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1 Introduktion 

Med implementeringen af Miljømålsloven i 2008 og (Vand)planer skal der iværksættes forskel-
lige initiativer med det overordnede formål at opnå god økologisk tilstand eller gunstig beva-
ringsstatus i fjorde og kystnære områder. I den første generation af vandplaner fortsættes i 
samme spor som blev udlagt med NPo-redegørelsen i 1985 og den første vandmiljøplan i 1988, 
dvs. med fokus på reduktion af næringstilførsler, især kvælstof. Det er dog ikke sandsynligt, at 
man alene ved reduktioner i næringstilførslen kan opnå god økologisk tilstand i alle områder 
fordi næringstilførsel kun er én af flere faktorer der påvirker den økologiske tilstand. Andre tid-
ligere og nuværende påvirkninger, så som overfiskeri og fiskeri med slæbende redskaber, miljø-
farlige stoffer, råstofindvinding, klimaeffekter og indtog af ’fremmede’ arter kan være medvir-
kende til at fastholde et område i en ikke acceptabel økologisk tilstand. 

Intensivt fiskeri med tunge redskaber vil, ligesom gentagen pløjning af dyrket jord, udjævne 
fjordbunden, og råstofindvinding, i form af stenfiskeri, fjerne hårdbundshabitater. Begge aktivi-
teter forårsager ikke-reversible påvirkninger, der fører til en lavere biodiversitet og gør disse 
økosystemer mere sårbare overfor andre presfaktorer  end mere komplekse systemer med stør-
re biodiversitet. Påvirkningen kan nogle steder afhjælpes ved reetablering af hårdbundshabita-
ter, fx i form af større eller mindre sten, der udlægges i områder og i et omfang så virkningen 
bliver mest kost-effektiv. 

Hårdt substrat er en forudsætning for etablering af varige bestande af flerårige makroalger, der 
sammen med stenene som de hæfter på udgør et artsrigt og højproduktivt habitat, der ud over 
at danne substrat og skjul for fisk og smådyr også binder næringsstoffer og producerer lang-
somt-nedbrydeligt detritus. Dette udgjorde den vigtigste fødekilde for fjordbundenes dyr for 50 
– 100 år siden. En positiv ”sidegevinst” ved makrolagernes vækst er en iltproduktion, som hvis 
vandet er tilstrækkeligt klart, kan forbedre iltforholdene i bundvandet i stille perioder, hvor 
vandet ikke omrøres. Under iltsvind frigives store mængder af næringsstoffer fra havbunden i 
form af ammonium og fosfat og dette kan efterfølgende føre til opblomstring af planktonalger. 
En iltproduktion ved bunden ved vækst af makroalger kan reducere omfanget af denne ”interne 
belastning” med næringsstoffer og dermed mindske risikoen for sommeropblomstringer af 
planktonalger og uklart vand. 

Træ, bambus og sten blev allerede for 3000 år siden anvendt som objekter der tiltrak fisk (FAD 
– ”fish attracting devices”) i Japan.  For omkring 2000 år siden fiskede man i Middelhavet aktivt 
omkring tunnettenes ankerblokke i perioderne udenfor tunfiskenes gydevandring. I USA, Au-
stralien og Europa er der stigende interesse for at anlægge stenrev, og det er ikke alene med det 
formål at øge mulighederne for fangst af fisk. Andre formål kan være at erstatte tabte hård-
bundshabitater, øge turisme i udkantsområder (dykkerturisme, fokusering af oceaniske dønnin-
ger til surfing) og som såkaldt ”hård-blød” kystbeskyttelse ved at kombinere sten/beton med 
makroalger.  

Erfaringer med kunstigt anlagte rev har ikke været entydige og i mindst ét tilfælde har det været 
nødvendigt at fjerne revet, som var opbygget med brugte dæk fra biler og lastbiler. I mange til-
fælde har man anlagt rev for at øge lystfisketurismen kombineret med en billig bortskaffelse af 
skibe, togvogne, olieplatforme osv. Det fremgår ikke hvordan områder er udvalgt, selektion af 
materialer osv., men etableringen af de tidlige rev i 1950-erne har ikke omfattet en grundig ana-
lyse af formål, metoder og effekter. I dag er der begrænsninger i forhold til at dumpe potentielt 
miljøfarligt ”affald” udmøntet i internationale konventioner (London, OSPAR, Helsinki, Barcelo-
na), og der er også udarbejdet vejledninger som man kan støtte sig til, hvis man har planer om 
etablering af rev (UNEP MAP 1995, OSPAR 1999, Lukens & Selberg 2004).  
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2 Formål 

Formålet med denne undersøgelse er at udvikle og afprøve metoder til udvælgelse af områder, 
hvor etablering af stenrev kan udgøre et kost-effektivt virkemiddel til opfyldelse af miljømålene 
i vandplanerne.  Målet er således langt mere specifikt end de brede og diffuse mål om at forbed-
re biodiversiteten, øge turismen, fiskeriet, mindske kysterosion osv., der er anført som begrun-
delser for tidligere projekter. Et specifikt mål skærper selvfølgelig kravene til dokumentationen 
og sikkerheden på beslutningsgrundlaget – skal man eller skal man ikke etablere iltproduceren-
de stenrev, og hvor vil det gøre mest gavn. 

3 Forudsætninger 

Der er en række umiddelbare krav man kan stille til en lokalitet hvor der påtænkes etableret 
stenrev: 

 Fjorden eller kystområdet bør være en del af et større sammenhængende vandområde, 
fordi bundvand med forhøjet iltindhold skabt på mindre velafgrænsede stenrev med 
bundstrømme kan spredes til større arealer udenfor stenrevene og dermed forbedre 
miljøtilstanden i et område der er mange gange større end selve stenrevene.  

 Området eller en større del af dette rammes periodevist af iltsvind om sommeren som 
medfører frigivelse af næringsstoffer fra bunden og som fører til opblomstringer af al-
ger der påvirker hele området. 

 For at et stenrev kan opfylde det primære mål – at producere ilt i bundvandet og der-
med reducere den interne belastning i betydeligt omfang – er det et krav at der er til-
strækkeligt med lys ved bunden, hvor stenrevet placeres.  

 En varig effekt af et iltproducerende rev kan kun forventes hvis bunden er tilstrækkelig 
stabil til at bære vægten at udlagte sten. 

3.1 Iltsvind, bufferkapacitet og intern belastning med næringsstoffer i 

fjorde og kystvande 

Iltsvind forekommer regelmæssigt i mange danske fjorde udløst af en kombination af fysiske 
forhold, meteorologi og ferskvandsafstrømning med høje koncentrationer af næringsstoffer 
(Conley et al. 2000).   

 

 

Tabel 1 er vist en oversigt over den relative hyppighed af iltsvind (< 4 mg O2/L) og kraftigt ilt-
svind (< 2 mg O2/L) i to lukkede fjordsystemer (Limfjorden og Isefjordssystemet) samt i en åben 
fjord (Vejle Fjord) og et kystvand (Juelsminde). Positionen af stationer i de enkelte områder er 
vist i Figur 1.  

Iltsvind forekommer hyppigt i Limfjordens sydlige og centrale bredninger, hvor ferskvand- og 
næringstilførslen er størst (Skive Fjord, Lovns Bredning). I de lavvandede vestlige bredninger 
(Nissum og Kaas Bredning) optræder iltsvind praktisk talt ikke. Hyppigheden af iltsvind er be-
tydeligt lavere i Isefjordssystemet, især fordi ferskvandstilførslen er betydeligt lavere og fordi 
der ikke som i Limfjorden sker en stor tilførsel af saltvand med høj vægtfylde der lejrer sig i 
bunden og skaber lagdeling. I kystvandene og de åbne østvendte fjorde opstår iltsvind normalt 
ved horisontal transport af iltfattigt bundvand fra det åbne Kattegat (det såkaldte ”importerede 
iltsvind”).  
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Tabel 1. Beregnet hyppighed af iltsvind (< 4 mg/l) og alvorligt iltsvind (< 2 mg/L) i bundvandet (dybde) i 2 lukkede 

fjordsystemer samt kystvande og en åben fjord. Hyppigheden er opgjort som %-forekomst af iltsvind opgjort på månedsbasis 

over 4 måneder og i perioder fra 7 til 11 år. Data udtrukket af den marine database (MADS). 

 

  

 

Figur 1 Lokalitet af stationer hvor data for iltsvindshyppighed er indsamlet til analysen vist i Tabel 1 

 

Under længerevarende iltsvind kan der frigives næringsstoffer fra sedimentet (såkaldt ”intern 
belastning”) og der ophobes kvælstof og fosfor i bundvandet (Figur 2). Ved efterfølgende vind-
induceret opblanding bliver næringsstofferne bragt til overfladevandet og gjort tilgængelige for 
øget planktonvækst Det kan beregnes, at øgningen i fosformængden i bundvandet af Lovns 

Område < 4 mg/L < 2 mg/l Dybde

Løgstør Bredning 42% 11% 6 - 8 m jun-sep 1996-2006

Nibe Bredning 2% 0% 7,5 - 9 m jun-sep 1996-2006

Risgårde (Skive Fj) 86% 56% 9 -11 m jun-sep 1996-2006

Skive Fjord 85% 64% 4 - 5,5 m jun-sep 1996-2006

Lovns Bredning 80% 57% 5 - 6,5 m jun-sep 1996-2006

Kaas Bredning 0% 0% 5 - 6 m jun-sep 1996-2006
Nissum Bredning 0% 0% 4 - 5 m jun-sep 1996-2006

Yderbredning 11% 6% 8 - 10 m jun-sep 2000-2006

Inder Bredning 35% 9% 7 - 8 m jun-sep 2000-2006

Roskilde Bredning 9% 0% 4 - 5,5 m jun-sep 1996-2006

Ølsted Grund (N Ros Fj) 15% 4% 5 - 6 m jun-sep 1998-2006

Vejle midtfjord 64% 31% 6,5 - 8m jun-sep 1996-2006

Juelsminde/As Vig 33% 8% 10 - 12 m jul-okt 2001-2010
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Bredning under kraftigt iltsvind svarer til ca. 10 % af den samlede årlige landbaserede tilførsel 
til hele Limfjorden. 

Figur 2 viser, at næringskoncentrationer i bundvandet i Lovns Bredning øges betydeligt ved ilt-
koncentrationer lavere end 1 ml/L, samtidigt med at variationen i næringskoncentrationen øges 
kraftigt. Tæt ved 0-ilt koncentration varierer koncentrationen af total-N mellem 40 og 175 
µmol/L og total-P mellem 7 og 22 µmol/L. Ændringen og variationen i total-N skyldes næsten 
udelukkende forskelle i koncentration af ammonium (variation fra 2 til 110 µmol NH4

+-N ved 0-
ilt).   

Næringsstofferne (i form af ammonium og fosfat) ophobes i porevandet, når sedimentets svovl-
brintebufferkapacitet er lav eller helt opbrugt (Figur 3). Bufferkapaciteten bestemmes af mæng-
den af iltede forbindelser, især Fe3+ som er i stand til at ilte svovlbrinte (H2S), der produceres i 
sedimentets dybere lag og som ved diffusion spredes mod sedimentoverfladen (Azzoni et al. 
2005, Giordani et al. 2008, Heijs et al. 1999). 

 

 

Figur 2 Sammenhæng mellem iltkoncentrationen og koncentrationen af total kvælstof (øverst) og total fosfor (nederst) i 

bundvandet i Lovns Bredning om sommeren (juni-september). Ikke-lineære regressionsligninger vist. Data udtrukket af 

MADS (den marine database). 

 

Bufferkapaciteten viser udpræget sæsonvariation og reduceres gradvist fra en høj værdi (af-
hængigt af sedimentets jernindhold) opbygget gennem vinteren og foråret til om sommeren, 
hvor et stort iltforbrug i sedimentet reducerer kapaciteten (Figur 3). Hvis bundvandet tilføres ilt 
f.eks. ved makroalgers vækst om sommeren kan bufferkapaciteten opretholdes og næringsstof-
ferne bliver holdt tilbage i sedimentet selv om iltindholdet i bundvandet i kortere perioder 
nærmer sig nul. En høj iltkoncentration i bundvandet favoriserer også den gravende fauna, der 
ved deres pumpe- og graveaktivitet er medvirkende til at ilte sedimentet og dermed holde buf-
ferkapaciteten høj.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3 Sæsonvariation i koncentration af labilt oxideret jern (Fe(III)), koncentration af fosfat i porevandet (PO4pw) samt 
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koncentration af jernbundet-fosfat (Exch PO4) i overfladesediment fra Sacca di Goro lagunen i Po Delta (fra Azzoni et al. 

2005). Værdierne viser gennemsnit og SE (n = 5).  

Måling af bufferkapacitet i og næringsfrigivelse fra sedimentet indgik i det marine overvåg-
ningsprogram fra 1999 til 2003 på et begrænset antal stationer. Undersøgelserne viste, at næ-
ringsstof-fluxene ud af sedimentet var lave, når bufferkapaciteten var over 2-5 µmol/cm3, mens 
fluxene i gennemsnit blev 4-doblet, når bufferkapaciteten var 0 (Figur 4). Variationen i nærings-
stoffluxe var dog meget stor, når bufferkapaciteten var 0. Det kan skyldes, at der indgår data fra 
flere fjorde (med forskellige sedimentforhold: næringsstoffer, jernindhold) i undersøgelserne, 
mens også forskelle i tiden fra bufferkapaciteten var opbrugt til næringsfluxene blev bestemt.  

Bufferkapaciteten varierer dynamisk afhængig af tilførsel og forbrug af ilt i sedimentet, men ofte 
med en væsentlig tidsforsinkelse, således kan en betydelig bufferkapacitet opbygget i forsom-
meren af iltproducerende makroalger være med til at gøre sedimentet mindre følsomt overfor 
lave iltforhold i bundvandet om sommeren. 

  

Figur 4. Sammenhæng mellem svovlbrintebufferkapacitet og flux af total kvælstof (øverst) of total fosfor (nederst) fra 

sedimentet om sommeren (juni-september). Baseret på data fra Limfjorden og Roskilde Fjord fra 1999-2003. Data 

udtrukket af MADS (den marine database) 

 

3.2 Lysforhold ved bunden 

Makroalger behøver en vis minimum intensitet af lys for at vokse og producere ilt. Lyskravet va-
rierer mellem grupper, arter og vækstformer, hvor skorpeformede rødalger har de laveste lys-
krav og grønalger så som søsalat har væsentligt større krav. Lyskravene for forskellige arter er 
oftest bestemt i laboratorieforsøg, hvor man har fulgt iltproduktionen under forskellige lysin-
tensiteter (Arnold & Murray 1980; Gomez et al. 1997; Johansson & Snoeijs 2002; King & 
Schramm 1976; Markager & Sand-Jensen 1992; Plus et al. 2005; Rodrigues et al. 2000).  I andre 
undersøgelser har man anvendt registrering af algeforekomster langs dybdetransekter til at be-
regne lyskravene ud fra viden om lysets nedtrængning i vandet (Öberg 2006). Baseret på infor-
mationer i litteraturen er der konstrueret en kurve, som viser variationen i lyskrav for den 
gruppe af rødalger som dels har lave lyskrav, en opret vækst og som kan opbygge betydelige 
biomasser (Figur 5). Lyskravet øges med temperaturen og kravet i juli-august (0,6 mol foto-
ner/m2/d) for en væsentlig iltproduktion ligger ca. 5 gange højere end det niveau (kompensati-
onspunktet), hvor vækst og respiration er lige store for enkeltstående alger. Variationen over 
året er i beregningerne sat til at følge sæsonvariationen i temperaturen, delvist i overensstem-
melse med litteraturen. Her er det blandt andet antaget, at lyskrav og vækstforhold under arkti-
ske og antarktiske forhold kan overføres til vækstforhold om vinteren på vore breddegrader.  

I lukkede fjorde vil de mest kritiske lysforhold normalt optræde om sommeren i forbindelse 
med planktonopblomstringer, mens sigtdybden i de åbne fjorde og kystvande generelt ikke er 
mindre om sommeren.  
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Figur 5 Minimum lyskrav for iltproducerende makroalger.  

Med baggrund i kurven i Figur 5, kombineret med overfladeindstråling af fotosynteseaktivt lys 
og målte sigtdybder i fjorde og kystvande kan man beregne områder i fjorde og kystvande, hvor 
der er tilstrækkeligt med lys til at makroalger kan gro og producere ilt ved bunden.  

Lysforholdene ved bunden bestemmes bedst med en lysmåler, men i lighed med andre lande er 
mængden af data for sigtdybder betydeligt større end lyssvækkelsesmålinger foretaget med 
lysmålere. Lyssvækkelsen i vandet er derfor beregnet ud fra sigtdybder foretaget med Secchi-
skive.  

Sammenhængen mellem sigtdybde (SD) bestemt med Secchi-skive og vandets lyssvækkelsesko-
efficient (Kd): Kd*SD kan variere mellem 1 og 3 afhængig af årstid og type af vandområde (Tilzer 
1988, Liu 2005, Murray & Markager 2011, Padial & Thomaz 2008, Pérez et al. 2010, Gallegos et 
al. 2011, Zhang et al. 2012). I Tabel 2 og 3 er der beregnet lysintensitet og angivet maksimale 
dybder, hvor makroalger kan producere ilt i forskellige fjorde, som hyppigt (centrale og sydlige 
bredninger i Limfjorden) eller mindre hyppigt rammes af iltsvind (Isefjord og Roskilde Fjord) 
under antagelse af Kd*SD = 1,85 (venstre kolonne) eller Kd*SD = 2,0 (højre kolonne). Værdierne 
1,85 og 2,0 kan anses for repræsentative for danske fjorde og kystvande om sommeren (Murray 
& Markager 2011). Beregningerne er udført på månedsbasis i en periode, hvor der kan opstå ilt-
svind (april-oktober). 

I Løgstør Bredning er der i middel tilstrækkeligt lys ved bunden (maksimal dybde ca. 7,5m) til at 
makroalger kan gro og producere ilt hele året. I Thisted Bredning kan der gro alger ned til 8-9 m 
dybde. I Bjørnsholm Bugt (overgangen mellem Løgstør Bredning og Skrive Fjord) vil lysned-
trængningen om sommeren begrænse algerne til dybder mellem 6 og 7 m, mens stærkt forrin-
gede lysforhold i Skive Fjord og Lovns Bredning i august og september vil begrænse algernes 
dybdeudbredelse til 2-3 m og således kun tillader vækst og iltproduktion over det bundlag, hvor 
der forekommer iltsvind i sensommeren.  
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Tabel 2 Beregnet lysintensitet (døgnmiddel i mol fotoner/m2/d) i dybder, der potentielt rammes af iltsvind i Limfjorden. 

Lysintensiteter er beregnet på bagrund af indstråling (”Insol”) af fotosyntese-aktivt lys, sigtdybden (”SD”), et tab pga. 

albedo på 5 %, og en sammenhæng mellem sigtdybde og lyssvækkelseskoefficient Kd*SD = 1,85 (venstre panel) og 

Kd*SD =  2,0 (højre panel)(se tekst). Secchi dybde (middel opgjort på månedsbasis) data er fra 1990-og frem (DCE’s 

marine database, MADS). Celler markeret med grønt indikerer den største dybde hvor makroalger med rimelig sikkerhed 

kan producere ilt, celler markeret med gult at der er tilstrækkeligt med lys ved bunden til vækst af makroalger, rødt-

mærkede celler at der ikke er tilstrækkeligt lys ved bunden til at makroalger kan vokse.  

 

I Isefjordssystemet er der tilstrækkelig lysintensitet på de dybder, der (sjældent) optræder ilt-
svind (Tabel 3). 

I alle områder vist i Tabel 2 og 3 er Secchi dybderne bestemt centralt i bredningerne og det er 
sandsynligt at vandets klarhed er forskellig på lavere vanddybde enten forårsaget af hyppigere 
resuspension pga. bølgepåvirkning ved vindeksponerede kyster, eller fordi bundlevende mus-
linger i højere grad end på større vanddybde kan kontrollere koncentrationen af planktonalger 
og suspenderet stof i det overliggende vand. Daglige undersøgelser gennem 2 uger på tværs af 
Roskilde Fjord nord for Frederikssund viste 3-5 gange højere klorofylkoncentrationer og højere 
lyssvækkelseskoefficient i det centrale løb sammenlignet med koncentrationen på de lavvande-
de flader, fordi muslingernes filtrationspotentiale var langt højere end i den dybe centrale del 
(Sand Jensen et al. 1994).    

apr maj jun jul aug sep okt apr maj jun jul aug sep okt

Insol (mol foton/m 2 /d) 26,04 34,66 36,82 38,86 27,98 18,75 9,32 26,04 34,66 36,82 38,86 27,98 18,75 9,32

'3708-1 Dybde\SD 4,88 5,16 4,17 4,01 3,79 4,83 5,59 4,88 5,16 4,17 4,01 3,79 4,83 5,59

Løgstør Bredning 6 2,54 3,83 2,44 2,32 1,42 1,78 1,21 2,11 3,22 1,96 1,85 1,12 1,48 1,03

(1990-2003) 7 1,74 2,68 1,56 1,46 0,87 1,22 0,87 1,40 2,18 1,21 1,12 0,66 0,98 0,72

8 1,19 1,87 1,00 0,92 0,54 0,83 0,63 0,93 1,48 0,75 0,68 0,39 0,65 0,51

'3723-1 Dybde\SD 5,90 5,80 3,97 4,11 4,96 6,20 7,24 5,90 5,80 3,97 4,11 4,96 6,20 7,24

Thisted Bredning 7 2,76 3,53 1,34 1,58 1,96 2,21 1,48 2,31 2,95 1,03 1,23 1,58 1,86 1,28

(1990-1997) 8 2,01 2,57 0,84 1,01 1,35 1,64 1,15 1,64 2,09 0,62 0,75 1,06 1,35 0,97

9 1,47 1,87 0,53 0,64 0,93 1,21 0,89 1,17 1,48 0,37 0,46 0,71 0,98 0,74

10 1,08 1,36 0,33 0,41 0,64 0,90 0,69 0,83 1,05 0,23 0,29 0,47 0,71 0,56

'3725-1 Dybde\SD 4,58 4,31 3,51 3,05 3,20 3,96 5,44 4,58 4,31 3,51 3,05 3,20 3,96 5,44

Bjørnholm Bugt 5 3,28 3,84 2,51 1,78 1,48 1,73 1,62 2,78 3,23 2,03 1,39 1,17 1,43 1,41

(1990-1997) 6 2,19 2,50 1,48 0,97 0,83 1,08 1,15 1,80 2,03 1,15 0,72 0,63 0,86 0,97

7 1,46 1,63 0,87 0,53 0,46 0,68 0,82 1,16 1,27 0,65 0,37 0,33 0,52 0,67

8 0,97 1,06 0,52 0,29 0,26 0,43 0,58 0,75 0,80 0,37 0,19 0,18 0,31 0,47

9 0,65 0,69 0,30 0,16 0,15 0,27 0,41 0,48 0,50 0,21 0,10 0,10 0,19 0,32

'3727-1 Dybde\SD 3,75 3,14 2,55 2,29 1,86 2,73 3,15 3,75 3,14 2,55 2,29 1,86 2,73 3,15

Skive Fjord 4 3,44 3,11 1,92 1,45 0,50 1,19 0,85 2,93 2,57 1,52 1,12 0,36 0,95 0,70

(1990-2006) 5 2,10 1,72 0,93 0,65 0,19 0,60 0,47 1,72 1,36 0,69 0,47 0,12 0,46 0,37

'3728-1 Dybde\SD 3,27 2,72 2,47 2,34 1,69 2,21 2,65 3,27 2,72 2,47 2,34 1,69 2,21 2,65

Lovns Bredning 4 2,57 2,17 1,74 1,56 0,33 0,63 0,54 2,14 1,74 1,37 1,20 0,23 0,48 0,43

(1990-1997) 5 1,46 1,10 0,82 0,71 0,11 0,27 0,27 1,16 0,84 0,61 0,51 0,07 0,19 0,20

6 0,83 0,56 0,39 0,32 0,04 0,12 0,13 0,63 0,40 0,27 0,22 0,02 0,08 0,10
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 Tabel 3 Beregnet lysintensitet (døgnmiddel i mol fotoner/m2/d) i dybder, der potentielt rammes af iltsvind i 

Isefjordssystemet (Isefjord og Roskilde Fjord). Lysintensiteter er beregnet på bagrund af indstråling (”Insol”) af fotosyntese-

aktivt lys, sigtdybden (”SD”), et tab pga. albedo på 5 %, og en sammenhæng mellem sigtdybde og 

lyssvækkelseskoefficient Kd*SD = 1,85 (venstre panel) og Kd*SD =  2,0 (højre panel)(se tekst). Secchi dybde (middel 

opgjort på månedsbasis) data er fra 1992/1996- og frem (DCE’s marine database, MADS). Celler markeret med grønt 

indikerer den største dybde hvor makroalger med rimelig sikkerhed kan producere ilt og celler markeret med gult at der 

er tilstrækkeligt med lys ved bunden til vækst af makroalger.  

  

3.3 Screening af potentielle stenrevslokaliteter 

3.3.1 Data 
Baseret på iltsvindsrapporteringen har DCE leveret et dataudtræk fra iltsvindsdatabasen. Dette 
datasæt omfatter iltsvindsdata fra 23 togter gennemført i perioden 2004-2012 og består oprin-
deligt af målinger i et stationsnet jf. Figur 6A. Data fra stationsnettet er rumligt interpoleret ud i 
et 400 meter datalag (”grid”), som viser de målte områder, der indenfor perioden har været ud-
sat for iltsvind jf. Figur 6B.  En oversigt over antal iltsvindstogter er vist i Tabel 4. 

    

Figur 6 Kort (A) over iltmålingsstationer i indre Danske farvande. Kort (B) over iltsvindsdata 23 togter (2004-12) baseret på 

stationsdata (rød < 2 mg/L & blå < 4 mg/L). 

Leverancen af de interpolerede iltsvindsdata er punktdata som indeholder koordinater (UTM32 
ED50), samt en kode for om iltsvindsstyrken ligger under 2mellem 2 og 4 mg O2/L eller over 4 
mg O2/L, angivet med henholdsvis 2, 4 og blank. Herudover findes i datatabellen værdier for den 

apr maj jun jul aug sep okt apr maj jun jul aug sep okt

Insol (mol foton/m 2 /d) 26,04 34,66 36,82 38,86 27,98 18,75 9,32 26,04 34,66 36,82 38,86 27,98 18,75 9,32

'10003 Dybde\SD 6,95 6,96 5,67 5,29 4,65 5,03 6,18 6,95 6,96 5,67 5,29 4,65 5,03 6,18

Isefj. 7 3,84 5,12 3,56 3,19 1,64 1,36 1,09 3,30 4,40 2,96 2,62 1,31 1,10 0,92

Yderbredning 8 2,94 3,92 2,57 2,25 1,10 0,94 0,81 2,48 3,30 2,08 1,80 0,85 0,74 0,66

(1996-2006) 9 2,26 3,01 1,85 1,59 0,74 0,65 0,60 1,86 2,48 1,46 1,23 0,56 0,50 0,48

2043/10006 Dybde\SD 6,30 4,80 4,95 5,35 4,70 4,70 4,20 6,30 4,80 4,95 5,35 4,70 4,70 4,20

Isefj. 5 5,83 4,79 7,68 6,02 3,48 1,08 1,57 5,19 4,10 6,79 5,20 2,95 0,86 1,37

Inderbredning 6 4,37 3,26 5,67 4,19 2,32 0,62 1,11 3,79 2,70 4,89 3,51 1,90 0,47 0,94

(1992-1997) 7 3,27 2,22 4,19 2,91 1,54 0,35 0,79 2,78 1,78 3,52 2,37 1,23 0,26 0,65

'60 Dybde\SD 3,79 4,10 4,17 4,04 3,89 4,77 4,89 3,79 4,10 4,17 4,04 3,89 4,77 4,89

Roskilde Bredning 4 3,52 5,42 5,92 5,92 3,97 3,77 1,95 3,00 4,68 5,12 5,10 3,40 3,33 1,73

(1996-2006) 5 2,16 3,45 3,80 3,74 2,47 2,56 1,34 1,77 2,87 3,17 3,11 2,04 2,19 1,15

'65 Dybde\SD 5,09 3,91 4,32 4,36 3,50 4,43 5,18 5,09 3,91 4,32 4,36 3,50 4,43 5,18

Roskilde Fj (nord) 5 4,01 3,09 4,11 4,42 1,89 2,21 1,49 3,46 2,55 3,45 3,72 1,53 1,86 1,29

Ølsted Grund 6 2,79 1,93 2,68 2,89 1,11 1,45 1,04 2,34 1,53 2,17 2,35 0,86 1,19 0,87

(1992-2002) 7 1,94 1,20 1,75 1,89 0,66 0,96 0,73 1,58 0,92 1,37 1,48 0,49 0,75 0,59

8 1,35 0,75 1,14 1,24 0,39 0,63 0,51 1,06 0,55 0,86 0,94 0,27 0,48 0,40

A B 
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mindste vanddybde, hvor iltsvindet forekommer under 2 eller 4 mg O2/L, samt måledato og 
tidspunkt. 
 
De målte iltkoncentrationer (Figur 6A) er interpoleret i et 400 m punktgrid, se Figur 6B. I meto-
den hvorpå stationsmålingerne af iltsvind ligges ud i et grid indgår en antagelse om at iltniveau-
et altid falder med dybden. Der er nærmere redegjort for metoden i Carstensen & Erichsen 
(2003). I denne rapport er de rumlige iltsvindsdata anvendt direkte, idet opgavens opdrag ikke 
har fordret en egentlig vurdering af de interpolerede iltsvindsdata.  

Tabel 4 Oversigt over de iltsvindstogter der indgår i kortlægningen af potentielle stenrevsområder 

 

For indledningsvist at opnå overblik over datasættet er for hvert af de 23 iltsvindstogter (2004-
2012) præsenteret den geografiske forekomst af iltsvindspunkter som forekommer på vand-
dybder mellem 3 og 10 meter samt deres hyppighed. Dybder større end 10 m er ikke inkluderet 
ud fra den antagelse, at lysforholdene på dybder større end 10 m vil være utilstrækkelige for 
makroalgers vækst i fjordene (se Tabel 2). Som det ses i dette datasæt har iltsvindet i dette dyb-
deinterval den største arealmæssige udbredelse og hyppighed i de centrale dele af Limfjorden 
og i mindre omfang i de østvendte jyske fjorde (Figur 7). Datasættet viser samtidigt, at iltsvind 
på lavt vand stort set ikke er påvist i de kystnære farvande og fjorde ved Sjælland. Det betyder 
dog ikke, at iltsvind ikke har fundet sted i denne periode, blot at iltsvind ikke er blevet identifi-
ceret i togterne, hvilket kan forklares med korterevarende (episodiske hændelser) og mindre 
udbredte iltsvind, der vil kræve en øget målefrekvens at identificere. 

 

 

Figur 7 Hyppighed og geografisk forekomst af iltsvind i indre danske farvande på vanddybder mellem 3 og 10 meter i 

perioden 2004-2012 (23 iltsvindstogter). 

Ilttogt 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

1 20040917 20050821 20060825 20070824 20080822 20090822 20100924 20110819 20120823

2 20041024 20050923 20060922 20070921 20080920 20090920 20110923 20120824

3 20041120 20051021 20061022 20091023 20110924 20120921

4 20111014 20121019

5 20111021 20121123
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Identifikation af potentielle stenrevsområder - afskæringskriterier 

Med henblik på at identificere, hvor iltsvindet forekommer på et hårdt bundsubstrat (som kan 
”bære” en anlagt stenrev) er bundsedimenttypen ”sand” isoleret fra Bundsedimentkortet (”gri-
sekortet”) (Figur 8) og overlagt iltsvindsområderne. 

Fordeling af vanddybder indenfor de potentielle stenrevsområder blev i Limfjorden analyseret 
på baggrund af KMS bathymetrien for Nordsøen i en 100x100 meter grid opløsning og i Flens-
borg fjord blev anvendt KMS bathymetrien for sydlige Kattegat i 50x50 meter grid opløsning. 

    

Figur 8 Kort (A) viser sandbundens rumlige fordeling i Danmarks marine områder og kort (B) viser batymetrien. 

Med henblik på at introducere lystilgængeligheden ved bunden som en afgørende variabel for 
makroalgernes vækst er for Limfjorden introduceret maksimaldybden hvor lysintensiteten er 
tilstrækkelig, som et yderligere afskæringskriterium. 

I den centrale del af Limfjorden er anvendt data fra 6 målestationer for Secchi dybde, der er 
konverteret dybder med tilstrækkeligt lys for månederne juni-september (se Figur 5) under an-
tagelse af Kd*SD = 2,2, som er den højeste sommerværdi estimeret for Limfjorden (Murray & 
Markager 2011). Anvendelse af den maksimalt estimerede sommerværdi for Kd*SD på 2,2 bety-
der, at de beregnede arealer med mulighed for vækst af makroalger vil være et minimum esti-
mat for arealer hvor betydende iltproduktion er sandsynlig. De maksimale dybder, hvor der er 
tilstrækkeligt med lys for makroalgernes vækst er vist som en simpel arealmæssig udbredelse 
via modificerede Thiessen polygoner, da der er for få punkter til interpolation (Figur 9).  

A B 
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Figur 9 Oversigt over lysstationer og 

maksimaldybder i Limfjorden, hvor 

lyset er tilstrækkeligt til at sikre vækst 

af makroalger i sommermånederne 

(juni-september). Dybderne er 

beregnet ud et fra Kd*SD = 2,2 og 

estimerede lyskrav i juni (0,55 mol 

foton/m2/d), i juli-august (0,60 mol 

foton/m2/d) og september (0,50 mol 

foton/m2/d).  

3.3.2 Overordnet beskrivelse af screeningsmetode 
Udgangspunktet for analysen er den rumlige fordeling af forskellige typer af bundsedimenter. 
Sand er det foretrukne bundsediment at placere stenrev på, idet denne bundtype formodes at 
kunne bære et rev.  For at stenrevene skal bidrage med en forbedring af iltforholdene i områder 
der er sårbare overfor iltsvind er områder, der temporært er udsat for iltsvind identificeret.  
Med henblik på, at opnå tilstrækkelig lys for algerne der skal gro på stenrevene er foretaget en 
yderligere målretning ved kun at udvælge de iltsvindslokaliteter som er beliggende på vand-
dybder mellem 3 og 10 meter. Som et sidste kriterium i screeningmetoden er der i de centrale 
dele af Limfjorden inkluderet et sommergennemsnit (juni, juli, august og september) for de 
maksimale dybder, hvor der er tilstrækkeligt med lys for makroalgernes vækst. 

3.3.3 GIS-procedure 
Den geografiske analyse er foretaget i ESRI’s ArcGIS Desktop 10.0. I ArcGIS udvælges alle de ilt-
svindspunkter der havde en vanddybde på mellem 3 og 10 meter. Efterfølgende anvendes funk-
tionen ”Aggregate point” til at omdanne de iltsvindspåvirkede punkter (kode 2 & 4) til polygo-
ner, tillagt en 200 m buffer, svarende til den halve punktafstand. Isolerede iltsvindspunkter 
inkluderes ikke i ”aggregate point” aggregeringsrutinen og tillægges derfor et areal svarende til 
200 m buffer omkring hvert punkt. De aggregerede arealer og buffere fra de isolerede punkter 
samles i ét lag, udgørende de samlede temporære iltsvindsområder på vanddybder mellem 3-10 
meter. 

Disse iltsvindsområder overligges derefter områder med ”sand” med henblik på at afgrænse 
områder temporært påvirket af iltsvind og beliggende på sandbund og vanddybde mellem 3 og 
10 meter (se Figur 10), som udgør udpegningen af de potentielle stenrevsområder med den 
skitserede metode.  
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VandomrID VDkode NAVN Hektar

94 VD42 LBT Nord 24

99 VD43 LBT Syd 15

101 VD50 Genner Bugt 1

102 VD50 Åbenrå Fjord 183

103 VD50 Als Fjord 154

105 VD50 Augustenborg Fjord 70

110 VD50 Nybøl Nor 60

112 VD50 Sydlige Lillebælt, omr. N f.Als 40

114 VD50 Flensborg Fjord, ydre del 90

118 VD50 Lillebælt, Bredningen 0

122 VD60 Vejle yderfjord 329

123 VD60 Vejle inderfjord 68

125 VD60 Kolding yderfjord 5

133 VD65 Vesterhavet 1 sømil 2

152 VD76 Skagerrak 1 sømil 9

156 VD80 Nissum, Thisted, Kås, Løgstør, Nibe, Langerak 3512

157 VD80 Lovns, Skive, Riisgårde, Bjørnholms bugt 3591

163 VD80 Nordlige Kattegat 12 sm 34

164 VD60 Nordlige Lillebælt 3

I alt 8189

    

Figur10 Kort (A) viser iltsvindsområder i Limfjorden på mellem 3-10 meter havdybde. Kort (B) viser de røde områder hvor 

de iltsvindspåvirkede områder er lokaliseret på sandbund. 

I Tabel 5 er opgjort arealet af potentiel-
le stenrev vurderet ud fra den geografi-
ske udbredelse af iltsvind i perioden 
2004-12 (23 togter). På baggrund af 
den anvendte metode kan der opgøres 
et potentielt stenrevsareal på 8200 
hektar jf. Tabel 5. Størstedelen er fore-
kommende i de centrale dele af Lim-
fjorden, hvor iltsvindet i perioden også 
forekommer hyppigst jf. Tabel 1 og Fi-
gur 7. Derudover er der identificeret 
potentielle lokaliteter i flere af de østjy-
ske fjorde, bl.a. Åbenrå Fjord, Als Fjord 
og Vejle Fjord 

Ses der på den geografiske forekomst af 
potentielle stenrevsområder i Figur  
udgøres områderne i Limfjorden og til 
dels i Vejle fjord af større sammenhæn-
gende områder, hvorimod de Sønderjy-
ske vandområder i højere grad udgøres af enkelt punkter i det interpolerede iltsvindsdatasæt. 
De områder, som er baseret på enkeltliggende iltsvindspunkter vurderes alt andet lige, at være 
forbundet med større usikkerhed end de større og mere sammenhængende områder.  

A B 

Tabel 5 Oversigt over potentielle stenrenvsarealer i indre danske 

farvande vurderet ud fra bundsubstratet sand og forekomst af 

iltsvind på lavt vand (3-10 meter vanddybde). 
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For de centrale dele af Limfjor-
den har der været adgang til da-
ta for lysets nedtrængning i 
vandsøjlen, hvilket er en domi-
nerende vækstfaktor for ma-
kroalgerne og er i princippet et 
bedre udgangspunkt end ba-
thymetrien anvendt alene for at 
vurdere om lysforholdene på en 
given lokalitet er tilstrækkelige 
for makroalgernes vækst. Om-
vendt foretages rutinemålinger 
af sigtdybde kun i punkter cen-
tralt og på de største dybder i 
vandområderne og der er usik-
kerhed om den samme lysned-
trængen også gælder for mere 
lavvandede kystnære områder 
hvor man finder det hårde sub-
strat.  

Lysets nedtrængning i vandsøj-
len er en dynamisk størrelse, 
som varierer geografisk og tids-
ligt, afhængig af ferskvandspå-
virkning, strømforhold, opblan-
ding mv. Lysforholdene varierer 
derfor henover året og det er så-
ledes ikke entydigt, hvilket dyb-
dekriterier der bør anvendes i 
en screening for potentielle 
stenrevslokaliteter. I denne 
screening er der valgt lysforhol-
dene i perioden juni-september, 
hvor algernes lyskrav er størst 
og hvor vandets sigtbarhed er 
lavest i fjordene.  

Der kan anlægges forskellige 
strategier i den praktiske gen-
etablering af stenrev. På den 
ene side kan genetablering ba-
seres på en naturlig reetable-
ring af makroalger på stenreve-
ne eller man kan vælge om 
makroalger opformeres under 
gode lysforhold og herefter ud-
sættes på de genetablerede 
stenrev. I forhold til lysforhol-
dene vil en naturlig genetable-
ring af makroalger være mere  
følsom overfor lysforholdene 
end allerede etablerede makro-
alger, som udsættes kunstigt på 
stenrevene, idet de etablerede alger vil stå højere i vandsøjlen og dermed få mere lys . Der 
mangler imidlertid praktiske erfaringer med hvordan makroalger mest effektivt genetableres på 
stenrevene. 

 

 

 

Figur 11 Kort over potentielle stenrevslokaliteter baseret på 

sammenfald mellem forekomsten iltsvind på lavt vand (3-10 meter 

vanddybde) og hårdt bundsubstrat (sand) i de tre jyske (A, B & C) 

områder hvor stenrevspotentialet på dette datagrundlag er størst 

med den anvendte metode. 

B 

A 

C 
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For de centrale og sydlige bredninger i Limfjorden er forsøgt at inddrage et lyskriterium i scree-
ningsmetoden (Figur 12). Der er anvendt den maksimale vanddybde hvor det nødvendige lys er 
til stede for makroalgernes vækst og iltproduktion kan opretholdes i perioden juni-september, 
hvor lysnedtrængen normalt er lavest. Fordi der anvendes den højest estimerede værdi for 
sammenhængen mellem svækkelseskoefficienten (Kd) og Secchi dybden (SD) Kd*SD på 2,2 til at 
beregne lyset ved bunden er det indlysende, at de beregnede arealer for potentielle iltproduce-
rende stenrev er et meget konservativt estimat.  

Når der ses bort fra de sydlige bredninger, Skive Fjord og Lovns Bredning, hvor lysforholdene 
med stor sikkerhed ikke vil kunne understøtte vækst af makroalger under springlaget, så redu-
ceres det potentielle stenrevspotentiale i Limfjorden fra 3512 hektar til 867 hektar (75% reduk-
tion), når lyskravet indføres som en yderligere begrænsning. Det potentielle stenrevsområde er 
afgrænset til den nordvestlige del af Løgstør Bredning tæt på Fæggesund. Hvis der i stedet an-
vendes en sammenhæng mellem svækkelseskoefficienten (Kd) og Secchi dybden (SD) Kd*SD på 
2,0 (gennemsnit for danske fjorde; Murray & Markager 2011) så kan det potentielle stenrevs-
areal beregnes til 1082 hektar.  

 

 

Figur 12 Kort over de potentielle 

stenrevsområder (gul) i de 

centrale og sydelige bredninger i 

Limfjorden når der tages hensyn til 

vanddybden, og hvor der er 

tilstrækkeligt lys til makroalgernes 

vækst og iltproduktion. 

4 Opsummering og perspektiver 

Der er beskrevet en simpel GIS procedure som kan give et indledende bud på potentielle lokali-
teter, hvor der kan etableres stenrev. Resultater fra screeningsmetoden kan anvendes til at kva-
lificere placering af stenrev samt hvor der bør foretages mere lokale forundersøgelser af mulige 
stenrevslokaliteter. 

For at sikre at screeningsmetoden i videst muligt omfang afdækker områder der potentielt kan 
anvendes til stenrev, er det vigtigt, at metoden baseres på et stort og repræsentativt datamateri-
ale hvad angår iltsvindets udbredelse.  

Analysen har ikke inkluderet strømforhold med henblik på at opnå en optimal fordeling af ilt fra 
stenrevslokaliteterne til de nærliggende områder, der er påvirket af hyppige iltsvind. Vurderin-
ger af strømforhold er oplagt at inddrage i en yderligere udvikling af metoden mhp. en videre-
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gående målretning af potentielle stenrevslokaliteter. I en modelbaseret undersøgelse, der op-
gjorde den potentielle miljøeffekt omkring ”stenrev” placeret i den centrale del af Limfjorden, 
blev iltforholdene forbedret (fra < 1mg O2/L til > 2 mg O2/L) i et areal der var mellem 30 og 60 
gange større end det egentlige areal med iltproducerende stenrev (Møhlenberg et al. 2008). Det-
te viser, at de positive effekter af stenrev kan være betydelige selv om arealerne der potentielt 
er egnede til stenrev er forholdsvist begrænsede. Modelresultaterne understreger også, at detal-
jeret kendskab til strømforhold er vigtigt, når stenrevslokaliteter udpeges. Det gør det muligt at 
forudsige, hvordan det iltede vand fra stenrevet transporteres rundt med bundstrømme. 

Inddragelse af lysforholdene er et kritisk kriterium, som i eksemplet for Limfjorden reducerer 
det potentielle stenrevsområde betragteligt i de centrale og sydlige bredninger. Den lave lysin-
tensitet i disse områder skyldes sommeropblomstringer af planktonalger, der er udløst af ilt-
svind og frigivelse af næringsstoffer fra sedimentet. Selv for den forholdsvist ”datarige” Limfjord 
er der få målepunkter for lys og kendskabet til lysforholdenes rumlige udbredelse er behæftet 
med betydelig usikkerhed. Det er derfor vanskeligt at foretage en meningsfyldt rumlig interpola-
tion af lysforholdene. Det gør inddragelsen af lys til en faktor med stor indvirkning på rappor-
tens vurdering af potentialet for stenrev, men også en faktor der er behæftet med betydelig 
usikkerhed. Anvendes det maksimalt estimerede omsætningsforhold mellem sigtdybde og lysets 
svækkelseskoefficient (Kd*SD = 2,2) kan det potentielle stenrevsareal i Limfjorden beregnes til 
867 hektar, mens arealet øges til 1082 ha, hvis man anvender et gennemsnitligt omsætningsfor-
hold på 2,0. For at opnå mere realistiske estimater både med hensyn til placering og omfang af 
stenrev bør lysforholdene undersøges mere lokalt i en forundersøgelse inden der tages endelig 
stilling til etablering af rev.  

Det forventes, at etablering af stenrev med iltproducerende makroalger lokalt vil reducere frigi-
velse af næringsstoffer fra sedimentet og dermed også forbedre lysforholdene. Størrelsen af så-
danne selvforstærkende effekter kan ikke opgøres ved metoden afprøvet i denne undersøgelse, 
men mekanismen er vigtig og vil medføre at arealer med tilstrækkeligt lys til vækst af makroal-
ger vil øges gradvist i takt med at bestandene af makroalger øges.  
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Hyppighed af iltsvind i Isefjords-Roskilde Ford systemet og i Limfjorden  
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jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

'10003 2000 7,78 8,12 6,69 4,92 6,31 5,93 5,44 5,72 4,31 3,08 5,67 6,94

Isefj. 2001 7,96 7,35 8,13 2,86 6,30 5,48 4,53 5,29 5,60 5,06 7,42 3,79

Yderbredning 2002 8,07 7,89 6,96 7,70 6,37 5,88 6,72 4,48 5,25 5,81 6,58 8,33 < 4 mg/l < 2 mg/l

2003 7,91 8,05 8,33 7,14 6,25 5,79 5,97 0,99 6,06 5,74 5,95 6,44 11,4% 5,7%

2004 8,40 8,40 7,77 6,97 6,52 6,36 6,10 1,75 4,87 6,97 6,72 7,49

2005 7,77 8,40 8,68 7,70 6,37 6,05 5,20 5,38 5,92 6,01

2006 8,46 5,35 1,80 6,18 6,63 5,42 3,43 2,40 5,21 6,07 6,48 7,42

10006 2000 7,80 7,98 8,12 8,19 5,11 6,09 2,80 5,06 4,97 0,42 3,09 7,07

Isefj. 2001 8,10 8,07 8,21 5,36 5,60 5,63 4,20 0,50 2,10 5,64 7,61 6,72

Inderbredning 2002 8,18 7,92 6,98 7,56 5,88 3,28 3,71 2,45 5,39 4,06 5,25 8,33 < 4 mg/l < 2 mg/l

2003 7,84 8,40 7,98 8,12 5,39 4,41 0,49 2,24 3,64 5,49 5,81 6,79 35,3% 8,8%

2004 8,54 8,54 8,26 2,31 4,48 6,18 4,13 4,74 6,77 7,77

2005 8,61 7,93 6,46 6,30 5,86 3,81 5,60 6,29 6,54

2006 8,82 7,49 6,13 5,83 5,20 4,87 2,03 5,56 6,03 7,28

'60 1996 8,61 6,58 6,65 3,85 5,67 4,76 4,27 6,44 7,07 8,82

Roskilde Bredning 1997 4,06 8,12 7,35 6,09 5,67 4,90 2,17 4,20 6,16 8,12 7,70

1998 8,05 6,93 8,12 6,65 6,02 4,76 4,83 4,83 4,20 4,48 6,02 8,05

1999 8,75 8,68 8,82 6,93 6,09 5,81 5,60 4,83 5,67 5,88 7,07 8,61

2000 8,61 7,70 8,19 7,84 5,46 5,95 6,37 5,95 5,60 6,30 6,86 7,42 < 4 mg/l < 2 mg/l

2001 8,54 8,68 10,01 7,56 6,54 5,52 4,74 3,75 6,06 6,53 7,43 8,44 9,1% 0,0%

2002 8,26 7,93 8,47 7,87 6,30 5,55 5,32 4,89 5,53 6,05 7,32 8,24

2003 8,12 10,92 6,79 5,32 5,88 4,83 4,90 5,81 6,37 7,49 7,56

2004 9,03 8,61 5,88 6,44 4,48 4,97 5,95 4,13 4,20 5,53 6,23 7,14

2005 7,84 8,96 6,30 6,30 6,02 5,39 6,23 5,74 7,70 9,80 9,80

2006 5,46 7,70 7,21 6,72 6,02 4,83 5,95 5,46 7,14 7,56

'65 1998 8,12 8,61 7,42 7,49 6,44 5,81 5,39 5,11 4,97 7,14 8,26

Roskilde Fj (nord) 1999 8,54 8,82 8,33 7,56 6,93 5,53 4,20 4,41 5,74

Ølsted Grund 2000 8,19 7,72 8,05 5,67 4,48 4,76 5,60 6,02 7,00

2001 7,84 8,47 9,12 7,28 5,60 4,83 4,27 0,23 5,53 5,81 6,94 7,49 < 4 mg/l < 2 mg/l

2002 8,05 7,49 7,93 7,56 6,37 6,93 3,50 4,32 5,20 5,78 6,08 14,8% 3,7%

2003 7,23 7,84 9,52 2,80 6,51 5,60 3,36 3,71 4,90 6,23 7,28 7,07

2004 8,26 8,33 7,42 7,49 6,23 4,97 4,90 5,46 6,44 7,56

2005 6,16 0,28 9,87 7,44 4,99 4,66 5,68 6,79

2006 6,51 5,60 4,48 4,34 5,11 5,74 7,00 7,14

Iltsvindsfrekvens
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jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

'3708-1 1996 8,12 5,67 7,00 5,39 3,85 1,54 5,67 6,02 6,58 7,49

Løgstør Bredning 1997 7,98 7,07 7,21 7,07 6,16 4,76 4,83 0,63 2,94 5,32 7,21 7,98

1998 7,91 7,63 7,14 7,28 6,02 5,67 4,62 5,74 3,85 6,37 6,44 8,12

1999 7,98 7,77 7,77 6,51 6,23 3,50 2,73 0,00 5,46 5,46 6,37 7,56 < 4 mg/l < 2 mg/l

2000 8,12 7,56 7,98 7,14 6,44 5,46 1,96 4,97 4,76 6,30 7,00 6,72 41,8% 11,4%

2001 7,98 8,26 10,43 7,84 6,79 3,36 2,31 5,25 4,34 6,23 6,58 7,49

2002 7,77 7,28 5,25 5,60 5,25 5,25 5,74 5,32 5,60 6,86 7,21 7,84

2003 1,33 7,49 4,20 3,36 3,85 3,71 4,06 5,46 7,00 7,49

2004 8,40 7,84 7,63 4,90 6,37 5,74 5,67 3,57 5,18 6,65 6,72 7,49

2005 7,42 8,82 7,35 6,51 5,60 1,26 2,94 3,99 6,02 5,18 7,70

2006 8,33 9,31 8,61 6,72 3,22 1,26 4,97 1,26 5,04 6,51 6,44 7,00

'3711-1 1996 5,81 7,21 5,95 5,67 4,76 5,32 6,30 6,51

Nibe Bredning 1997 9,31 6,93 6,79 5,67 5,04 3,85 5,81 5,60 7,28

1998 7,70 7,49 7,77 6,79 6,30 5,74 5,67 5,95 5,18 6,79 6,86 8,19

1999 7,98 7,70 7,14 6,65 5,81 5,67 4,13 5,18 6,37 7,14 7,70 < 4 mg/l < 2 mg/l

2000 8,54 7,35 8,05 6,86 6,37 5,74 6,37 6,09 6,30 7,28 6,65 1,9% 0,0%

2001 8,68 9,73 8,96 7,28 6,93 7,21 5,46 5,46 5,67 5,95 6,93 7,84

2002 7,35 8,19 7,28 5,95 5,88 6,16 4,48 5,74 6,79 7,42 7,91

2003 9,03 7,56 6,79 5,74 5,25 4,69 5,88 6,51 6,93 7,77

2004 8,26 8,54 7,63 6,65 6,44 6,16 5,88 5,04 6,37 6,72 7,35

2005 7,77 8,68 8,82 7,14 6,44 6,02 5,39 5,60 5,32 6,37 6,44 7,91

2006 9,31 8,68 8,40 7,21 6,23 5,04 5,32 5,18 5,74 5,18 6,65 7,49

'3726-1 1996 5,32 5,60 2,03 0,63 1,26 3,92 4,06 6,58 5,04

Risgårde Bredning 1997 8,75 6,02 6,44 5,95 0,91 0,35 0,00 0,07 3,15 7,70

1998 7,07 7,35 7,77 6,65 6,37 1,47 1,19 0,35 2,66 6,09 6,58 7,56

1999 7,63 8,54 7,21 6,51 6,02 1,40 0,00 0,00 3,29 4,97 4,76 7,00 < 4 mg/l < 2 mg/l

2000 7,63 7,28 7,56 7,07 3,92 4,97 1,40 0,28 3,22 5,39 6,51 6,65 85,5% 56,4%

2001 6,72 7,84 8,40 6,23 3,99 1,33 0,14 1,33 1,12 5,18 6,58 7,00

2002 8,40 7,35 7,77 4,34 4,62 2,87 0,21 0,07 3,01 6,16 5,67 6,44

2003 6,65 7,00 2,24 0,21 0,14 0,07 2,59 3,08 6,86 7,21

2004 7,91 7,98 5,74 6,58 6,79 5,88 1,54 0,07 2,73 6,09 5,95 6,86

2005 7,42 7,63 8,26 7,21 5,67 2,17 0,70 0,91 2,24 3,71 6,23 7,42

2006 8,61 7,98 8,68 6,86 3,85 0,70 0,07 0,07 1,54 2,10 6,30 6,37

'3727-1 1996 0,14 7,77 7,28 0,70 1,19 4,55 3,92 6,09 6,44

Skive Fjord 1997 4,62 6,37 7,98 7,28 5,60 1,05 2,45 0,00 3,99 6,93 8,47

1998 7,56 7,70 7,56 4,76 6,30 2,66 1,05 0,63 2,66 5,67 5,88 7,98 < 4 mg/l < 2 mg/l

1999 7,77 8,12 7,63 7,00 5,25 0,63 0,14 0,00 2,66 4,13 5,53 7,42 84,9% 64,2%

2000 7,91 7,84 7,98 7,42 2,87 5,88 1,12 0,91 4,55 0,91 6,37 6,65

2001 7,21 8,82 9,45 7,84 5,39 1,19 0,14 0,42 1,89 3,22 6,58 6,86

2002 8,54 7,28 7,35 6,16 0,98 2,38 1,05 0,07 0,21 6,51 5,95

2003 7,63 7,21 3,36 1,19 0,42 0,07 0,98 2,66 6,58 7,42

2004 7,42 7,91 7,00 7,42 5,88 3,50 0,70 0,56 0,70 6,58 6,09 7,14

2005 7,21 8,82 7,77 4,13 1,12 0,49 1,26 1,75 3,08 6,02 7,63

2006 8,54 8,12 8,33 7,56 4,48 1,33 0,00 0,00 2,10 1,47 6,16 6,44

'3728-1 1996 2,66 0,70 0,35 0,14 6,51 2,59 6,44 4,34

Lovns Bredning 1997 8,54 7,70 7,49 5,74 0,49 1,05 3,50 5,18 7,42

1998 7,49 6,79 7,77 6,58 6,09 0,35 2,52 5,95 0,49 6,30 5,60 7,56

1999 7,70 7,63 7,56 6,93 5,46 0,77 0,07 0,00 6,51 3,78 4,48 7,91 < 4 mg/l < 2 mg/l

2000 8,12 7,77 7,07 2,10 6,23 1,47 0,21 4,06 1,40 5,04 6,86 79,6% 57,4%

2001 3,99 9,17 7,77 7,70 6,58 4,83 0,21 1,68 2,24 2,31 6,65 7,07

2002 7,70 7,56 7,98 7,42 2,66 4,97 0,14 0,07 5,67 0,70 1,61

2003 8,40 7,91 2,94 4,41 0,07 0,07 0,28 2,03 2,03 7,49

2004 7,21 8,12 7,77 7,28 6,79 2,10 0,35 0,07 0,42 2,24 4,97 5,81

2005 7,63 8,05 8,96 7,49 6,65 3,36 0,91 2,87 0,49 0,49 4,20 7,77

2006 8,54 8,40 7,70 4,62 3,99 0,00 0,07 0,35 0,07 6,79 6,37

Iltsvindsfrekvens


