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Med industrialiseringen i midten af 1800-tal-
let begyndte eutrofieringen af de indre 
dan  ske farvande for alvor /1/. Kloakering og 
udledning af by- og industrispildevand og 
en intensivering af landbruget. Store dræ-
ningsprojekter gennemførtes, og forbruget 
af handelsgødning øgedes. Især efter anden 
verdenskrig intensiveredes landbruget, og 
med den stigende produktion steg også 
tabet af næringsstoffer til vandmiljøet. I 1970 
sættes eutrofieringsproblemerne for alvor på 
dagsordenen med et billede på forsiden af 
Jyllandsposten af urenset rødt spildevand fra 
et slagteri i Bjerringsbro, som løb direkte ud 
i Gudenåen. 

Konsekvenserne af de forøgede nærings-
stoftilførsler førte til iltsvind og deciderede 
systemkollaps i mange fjorde og kystnære 
farvande, hvor produktionen af biomasse flyt-
tede fra ålegræs og havgræsser mfl. til hurtigt 
voksende planktonalger, der kraftigt nedsatte 
vandets klarhed og medførte en ond cirkel af 
iltsvind og generel forarmelse af dyre- og 
plan  teliv.  Debatten om tilstanden i de indre 
danske farvande og hvad der skulle gøres, tog 
fart i første halvdel af 1980’erne. Med afsæt i 
debatten om døde jomfruhummere i 1986 
vedtog Folketinget den første Vandmiljøplan i 
1987. Dermed var kursen fastlagt; det hand-
lede om reduktion af næringsstoftilførslen til 
de indre danske farvande, og med succesfuld 
reduktion i spildevandsudledningerne i 

1980’erne og starten af 1990’erne kom land-
brugets tab af kvælstof mere i fokus. Efter 
gennemførelse af tre vandmiljøplaner er det 
oprindelige mål fra 1987 om en halvering 
kvælstofudledningen i dag opnået /2/.  

Den betydelige kvælstofreduktion er op-
nået gennem faglig fokusering på en bedre 
næringsstofudnyttelse forstærket af generelle 
reguleringer af jordbrugsdriften, vintergrønne 
marker, efterafgrøder mv., men især bedre 
styring og udnyttelse af husdyrgødningen har 
været af stor betydning for den reducerede 
udvaskning. Det betyder, at den gennem-
snitlige merudvaskning ved brug af gylle vur-
deres at være 4 kg N pr. ha for Danmark i 
gennemsnit ved det aktuelle husdyrtryk på 
0,9 DE. pr. ha (virkemiddelrapporten /3/). 
Dette skal ses i forhold til en udvaskning 
uden husdyrgødning på gennemsnitlig 57 kg 
kvælstof pr. ha. En betragtelig reduktion, som 
betyder, at markerne gødes under det økono-
miske optimum. Det betyder også, at en yder-
ligere reduktion med generelle virkemidler 
ikke synes mulig uden yderligere udbyttetab 
for den enkelte landmand og økonomisk for-
værrede konkurrencevilkår i forhold til land-
mænd i landene omkring Danmark, som ikke 
i samme omfang er generelt regulerede og 
ofte er økonomisk kompenserede for f.eks. 
udlæg af efterafgrøder. Sammenlignet med f.
eks. en græsmark i Slesvig-Holsten, så er 
græsset bogstaveligt talt grønnere på den an-
den side af grænsen.

Vandplaner og ålegræsværktøj
De betydelige reduktioner i mængden af 

fosfor og kvælstof har ikke ubetinget været 
en succes og har på flere områder ikke ført til 
de forventede forbedringer i miljøtilstanden 
i danske farvande.  I såvel åbne farvande som 
fjorde kan der generelt set ikke observeres 
fremgang i sigtdybden. Det samme kan siges 
om udbredelsen af ålegræs – det er nærmest 
tværtimod. 

Implementeringen af EU’s vandrammedi-
rektiv, der foreskriver ”god økologisk til-
stand” i alle vandområder, førte til beslutnin-
gen i Grøn Vækst om at reducere 
kvæl stofudledningen med yderligere 19.000 
ton kvælstof svarende til ca. 1/3 af den nuvæ-
rende udledning. Fra dansk side blev ålegræs 
den bærende økologiske indikator, som skal 
opnå den dybdeudbredelse, som blev regi-
streret i danske farvande for ca. 100 år siden, 
fratrukket en usikkerhed på ca. 25 %. 

Til beregning af kvælstofreduktionskravet 
for opnåelse af miljømålet for ålegræs, blev 
det af Miljøministeriet besluttet at anvende en 
simpel relation mellem ålegræssets dybde-
grænse og kvælstoftilførsel fra dansk opland – 
det såkaldte ”ålegræsværktøj”. Beregningerne 
ved brug af dette værktøj pegede mod yder-
ligere et mål om 50 % reduktion af kvælstof-
ud ledningen. Ministeriet endte med at fra-
trække en skønnet usikkerhed ved 
be  regningerne, hvorved reduktionskravet 
slutteligt blev på 19.000 ton kvælstof. Denne 
andel blev imidlertid ikke fordelt ligeligt over 
landet, hvilket betyder, at der for visse op-
lande er ganske betragtelige reduktionskrav. 
For f.eks. Limfjorden er reduktionskravet ca. 
50 %, og hvis det antages, at naturbidraget 
ikke kan reduceres, og punktkildeandelen 
kun kan nedbringes marginalt, betyder det, at 
landbrugets stilles overfor at skulle reducere 
bidraget med ca. 70 %. I nogle andre oplande 
er dette tal større. Markante reduktionskrav, 
som må anses for yderst vanskelige at opnå 
især frem til 2015, som det først var planlagt. 
Ydermere var det ikke anvist, hvorledes de 
10.000 ton ud af de 19.000 ton skulle findes, 
og hvordan finansieringen skulle forløbe, 
hvilket må antages også at være en del af 
grunden til, at de 10.000 ton N er udskudt til 
efter 2015. 

Paradigmeskift i forvaltning af kystnære 
farvande

Meget tyder på, at den nuværende strategi med ensidig fokus på 

kvælstofreduktion som middel til at nå de ønskede miljømål i dan-

ske farvande ikke er vejen frem, og at der også bør kigges i andre 

retninger. En ny forvaltningsstrategi bør udvikles i forbindelse med 

næste vandplan planperiode. Men er danske myndigheder klar til at 

forlade et paradigme, som har sat dagsordenen i de sidste mange års 

forvaltning?  
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På baggrund af kritik fra landbruget vedr. 
brugen af ålegræsværktøjet blev en arbejds-
gruppe nedsat af Miljøministeriet i efteråret 
2010 for at se nærmere på dette værktøj. Ar-
bejdsgruppen bestod af repræsentanter for 
Miljøministeriet, Fødevareministeriet, Dan-
marks Naturfredningsforening og Landbruget. 
I arbejdet konsulterede gruppen 4 eksperter 
fra hhv. Syddansk Universitet, Københavns 
Universitet, Århus Universitet v. DMU samt 
DHI. Arbejdsgruppen nåede frem til en fælles 
rapport, hvor der blev lagt vægt på at skelne 
mellem ålegræs og det såkaldte ”ålegræsværk-
tøj”. Om ålegræs skrev arbejdsgruppen: …
ålegræs er en vigtig og anvendelig indikator 
for den økologiske tilstand i marine vandom-
råder … Udbredte bestande af ålegræs er af-
gørende vigtige for de økologiske systemer i 
det danske kystnære vandmiljø, da udbredte 
bestande af ålegræs har en høj produktivitet, 
stabiliserer økosystemerne og virker som næ-
ringsstoffiltre i fjordene og i forhold til næ-
rings stofbelastningen af de mere åbne far-
van de. Med baggrund i, at 3 ud af de 4 
kon sulterede eksperter var kritiske overfor 
brugen af ålegræsværktøjet, anbefalede arbe-

jdsgruppen udvikling af et nyt værktøj: at der 
frem mod næste planperiode udvikles et for-
valtningsværktøj, som indeholder såvel åle-
græs som et eller flere af de øvrige betydende 
kvalitetselementer. Det anbefales, at der i 
værktøjet implementeres dynamiske arealbe-
tragtninger for ålegræs. Dette giver reel sys-
teminformation i forhold til plantens produk-
tion, biomasse- og arealdækning, hvorved det 
kan vurderes, hvor meget næringsstof der er 
bundet i systemets ålegræs, og om planten 
igen er i fremgang. Herved opnås mulighed 
for egentlig analyse af ålegræssets systemef-
fekt som levende næringssaltfilter. Dette vil 
kræve inddragelse af væsentligt større data-
mængder samt mere avancerede modeller/4/. 

Endvidere anbefalede arbejdsgruppen, at 
der sættes fokus på den fysiske reetablering af 
ålegræs: at der rettes en større fokus på en di-
rekte fysisk reetablering, da forskningen viser 
at ålegræs i flere tilfælde vil være meget lang 
tid om at reetablere sig. Samtidig vil reeta-
blerede ålegræsbede have en næringsstoffil-
trerende virkning og medvirke til at ned-
bringe næringsstofkoncentrationerne i 
vand miljøet. Hvis man ønsker at fremskynde 

ålegræssets reetablering i visse fjordområder, 
anbefaler arbejdsgruppen at undersøge mu-
lighederne for aktivt at hjælpe ålegræsset på 
vej ved etablering af marine virkemidler som 
f.eks. udplantning af ålegræs og andre foran-
staltninger, der medvirker til stabilisering af 
de marine økosystemer. Samlet set var der 
enighed om, at ålegræs er en vigtig indikator 
for et godt vandmiljø, men at ”ålegræsværk-
tøjet” ikke er videre hensigtsmæssig til at an-
give vejen til en bedre miljøtilstand. Derfor 
bør der udvikles et andet og bedre værktøj.

Naturens store eksperiment
Blandt vandforvaltere har der i mange år 
været en udbredt opfattelse af, at de ”tørre 
år” 1996 og 1997 var år, hvor det blev eksem-
plificeret, at en tilpas lav næringsstoftilførsel 
giver en umiddelbar hurtig respons på mil-
jø tilstanden og ålegræsudbredelsen. I den 
marine overvågningsrapport fra 1997 skriver 
DMU /5/: ”Året 1996 kan betragtes som na-
turens eget store eksperiment, der viste, at 
hvis belastning med kvælstof reduceres til det 
niveau, som er forudsagt i vandmiljøplanen, 
så får man under normale meteorologiske 
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forhold en markant forbedring af miljøtilstan-
den i de danske farvande”. Denne forudsi-
gel se viste sig desværre ikke at holde stik, idet 
det kan konstateres, at kvælstofkoncentratio-
ner i dag er lavere end koncentrationer i 
1996/97, uden at de forventede miljøforbed-
ringer er indtrådt. 

Der står derfor et meget åbent spørgsmål 
tilbage: Hvorfor kunne man i 1996 og 1997 
konstatere disse forbedringer i sigtdybde og 
dybdeudbredelse af ålegræs, når det ikke er 
tilfældet med tilsvarende lave koncentrationer 
her ca. 15 år efter? På flere lokaliteter steg 
dybdeudbredelse markant. Bl.a. i det sydlige 
Lillebælt, hvor dybdeudbredelsen på visse 
lokaliteter i disse år steg fra 5 til over 8 meter 
/6/ og dermed med et snuptag nåede over de 
nuværende dybdeudbredelseskrav i vandpla-
nerne. Få år senere faldt dybdeudbredelsen 
tilbage til 5 meter, og den er i dag yderligere 
reduceret til 4 m trods koncentrationer i 
kvæl stof for fjorde og åbne farvande, der er la-
vere end niveauet i 1996/97 /2/.  

Et paradigmeskift? 
Med ålegræsgruppens anbefalinger er de 
første skridt taget væk fra den mangeårige 
og ensidige fokusering på kvælstofreduktion 

som universalløsning på problemerne i de 
indre danske farvande. I flere år har der på 
forskningsniveau været taget tilløb i denne 
retning. Med den efterhånden berømte ar-
tikel ”Return to Neverland: Shifting Baselines 
Affect Eutrophication Restoration Targets”  
/8/ indikeres det, at vejen tilbage fra en 
eu trofieret tilstand ofte ikke er så enkel, 
som hidtil antaget ved simpel reduktion i 
næringsstoffer. Eksempler på dette ses bl.a. af 
resultaterne af det strategiske forskningspro-
jekt REELGRAAS /8/, hvor resultaterne peger 
på, at ålegræs ikke udbreder sig inden for en 
overskuelig tidsperiode på trods af, at der 
er lys nok tilstede. Og yderligere tyder det 
på, at hvis dette ønskes, så skal der ske en 
decideret hjælp via udplantning, beskyttelse 
af unge skud mv. 

Et andet eksempel er DMU´s strategiske 
forskningsprojekt MAFIA /9/, hvor bl.a. fi ske-
riets betydning for den marine økologiske 
balance undersøges, herunder om opfiskning 
af større fisk til fordel for mindre fisk ændrer 
fødekæden og i sidste ende planktonsam-
mensætningen og vandets klarhed. 

Også fysiske ændringer i form af f.eks. fjer-
nelse af sten er blevet undersøgt. I en rapport 
fra DHI og DMU /10/ blev det beregnet, at 

reetablering af 2 km2 stenrev i Limfjorden ville 
kunne modsvare en reduktion i N-til førslen 
fra land på 800-1000 tons/år.

Forvaltningsstrategi        
Meget tyder på, at den nuværende strategi 
med ensidig fokus på kvælstofreduktion 
bør revideres. I forvaltning af søer har man 
i årevis erfaret, at restaurering af søer er et 
nødvendigt skridt for at tippe balancen over i 
den gode tilstand. Erfaring for indløbskoncen-
trationen af fosfor kombineret med restaure-
ringstiltag som opfiskning, iltning m.m. er 
opskriften på succes for søer. En erkendelse, 
som meget peger på, vil være hensigtsmæs-
sig, hvis marine systemer skal tippe over i en 
god økologisk tilstand. 

Et eksempel på dette er Ringkøbing Fjord, 
hvor en bevidst ændring af saltholdigheden 
(ændret slusepraksis) i 1995 medførte et sy-
stemskifte og en følgende markant forbedret 
sigtdybde /11/. 

Et væsentligt spørgsmål er, hvad indløbs-
koncentrationen af næringsstoffer skal være 
til en specifik fjord, og hvilke marine virke-
mid ler der skal anvendes? Et spørgsmål det 
på nuværende tidspunkt i mange tilfælde vil 
være svært at svare på, da der i dag ikke er be-
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regningsværktøjer til rådighed, der indehol-
der alle de betydende parametre til at klare 
opgaven. Af den grund bør anbefalingerne fra 
ålegræsarbejdsgruppen følges op med midler 
til udvikling af nye værktøjer, således der bl.a. 
kan foretages egentlig analyse af ålegræssets 
systemeffekt som levende næringssaltfilter og 
i øvrigt medregne de parametre, som er bety-
dende i et specifikt vandområde. 

Udledning af kvælstof skal håndteres i sam-
menhæng med andre virkemidler og ikke 
som eneste virkemiddel til at nå miljømålene. 
Gennem de sidste 20 år har landbruget de-
mon streret, at tilpasning er mulig. Fortsatte 
nye kvælstofreduktioner er også mulige, men 
de hidtidige reguleringsmuligheder er stort 
set opbrugte, og tilpasninger bør ske i takt 
med, at der udvikles nye virkemidler, som f.
eks. konstruerede vådområder /12/.  Men 
ikke mindst må vandforvaltere og beslutnings-
tagere indse, at langt mere fokus på marine 
virkemidler er påkrævet, hvis miljøtilstanden i 
danske farvande skal opnås inden for over-
skuelig tid.
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