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Filtre i landskabet

Med den første vandmiljøplan fra 1987 fulgte 
et nationalt overvågningsprogram (NOVANA) 
for at måle, om planen nu også virkede. 
Det har resulteret i et datamateriale, der er 
enestående i omfang og kvalitet. Her er noget 
af materialet brugt til at belyse sammenhæn
gen mellem udledningen af næringsstofferne 
kvælstof (N) og fosfor (P) til havet på den ene 
side og sigtdybden og indholdet af klorofyl på 
den anden. 

Tidsserier
Figur 1 viser 10 tidsserier med årsmiddel
vær  dier for hvert kalenderår i perioden 
19892015. Data er taget fra spredte oplysnin
g  er i /1/ og gengivet af os på en ensartet, 
sam menlignelig måde. Diagrammerne viser 
nedbøren på Danmark og afstrømningen til 
havet fra Danmark med de dertil tilhørende 
udledninger af kvælstof og fosfor til havet (de 
fire øverste). 

De seks nederste diagrammer viser sigtdyb
den, D, målt med secchiskive, lysdæmpnings
koefficienten, c, der er et mål for koncentra
tionen af organisk og uorganisk svæv, og 
en  delig koncentrationen af klorofyl. Fjorde og 
kystnære farvande står i venstre side (blå) og 
åbne farvande i højre (gul).

I alle serier er der indlagt en trendlinje, re
gressionslinjen, der betragtes som en del af en 
lang ’bølge’. Den er overlejret af korte ’bøl
ger’, der, hvis de blev lagt sammen, ville ud
ligne hinanden og resultere i trendlinjen. Der 
er med andre ord tale om ’støj’, tilfældige 

udsving fra en ellers rolig udvikling repræsen
teret ved trendlinjen.

Der er tre bratte fald i serierne for nedbør 
og afstrømning: 
• 19941996, fyldte kvadrater
• 19992001, fyldte trekanter og 
• 20072009, fyldte cirkler der fremkalder 

korresponderende fald i udledningen af N 
og P. 

I alle tre tilfælde falder udledningerne af N 
og P betragteligt. Fx falder udledningen af N 
til noget nær det halve på to år. Samtidig er 
sigtdybde og klorofyl målt på en lang række 
stationer i havet omkring Danmark. Det er 
’forsøg’ i fuld skala.

Der er en slående lighed mellem de korte 
bølger i afstrømningen og kvælstofudlednin
gen. De svinger på samme måde omkring 
trendlinjen. Lignende korte bølger, og en i 
begyndelsen endnu hurtigere faldende trend, 
ses også i fosforudledningen.

Trendlinjen for afstrømningen stiger som 
følge af stigende nedbør. Alt andet lige ville vi 
have set en stigning i N og Pudledningerne, 
men vandmiljøplanerne har modvirket denne 
stigning og fremkaldt et fald.

Sigtdybden og vandets indhold af 
klorofyl
Målestationernes placering i fjorde og kyst
nære farvande (blå) og åbne farvande (gul) 
fremgår af figur 2. 

De korte bølger i udledningen af kvælstof 
og fosfor fremkalder korresponderende korte 
bølger i sigtdybden og klorofylkoncentratio
nen over alt i havet. Alt er ’efter bogen’ på de 
korte bølger. Men ikke de lange.

I fjorde og kystnære farvande, hvor Dan
marks bidrag til N og P tilførslen er stort, er 

der tilsyneladende ingen forbedring i sigtdyb
den, trendlinjen er vandret. I de åbne far vande, 
derimod, hvor Danmarks bidrag er lille, er der 
en tydelig trend. På 25 år er sigtdybden steget 
3/4 m. I den forbindelse skal det bemærkes, at 
også landene omkring os har nedbragt deres 
udledninger af N og P til havet forpligtet af in
ternationale havkonventioner.

Jo mere kvælstof og fosfor, vi tilfører en af
grøde, desto større udbytte får vi (op til for
giftningspunktet), forudsat at de andre næ
ringsstoffer er til stede i de rette forhold. Det 
gælder på landjorden, og det gælder i havet. 
Her er ’udbyttet’ plankton, men resultatet af 
at tilføre mere N og P er det samme: Et større 
udbytte, mere planteplankton, og dermed en 
højere koncentration af lysdæmpende orga
nisk svæv. 

Der gælder følgende tilnærmede lovmæs
sighed /2/:

Vandet er blevet klarere

Vandet i fjorde og kystnære farvande er ikke blevet klarere de sene

ste 25 år, hvis man ellers skal tro målingerne af sigtdybden med  

secchiskiver. Men på lavt vand i fjorde og kystnære farvande er de 

behæftet med en fejl, der skjuler en betydelig forbedring af vandets 

klarhed.

Hans scHrøder &  
niels Kristian Højerslev

Figur 2. Målestationernes placering i 
fjorde og kystnære farvande (blå) og åbne 
farvande (gul). Gengivet fra /1/.
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Figur 1. Tidsserier med årsmiddelværdier 
for hvert kalenderår i perioden 1989-2015. 
Diagrammerne viser nedbøren på Danmark 
og afstrømningen til havet fra Danmark med 
de dertil tilhørende udledninger af kvælstof 
og fosfor til havet (de fire øverste). De seks 
nederste diagrammer viser sigtdybden, D, 
målt med secchiskive, lysdæmpningskoeffi-
cienten, c, der er et mål for koncentrationen 
af organisk og uorganisk svæv, og endelig 
koncentrationen af klorofyl. Fjorde og kyst-
nære farvande står i venstre side (blå) og 
åbne farvande i højre (gul).

Dc = 6
hvor D er sigdybden [m] målt med en sec

chiskive, og c [1/m] er lysdæmpningen i en 
kollimeret, tynd lysstråle, et mål for koncen
trationen af blandingen af organisk og uorga
nisk svæv i vandsøjlen. De to tidsserier for c 
næstnederst er beregnet af denne enkle lig
ning. Sammenholdes de korte bølger i c med 
bølgerne i klorofylkoncentrationen ses en lig
hed, der tyder på, at klorofylkoncentrationen, 
som en første ordens tilnærmelse, er et ud
mærket mål for koncentrationen af orga nisk 
svæv.

Trenden i sigtdybden i fjorde og  
kystnære farvande er skjult 
I fjorde og kystnære farvande er der som sagt 
ingen trend i sigtdybden på trods af, at kloro
fylkoncentrationen her er faldet fem gange 
så meget som i de åbne farvande. Når vi ser 
en stigning i sigtdybden i de åbne farvande, 
må der derfor også være en stigning i fjorde 
og kystnære farvande. Desuden er det sådan, 
at når der er respons på de korte bølger, når 
sigtdybden reagerer på hurtige ændringer i 
udledningerne, så gør den det også på lang
somme. Den forventede stigende trend i 
sigt dybden i fjorde og kystnære farvande må 
således være skjult.

Det har været foreslået, at den er skjult af, 
at resuspensionen, både af organisk og uorga
nisk svæv, er steget som følge af ophobninger 
af organisk materiale, og som følge af at fore
gående års iltsvind har ændret økosystemerne 
i retning af ringere evne til at fastholde materi
ale på bunden. Det er imidlertid usandsynligt, 
at resuspensionen har udviklet sig med en 
trend, der netop udligner trenden i sigtdyb
den.

Forklaringen er, at målingerne af sigtdyb
den med secchiskiver er behæftet med en fejl, 
der vokser i takt med at klorofylkoncentratio
nen, og dermed koncentrationen af organisk 
svæv, falder. Vanddybden skal være over 2,2 
gange sigtdybden for at undgå fejlen /3/. Det 
er den ikke på målestationerne i fjorde og 
kystnære farvande. 

Når koncentrationen af organisk svæv fal

der, får vi to modsat rettede virkninger: 1) 
Sigt dybden vokser, fordi vandet bliver klarere, 
2) Sigtdybden falder, fordi bunden af samme 
grund ’lyser op’ og derved nedsætter kon
trast en mellem skiven og dens baggrund, så 
den skal længere op for at kunne ses /4/.

Det vurderes, at fejlen skjuler en stigning i 
sigtdybden på næsten en meter i fjorde og 
kystnære farvande.
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