrationer af næringsstoffer i havet er
ligeledes blevet reduceret, dog ikke helt i takt med reduktionerne i belastningen, men med forskellige forsinkelser for kvælstof og fosfor. Biologien er også forbedret, men har i modsætning
til de kemiske forhold udviklet sig med væsentlige forsinkelser og en positiv respons for ålegræsset kom først årtier efter etableringen af vandmiljøplanerne.
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De gode nyheder i 2013 –
fortsætter de?
I perioden 2010 til 2014 blev lysforholdene forbedret så meget, at ålegræsset endeligt begyndte at brede sig ud i kystzonen. Som tidligere nævnt spiller ålegræsset en helt central rolle
for bevarelse af miljøkvaliteten i kystzonen. Spørgsmålet er om denne gode nyhed er en blivende hændelse eller om andre forhold, herunder ændringer i belastningsforholdene, større
nedbør eller andre forhold hurtigt ville bringe miljøkvaliteten tilbage til de dårlige miljøforhold
som herskede i 1980’erne?
I dag er miljøkvaliteten i de fleste danske kystområder fortsat ikke tilstrækkelig god jævnfør
vandrammedirektivets krav, og havet omkring Danmark er endnu meget sårbart over for ændringer i tilførsler af næringsstoffer.
Perspektiverne for stigende effekter af klimaændringer og tab af næringsstoffer fra landbrugsproduktionen peger i retning af større tilførsler af næringsstoffer til havet i de kommende år.
Der er allerede set svage stigninger i belastningen med kvælstof og fosfor i de sidste par år
(figur 2 og 3) og klorofyl indholdet viser ligeledes stigninger (figur 4). Årsagerne til disse stigninger er ikke kendte, men effekter af landbrugspakken, ulykken i Fredericia, mere udbredte
iltsvind og øget afstrømning af ferskvand kan alle have bidraget.
Hvorfor er det så vanskeligt at holde styr på næringsstofferne i Danmark. En del af denne konflikt skyldes det intime samspil mellem land og hav, som finder sted i Danmark. Den lange
kystlinje, de mange fjorde, vige og øer medfører en markant påvirkning af havet fra de menneskelige aktiviteter på land. Den intense landbrugsdrift giver et stort tab af næringsstoffer og
miljøfarlige stoffer, som ender i havet, ligesom det er tilfældet med byernes spildevand. Havmiljøet er i bedring, men miljøtilstanden er fortsat utilstrækkelig i de fleste områder. Hvis vi skal
sikre de nødvendige forbedringer af havmiljøet er en mere målrettet forvaltning et nyttigt redskab til at mindske tab af næringsstoffer fra landbrugsproduktionen til havet.
Jeg vil gerne rette en tak til Sektionsleder Karen Timmermann for kommentarer til et tidligere
udkast af denne artikel.
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