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Fysisk tab
Fysisk tab omhandler tildækning og befæst
ning af havbunden. Begge disse begreber be
skriver en situation, hvor havbunden er tilført 
naturligt eller unaturligt materiale som følge 
af menneskelig aktivitet. Tildækning angiver, 
at der er tale om en midlertidig påvirkning, 
mens befæstning er en påvirkning af mere 
permanent karakter. Klapning af havbunds
materiale fra oprensning af sejlrender eller 
havne er et eksempel på tildækning, mens 

Havstrategidirektivet
De fleste påvirkninger på havmiljøet overskri
der grænserne mellem lande, hvorfor det 
er nødvendigt med internationale aftaler 
om beskyttelse af havmiljøet. Eksempler 
på sådanne internationale aftaler er EU’s 
havstrategidirektiv, vandrammedirektiv og 
habitatdirektiv. Habitatdirektivet fra 1992 
omhandler beskyttelsen af arter og naturtyper 
både på land og til vands, mens vandramme
direktivet fra 2000 vedrører beskyttelsen af 
vandmiljøet herunder det kystnære havmiljø. 
Havstrategidirektivet fra 2008 dækker den 
del af havmiljøet, som ikke er omfattet af 
vandrammedirektivet, dvs. de mere åbne 
områder samt elementer i kystområder, som 
ikke behandles i vandrammedirektivet såsom 
havpattedyr, havfugle, fisk, ikkehjemmehø
rende arter, støj og affald /1/.

I havstrategidirektivet beskrives en række 
aktiviteter, som skal implementeres i med
lems landene inden for nogle fastlagte tids
rammer. Det drejer sig overordnet set om en 
beskrivelse af den nuværende tilstand (basis
analyse) og miljømål for en god miljøtilstand 
(miljømålsrapport), etablering af et overvåg
ningsprogram og udarbejdelse og efterføl
gende iværksættelse af indsatsprogram  tiltag 
som senest skal være gennemført i henholds
vis 2012, 2014 og 2015/2016 /2, 3/. Det am

Det danske havmiljø  
– påvirkninger og effekter

Det danske havmiljø er belastet af menneskelige aktiviteter. En mål

rettet og omkostningseffektiv indsat til forbedring af havmiljøet kræ

ver kendskab til påvirkningerne og viden om deres samlede effekt 

og geografiske fordeling. Nedenfor beskrives påvirkningerne af hav
miljøet set i perspektiv af havstrategidirektivet, og der præsenteres 

en foreløbig kortlægning af de kumulerede effekter og en rangord

ning af de bagvedliggende påvirkninger.

Jens W. Hansen, Jesper H. andersen  
& Cordula Göke

bitiøse mål med havstrategidirektivet er at 
opnå en god miljøtilstand i havet senest i 
2020.

Påvirkninger
Påvirkningerne af det danske havmiljø er 
beskrevet i en række notater (tabel 1) og i 
basisanalysen for Danmarks havstrategi /2
4/. I havstrategidirektivet er påvirkningerne 
grupperet i 8 kategorier og opdelt på 18 typer 
(tabel 2).

Figur 1. Kortlægning af miljøeffekten af en række menneskelige aktiviteter i de danske far
vande. Kortet er sammenstykket af en vurdering for den østlige Nordsø (inkl. Skagerrak og 
Kattegat) og en vurdering for Østersøen /59/. De to vurderinger er ikke metodisk identiske 
men sammenlignelige på et overordnet plan. En af forskellene er, at kortlægningen af Nord
søen er sket med en opdeling på 1x1 km, mens opdelingen i Østersøen er 5x5 km. Det er 
dog ikke alle effekter, som har kunnet opgøres med en så fin opløsning, f.eks. er nogle af 
effekterne af erhvervsfiskeri opgjort med en opløsning på 60x56 km (omridset af de større 
celler i Nordsøområdet).
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havneanlæg, off shore platforme og broer/tun
neler er eksempler på befæstning.

Fysisk skade
Fysisk skade opstår hovedsageligt som følge 
af råstofindvinding, bundtrawling og anlægs
arbejder. Råstofindvinding omfatter sand og 
sten – stenfiskeri er dog ikke længere tilladt. 
Trawling efter bundlevende organismer har 
lige som råstofindvindingen både en biologisk 
og en fysisk effekt på havbunden. Effekterne 
fra råstofindvinding og trawling er midlerti
di ge, men der kan gå en længere årrække, 
inden havbunden er reetableret såvel fysisk 
som biologisk. 

Andre fysiske forstyrrelser
Med andre fysiske forstyrrelser tænkes hoved
sageligt på støj og affald. Støj stammer typisk 
fra sejlads, bygningsarbejder eller off shore 
installationer som f.eks. havvindmøller. Støj 
kan påvirke det biologiske miljø i ret store 
afstande fra støjkilden afhængig af støjens 
karakter og de biologiske organismers følsom
hed. Affald på havet forekommer både som 
større synlige stykker og som mikroskopiske 
stykker af typisk plastik. Affaldet forekommer 
alle steder i havet (overfladen, vandsøjlen, 
havbunden og kysten) og påvirker miljøet 
både fysisk, kemisk og æstetisk.

Indgreb i hydrologiske processer
Miljøtilstanden i de danske havområder er 
i stor udstrækning påvirket af de klimatiske 
forhold. To af de væsentligste parametre 
er temperaturen og saltholdigheden. Disse 
parametre påvirkes væsentligt i nogle områder 
som følge af menneskabte indgreb i de hydro
logiske processer. Eksempler på dette er ud
ledning af kølevand fra kraftvarmeværker, som 
forhøjer vandtemperaturen i nærområdet, 
og slusepraksis som regulerer vandstand og 
saltholdighed. Påvirkningen fra kølevand er 
meget lokal, mens slusepraksis har en effekt i 
hele vandområdet bag slusen.

Kontaminering med farlige stoffer
Havmiljøet påvirkes af en lang række miljø
farlige stoffer. Det drejer sig om naturligt 
forekommende stoffer (tungmetaller, kul
brinter (f.eks. olie) og radioaktive stoffer) 
og syntetiske/miljøfremmede stoffer (f.eks. 
pesticider). Begge stofgrupper tilføres som 
affaldsprodukter fra industri, by, landbrug 
og transportsektoren. Stofferne påvirker 
biologi en og kan i de mest belastede områder 
føre til både akutte forgiftninger og deformi
teter herunder ændringer af kønskarakterer 
(intersex/imposex) hos en række især bund
levende organismer.

Systematisk og/eller forsætlig udledning af 
stoffer
Kategorien ’systematisk og/eller forsætlig 
udledning af stoffer’ omhandler ’ikkefarlige’ 
stoffer, som tilføres havmiljøet i overensstem
melse med fællesskabslovgivningen og/eller 
internationale konventioner. Det kan f.eks. 
være udtømning/dumpning af affald og bal
lastvand fra erhvervsskibe og boreplatforme, 
som dog generelt ikke er tilladt inden for 
dansk søterritorium.

Tilsætning af næringsstoffer og organiske 
stoffer
Tilførslen af næringsstoffer og organiske 
stoffer har ført til eutrofiering af havmiljøet. 
Eutrofiering fører som oftest til en forringelse 
af havmiljøet, og en forøget udbredelse og 
styrke af iltsvind er et markant eksempel på 
det. Den menneskabte tilførsel af næringsstof
fer og organisk stof stammer hovedsageligt fra 
landbrug samt industri og by (spildevand).

Biologisk forstyrrelse
Biologisk forstyrrelse er opdelt i tre typer 
omhandlende ikkehjemmehørende arter, 
sygdomsfremkaldende/patogene mikroor
ganismer og selektiv udtagning af arter. 
Indførsel af ikkehjemmehørende arter kan 

ske på mange forskellige måder f.eks. ved 
skibes udtømning af ballastvand. Såfremt de 
ikkehjemmehørende arter trives så godt, at 
det går ud over hjemmehørende arter eller 
miljøet generelt, betegnes de som invasive 
arter. Patogene mikroorganismer udgøres af 
virus, bakterier og protozoer (encellede ’dyr’ 
såsom amøber), som typisk tilføres havmiljøet 
via spildevand. Selektiv udtagning af arter om
handler jagt og fiskeri på havet og omfatter 
også bifangst.

Kumulative påvirkning og effekt
Som det fremgår af ovenstående påvirkes 
havmiljøet af en lang række forskellige men
neskelige aktiviteter. Påvirkningerne fra disse 
aktiviteter kan opdeles i kategorier, typer og 
enkeltelementer. Havmiljøet responderer 
dog på den samlede cocktail af påvirkninger, 
hvor belastningen fra de enkelte påvirkninger 
spiller sammen i højere eller mindre grad. 
Det er altså den samlede påvirkning og dens 
effekt på havmiljøet, som er afgørende for 
miljøtilstanden  man taler om den kumulative 
påvirkning og dens miljømæssige effekt.

Der er udviklet værktøjer til at beskrive og 
kortlægge den kumulative påvirkning og dens 
miljømæssige effekt. Det er bl.a. gjort for den 
østlige Nordsø (inkl. Skagerrak og Kattegat) 
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og Østersøen /59/.  Disse opgørelser inddra
ger 15 (Østersøen) og 17 (Nordsøen) af de 18 
påvirkningstyper angivet i tabel 1. Figur 1 
viser resultatet af kortlægningen af effekterne 
af en række menneskelige aktiviteter inden 
for de danske farvandsområder. Beskrivelsen 
er baseret på en kortlægning af påvirkninger 
koblet med en kortlægning af de enkelte om
råders sårbarhed, da det er kombinationen af 
påvirkning og sårbarhed, som afgør miljø ef
fek ten af en aktivitet.

Kortlægningen af miljøeffekten viser ikke 
overraskende, at de kystnære områder i hø
jere grad er belastet af menneskelige aktivi
teter end de mere åbne områder. I Kattegat 
er der dog en tendens til en større miljøbe
lastning i de centrale dele end i de kystnære 
områder, hvilket især skyldes trawlfiskeri og 
tilførsel af forurenet vand fra Østersøen ho
vedsageligt via Øresund.

Det er vigtigt at bemærke, at kortlægnin
gen ikke nødvendigvis fortæller noget om 
miljøtilstanden, men angiver de områder, 
hvor der er indikationer på, at påvirkningerne 
belaster havmiljøet mest. Det vil dog typisk 
også være de områder, hvor miljøtilstanden 
er dårligst. Men miljøtilstand vurderes speci
fikt i forhold til en række miljømål, og om
tales nærmere i en anden artikel i dette num
mer af Vand & Jord.

Den miljømæssige effekt af den kumule
rede påvirkning kan opdeles i bidraget fra de 
enkelte påvirkninger. Det er således muligt at 
rangordne de forskellige påvirkninger for de 
områder, man ønsker at kigge nærmere på. 
Figur 2 viser en sådan rangordning for den 
danske del af den østlige Nordsø (inkl. Ska
gerrak og Kattegat) og den vestlige del af 

Tabel 2. Påvirkninger grupperet som angivet i havstrategidirektivet

Kategori Type Notatnr.*

Fysisk tab
• Tildækning
• Befæstning

1

Fysisk skade
• Tilsiltning
• Afskrabning
• Udvinding

2

Andre fysiske forstyrrelser
• Støj 
• Affald

3, 4

Indgreb i de hydrologiske processer
• Temperatur
• Saltholdighed

5

Kontaminering med farlige stoffer
• Syntetiske
• Ikkesyntetiske

6, 7

Systematisk og/eller forsætlig 
udledning af stoffer

• Andre stoffer

Tilsætning af næringsstoffer og 
organiske stoffer

• Kvælstof 
• Fosfor 
• Organisk materiale

8

Biologisk forstyrrelse

• Ikkehjemmehørende arter
• Fangst/bifangst
• Sygdomsfremkaldende 

mikrober

2, 9, 10

* Notater fremgår af tabel 1

Figur 2. Påvirkninger grupperet efter kategoriseringen i havstrategidirektivet og rangordnet i forhold til deres miljømæssige effekt på 
havmiljøet for den danske del af den østlige Nordsø (inkl. Skagerrak og Kattegat) og den vestlige del af Østersøen (overvejende danske 
farvande). Effekterne er indekseret og summeret inden for hver kategori – dog indgår ikke data for ’Systematisk eller forsætlig udledning af 
stoffer’.

Østersøen (overvejende danske farvande), 
hvor påvirkningerne er grupperet i forhold til 
kategoriseringen af påvirkningerne i havstrate
gidirektivet (tabel 1).

Opgørelserne indikerer, at påvirkningerne 
’kontaminering med farlige stoffer’, ’biologisk 
forstyrrelse’ og ’tilsætning af næringsstoffer’ er 
de mest udbredte og ansvarlige for langt den 
største del af den miljømæssige belastning i 
den østlige del af Nordsøen og den vestlige 
del af Østersøen (figur 2). Den mest markante 
forskel mellem Nordsøen og Østersøen er, at 
betydningen af ’biologisk forstyrrelse’ er hø

jere i Østersøen end i Nordsøen, mens det 
forholder sig omvendt for ’kontaminering 
med farlige stoffer’. For de øvrige kategorier 
var billedet i store træk det samme i de to far
vandsområder. Hvis man kigger bag disse 
over ordnede tal, fremgår det af opgørelsen, at 
påvirkningen fra de miljøfarlige stoffer hoved
sageligt skyldtes tilførsel af naturlige stoffer 
(især tungmetaller), og at den fysiske forstyr
relse næsten udelukkende skyldtes erhvervs
fiskeri.

Det skal dog bemærkes, at der er tale om 
meget foreløbige opgørelser. Kategorien ’Sy

Tilsætning af næringsstoffer og 
organiske stoffer
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stematisk eller forsætlig udledning af stoffer’ 
er der fx slet ikke opgjort data for, og de an
dre kategorier er baseret på et ufuldstændigt 
datamateriale og en række antagelser. Desu
den giver opgørelsen et generelt billede for 
større områder, som ikke nødvendigvis siger 
noget om betydningen af de forskellige kate
gorier af påvirkninger på et mere lokalt ni
veau. Men den overordnede beskrivelse af be
tydningen af de forskellige grupperinger giver 
trods alt et godt billede af, hvilke typer af på
virkninger, som belaster miljøet mest.

Konklusioner og perspektiver
Det danske havmiljø er påvirket af en lang 
række menneskelige aktiviteter. Der er derfor 
behov for en beskyttelse af havmiljøet, hvilket 
sker via overvågning, forskning, formidling 
og lovgivning. Disse aktiviteter udgør grund
laget for den nationale miljøforvaltning af 
havmiljøet.

På europæisk plan er de to væsentligste 
tiltag til beskyttelsen af havmiljøet vandram
medirektivet og havstrategidirektivet. I hav
strategidirektivet er de vigtigste påvirkninger 
af havmiljøet grupperet i kategorier og typer. 
Klimaforandringer indgår dog ikke som et af 
elementerne, hvilket kan undre, da klimafor
dringer allerede nu spiller en stor rolle for 
havmiljøet og vil gøre det i endnu større ud
strækning i de kommende år.

Der er udviklet en række værktøjer til vur
dering af påvirkninger og deres miljøeffekt in
den for større havområder. Sådanne redska
ber hjælper til at give overblik og synligøre, 
hvilke påvirkninger der belaster miljøet mest, 
og hvor effekten af påvirkningerne er størst. 
Dermed kan indsatsen målrettes, så udbyttet 
af tiltagene optimeres, og der opnås mest 
mulig miljø for pengene. De foreløbige 
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opgørelser indikerer, at miljøfarlige stoffer, 
fiskeri og eutrofiering er de menneskeskabte 
faktorer, som påvirker havmiljøet mest.

Den her præsenterede type af forvalt nings
mæssige værktøjer er forsat under udvikling. 
Der er både behov for en metodemæssig ud
vikling og en udvikling af grundlaget for værk
tøjerne i form af mere viden og flere data 
(overvågning) om de økologiske systemer, 
påvirkningerne og deres miljømæssige effekt. 
Fx har man i de hidtidige opgørelser af den 
kumulative påvirkning og dens miljømæssige 
effekt antaget, at påvirkningerne og deres ef
fekt er additive, dvs. den samlede påvirkning/
effekt kan opgøres som summen af enkeltbi
dragene. Men i virkeligheden foregår der alle 
mulige typer af interaktioner, således at nogle 
påvirkninger forstærker hinanden (synergisti
ske), mens andre hæmmer hinanden (antago
nistiske). Desuden har man antaget, at der er 
en lineær sammenhæng mellem graden af på
virkning og størrelsen af effekten. Det er en 
forsimplet gengivelse af virkeligheden, da en 
mindre påvirkning godt kan udløse en stor ef
fekt, hvis denne påvirkning flytter systemet 
hen over en tålegrænse og udløser et struk
turskifte. 

Så der er et markant behov for videreud
vikling af denne type værktøjer. De giver 
overblik for et større geografisk område og 
kan fungere som et forvaltningsmæssigt 
grundlag for en målrettet indsats. En indsats 
som kan bidrage til at sikre, at vi med tiden 
opfylder målsætningen i havstrategidirektivet 
om en god miljøtilstand i havet.
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Figur 3. Menneskelige aktiviteter repræsenterende tre vigtige kategorier for påvirkning af havmiljøet i form af ’biologisk forstyrrelse’ (er
hvervsfiskeri, foto: Tijmen Gombert, Flickr Creative Commons Attribution), ’tilsætning af næringsstoffer og …’ (landbrug, foto: Bjarne Andre
sen, Naturstyrelsen Odense) og ’kontaminering med farlige stoffer’ (industri, foto: Gary Bembridge, Flickr Creative Commons Attribution).


