Ny viden om iltsvind – dynamik, dybe
bassiner og vandmasser
Næsten hvert år siden engang i 1980'erne er vi blevet forfærdede over
voldsomme billeder af døde fisk og havbund dækket af 'liglagen' i de
danske farvande. Men hvordan kan det gå til, at iltsvindet så plud
seligt dukker op? Og hvad sker der egentligt under havoverfladen?
Her tegner vi et billede af det meget dynamiske iltsvind i Det Sydfyn
ske Øhav og det sydlige Lillebælt, som vi oplevede det i 2019.

Morten Holtegaard Nielsen &
Jens Würgler Hansen
Iltsvindssæsonen 2020 blev skudt tidligt
i gang d. 3. juli, da Miljøstyrelsen med en
pressemeddelelse og optræden i flere medier
oplyste om iltsvind mange steder i de danske
farvande. Den første officielle iltsvindsrapport
udkom for kort tid siden (efter redaktionens
afslutning), og kun tiden kan vise, hvor slemt
dette års iltsvind bliver, med mulige katastro
fale følger for planter og dyr (se Boks 1). I
midten af september 2019, dvs. for ca. et år
siden, så iltsvindets udbredelse rundt om Fyn
ud som vist i Figur 1.
Miljøstyrelsens overvågning af iltforholdene
har de seneste år været baseret på profilmålin
ger i vandsøjlen på op til ca. 190 stationer. En
stor del af disse stationer besøges omtrent
hver anden uge, mens en mindre andel besø
ges ca. en gang om måneden og enkelte kun
få gange om året. På baggrund af en række af
disse målinger beregner Aarhus Universitet
udbredelsen af iltsvindet ved bunden i de in
dre danske farvande i perioden fra juli til no
vember. Da iltsvind er den ultimative konse
kvens af eutrofiering, dvs. en for stor tilførsel
af næringssalte til havet, er iltsvind en god in
dikator for havmiljøets tilstand. Iltsvind spiller
derfor en vigtig rolle i forvaltningen af havmil
jøet i både national og international sammen
hæng.
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Figur 1. Udbredelse af iltsvind ved bunden i farvandet omkring Fyn d. 5-18. september 2019
ifølge iltsvindsrapporteringen til Miljøstyrelsen /1/.

Iltsvind
Vi ved, at iltsvind er meget dynamisk, og at
det hurtigt kan opstå og forsvinde igen. Men
hvordan udvikler iltsvind sig? Hvad sker der i
perioderne mellem Miljøstyrelsens målinger?
Og hvordan ser iltsvindets faktiske udbredelse
ud? I et igangværende forskningsprojekt, som
vi har modtaget støtte til fra VELUX FONDEN,
forsøger vi at finde svar på disse spørgsmål. I
projektet har vi fokus på Det Sydfynske Øhav
og det sydlige Lillebælt, som hvert år bliver
ramt af udbredt iltsvind. Projektet omfatter en
stor mængde feltarbejde, som vi udførte i
2019. I denne artikel fortæller vi om projektets
foreløbige resultater.

Dybe bassiner og tunge vandmasser
Under havoverfladen består de indre danske
farvande af en lang række større eller mindre
bassiner med relativt store dybder. Disse
bassiner er forbundet af smalle stræder eller
render og adskilt af lavvandede tærskler. Især
i forbindelse med indstrømning af vand fra
Nordsøen (dette sker primært i forbindelse
med vestlige vinde) kan disse bassiner fyldes
af vand med et relativt højt indhold af salt.
Sådanne vandmasser, som er relativt tunge
i forhold til brakvandet i Østersøen, kan
opholde sig i de dybe bassiner, indtil de bliver
fortrængt af en ny indstrømning af vand med
en høj salinitet (saltindholdet i promille),
eller vandsøjlen bliver opblandet som følge
af kraftig vind. Når relativt tunge vandmasser
opholder sig længe i et bassin, er en væsentlig
betingelse opfyldt for, at der kan opstå ilts
vind.
Figur 2 viser et kort over vores undersøgel
sesområde i Det Sydfynske Øhav og det syd
lige Lillebælt. I området er der mindst tre
bassiner, nemlig Ærø-bassinet og bassinet i
det sydlige Lillebælt, som begge er ret store,
og det noget mindre og mere lavvandede
Ringsgaard-bassin. Bemærk, at Ærø-bassinet
og det sydlige Lillebælt, som begge har dybder
op til ca. 40 m, er adskilt af en lavvandet tær
skel mellem Lyø og Ærø med en største dybde
på omkring 15 m. Endvidere ser man, hvordan
Ringsgaard-bassinet er forbundet primært dels
til Lillebælt via to dybe områder omkring Aver
nakø og Lyø, dels til Storebælt gennem Svend
borgsund (kun delvist synligt på kortet).

Boks 1 – iltsvind
Iltsvind kan opstå, hvis der er rigeligt med næringsstoffer til rådighed i havet.
Disse næringsstoffer stimulerer væksten af planteplankton (mikroskopiske al
ger i vandsøjlen), som efterfølgende falder til bunds og nedbrydes. Denne pro
ces forbruger ilt, og hvis ilten ikke kan produceres eller tilføres hurtigt nok, fal
der iltkoncentrationen. Iltsvind opstår derfor primært i forbindelse med lagde
ling, som afskærer de dybtliggende vandmasser fra kontakt med ilten øverst i
vandsøjlen. Risikoen for iltsvind er endvidere større, når temperaturen er høj.
Så forbruges ilten hurtigt, lagdelingen styrkes, og havvandet kan ikke indehol
de så megen ilt. Det betegnes som iltsvind, når iltkoncentrationen er 4 mg/l el
ler lavere. Når iltkoncentrationen er under 2 mg/l, er der tale om kraftigt ilt
svind. Niveauet mellem 2 og 4 mg/l kaldes for moderat iltsvind. Ved moderat
iltsvind flygter mobile dyr og fisk fra det ramte område, og ved kraftigt iltsvind
dør dyr, fisk og planter. Ved længerevarende iltsvind kan der dannes hvide be
lægninger af svovlbakterier på havbunden – det såkaldte liglagen. Fotoet, som
er taget af Peter Bondo Christensen, viser en iltsvindsramt havbund med ligla
gen og døde bunddyr. Iltsvind forekommer hovedsageligt fra juli til november,
men i nogle kystvande opstår iltsvind ofte før juli.

Meget dynamik i Ringsgaard-bassinet
D. 20. maj 2019 udlagde vi en målestation i
Ringsgaard-bassinet på station 51 (med en
dybde på 21 m), jævnfør kortet i Figur 2.
Målestationen målte ubrudt hver halve time
(pånær en to uger lang periode omkring d.
1. juli, hvor ilt-sensoren var i stykker), indtil
vi d. 10. december samlede den op. Målesta
tionen og sensorerne er beskrevet i Boks 2.

Figur 2. Kort over Det Sydfynske Øhav og det sydlige Lillebælt med angivelse af dybder
(hver gråtone svarer til et interval på 5 m) og områderne omtalt i teksten. Kortet viser
endvidere placeringen af station 51 (Miljøstyrelsens station FYN6500051) i Ringsgaardbassinet samt de langsgående transekter vist i Figur 4 (blå streg) og Figur 5 (grøn streg).
Distancerne langs transekterne er angivet med cirkler svarende til afstandene på akserne i
Figur 4 (10 km) og Figur 5 (5 km).
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delse med den nationale overvågning bidrage
med vigtige oplysninger om hele vandsøjlen
og dybden af det tunge, nedre lag.
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Figur 3. Målinger af ilt-koncentrationen (sort), temperaturen (blå) og saliniteten (grøn) på
station 51 (Miljøstyrelsens station FYN6500051) i Ringsgaard-bassinet (se placering i kortet
i Figur 2). Målingerne er foretaget vha. udstyret vist i Boks 2.

Målingerne fra den næsten syv måneder lange
periode, som omfatter iltsvindssæsonen fra
start til slut, er vist i Figur 3.
Den lange tidsserie viser, at iltsvindet i
Ringsgaard-bassinet i 2019 begyndte i midten
af juni, og at det med mindre afbrydelser
varede ved indtil midten af oktober. I dele af
denne periode var der endda kraftigt iltsvind
på stationen. I sidste del af tidsserien dukkede
iltsvindet op igen, men kun sporadisk og højst
af få dages varighed.
Målingerne viser en udpræget dynamik i
Ringsgaard-bassinet. Dette skyldes primært
den relativt lave dybde, som medfører, at vand

med høj salinitet ofte kun udgør et tyndt lag
dybest i bassinet. Det betyder både, at laget
kan bevæge sig meget, og at ilten i laget hur
tigt kan blive opbrugt. Dynamikken viser sig i
form af pludselige og meget bratte ændringer,
hvor iltkoncentrationen kan stige eller falde
meget kraftigt. Disse ændringer hænger ofte
sammen med bevægelse af vandmasserne.
Dette er tydeligt, for samtidigt sker der tilsva
rende bratte ændringer i saliniteten og ofte
temperaturen. Vi kan ikke beskrive dynamik
ken i hele vandsøjlen ved blot at kigge på kon
tinuerte målinger i et enkelt punkt. Men her
kan Miljøstyrelsens profilmålinger i forbin

Som en del af projektet blev der gennemført
et intensivt togt med Aurora, Aarhus Universi
tets forskningsskib. Togtet fandt sted d. 7-13.
september 2019, dvs. inden for den periode
hvor udbredelsen af iltsvindet var som vist
i Figur 1. En vigtig del af undersøgelserne
bestod i flere gange at kortlægge vandmasser
og strømningsforhold i en stor del af området.
Det gjorde vi som beskrevet i Boks 3.
Figur 4 viser fordelingen af ilt og salt i vand
søjlen i de tre nævnte bassiner observeret d.
8.-9. september. Det fremgår tydeligt, at det
ikke kun er i nærheden af bunden, at der op
træder iltsvind. De røde, orange og gule farver
i den øverste del af figuren viser, at næsten
alle vandmasser på dybder større end 10-15 m
er hårdt ramt af iltsvind. En undtagelse er
Ringsgaard-bassinet, hvor der er sket en nylig
indstrømning af vand med et relativt højt
iltindhold, jævnfør de meget dynamiske for
hold observeret på station 51.
Når man kigger på saliniteten i den neder
ste del af Figur 4, er det tydeligt, at de forskel
lige vandmasser i de tre bassiner ikke har
samme oprindelse. I den dybe del af det syd
lige Lillebælt har vandmasserne en betydeligt
højere salinitet end i både Ærø-bassinet og
Ringsgaard-bassinet. Uden nærmere analyse af

Figur 4. Langsgående transekt målt i løbet af knap fem timer om natten d. 8-9. september 2019 gennem Ærø-bassinet, det sydlige Lillebælt
og Ringsgaard-bassinet. Transektets forløb er vist med blå streg i kortet i Figur 2. Øverst er vist ilt-koncentrationen, og nederst er vist saliniteten. Målingerne er foretaget fra Aurora som beskrevet i Boks 3.
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temperatur-data og sammenligning med må
linger andre steder fra kan man dog ikke ud
tale sig om oprindelsen af de forskellige vand
masser. Men alderen af en given vandmasse i
et dybt bassin har helt afgjort en indflydelse
på hvornår og hvor kraftigt, iltsvind kan for
ventes at opstå. Her spiller strømningerne
gennem de danske farvande og udskiftningen
af de dybtliggende vandmasser en afgørende
rolle.

Vandudskiftning i Ærø-bassinet
En sådan udskiftning af de dybtliggende vand
masser i Ærø-bassinet var vi heldige at obser
vere direkte sent om aftenen d. 10. september
(se Figur 5). De indstrømmende vandmasser
kan direkte ses af de observerede hastigheder
i den nederste del af figuren. De høje hastig
heder på omkring 0,25 m/s (angivet med
rødt) lige over tærsklen mellem Ærø-bassinet

og bassinet i det sydlige Lillebælt er særligt
fremtrædende. I Ærø-bassinet er også den øst
gående strøm i den nedre del af vandsøjlen og
den vestgående returstrøm i den øvre del af
vandsøjlen meget tydelige. Samtidigt ses i den
øverste del af figuren, at det indstrømmende
vand har en høj iltkoncentration (angivet med
grønt), og at iltsvindet ved bunden i Ærø-bas
sinet fortrænges.
Vi kan ikke sige præcist, hvor længe der
efterfølgende gik, inden ilten i den indstrøm
mende vandmasse var opbrugt. Men andre
data, som vi har haft til rådighed (ikke vist),
indikerer, at Ærø-bassinet igen blev ramt af
iltsvind omtrent en uge senere.
Det vigtigt at bemærke, at et lagdelt system
som vist i Figur 4 og 5 er meget dynamisk pga.
de små forskelle i densitet mellem vandmas
serne. Når havoverfladen bliver påvirket af
vinden, vil vandmasserne i dybet bevæge sig i

Boks 2 – langtidsmålinger
En målestation af denne type brugte
vi i bl.a. Ringsgaard-bassinet (se
billedet). Sensorerne måler ilt-kon
centrationen, temperaturen og sali
niteten (saltindholdet i promille).
Sensorerne var forbundet til ankeret
og blev løftet omkring 30 cm op
over havbunden af den orange kug
le med opdrift.

modsat retning med stort udsving. Dermed
kan vandmasser med lav iltkoncentration be
væge sig ind på områder med lavere dybde,
som så også vil blive ramt af iltsvind.

En stakket frist

Figur 5. Langsgående transekt målt i løbet af godt to timer om aftenen d. 10. september
2019 fra det sydlige Lillebælt til den østlige ende af Ærø-bassinet. Transektets forløb er
vist med grøn streg i kortet i Figur 2. Øverst er vist ilt-koncentrationen, i midten er vist saliniteten, og nederst er vist østkomposanten af strømningshastigheden. Endvidere er dybden
vist med sort i den nederste del af figuren. Målingerne er foretaget fra Aurora som beskrevet
i Boks 3.

Når iltsvindet først har indfundet sig i de
danske farvande, hører man ofte et ønske om
kraftig blæst, som kan nedbryde lagdelingen
og føre iltrigt vand ned til bunden. I store
bassiner som Ærø-bassinet og bassinet i det
sydlige Lillebælt kræver det dog både kraftig
og langvarig blæst. Men man må tilføje, at
dette ønske ofte kun er en stakket frist. For
vores undersøgelser viser, at der hurtigt kan
strømme vand med en relativ høj salinitet ind
i et givent område, og hvis dette vand dækker
bunden i et tyndt lag, kan ilten meget hur
tigt forbruges. Endvidere løser kraftig blæst
naturligvis ikke det grundlæggende problem
med eutrofiering.
De foreløbige resultater viser en klar sam
menhæng mellem vandmassernes udbredelse
og bevægelse og iltsvindets udvikling. Denne
viden kan bruges til bedre at forstå iltsvindets
dynamik. I den forbindelse spiller vandmas
sernes oprindelse en vigtig rolle. F.eks. ser det
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Boks 3 – intensive målinger
En del af projektets feltarbejde bestod i
et uge-langt togt med intensive målinger
foretaget fra Aurora, Aarhus Universitets
topmoderne forskningsskib (se det ene
foto). På det andet foto ses en Scanfish
III på skibets agterdæk. Scanfish'en lig
ner en del af en vinge på et fly. Når den
trækkes efter skibet, kan den styres hur
tigt op og ned gennem vandsøjlen. Inde
i Scanfish'en sidder en række sensorer,
som måler bl.a. ilt-koncentrationen, temperaturen og saliniteten. Målingerne med
Scanfish'en blev lavet i meget høj opløsning fra ca. 1 m under overfladen til ca.
1 m over bunden (Figur 4 og 5). Endvidere lavede vi målinger af strømningshastigheden vha. en ADCP, som er en akustisk strømmåler monteret i Auroras
skrog (ikke vist). Strømmålingerne dækkede vandsøjlen fra ca. 3 m under overfladen til 1-2 m over bunden med en vertikal opløsning på 0,5 m (Figur 5). Togtet
med Aurora i Det Sydfynske Øhav og det sydlige Lillebælt blev gennemført med
støtte fra Dansk Center for Havforskning.

ud til, at Ringsgaard-bassinet primært får tilført
vand fra Storebælt. Derimod stammer vand
masserne i Ærø-bassinet fra Lillebælt. I bestræ
belserne på at få en større indsigt i havmiljøets
tilstand mangler den nationale overvågning
stationer, hvor der foretages kontinuerte må
linger af iltkoncentration, temperatur, salini
tet, strømningshastighed mv. Sammen med
Miljøstyrelsens profilmålinger ville det give os
dels en langt bedre forståelse af dynamikken i

A K T U E LT
Ny metode til at måle regnvand
En gruppe studerende på årets X-Tech Entre
preneurship på DTU har udviklet en simpel
løsning til at måle, hvor meget regnvand, der
løber ned i kloakkerne fra veje og tage.
Vandsektoren bliver i disse år stadig mere
digitaliseret. En forudsætning for dette er dog,
at de nødvendige data er til rådighed, hvilket
endnu ikke er tilfældet på alle områder.
Eksempelvis mangler der viden om, hvor
meget regnvand, der ledes fra tage og veje
ned i kloakkerne, hvilket er en vigtig forud
sætning for at kunne styre spildevandet bedre.
Opgaven blev stillet af innovationsnetvær
ket CALL Copenhagen, der arbejder med kli
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de danske farvande, herunder iltsvindets ud
vikling, dels langt bedre muligheder for at
overvåge og forvalte vores havmiljø.

Morten Holtegaard Nielsen er selvstændig havforsker og
rådgiver. Adresse: Marine Science & Consulting ApS,
Peder Lykkes Vej 8, 4. th., 2300 København S. E-mail:
mhn@msandc.dk
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matilpasning på vandområdet og mangler data
om den mængde regnvand, der tilgår kloak
systemet, og som kan have meget stor lokal
variation.
En af de deltagende studentergrupper, har
skabt en løsning i form af et kar, der install
eres ved indløbet af regnvandet til kloaksyste
met. Det kan f.eks. være under en af de
mange riste, vi kender fra gadebilledet. Når
karret er fyldt, tipper det, så vandet kan løbe
ud, og samtidig registreres mængden af regn
vand. Løsningen blev udviklet i samarbejde
med et par virksomheder inden for spilde
vandsområdet, og en del af løsningen består
derfor af komponenter, der allerede eksiste
rer.
I første omgang er det lykkedes et par af de
studerende og CALL Copenhagen at få etable
ret et pilotprojekt, hvor den nye måler skal af
prøves. Det sker i samarbejde med HOFOR og
Frederiksberg Forsyning. Projektet omfatter
installation af målere i nogle af de regnbede,
der som en del af klimatilpasningen er anlagt
de senere år. Her vil målerne skulle levere
data om, hvor meget regnvand, der kommer

Jens Würgler Hansen er biolog og rådgiver. Adresse: DCE
– Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet,
Vejlsøvej 25, 8600 Silkeborg. E-mail: jwh@bios.au.dk

Den nye løsning til at måle spildevand, som
de studerende har udviklet.

ind i bedene, og hvor stor en andel af vandet,
der efterfølgende strømmer ud.
Regnvandsbede er bygget op med en fa
skine, der med tiden bliver fyldt med ler og
derfor skal renses jævnligt. I øjeblikket sker
det på baggrund af et skøn, men med pilot
projektet vil der skabes værdifuld viden om,
hvorvidt det er nødvendigt at rense eksempel
vis en gang om året, eller om det i virkelig
heden kan udskydes til at være mindre hyp
pigt.
Kontakt: David Juul Ørnsholt, s165421@
student.dtu.dk og Ole Larsen, olar@hofor.dk

