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Introduktion
Med det marine strategi papir er der kom
met fokus på biodiversitet, og Deskriptor 1 
beskriver miljømål i forhold til marin biodi
versitet. Meget tyder på, at denne deskriptor 
hovedsageligt vil blive baseret på eksisterende 
overvågningsprogrammer. Denne artikel 
be skriver de begrænsninger, som vil være 
forbundet med anvendelsen af eksisterende 
overvågningsdata, og kommer med forslag til 
at styrke overvågningen ved brug af integreret 
dataindsamling og modeller.   

Deskriptor 1 – et overblik
Deskriptor 1 dækker marin biodiversitet, 
og ifølge direktivet skal denne både be
skrive miljømål i forhold til beskyttelse af 
marine arter, habitater og økosystemer, og 
miljømål til forebyggelse af menneskeskabt 
nedgang i biodiversiteten. For hver region 
eller delregion er det nødvendigt at opstille 
et sæt relevante arter, funktionelle grupper, 
habitater og økosystemer. De tre kriterier 
for vurdering af arter er artsudbredelse, 
populationsstørrelse og populationsstruktur 
(Boks 1). Ved begrebet habitat forstås både 
de abiotiske kendetegn og det forbundne 
biologiske samfund, idet begge elementer 
behandles sammen i betydningen af begre
bet biotop. Habitattyper inkluderer både 
habitatkomplekser og funktionelle habitater. 
De tre kriterier for vurdering af habitater er 
deres udbredelse, omfang og tilstand. For 
økosystemer udgør økosystemstrukturen 
nøglekriteriet. Endvidere er interaktionerne 
mellem strukturkomponenterne i økosys
temet grundlæggende for at vurdere økosy
stemprocesser og funktioner med henblik på 
den overordnede fastlæggelse af god miljøtil
stand, ligesom andre funktionelle aspekter, 

der behandles gennem andre deskriptorer for 
god miljøtilstand (såsom deskriptor 4 og 6), 
samt sammenhæng og robusthed ligeledes 
er vigtige i forbindelse med vurderingen af 
økosystemprocesser og funktioner.

Udfordringer
Selvom miljømålene og de overordnede kri
terier i forhold til beskyttelsen af biodiversitet 
nu ligger klar så vil udviklingen af indikatorer 
på tilstanden på arts, habitat og økosystem
niveau kræve et omfattende arbejde både på 
nationalt og internationalt plan. I Danmark 
er arbejdet påbegyndt med forslagene i 
Havstrategi 2012 /1/. Men, biodiversitet er 
et mangehovedet monster, og karakteren 
af tilstandsvurderingerne vil ofte afhænge 
af hvilken art eller habitat der anvendes, og 
af vinklen som biodiversiteten betragtes fra. 
Som eksempel kan blot nævnes, at referen
cetilstanden for mange af de danske EF Fu
glebekyttelsesområder på havterritoriet ofte 
vil være i direkte modstrid med miljømålene 
for udbredelsen af undervandsplanter og 
makroalger, da udpegningsgrundlaget for 
førstnævnte områder er fra perioden i starten 
af 1980’erne hvor eutrofieringen i de danske 
farvande var på sit højeste /2/. 

Med hensyn til forslagene til biodiversitet
sindikatorer har de fleste medlemslande, ink
lusiv Danmark, naturligt taget udgangspunkt i 
fokusarterne i de nuværende overvågnings
programmer. Selvom dette er et oplagt valg 
for at gøre opgaven mere overkommelig vil 
det uvægerligt medføre begrænsninger i for
hold til de overordnede mål, der var sat af di
rektivet. I og med at fokus er på økosystem
baseret tilgang og nøglefunktioner vil et ud
valg af arter, der repræsenterer prioriterede 
arter på Fugledirektivets bilag A eller Habitat
direktivets bilag 2, få karakter af punktned
slag. Dette vil også let føre til udvælgelse af in
dikatorarter, der ikke nødvendigvis er særligt 
velegnede da de måske reagerer langsomt på 

ændringer i havmiljøet. I en situation med 
stor usikkerhed omkring de mest effektive in
dikatorer vil en satsning på overvågning 
baseret på få arter uden tvivl være risikabel. 
Denne tilgang betyder også, at det bliver van
skeligt at opnå den tilsigtede helhedsbetragt
ning ud fra nøglefunktioner og viden om 
funktionelle sammenhænge. Fokus på en
keltarter fremfor centrale fødekæder vil med 
al sandsynlighed reducere muligheden for at 
vurdere den samlede tilstand for et 
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Figur 1. Modelleret filter-feeder indeks for 
blåmuslinger i Storebælt 2000–2005 (in-
deks for potentiel vækst /7/). Modellen er 
baseret på DHI’s eutrofieringsmodel /8/.  
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havområ de på tværs af artsgrupper, deskrip
torer og lande.       

I løbet af de sidste 10 år er der gennemført 
meget ambitiøse kortlægninger af bentiske 
habitater i alle EU’s havområder. Denne ko
rtlægning fortsætter samtidigt med imple
menteringen af direktivet, bl.a. i de danske 
farvande for at tilvejebringe en sammenhæn
gende klassificering af marine habitater med 
henblik på at kunne foretage vurderinger på 
habitatniveau. Dette sker ikke mindst for at 
imødekomme de retningslinjer, som direk
tivet har afstukket. Her er det vigtigt at poin
tere, at en stor del af den marine biodiversitet 
er knyttet til habitatstrukturer i vandsøjlen 
(hydrografiske fronter, opvældszoner, strøm
hvirvelzoner o.l.); en stor del af zooplankton 
og fiskefaunaen og en stor del af de fiske
spisende havpattedyr og havfugle. Selvom 
visse lande som f.eks. England har forsøgt at 
gennemføre en klassifikation af disse pelag
iske habitater /3/ mangler der helt en koordi
neret indsats for at få udviklet standardiserede 
klassifikationsmetoder og kortlagt habita t er
nes udbredelse i EU’s farvande. Den vigtigste 
grund til de manglende resultater er de tekni
ske udfordringer i at gennemføre kortlægnin
gen af pelagiske habitater på basis af empi
riske data. Så selvom store fremskridt er nået 
med hensyn til at indhente viden om udstræk
ningen af vigtige habitater så vil klassificerin
gen i overskuelig fremtid være utilstrækkelig. 

En vigtig forudsætning for vurderinger af 
habitaternes struktur er viden om koblingerne 
mellem samfundene og arternes funktionelle 
økologi. Selvom gyde og opvækstområder 

og spredningskorridorerne mellem dem er 
kendt for visse af de vigtige kommercielle 
fiskearter så mangler denne viden fuldstændig 
for andre væsentlige komponenter af fiske, 
invertebrat, og havpattedyrfaunaen. Ud
viklingen indenfor satellitsporing og anden 
telemetri har nu muliggjort indsamling af data 
på bevægelser hos f.eks. fisk, havfugle og 
havpattedyr, og der er i de senere år gennem
ført en række programmer og projekter, der 
har forøget vores viden betragteligt om blandt 
andet vandringerne hos torsk og marsvin. Det 
er vigtigt, at udviklingen af disse sporingspro
grammer fortsætter samtidigt med at Hav stra
tegidirektivet implementeres.   

Et af de største problemer, som med lems
landene står overfor med hensyn til at fore
tage samlede tilstandsvurderinger for et hav
område, er forskellene i den rumlige skala 
mellem data der rutinemæssigt indsamles på 
biodiversitet, andre miljøforhold og presfak
torer. Eksempelvis indsamles data på 
vandfug le og havpattedyr typisk ved lin
jetransektoptællinger i en høj rumlig opløsn
ing (< 1 km), medens data på fisk ofte ind
samles i et temmeligt groft net (ICES 
rektangler) på omtrent 30*30 km. Selvom 
disse data kan bearbejdes med præcise oplys
ninger om position for trawltrækket så vil de 
indsamlede fangstrater af fisk kun repræsen
tere variationen i en skala, der ikke umiddel
bart kan sammenholdes med de data, der ind
samles på udbredelsen af de fiskespisende 
vandfugle og havpattedyr. Endnu vanskeligere 
bliver det at koble de nuværende biodiversi
tets data til data på miljøforhold som eutrofie
ring eller presfaktorer som forstyrrelse fra 
fiskeri og skibstrafik. 

Begrænsningen i eksisterende meto-
der til overvågning
Begrænsningen i anvendelsen af de eksiste
rende overvågningsdata til at vurdere til stan
den for den marine biodiversitet er åbenlys. 
På trods af de ressourcemæssige besparelser 
vil en mere ambitiøs strategi med udvikling af 
integrerede overvågningstogter og økologiske 
modeller på længere sigt kunne svare sig, og 
vil gøre det muligt at opfylde Havstrategidi
rektivets overordnede mål. Integrerede over
vågningsdata vil forøge vores viden om nøgle
funktioner og funktionelle sammenhænge og 
vil kunne forbedre fortolkningsmodellerne. 
Eksempelvis vil indikatorer på højere trofiske 
niveauer kunne kobles til indikatorer, der 
reflekterer fødegrundlaget. Da mange af 
fokusarterne af marine topprædatorer er mi
grerende arter opholder de sig en stor del af 
året udenfor danske farvande. Uden viden om 
udviklingen i fødegrundlaget vil udviklingen i 

disse bestande i danske farvande kun vanskel
igt kunne fortolkes. 

Sammenholdt med en integreret overvåg
ning vil inddragelsen af modeller kunne sikre 
at overvågningen af biodiversitet i højere grad 
baseres på den helhedsbetragtning, som 
direk tivet stiler mod. Modeller for hydrody
namik og vandkvalitet genererer dagligt ad
skillige TB af data på miljøtilstanden i 
Nordsøen og Østersøen, og modeller for un
dervandsvegetation og muslinger er til rå dig
hed eller kan etableres for relevante farvande. 
Disse vil effektivt kunne bidrage til ekstrapol
ering af overvågningsdata, udregning af po
tentielle udbredelsesområder (habitatmodel
ler), kvantificering af koblinger mellem 
overvågningsdata på forskellige trin i 
fødekæden, og benyttes til at afprøve hypote
ser og prioriteringer af de enkelte påvirknin

Boks 1. Kriterier 
Arter
Artsudbredelse
• Udbredelsesområde 
• Udbredelsesmønster inden for 

sidstnævnte, hvor dette er re-
levant 

• Habitatudbredelse
• Areal, der er dækket af arterne 

(fastsiddende/bentiske arter) 
Populationsstørrelse
• Populationstæthed og/eller 

biomasse afhængigt af situati-
onen (1.2.1)

Populationsstruktur
• Populationsdemografiske ken-

detegn (f.eks. kropsstørrelses- 
eller aldersklasse-struktur, 
kønsfordeling, reproduktions-
rater, overlevelsesrater/døde-
lighed) 

• Populationsgenetisk struktur, 
hvor dette er relevant

Habitater
Habitatudbredelse
• Udbredelsesområde
• Udbredelsesmønster
Habitatomfang
• Habitatområde
• Habitatvolumen, hvor det er 

relevant
Habitattilstand
• Tilstand for de typiske arter og 

samfund
• Relativ tæthed og/eller bio-

masse alt efter tilfældet
• Fysisk, hydrologisk og kemisk 

tilstand

Figur 2. Modelleret udbredelse af hydro-
grafiske fronter i Skagerrak efteråret 2011. 
Modellen er baseret på DHI’s Havmodel 
(NOVANA 3D hydrodynamisk model, DHI).
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ger og udvikling af robuste fortolkninger. I 
figur 1 er vist hvorledes en model for vækst
potentialet for blåmuslinger i Storebælt Bælt 
kan anvendes til at indikere udbredelsen af 
muslingebankerne i regionen i et givet år. På 
samme måde kunne den potentielle udbre
delse af andre biogene rev udnyttes enten di
rekte til habitatkortlægning eller indirekte 
som grundlag for en mere effektiv overvåg
ning af disse rev og af de prædatorer, for 
hvilke revene udgør et vigtigt habitat. I figur 2 
er vist hvorledes hydrodynamiske data kan 
anvendes til at kortlægge udbredelsen af hy
drografiske fronter på et givet tidspunkt. Hy
drografiske fronter og andre pelagiske habi
tater spiller en vigtig rolle i udbredelsen af 
fisk, havfugle og havpattedyr, og data som 
disse vil kunne forbedre fortolkningen af 
overvågningsdata på disse komponenter. 

Som eksempel på hvorledes modeller 
konkret kan bidrage til en bedre fortolkning 
af overvågningsdata er der i figur 3 vist resul
tater fra et studie af sortand og deres føde
grundlag. Studiet, der blev udført under det 
danske miljøovervågningsprogram i relation 
til havvindmøller, undersøgte dels variationen 
i forekomsten af sortand Melanitta nigra og af 
deres foretrukne fødeemne i Nordsøen; hvæl
vet trugmusling Spisula subtruncata og ameri
kansk knivmusling Ensis directus /4/. Model
ler for vækstpotentialet for de to 
mus lingearter blev anvendt til at udføre en 
hindcast modellering af udbredelsesmønstret 
af egnet habitat for muslingerne for hvert år i 
perioden fra 2000 til 2010. Modellerne styr
kede fortolkningen af resultaterne af vandfug
leovervågningen i regionen, da områder, hvor 
der er registreret store antal af sortænder, ge
nerelt var sammenfaldende med høj egnet
hed for de foretrukne byttedyr. Den ameri
kanske knivmusling er imidlertid en 
nyindvandret art, som først blev registreret 
langs den danske vestkyst i begyndelsen af 
1980’erne, hvor den siden hastigt har eta
bleret sig på vanddækkede sandbanker. I lø
bet af perioden fra 2000 til 2010 har 
sortænderne ændret deres udbredelse fra 
primært at være koncentreret i de kystnære 
områder tæt på Vadehavet hvor trugmuslin
gen er almindelig til nu også at forekomme i 
stort antal indtil 50 km offshore i områder 
med større forekomster af knivmuslinger. 
Sammenholdt med fødeundersøgelser /5/, /6/ 
indikerer modellerne, at de store ændringer i 
sortændernes udbredelse kan forklares ved 
tilpasning til en ny supplerende føderes
source i form af amerikanske knivmuslinger.     
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Figur 3. Observationer af sortænder udfor den danske vestkyst vintrene 2000 og 2006, og 
modellerede områder med høje indeks-værdier (>33) for hvælvet trugmusling og Ameri-
kansk knivmusling /4/. 


