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Iltsvind ændrer dagsordenen
I 1981 gik det for alvor op for den danske 
befolkning, at vores handlinger kan have 
fatale konsekvenser for miljøet selv ude i 
det umådelige store hav /1/. Døde fisk på 
strandene, især langs den jyske østkyst, 
tændte alarmklokkerne. Miljøstyrelsen satte 
en større undersøgelse i gang, der konklude
rede, at årsagen til de døde fisk var omfat
ten de iltsvind, der skyldtes tilførslen af store 
mængder næringsstoffer til havmiljøet /2/.

Den sidste rest af illusionen om, at ’havet 
sletter alle spor’ forsvandt, da billeder i TV
avisen den 6. oktober 1986 viste fiskeres 
fangst af store mængder døde jomfruhum
mere. Nyhedsindslaget betød, sammen med 
den efterfølgende debat, at sammenhængen 
mellem næringsstoffer og iltsvind blev kendt i 
den brede offentlighed.

Erkendelsen af koblingen mellem næ rings
stoffer, iltsvind og døde fisk, planter og bund
dyr ændrede folkestemningen, og politikerne 
kom under pres. I midten af 1980’erne kom 
det første miljøpolitiske tiltag: NPOhandlings
pla nen. Derefter fulgte vandmiljøhandlingspla
ner ne. Hvert enkelt af tiltagene blev lanceret 
efter større iltsvind, som medierne havde 
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Figur 1 Arealudbredelse af iltsvind i de indre farvande modelleret ud fra målinger foretaget 
8.-23. september 2020. Målestationer, besøgt i modelleringsperioden, og afgrænsningen af 
de danske farvande (EEZ, Exclusive Economic Zone) er angivet. /4/
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dækket intensivt (boks 1). Planerne betød en 
markant reduktion i tilførslen af næringsstof
fer og organisk stof til havmiljøet, og samtidig 
blev det nationale overvågningsprogram søsat, 
så udviklingen kunne følges.

Iltsvindsovervågning – fra  
punktmåling til udbredelse
Iltsvind (boks 2) bringer i bogstavelig forstand 
døde dyr, planter og fisk op til overfladen. 
Men viden om og forvaltningen af havmiljøet 
er ikke baseret på observationer af døde 
fisk, der driver i land. Havmiljøet overvåges 
bl.a. ved at måle vandets iltindhold og kort
læg ge iltsvindets udbredelse, så borgere og 
politikere løbende kan blive informeret om 
iltforholdene – også før opskyl af døde fisk 
rammer kysterne. 

Miljøstyrelsen overvåger havmiljøet hele 
året rundt og særligt intensivt i hovedsæsonen 
for iltsvind (julinovember). Der er 100200 
stationer spredt rundt i de danske farvande, 
og på hver station måles ilten fra overfladen til 
bunden. Sådan en punktmåling i form af et ilt
profil ned gennem vandsøjlen giver et meget 
præcist billede af iltforholdene på den enkelte 
station på prøvetagningstidspunktet. Målin
gerne giver kun et indtryk af iltforholdene i 
umiddelbar nærhed af målestationerne. Men 
hvad med forholdene i områ derne mellem 
målestationerne? For at besvare det spørgsmål 
modelleres iltsvindets rumlige udbredelse 
(boks 3).

Ud fra punktmålingerne danner modellen 

Boks 1

De forskellige politiske tiltag til at begrænse tilførslen af næringsstoffer kom i 
forlængelse af hændelser i de danske farvande med døde fisk og bunddyr. Det 
første tiltag mod eutrofiering af vandområder var NPO-handlingsplanen (eutro-
fiering = overgødskning med kvælstof (N), fosfor (P) og organisk stof (o)). Der-
efter fulgte en række vandmiljøhandlingsplaner (VMP), som havde til formål 
yderligere at begrænse eutrofieringen af havmiljøet.

Fisker med landing af døde jomfruhummere 6. oktober 1986 (Foto Peer Pedersen/
Ritzau Scanpix) og døde fisk i vandkanten i Mariager Fjord i 1997 (Foto Helene Munk 
Sørensen). 

År Hændelse Politisk tiltag

1981 Døde fisk, indre farvande => NPO, 1985

1986 Døde hummere, Kattegat => VMP I, 1987

1997 Hele Mariager Fjord døde => VMP II, 1998

2002 Hidtil værste iltsvind => VMP III, 2004

Figur 2 (A) Angivelse af modelleringsområdet i Det Sydfynske Øhav bestående af Ringsgaardbassinet i den nordlige del og Ærøbassinet i 
den sydlige del (den største dybde er ca. 40 m i vestlige del af Ærøbassinet). Modelleret udbredelse af kraftigt (rød) og
moderat (gul) iltsvind i Det Sydfynske Øhav baseret på (B) 16 profiler, (C) 3 profiler og (D) 8 profiler af ilt målt inden for 16 timer 9-10. sep- 
tember 2019. De blå pletter angiver stationernes placering, og dem suppleret med en cirkel indgår i den nationale overvågning (NOVANA).
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kort, der viser udbredelsen af moderat og 
kraftigt iltsvind. I figur 1 er der vist et eksem
pel fra de indre farvande fra midten af septem
ber 2020, hvor det sydlige Lillebælt og de om
givende farvande var særligt hårdt ramt. Det 
samlede areal berørt af iltsvind i de indre dan
ske farvande udgjorde midt i september knap 
4.400 km2 svarende til næsten halvanden 
gange Fyns areal. Så trods den markante 
reduktion af tilførslen af næringsstoffer til 
havmiljøet siden midten af 1980’erne fore
kommer der stadig udbredt iltsvind i de indre 
farvande.

Modellering af iltsvinds udbredelse
En vigtig erkendelse inden for modellering 
er, at modeller aldrig er bedre end deres 
data grundlag. Iltsvindsmodellen beskriver et 
øjebliksbillede, som ikke yder iltsvindets dy
namiske natur fuld retfærdighed. Hvad kræver 
det at indfange iltsvindets flygtige natur? Hvor 
mange stationer skal der til, og hvor ofte skal 
de besøges, for at de modelgenerede kort 
over iltsvind er tilstrækkelig virkelighedsnære? 
Formålet med projektet ’Iltsvind – en joker 
i forvaltningen af det danske havmiljø’ var 
bl.a. at svare på de spørgsmål. Projektet 
foku serede på det sydlige Lillebælt og Det 
Sydfynske Øhav, som er særlig interessant, når 
det gælder iltsvind. I området placerede vi tre 
sensorer lige over havbunden, som hver halve 
time målte iltkoncentration, saltholdighed og 
temperatur fra midt i maj til midt i december 
2019. Det gav indsigt i iltsvindets tidslige ud
vikling. Desuden sejlede vi området tyndt nat 
og dag på et togt en uge midt i september 
2019. Det gav grundlag for en detaljeret kort
lægning af iltsvindets rumlige udbredelse og 
en beskrivelse af iltens og vandets dynamik i 
området.

De mange målinger i togtugen viste, at ca. 
halvdelen af arealet og en tredjedel af volu

men et var påvirket af iltsvind, så der var dår
lige betingelser for liv ved havbunden i en 
meget stor del af undersøgelsesområdet (figur 
2B). Målingerne viste også, at hvis iltsvinds mo
delleringen kun foretages med data fra de tre 
stationer, der indgår i miljøstyrelsens overvåg
ning (NOVANAstationer), giver det en helt 
anden arealfordeling af moderat og kraf tigt 
iltsvind (figur 2C). Men hvis der tilføjes fem 
ekstra stationer, ligner modelresultatet det 
kort, der inkluderer alle måledata (figur 2D). 
Det er tydeligt, at antallet af stationer ikke 

havde så stor indflydelse på modellens be
skrivelse af det samlede iltsvindspåvirkede ar
eal, mens stationsantallet markant påvirkede 
modellens evne til at skelne mellem moderat 
og kraftigt iltsvind, som har vidt forskellig 
økologisk betydning.

En ting er, hvor mange stationer der skal til 
at give et godt iltsvindskort, noget andet er, 
hvor lang en tidsperiode kortet repræsente
rer. Det kan vi beskrive ud fra iltsensorernes 
data sammenholdt med NOVANAmålingerne, 
der foretages ca. hver anden uge (figur 3). 
Miljøstyrelsens målinger illustrerer fint den af
tagende iltkoncentration og etablering af et 
langvarigt iltsvind. Men de fortæller kun en 
del af historien. Flere gange får bunden tilført 
iltet vand, men ilten forsvinder hurtigt igen. 
Det fanger man ikke ved at måle hver anden 
uge, og det fremgår ikke af iltsvindskortene. 
Iltens og vandets dynamik i Det sydlige Lille
bælt og Det Sydfynske Øhav er kompleks og 
fascinerende og er beskrevet i en tidligere ar
tikel i Vand & Jord /5/.

Farvandene i og omkring Lillebælt er 
særligt sårbare 
Lillebæltsområdet omfatter udover Lillebælt 
den sydvestlige del af det nordlige Bælthav, de 
sydøstjyske fjorde og Det Sydfynske Øhav Lil
lebælt. Disse farvande har været hårdt ramt af 

Boks 2
Ilt er grundlaget for alt højere liv – også i havet. Iltsvind opstår i bundvandet, 
når iltforbruget er større end ilttilførslen. Iltforbruget skyldes bunddyrs samt 
bakteriers og andre mikroorganismers respiration ved nedbrydning af organisk 
stof. Iltsvind forringer livsbetingelserne for dyr, planter og fisk og er den ultima-
tive konsekvens af eutrofiering. Iltsvind anvendes derfor som indikator for hav-
miljøets tilstand både nationalt og internationalt. I Danmark betegnes det som 
iltsvind, når iltkoncentrationen i vandet er under 4 mg l-1 og som kraftigt ilt
svind, når koncentrationen er under 2 mg l-1. Niveauet mellem 2 og 4 mg l-1 
kaldes for moderat iltsvind. Bunddyr og fisk stresses ved moderat iltsvind (de 
mest sårbare arter og bunddyrs larvestadier endda ved højere iltkoncentratio-
ner), mens dyr, fisk og planter dør ved længerevarende kraftigt iltsvind. I iltsvin-
dets sidste fase dannes det såkaldte liglagen, som er en lys belægning på 
havbundens overflade bestående af bakterier, der ilter den giftige svovlbrinte, 
som frigives fra havbunden. Iltsvind forekommer hovedsageligt fra juli til no-

vember og har typisk sin maksi-
male udbredelse omkring midten 
af september. I nogle kystvande 
opstår iltsvind ofte før juli, og på 
enkelte lokaliteter kan iltsvind 
nogle år strække sig langt ind i 
december.

 
Sidste fase i iltsvindets forløb med 
liglagen, død søstjerne og svovlbrinte 
frigivet til vandfasen (Foto Peter 
Bondo Christensen)

Figur 3 Iltmålinger i bundvandet i Ringsgaardbassinet i den nordlige del af Det Sydfynske 
Øhav (øverste blå cirkel i figur 2) i en periode på 9 uger i 2019 (11.07 - 12.9). Cirkler angiver 
iltkoncentrationen i den nederste dybde i Miljøstyrelsens profilmålinger foretaget ca. hver 
2. uge som en del af den nationale overvågning. Den stiplede gule og røde linje angiver 
grænsen til henholdsvis moderat og kraftigt iltsvind.
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iltsvind de senere år. En af forklaringerne er, 
at pga. dyb deforholdene er vandudskiftningen 
i bund vandet meget dårlig i en del af de dybe 
bassi ner. I iltsvindsæsonen når ilten i bund
vandet derfor ofte at blive brugt, inden det 
udskiftes med nyt og mere iltholdigt vand.

I løbet af de sidste godt 30 år er iltforhol
de ne gradvis forværret, og den negative udvik
ling har især taget fart de seneste år (figur 4).  
Sidste år, hvor situationen var særlig kritisk, 
var 49% af arealet og 21% af vandets volumen 
påvirket af iltsvind. Så for halvdelen af bunden 
og en femtedel af vandsøjlen i hele Lillebælt
sområdet var livsbetingelserne ualmindelig 
dårlige. Faktisk var forholdene endnu værre i 
Flensborg Fjord, hvor 72% af arealet og 37% af 
vandsøjlen var påvirket af iltsvind.

Den dårlige udskiftning af bundvandet kan 
forklare, hvorfor området er sårbart for udvik
ling af iltsvind. Men det kan ikke forklare den 
negative udvikling – med mindre udvekslin
gen er blevet dårligere i løbet af perioden. År
sagen til det tiltagende iltsvind er mest 
sandsynligt en kombination af flere faktorer. 
Formodentlig er området kommet ind i en 
selvforstærkende negativ spiral, hvor dårlige 
forhold et år har indflydelse på forholdene de 
efterfølgende år. Fredericiaulykken i februar 
2016, som resulte rede i en meget stor tilførsel 

Boks 3.

Tegningen er en konceptuel illustration af, hvordan information om den vertikale fordeling af iltkoncentrationer (iltprofiler) 
og den horisontale information om dybdeforhold via iltsvindsmodellen sammensættes til en areal- og dybdeudbredelse af 
iltsvind. Iltsvindsmodellen bruger iltprofiler til at bestemme dybderne for overgangen til moderat (4 mg/l) og kraftigt (2 
mg/l) iltsvind og forlænger dybdegrænserne ud i det omkringliggende vandområde. I figuren er iltsvindsovergangene be-
stemt ud fra iltprofilerne på station A og B. Overgangene er ekstrapoleret ud til større dybder og anvendt til at beskrive ud-
bredelsen af iltsvind i området mellem de to stationer. Principperne i iltsvindsmodellen er beskrevet nærmere i /3/.

Figur 4 Udviklingen i iltsvindets udbredelse i areal (øverst) og volumen (nederst) i Lillebælt-
sområdet midt i september i perioden 1989-2020. Den stiplede linje angiver den lineære 
trend for perioden.
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af kvælstof til Lillebælt, har formodentlig også 
været medvirkende til den accelererede ud
vikling siden da.

Havbunden husker iltsvind
Et års iltsvind kan ikke ses som en isoleret 
be givenhed, for både havbundens dyr og bio
geokemi påvirkes flere år frem, og det kan 
give anledning til selvforstærkende negative 
effekter.

Aktive dyr graver og pumper vand ned i 
havbundens øverste lag, og det fornyr hele 
tiden puljen af oxiderede metaller i havbun
den. De oxiderede metaller fanger den giftige 
svovlbrinte, der dannes nede i sedimentet, in
den den siver op til bundvandet. Men sedi
mentets svovlbrintefælde er følsom over for 
iltsvind, fordi de oxiderede puljer ikke for
nyes, når ilten er væk. Desuden øges produk
tionen af svovlbrinte, når en større del af om
sætningen af organisk stof foregår ved iltfrie 
processer. Under iltsvind trænger svovlbrinten 
derfor længere op i sedimentet og påvirker de 
bunddyr, hvis aktivitet er afgørende for at 
opretholde svovlbrintefælden.

Der er en tæt sammenhæng mellem den 
dybde, hvor man finder svovlbrinte i havbun
den og bunddyrs diversitet /6/. Når først bun
ddyr er slået ud af svovlbrinten, mindskes 
fældens udstrækning, og svovlbrinten bevæger 
sig op mod overfladen af havbunden. Det 
giver dårlige forhold for bunddyrene, hvilket 
igen påvirker svovlbrintefældens effektivitet – 
en negativ spiral er sat i gang. Dermed opbyg
ges en iltgæld i havbunden, som først kan ind
fries, når der igen er ilt i bundvandet i en 

længere periode.

Iltsvind fortsat en joker i forvaltning 
af havmiljøet?
Udviklingen af iltsvind de sidste ca. 30 år viser, 
at iltsvindet er forværret i det sydlige Lillebælt 
og i de omgivne farvande det seneste årti, 
mens forholdene er forbedret i de mere åbne 
farvande og især i Kattegat (figur 5). Hvor 
der tidligere ofte var udbredt iltsvind i de 
åbne farvande, har den reducerede tilførsel 
af næringsstoffer betydet, at iltsvind nu kun 
forekommer sporadisk.

Det er efterhånden meget lidt sandsynligt, 
at vi igen vil opleve så omfattende iltsvind som 
i 2002, hvor et areal svarende til ca. to tredje
dele af Jylland blev påvirket, og hvor den an
slåede mængde af døde bunddyr svarede til 
vægten af den danske befolkning. De politiske 
og forvaltningsmæssige tiltag har virket, men 
de positive effekter er lang tid om at slå igen
nem, bl.a. pga. iltsvinds langvarige påvirkning 
af havbunden og de overvejende negative ef
fekter af klimaforandringerne og trawling.

Situationen i Lillebælt og omgivende far
vande er nu så slem, at borgerne i området 
kræver handling. Det har fået kommunerne i 
området til at reagere, selv om kommunerne 
slet ikke er myndighed for havmiljøet. Borg
mestrene har henvendt sig til Miljø og Føde
vareministeren og Fødevare og Miljøudvalget 
og bedt om hjælp til at få vendt udviklingen. 
Så iltsvind er fortsat en joker i forvaltningen af 
havmiljøet, og måske vil iltsvind også denne 
gang føre til handling, der forbedrer tilstanden 
i havet.

Taksigelse: Iltsvindprojektet ’Iltsvind – en joker i forvalt

ningen af det danske havmiljø’ (20192020) var finansieret 

af VELUX Fonden, og Dansk Center for Havmiljø bevilli

gede lejen af Aarhus Universitets forskningsskib AURORA 

til det ugelangt togt, som udgjorde en del af projektet.
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Figur 5 Iltsvindets udbredelse i september for 1989-2009 og 2010-2019. Farverne er vægtet i forhold til udbredelsen af kraftigt og moderat 
iltsvind og divideret med antallet af år, så perioderne kan sammenlignes. Jo mørkere farve, jo større iltsvindspåvirkning.
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