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Andre presfaktorer end næringsstoffer

Andre presfaktorer end næringsstoffer og klimaforandringer giver i 

princippet plads til alt fra marsmænd til oplagte kandidater som 

trawlfiskeri. For at det ikke skal ende i spekulation og simpel kort

læg ning er det nødvendigt med solide analyser, der kan dokumen

tere påvirkninger baseret på viden om årsagssammenhænge. Her er 

resumeret analyser fra 8 konkrete undersøgelser.

Indledning
EU's vandrammedirektiv (VRD) fordrer, at 
der udfærdiges vandområdeplaner, som skal 
indeholde en analyse af effekten af alle men
neskeskabte belastninger af det marine miljø. 
Med ”alle” forstås i denne sammenhæng både 
landbaserede presfaktorer som fx landbrug 
og industri og presfaktorer i havmiljøet som 
fx fiskeri, råstofindvinding og klapning. Med 
”menneskeskabte” understreges, at evt. 
uba  lancer i økosystemerne – som fx store 
forekomster af krabber – ikke i sig selv er en 
presfaktor, men en afledt effekt af en presfak
tor /1/.

I de første vandområdeplaner for 200915 
og 201521 har der med rette været fokus på 
den mest betydende presfaktor for miljøtil
standen i de danske kystvande – nemlig de 
store tilførsler af næringsstofferne kvælstof 
(N) og fosfor (P). Dette blev fastslået i den in
ternationale evaluering af den danske indsats i 
forhold til VRD, som dog også pegede på, at 
det er vigtigt at inddrage andre presfaktorer i 
analyserne af miljøtilstanden i kystvandene.

Andre presfaktorer end N og P, og som hel
ler ikke inkluderer klimaforandringer, omfat
ter stadig ganske mange potentielle presfakto
rer. I en analyse af presfaktorer skal der ske en 
afvejning. På den ene side skal der være en be
grundet formodning om effekt på vandmil
jø et. På den anden side skal det sikres, at alle 
relevante presfaktorer kommer med. Resulta
tet af denne afvejning er vist i boks 1. Her op
træder stenfiskeri og sedimentændringer, 
selv om førstnævnte ikke længere er en aktuel 
presfaktor, da stenfiskeriet stoppede i 1999, 

og sidstnævnte primært er et resultat af en an
den presfaktor i form af tilførsler af N og P og 
organisk materiale fra land. Begge presfakto
rer er selvstændigt rapporteret /2, 3/, men vil 
ikke yderligere blive berørt her. 

Screening
Tilstedeværelse af presfaktorerne i boks 1 er 
imidlertid ikke tilstrækkeligt. Det er derfor 
vigtigt at foretage en indledende screening af 
deres betydning, før der iværksættes egentlige 
analyser. Konkret skal der således kunne 
dokumenteres en påvirkningsmekanisme på 
kvalitetselementerne og støtteparametrene 
i VRD (se boks 2). En presfaktor som støj 
falder dermed ud, fordi der ikke kan forven
tes effekter på kvalitetselementerne. Der 
skal endvidere gennem en faglig vurdering 
kunne sandsynliggøres effekt på niveau af 
et vandområde. VRD opererer ikke i mindre 
enheder end vandområder. Så selvom der 
helt lokalt kan være en endog stor effekt af en 
given presfaktor på et eller flere kvalitetsele
menter, så kan effekten være så lokal, at det 

ikke har betydning for et helt vandområdes 
miljøtilstand. Endelig er det vigtigt med 
et tilstrækkeligt datagrundlag til at kunne 
analysere konkrete sammenhænge mellem 
presfaktorerne og kvalitetselementerne, for 
at dokumentere en evt. betydende påvirkning 
og definere indsatsbehov. 

Med udgangspunkt i en screening bestå
ende af i) systematiske gennemgange af den 
videnskabelige litteratur, ii) ekspertvurdering 
af effekt på vandområdeniveau og iii) en over
sigt over tilgængelige data for vandområderne 
blev der sammenstillet en oversigt over pres
faktorer og deres betydning for kvalitetsele
menterne i det kystnære marine miljø (tabel 
1). Analysens presfaktorer kan forenklet opde
les i to typer:
• De stedspecifikke presfaktorer, hvor der 

udelukkende eller primært er lokale effek
ter, hvor presfaktoren direkte påvirker 
miljøet. Det er primært i det punkt, der 
klappes eller fiskes, at miljøet påvirkes og 
ikke i resten af vandområdet. For nogle af 
de stedspecifikke presfaktorer, fx fiskeri, 

Jens KJerulf Petersen Boks 1. 
Presfaktorer sorteret efter om de er primært stedspecifikke (blå) eller primært 
har effekt på bassinskala (grøn). Nummer efter hver presfaktor henviser til, 
hvor der kan læses mere om potentiel effekt:

Råstofindvinding (1,5)
Udgravning af havne/sejlrender mm. og klapning af materiale (1,5)
Stenfiskeri (3)
Fysiske konstruktioner som havne, moler dæmninger mm (1)
Fiskeri (1,4,5)
Skibstrafik (1)

Plastik (1)
Miljøfarlige stoffer (1)
Invasive arter (1,6,7)
Sedimentændringer (2)
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kan påvirkningen dog få et omfang, så der 
kan være kaskadeeffekter i et helt vand
om råde. Stedspecifikke presfaktorer er 
forholdsvis godt kortlagte.

• Bassinskala presfaktorer påvirker som regel 
på hele vandområder, fordi de spreder sig 
naturligt. Det gælder fx miljøfremmede 
stoffer og invasive arter. For disse pres
faktorer er datagrundlaget for deres tilst
edeværelse generelt set ringere end for de 
stedspecifik ke presfaktorer.

Overordnet viste analysen /1/, at der pri
mært er fundet potentielt væsentlige effekter 
af presfaktorerne fiskeri, fysiske konstruktio
ner som sluser og dæmninger, graveaktivitet 
det miljøfremmede stof TBT og de invasive 
arter sargassotang, amerikansk ribbegople og 
sortmundet kutling. Det skal understreges, at 
analysen udelukkende siger noget om effekter 
på kvalitetselementer og på niveau af vandom
råder. Der er således ikke tale om en overord
net økosystembaseret analyse, ligesom pres
faktorerne kan have effekter på fx havpattedyr 
eller fugle, uden at dette er medtaget. Mangel 
på dokumenterede påvirkning på vandområ
deniveau er derfor ikke ensbetydende med, at 
en presfaktor frikendes generelt for påvirk
ning af det marine miljø.

Fysiske konstruktioner som sluser og dæm
ninger påvirker primært vandudskiftningen i 
et vandområde og deres betydning som pres
faktor er derfor relateret til N og P og vandom
rådernes opdeling i forskellige typer afhængig 
af fx deres vandudskiftning med omkringlig
gende vandområder. Det miljøfremmede stof 
TBT er udfaset og koncentrationerne i vand
miljøet er faldende, så indsatsen for at for
bedre vandmiljøet er gennemført. Tilbage står 
en nærmere analyse af fiskeri og invasive arter.

Fiskeri
Fiskeri med bundslæbende redskaber kan 
påvirke alle kvalitetselementerne både direkte 
og indirekte /1/. Bundfauna samt makroalger 
og ålegræs kan blive fjernet eller beskadiget 
ved den direkte fysiske kontakt med de bund
slæbende redskaber. Den fysiske bundkontakt 
kan også ændre deres habitater, herunder 
forårsage ændringer i havbundens struktur og 
i de biogeokemiske processer, der er relateret 
til sedimentets struktur og bundfaunaens 
ventilation af sedimentet. For både bundslæ
bende og passive fiskeredskaber gælder, at 
fangst af fisk og filtrerende skaldyr kan ændre 
fødetilgængeligheden og prædationstrykket 
på bundfaunen og græsningstrykket på zoo 
og fytoplankton /1/. I analyserne af direkte 
effekter af fiskeri blev der kun vurderet 
effek ter af bundslæbende redskaber. Fiskeri 

med bundslæbende redskaber foregår i 56 af 
vandplanområderne, men med meget forskel
lig intensitet /4/. I langt de fleste (68%) af de 
fiskeripåvirkede områder udgør den kumule
rede påvirkning over 5 år <10% af vandområ
dets samlede areal (hvoraf en del kan være 
gentaget påvirkning af samme areal), men 
for nogle områder er der tale om en massiv 

fiskeripåvirkning (figur 1). 
En nærmere analyse /5/ viste, at i forhold til 

ålegræssets aktuelle udbredelse er der 10 
vand områder, hvor der er sammenfald af po
tentiel væsentlig betydning mellem fiskeriak
tiviteter og hovedudbredelsen af ålegræs. I re
lation til god økologisk tilstand er der i ca. 
25% af vandområderne potentielt sammenfald 

Boks 2.
Kvalitetselementer samt tilknyttede indikatorer og støtteparametre til vurdering 
af miljøtilstand i vandområder som defineret i vandrammedirektivet:

Kvalitetselementer:
• Fytoplankton – koncentration af klorofyl a
• Blomsterplanter og makroalger – ålegræssets dybdegrænse
• Bundfauna – bentisk faunaindeks DKI

Støtteparametre:
• Iltkoncentration
• Sigtdybde

Tabel 1. Screening af en række andre presfaktorer end N og P i relation til VRD kvalitetsele-
menter og støtteparametre. Skala: 1) Påvirkningsmekanisme kan ikke dokumenteres; 2) På-
virkningsmekanisme dokumenteret, men ingen potentiel væsentlig effekt i danske farvande 
på vandområdeniveau; 3) Potentiel væsentlig effekt på vandområdeniveau, men ikke 
datagrundlag for egentlige analyser; 4) Potentiel væsentlig effekt på vandområdeniveau og 
analyse mulig i få (<10) vandområder; 5) Potentielt væsentlig effekt på vandområdeniveau 
og analyse mulig i mange vandområder.

Presfaktor Kvalitetselementer Støtteparametre

Fyto-
plankton

Ålegræs
Makro-
alger

Bund-
fauna

Iltforhold Sigtdybde

Råstofindvinding 2 2 2 2 2 2

Klapning 2 2 2 2 2 2

Graveaktivitet 2 4 4 4 2 2

Sluser/
dæmninger

5 5 5 5 1 5

Broer 1 2 2 2 1 1

Havne 1 2 2 2 1 1

Havvindmøller 2 2 2 2 1 1

Kystbeskyttelse 1 2 2 2 1 1

Rør og kabler 1 1 2 2 1 1

Fiskeri 3 5 5 5 3 3

Skibstrafik 2 2 2 2 2 2

Plastaffald 1 2 2 2 2 1

Mikroplast 1 1 1 2 1 1

Metaller (MFS) 2 1 1 2 1 1

Pesticider (MFS) 2 2 2 1 1 1

Biocider (MFS) 2 2 2 2 1 1

PAH’er (MFS) 1 2 2 2 1 1

PCB’er (MFS) 1 1 2 1 1 1

TBT (MFS) 1 1 1 4 1 1

Amerikansk 
ribbegople

3 1 1 2 3 3

Sargassotang 1 2 4 2 2 1

Stillehavsøsters 2 2 1 2 1 1

Sortmundet 
kutling

2 1 1 3 1 1

Presfaktorer



28. årgang nr. 3, september 2021 • 117

Presfaktorer

mellem fiskeri og ålegræssets udbredelse un
der antagelse om fuldstændig dækning af åle
græs i hele dybdeintervallet ud til grænsen for 
god økologisk tilstand. Dermed kan fiskeri po
tentielt være en betydende presfaktor i rela
tion til opfyldelse af VRDs målsætninger, om 
end denne effekt er lokal i den forstand, at 
den ikke har samme nationale karakter som 
eutrofiering og indenfor det enkelte påvir
ke de vandområde ikke nødvendigvis er ud
bredt til hele vandområdet.

For effekter af fiskeri på bundfauna blev der 
lavet en analyse baseret på data fra muslinge
fiskeriet. Her kunne der ikke konstateres sig

nifikante effekter af fiskeriet på DKIindekset, 
som er indikatoren for bundfauna i Danmark. 
Det peger på, at effekter af fiskeri med bund
slæbende redskaber bliver maskeret af andre 
presfaktorer, fortrinsvis tilførsel af nærings
stof fer, eller at ”tekniske udfordringer” – i 
form af placering og antal af stationer i NO
VANAprogrammet og benyttelse af DKI som 
indikator – ikke muliggør detektering af fiske
rieffekter /4/. Andre potentielle effekter blev 
ikke vurderet til at være af væsentlig betyd
ning /4/.

Invasive arter
En væsentlig udfordring ved at vurdere be
tyd ningen af invasive arter er, at der ikke 
systematisk moniteres for invasive arter og 
at den marine miljøovervågning (NOVANA) 
ikke er gearet til at dokumentere udbredelse 
af en lang række af de invasive arter. De ud
valgte invasive arter amerikansk ribbegople, 
sargassotang, stillehavsøsters og sortmundet 
kutling har allerede dokumenterede effekter 
i litteraturen /1/, men kun for sargassotang 
var det reelt muligt at dokumentere en effekt 
i primært Limfjorden /6, 7/. For sargassotang 
er NOVANA egnet til at observere forekomster 

Figur 1. Fiskeriintensiteten (SAR) i vandområderne for redskabspåvirkning af havbunden i kvadrater af 100 x 100 m. Fiskeriintensiteten er 
estimeret som ’swept area ratios’ (SARs) for 5 år i perioden 2014-18 ved at dele periodens samlede redskabspåvirkning i hvert kvadrat (det 
kumulerede fodaftryk målt i m2) med arealet af kvadratet. SAR-værdierne kan derfor tolkes som udtryk for, hvor mange gange havbunden i 
de enkelte kvadrater er blevet direkte påvirket af fiskeri i perioden.
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og der kunne konstateres signifikante om 
end ikke entydige effekter af invasionen af 
sargassotang, som siden 1984 primært har 
fundet sted i og omkring Limfjorden (figur 
2). Således medførte invasionen både øget 
plantedække og øget artsrigdom dog på beko
stning af dække af en række hjemmehørende 
arter. Sargassotang påvirker imidlertid også 
dominansforholdet i makroalgesamfundene, 
hvilket potentielt kan reducere disses mod
standsdygtighed overfor forandringer i miljø
forhold.

Ikke betydende presfaktorer
En række presfaktorerne viste sig ikke have 
være af væsentlig betydning for kvalitets
ele menterne på vandområdeniveau. For 
mi kroplast er der ingen dokumentation for 
effekt på kvalitetselementerne eller også er 
der ingen sandsynlig effekt i danske vand
om råder. Det samme gælder for en række 
miljøfarlige stoffer /1/. EUmedlemsstaterne 
udarbejder miljøkvalitetskrav (EQS) for miljø
farlige stoffer, hvoraf nogle er med henblik 
på miljøbeskyttelse og andre med henblik på 
menneskers sundhed. Selvom sediment EQS 
har været overskredet i sedimenter fra danske 
kystvande i enkelte eller få vandområder er 
der generelt set kun få dokumenterede effek
ter ved de koncentrationsniveauer (i sedimen
tet), der findes i vandområderne. Endelig viste 
en nærmere analyse, at graveaktivitet til fx ud
dybning af sejlrender ikke kan antages at have 
væsentlig betydning på vandområdeniveau 
/5/.

Kumulering af presfaktorer
Udgangspunktet for analyserne har været 
dokumenterede påvirkningsmekanismer for 
enkelte presfaktorer på individuelle kvalitet
selementer og om effekterne er af væsentlig 
betydning på vandområdeniveau. Præmissen 
er således, at tilstedeværelse af en presfaktor 
ikke i sig selv er nok til at forvente en effekt 
på kvalitetselementerne. Det betyder, at der 
ikke er taget stilling til om kumulering af flere 
i princippet ubetydelige presfaktorer samlet 
set vil have en negativ effekt. Ved en kumule
ring af flere presfaktorer med meget forskel
ligartede påvirkningsmekanismer bør der som 
udgangspunkt også inddrages andre miljøvari
able som fx saltholdighed og temperatur som 
kan påvirke effekten af den enkelte presfaktor 
/8/. Sammenstilling af miljøfaktorer og pres
faktorer kan ikke forventes kun at medføre 
additive effekter, men vil omfatte synergisti
ske, antagonistiske eller dominante effekter. 
En samlet vurdering af presfaktorer kan derfor 
ikke udelukkende foregå ved overlejring af 
kortlag, som viser intensiteten af hver pres

faktor og kvalitative antagelser om miljøets 
følsomhed overfor presfaktoren. Kortlægnin
gen kan nemlig ikke i sig selv sige noget 
om effekterne af presfaktorerne på miljøet, 
rangordne deres faktiske betydning eller sige 
noget om de samlede effekter. Og dermed 
kan de heller ikke bruges til at definere 
ind satsbehov. Kumuleringsanalyser fordrer 
metoder som maskinlæring samt statistiske, 
Bayesianske og mekanistiske modeller samt 
store datamængder og/eller dokumenteret 
procesviden.

Sammenfatning
Samlet og med de data fra danske vandområ
der, der er er til rådighed, viser analyserne, 
at primært fiskeri og sekundært – og i langt 
mindre omfang  invasive arter er de pt mest 
betydende andre presfaktorer på kvalitetsele
menterne i vandområderne udover tilførsel af 
næringsstoffer og klimaforandringer. Denne 
konklusion er dog for nogle af presfaktorerne 
baseret på et begrænset datagrundlag. Således 
er der generelt set ikke moniteret for en 
række invasive arter og for den bedst moni
terede art – sargassotang – viste analyserne 

effekter på makroalger. Det kan dermed ikke 
udelukkes, at et forbedret datagrundlag vil 
lede til dokumentation af yderligere effekter. 
For en række andre potentielle presfaktorer, 
som fx plastik, skibstrafik og miljøfarlige 
stof fer, er det derimod ikke sandsynligt, 
at et forbedret datagrundlag vil lede til do
kumentation af væsentlige påvirkninger af 
kvalitetselementerne på vandområdeniveau. 
Endelig er der en række presfaktorer – fx 
råstofindvinding og gravning mm – hvor der 
er et tilstrækkeligt datagrundlag til at vurdere, 
at disse ikke medfører betydende effekter på 
kvalitetselementerne på vandområdeniveau, 
så længe de fastholdes og forvaltes på det 
nuværende niveau. Det betyder – på trods 
af svaghederne ved analyserne i form af 
be skedent datagrundlag – at for danske 
vandområder generelt, er tabet af N og P fra 
land stadig den væsentligste presfaktor i vand
områderne.

Fordi det største miljøproblem i danske 
vandområder siden 1980’erne har været til
førsler af N og P, er såvel NOVANA som imple
menteringen af VRD indrettet efter diffuse 
presfaktorer, der påvirker miljøet på bassin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

Figur 2. Udvikling i udbredelse og dækning af sargassotang i danske farvande. Dæknings-
graden er opgjort som % af egnet hårdt substrat. Cirklen markerer de 14 stationer med 
lange tidserier for sargassotang, der er anvendt til analyser.

Presfaktorer
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skala. Dette ”paradigme” for miljøforvaltnin
gen medfører en række implikationer for vur
dering af effekter af stedspecifikke 
pres faktorer. Hvor et vandområdes størrelse 
således vil være af ingen eller mindre betyd
ning i relation til diffuse presfaktorer bliver 
størrelsen og afgrænsningen af vandområ der
 ne vigtige for effekter af stedspecifikke pres
faktorer. Alt andet lige vil der således være fal
dende potentiel effekt af en stedspecifik 
presfaktor med stigende størrelse af et vand
område. Omvendt vil vandudskiftningen i et 
vandområde have stor betydning for effekten 
af de fleste diffuse presfaktorer, mens betyd
ningen vil være mindre for effekter af sted
specifikke presfaktorer. En typologi, der er 
designet til presfaktoren næringsstoffer er 
således ikke nødvendigvis egnet til stedspeci
fikke presfaktorer.

Endvidere er NOVANA i høj grad designet 
til at detektere effekter af tilførsel af N og P. 
For ålegræs og makroalger er der placeret 
transekter i allerede kendte forekomster og 
der er ikke nødvendigvis en jævn fordeling 
over hele vandområdet. Stationer til bestem
melse af bundfauna er generelt placeret cen
tralt i naturlige bassiner inden for vandområ
derne. Dermed er der et potentielt mis match 
mellem prøvetagningen og de stedspecifikke 
presfaktorer, som gør det sværere at detek
tere effekterne af disse.

Den danske implementering af VRD og den 
tilhørende overvågning er samlet set ikke 
gearet til retvisende at detektere effekter af 
stedspecifikke presfaktorer og deres betyd

ning for målopfyldelse /9/. Det indebærer på 
den ene side muligheder for overimplemen
tering fx i forhold til ålegræssets reelle udbre
delse, men kan også indebære risiko for, at 
vandområder formelt set opnår god økologisk 
tilstand selvom der er (for) store effekter af 
stedspecifikke presfaktorer i dele af vandom
råderne.

Så selvom de overordnede konklusioner 
om betydningen af andre presfaktorer end 
næringsstoffer og klima med stor sandsynlig
hed er valide, så er der plads til forbedring 
både hvad angår viden og data om andre pres
faktorer og det vil være hensigtsmæssigt med 
et paradigmeskifte i forståelsen af vores kyst
nære vandmiljøer, der i højere grad tager 
højde for andre presfaktorer.
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