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På verdensplan betragtes havet som en driv
kraft for økonomisk vækst. Derfor er en af de 
største udfordringer for nutidens samfund at 
sikre en afbalanceret udnyttelse, der muliggør 
vækst i marine industrier, men uden utilsig
tede miljøpåvirkninger, hvilket sikrer et sundt 
hav til fremtidige generationer. En nøgle til 
succes er tilgængeligheden af metoder og 
værktøjer, der kan give præcis kvantitativ vi
den om havets tilstand (status) og tilsvarende 
nøjagtig vurdering af virkningerne og konse
kvenserne af menneskets pres for at mulig
gøre optimal brug af havmiljøet. Udvikling 
af sådanne værktøjer er målet for SeaStatus 
projektet.

I projektet har vi forsøgt at komme et skridt 
tættere på ’havmiljøets sande tilstand’ ved at 
kombinere nye og traditionelle måleteknikker 
med økosystemmodellering for at forbedre in
formationsgrundlaget for beslutningstagning. 
I figur 1 er forsøgt illustreret en række af de 
forskellige målinger der i dag eksisterer, og 
som giver information om havmiljøet på for
skellig skala.

Nye rutiner til standardisering, integration 
og behandling af store og differentierede da
tasæt er nødvendige for at kunne udtrække 
den integrerede information, disse data inde
holder, og integrere dette i modelbaserede 
beslutningsstøtteværktøjer. 

Derudover har der været fokus på adaptiv 
styring og let tilgængelige modeller, der giver 
estimat over usikkerheder og giver mulighed 

for risikovurderinger, hvilket også er relativt 
nyt inden for økosystemstyring.

Hvad er dataassimilering?
Der er flere tilgange til at kvantificere hav mil
jøets tilstand. Den mest almindelige tilgang 
er at måle koncentrationer af fytoplankton 
og opløste stoffer, såsom næringsstoffer og 
ilt, i vandprøver. En anden tilgang er at bruge 
matematiske differentialeligninger baseret 
på biologiske processer, såsom næringsstof
optagelse og massebevarelseslove, i en meka
nistisk model.

Dataassimilering er en teknik til at kombi
nere flere datakilder til et integreret billede af 
havmiljøets tilstand, og dermed er assimile

ring en grundsten i SeaStatus projektet, hvor 
fokus netop har været på at kombinere for
skellige typer af data.

Sekventiel dataassimilering er en proces, 
hvor observationer kontinuerligt bruges til at 
forbedre den estimerede tilstand for et dyna
misk system. De dataassimileringsmetoder, 
der er anvendt i dette projekt, er baseret på 
Kalmanfilteret. Kalmanfilteret kan ses som 
en multivariat udvidelse af kombinationen af 
to værdier med en usikkerhed, der er normalt 
fordelt (Fig. 2).

Metode
Vi har arbejdet med to typer af assimile ring i 
projektet: (1) optimal interpolation og (2) en
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Figur 1. Nye og traditionelle måleteknikker kombineres med økosystemmodellering med 
henblik på at vurdere den aktuelle miljøtilstand
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semble Kalman filter. I denne artikel beskriver 
vi alene resultaterne af ensemble Kalman 
filter.

Den første tilgang, optimal interpolation, er 
en forholdsvis simpel dataassimileringsalgo
ritme, hvor observationer af en tilstandsvaria
bel, dvs. nitrat kun påvirker koncentrationen 
af den samme tilstandsvariabel i nærheden. 
Korrektionen er højest på observationsstedet 
og falder, når vi bevæger os længere væk. 
”Fald hastigheden” defineres af gaussisk funk
tion med en passende længdeskala. Parame
trene for den optimale interpolationsalgo
ritme er (1) modelusikkerhed for hver 
ob serverede tilstandsvariabel, (2) horisontale 
og vertikale korrelationslængdeskalaer og (3) 
observationsusikkerhed for hver observation. 
Den optimale interpolationsalgoritme er let at 
forstå og kræver få ekstra beregninger sam
menlignet med ensemble Kalman filtermeto
den. Det er dog en forenklet tilgang, da mo
delusikkerheden er statisk både i tid og rum. 
Da korrelationen kun er defineret af afstand, 
tager den heller ikke hensyn til virkningen af 
øer eller halvøer.

Den anden tilgang, ensemble Kalman filte
ret, er en mere detaljeret tilgang, hvor obser
vationer af en enkelt tilstandsvariabel poten
tielt kan påvirke alle andre tilstandsvariable i 
hele modeldomænet /1/.

Model
Til at teste dataassimileringsmetoden har vi 
benyttet en relativ grov modelopløsning. Den 
model vi har benyttet, er en koblet hydrody
namiskbiogeokemisk model (MIKE 3 FM & 
MIKE ECO Lab) med et ustruktureret gitter. 
Modeldomænet dækker de indre danske far
vande og Østersøen. Den anvendte model 
har en grov opløsning med gridceller på ca. 
15 km i Østersøen, ca. 5 km i de indre danske 
farvande, og vertikalt er modellen inddelt i 2 
m lag. Sammenlignet med en model i højere 
opløsning giver den grove model ikke en helt 

så god beskrivelse af f.eks. bundilten og heraf 
afledte processer, som frigivelse af nærings
stoffer fra sedimentet. Den grove model har 
dog den klare fordel, at den i forhold til finere 
opløste modeller bruger langt mindre cputid. 
Dette er optimalt til at teste nye metoder, 
hvor der skal udvikles på modelgrundlaget. 

Den biogeokemiske model beskriver tre 
funktionelle algegrupper med udgangspunkt i 
kiselalger, flagellater og cyanobakterier fordelt 
på puljer af C, N og P samt Si for kiselalger. 
Klo rofyl beskrives som en afledt parameter af 
fytoplanktonC produktion og tab (og dermed 

Figur 2. Kombination af to værdier med normal fordelte usikkerheder.

Figur 3. Modelområde med anvendt grid-opløsning (til venstre) samt zoom (til højre) der viser position for anvendte målestationer (blå) samt 
en enkelt valideringsstation (sort).
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med varierende forhold mellem klorofyl og 
C). Herudover beskriver modellen to zoo
planktongrupper, uorganiske næringsstoffer 
(NH

4
, NO

x
, PO

4
 og Si), partikulært organisk 

materiale (C, N og P), opløst organisk materia
 le (C, N og P) samt puljer af organisk materia
 le og uorganiske næringsstoffer i sedimentet 
(se /2/ for flere detaljer).

Til modelkørslerne med dataassimilering er 
der anvendt ensemble Kalman filter med 10 
medlemmer. Variationen mellem medlem
merne er introduceret ved at tillægge en sto
ka stisk variation (modelfejl) på 17 modelkon
stanter. Konstanterne er udvalgt med fokus på 
at skabe en tilpas variation på klorofylkoncen
trationen i vandoverfladen: 
• Maksimal vækstrate for flagellater, kiselalger 

og cyanobakterier
• Sedimentationshastighed for flagellater, 

kisel alger og cyanobakterier
• Koefficienter for minimum og maksimum 

klorofylproduktion
• Sedimentationshastighed og nedbrydnings

rate af partikulært organisk kulstof
• Faktorer for nedbrydning af partikulært 

organisk kvælstof, fosfor og silikat
• Fytoplanktonets maksimale optagsrate for 

ammonium, nitrat, fosfat og silikat

Data
I dette projekt er der testet assimilering af 
klorofyl fra punktmålinger og fra satellit i hver 
sin modelopsætning. Det er to forskellige ty
per data med hver deres styrker og svagheder. 
Måledata er præcise for den enkelte lokalitet, 
men har i sagens natur typisk dårlig dækning 
i tid og rum. Satellitklorofyldata er behæftet 
med en større unøjagtighed men har i skyfrie 
perioder god dækningsgrad i tid og rum. 

Da klorofyl er en afledt parameter i model
len, assimileres puljer af C, N, P og Si som en 
del af opdateringerne af fytoplankton. Kloro
fyldata er derfor konverteret til disse puljer 
ved brug af omregningsfaktorer. Fytoplank
tonC:klorofylforholdet varierer over året 
med laveste værdier på ca. 30 om vinteren og 
op til typisk 90 om sommeren. For måledata 
er denne sæsonvariation anvendt til at om
regne klorofyl til kulstof. Da de anvendte sat
ellitdata dækker sommerperioden (majokto
ber) er der anvendt en gennemsnitsfaktor for 
disse data på 80. Efterfølgende er fytoplank
tonC omregnet til fraktionerne N, P og Si 
med faktorerne 0.14, 0.02 og 0.14, henholds
vis.

Til assimilering af måledata er der anvendt 
overfladeklorofyl fra 4 målestationer fra de 
svenske og danske nationale miljøovervåg
nings programmer (Fig. 3). Ved assimilering af 
måledata vælger man typisk et sæt stationer, 

Figur 4. Eksempel på satellitklorofyl fra den 26. juli 2018. Data fra Øresund og nord herfor er 
udeladt fra data-assimilering (grå skravering). 

Figur 5. Dataassimilering af overfladeklorofyl fra målestationer. Eksempel fra dataassimiler-
ingsstation FYN6700053 på den gennemsnitlige klorofylkoncentration (mørkegrå linje) og 
de 10 ensemblemedlemmer (lysegrå linjer). Modelklorofyl uden dataassimilering er også 
vist (cyan linje) samt måledata (blå trekanter). 

Figur 6. Dataassimilering af overfladeklorofyl fra målestationer. Eksempel fra valideringssta-
tion VSJ20925 på den gennemsnitlige klorofylkoncentration (mørkegrå linje) og de 10 en-
semblemedlemmer (lysegrå linjer). Modelklorofyl uden dataassimilering er også vist (cyan 
linje) samt måledata (blå trekanter).
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der anvendes til dataassimilering, og et sæt 
stationer der anvendes til validering (eks. an
givet i Fig. 3). I de indre danske farvande er 
det typisk kiselalger der dominerer i lange pe
rioder, og derfor har vi til dataassimilering ta
get udgangspunkt i denne algegruppe i mo
dellen i første omgang. Dette er naturligvis 
noget der skal arbejdes med sidenhen. 

Overfladeklorofylkoncentrationer fra satellit 
blev downloadet fra Copernicus Marine Envi
ronment Monitoring Service (CMEMS). Data 
blev transformeret til UTM32 med 5 km hori
sontal opløsning (Fig. 4). Satellitdata dækker 
et område af Østersøen med periodevise cya
nobakterieopblomstringer og dataassimile ring 
af satellitdata tager derfor udgangspunkt i 
modellens cyanobakteriegruppe med opstart 
fra maj. Området i Øresund og nord herfor er 
udeladt af satellitdata, da der typisk ikke ud
vikles cyanobakterieopblomstringer i dette 
område.

Assimilering af punktmålinger  
(NOVANA- og SMHI-data)
Assimilering af måledata giver en øjeblikkelig 
justering klorofylkoncentrationen på dataas
simileringsstationen placeret i Storebælt 
(FYN6700053), hvorefter koncentrationen 
over tid nærmer sig den oprindelige model
koncentration uden dataassimilering (Figur 
5). Der ses også en effekt af dataassimilerin
gen på valideringsstationen ved Gniben 
(VSJ20925), som ligger centralt placeret mel
lem 3 stationer med dataassimilering (Fig. 3 
og Fig. 6). Det er dog ikke en entydig forbed
ring der ses. 

Assimilering af satellitdata
Assimilering af satellitdata er vist for station 
BY2 placeret vest for Bornholm. Resultaterne 
viser, at modellens klorofylkoncentration 
justeres mod satellitdatas niveau, og grundet 
den højere frekvens af målinger fastholdes 
modellen også på dette niveau i længere tid, 
sammenlignet med assimilering af måledata. I 
dette eksempel fortages ingen assimilering før 
maj måned, og i perioden fra maj til oktober 
forbedres modellens forudsigelser af klorofyl 
også, når der sammenlignes med de få punkt
målinger der eksisterer.

I modsætning til resultaterne vist i figur 5 
’tvinges’ modellen ikke til at reproducere de 
enkelte satellitdata. Dette skyldes at vi tillæg
ger de traditionelle flaskemålinger større sik
kerhed, end vi tillægger de enkelte satellitdata.

I udviklingen af dataassimilering har vi også 
fokuseret på modelresultater for andre model
variable. Det er vigtigt at sikre, at en opdate
ring af klorofyl ikke skaber numerisk ustabilitet 
i f.eks. modellerede nærings

stofkoncentrationer. De data er ikke vist.
Næste skridt i udviklingen af dataassimile

ring i biogeokemiske modeller er at undersøge 
om assimilering af næringsstoffer, kan result
ere i bedre klorofylkoncentrationer, foruden at 
arbejde med assimilering af måledata fra flere 
stationer og flere typer af data, som f.eks. uor
ganiske næringsstoffer og ilt samtidigt. Det er 
også muligt at kombinere data fra målestatio
ner og satellit. Dette kræver dog en metode til 
at oversætte klorofyldata til fytoplanktongrup
per, både i måledata såvel som modellens 
para meterisering. 

Perspektivering
Tankesættet bag SeaStatus er, at alle data in
deholder information: Nogle data er meget 
præcise i det punkt der måles (fx flaskedata), 
mens andre data måske dækker store områ
der, men mindre præcist (fx satellit data). Et 
problem er at kombinere disse ofte meget for
skellige typer af data til et fælles estimat af de 
enkelte parametre, som fx klorofyl. Assimile
ring af de forskellige data typer i mekanistiske 
modeller er én metode. 

Dataassimilering er i dag en standardteknik 
inden for både meteorologi og operationel 
oceanografi og vil sandsynligvis blive et stan
dardværktøj til overvågning af havmiljøet in
den for kommende år. I SeaStatus har vi ud
viklet metoder til assimilering, men der er 
stadigvæk lidt vej endnu, før metoderne er 
fuldt anvendelige. En vigtig konklusion på det 
arbejde vi har præsenteret her er, at det kræ
ver en kalibreret og valideret model. Data as si
milering er ikke en løsning til at få ’dårlige’ 
mo deller til at være gode, og der er stadigvæk 
en række sammenhænge, som vi mangler at få 
belyst. 

Der er dog ingen tvivl om at dataassimile
ring har et potentiale til at kombinere en lang 
række af målinger med forskellige proportio
ner og dermed integrere både målinger og 
modeller til et samlet estimat af ”havmiljøets 
sande tilstand”.
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Figur 7. Dataassimilering af overfladeklorofyl fra satellitdata. Eksempel fra station BY2 på 
den gennemsnitlige klorofylkoncentration (mørkegrå linje) og de 10 ensemblemedlemmer 
(lysegrå linjer). Modelklorofyl uden dataassimilering er også vist (cyan linje) samt satellitklor-
ofyl (grønne trekanter) og måledata (blå trekanter). 


