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Forsidebillede 
Billedet indeholder mange af de elementer, som forbindes med 
klimaforandringer. Der er noget dramatisk og ildevarslende, men også noget 
dragende og fascinerende over den mørke sky – som signalerer 
vejrskifte/klimaforandringer. Billedet viser desuden forskellige basiselementer i 
naturen (luft, vand og land) og symboliserer dermed den brede og tværfaglige 
tilgang til klimaforandringer, som har karakteriseret IGLOO-projektet. Foto Lars 
Gejl/Scanpix 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IGLOO 

 

 1

Forord ............................................................................................................. 2 
1 Sammenfatning ....................................................................................... 3 
2 Introduktion............................................................................................ 11 
3 Forudsætninger for dataanalysen ......................................................... 17 
4 Klimaindikatorer i Europa ...................................................................... 19 
5 Terrestrisk natur .................................................................................... 25 

5.1 Sammenfatning ........................................................................... 25 
5.2 Introduktion.................................................................................. 25 
5.3 Klimaets effekt og samspil med terrestriske økosystemer.......... 25 
5.4 Overvågning – naturtyper, arter og klimaforandringer ................ 28 
5.5 Anbefalinger ................................................................................ 34 

6 Vandløb (stoftransport).......................................................................... 37 
6.1 Sammenfatning ........................................................................... 37 
6.2 Introduktion.................................................................................. 38 
6.3 Vandtemperatur........................................................................... 39 
6.4 Vandføring................................................................................... 42 
6.5 Næringsstoffer i naturvandløb..................................................... 47 
6.6 Ekstremer i vandkemi.................................................................. 48 
6.7 Anbefalinger ................................................................................ 49 

7 Søer....................................................................................................... 51 
7.1 Sammenfatning ........................................................................... 51 
7.2 Introduktion.................................................................................. 51 
7.3 Temperatur, lagdeling og iltindhold............................................. 52 
7.4 Biologisk respons (plankton og fisk) ........................................... 60 
7.5 Anbefalinger ................................................................................ 65 

8 Marine områder ..................................................................................... 67 
8.1 Sammenfatning ........................................................................... 67 
8.2 Introduktion.................................................................................. 68 
8.3 Data og metoder ......................................................................... 69 
8.4 Temperatur, lagdeling og iltforhold.............................................. 70 
8.5 Biologisk respons (plankton) ....................................................... 78 
8.6 Anbefalinger ................................................................................ 84 

9 Referencer............................................................................................. 85 
10   Deltagerliste .......................................................................................... 91 
 

Indhold 



IGLOO 

 

2 

Projektets navn IGLOO er en forkortelse for ”Indikatorer for GLObale 
Klimaforandringer i Overvågningen”. Af den udvidede projekttitel fremgår det, at 
projektet har til formål at identificere indikatorer på klimaforandringer med 
henblik på overvågning. Til trods for brugen af ordet ”global” er projektet 
fokuseret på indikatorer for klimaforandringer i Danmark. Det globale element i 
projektet består i, at projektet har orienteret sig om status på studier af 
tilsvarende karakter inden for EU, samt at en stor del af de indikatorer, som kan 
identificeres i Danmark også vil være aktuelle for andre lande i Europa og 
måske for nogles vedkommende globalt. IGLOO har derfor relevans i et 
internationalt perspektiv og måske ikke mindst i Arktis, som forkortelsen 
antyder. De arktiske egne udgør nemlig det område af verden, som hidtil har 
oplevet de største effekter af klimaforandringer. Disse overvejelser og 
muligheden for at danne et billedligt ord med klimarelevans er baggrunden for 
valget af IGLOO som projektets navn. 
 
 

 
 
Som det fremgår af billedet og som nævnt ovenfor er klimaforandringerne størst i Arktis. 
Billedcollage WWF. 
 

Forord 
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IGLOO-projektet har med baggrund i analyser af overvågningsdata 
dokumenteret klimaforandringer i Danmark og påvist, at klimaforandringer har 
markante konsekvenser for den danske natur. Denne rapport fremhæver en 
række indikatorer, som er velegnede til overvågning af klimaskabte ændringer i 
naturen og påpeger en række områder for det videre arbejde inden for emnet. 
 
Rapporten understreger værdien af lange tidsserier af overvågningsdata af god 
kvalitet til at følge og beskrive udviklingen i den danske natur, hvad enten 
ændringerne skyldes klimaforandringer eller andre påvirkninger. De 
registrerede ændringer skyldes ofte summen af en lang række påvirkninger i et 
kompliceret samspil, og det er almindeligvis vanskeligt at kvantificere en enkelt 
påvirkning uafhængigt af de andre. Det er derfor væsentligt for 
forvaltningsgrundlaget, at overvågningen åbner mulighed for at adskille effekter 
af klimaforandringer fra andre menneskeskabte påvirkninger og naturlig 
variation. IGLOO kan forhåbentlig medvirke til at forbedre grundlaget for at 
identificere de forskellige påvirkninger og derved optimere det faglige grundlag 
for beslutninger om indsats. 
 
IGLOO bidrager således med ny viden om klimaforandringer i Danmark, som 
bl.a. vil kunne inddrages i en optimering af det nationale overvågningsprogram i 
forhold til dokumentation af klimaforandringer. Erfaringerne fra projektet 
understøtter den eksisterende viden om klimaforandringer og øger indsigten i 
klimaforandringernes påvirkning af den danske natur. Dermed styrkes 
grundlaget for, at samfundet kan forholde sig til klimaforandringer på et så 
oplyst grundlag som muligt, bl.a. kan projektets resultater med fordel inddrages 
i det kommende arbejde med vandplaner. Endvidere er der gennem projektet 
etableret et tværfagligt netværk af personer, som er en forudsætning for det 
videre arbejde med klimaforandringer. 
 
Indledning 
Klimaforandringer debatteres ivrigt i det offentlige, politiske og videnskabelige 
rum. Debatten fokuserer på de forventede fremtidige klimaforandringer, i hvor 
høj grad klimaforandringerne er menneskeskabte, og hvilke muligheder vi har 
for at begrænse dem, alternativt tilpasse os til dem. Forandringer handler dog 
ikke kun om fremtiden, eftersom vi allerede kan se tegn på, at klimaet har 
ændret sig. De nuværende klimaforandringer forbindes på globalt plan mest 
med ekstreme vindhændelser, oversvømmelser, smeltende is eller langvarig 
tørke og usædvanlig høje temperaturer. I Danmark kommer klimaforandring-
erne oftest til udtryk på mindre dramatisk vis f.eks. i form af stigende tempe-
ratur, ændret nedbørsmønster, tidligere start på vækstsæsonen, indvandring af 

1 Sammenfatning 
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nye og ofte invasive arter, ændret vandføring i vandløb og mindsket iltindhold i 
bundvand i søer og kystvande. 
 
Men dokumentationen af de aktuelle klimaforandringer er endnu ikke lige så 
omfattende som debatten. Påvisningen af klimaforandringerne på globalt plan 
har overvejende været baseret på observationer af stigende temperatur - 
hovedsageligt i form af lufttemperatur og i mindre grad vandtemperaturen i 
havenes overflade. Derudover foreligger en omfattende mængde data, som 
viser stigende vandstand, tyndere snedække og is, kortere isdækket periode i 
Arktis, generel tilbagetrækning af indlandsis samt opbrud af enorme ispartier i 
Antarktis. 
 

 
 

 

Oversvømmelse i Greve sommeren 2007. Foto Mogens Flindt/Scanpix. 
 
Der er således et stort behov for en øget og mere nuanceret dokumentation af 
de aktuelle klimaforandringer i bestræbelserne på at få bedre indsigt i klima-
forandringernes påvirkning af natur og miljø. Dette er en nødvendighed, for at vi 
kan følge udviklingen, fremskrive den og forholde os til den på bedst muligt 
fagligt grundlag. IGLOO er et bidrag til denne proces, og resultaterne fra 
projektet kan danne grundlag for det videre arbejde vedrørende klimaforan-
dringernes påvirkning af den danske natur. 
 
Denne overordnede sammenfatning suppleres af fagspecifikke sammenfat-
ninger forrest i de enkelte fagkapitler. 
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Metode 
I IGLOO er det forsøgt at dokumentere aktuelle klimaforandringer i den danske 
natur med baggrund i analyser af de nationale og regionale overvågningsdata. 
Desuden er vurderet, hvilke af de nuværende overvågningsparametre der er 
relevante som indikatorer for ændringer forårsaget af klimaforandringer, og 
hvilke nye parametre som med fordel kan inkluderes i et fremtidigt 
overvågningsprogram. 
 
Analyserne er foretaget inden for de fire fagområder: økosystemer på land 
(terrestrisk natur), vandløb (stoftransport), søer, og hav og fjord (marine 
områder). Inden for de tre sidste fagområder, som alle vedrører vand, er der 
analyseret data både på nationalt og regionalt niveau. For den terrestriske natur 
har tilgangen til opgaven været mere teoretisk, idet der ikke tilnærmelsesvis 
eksisterer den samme datamængde inden for dette fagområde. Den nationale 
overvågning af den terrestriske natur i Danmark blev først påbegyndt i 2004, 
mens den nationale overvågning af overfladevand har været fuldt 
implementeret siden efteråret 1988. 
 
Resultater 
Hovedresultaterne af dataanalyserne i IGLOO præsenteres i komprimeret form i 
denne sammenfatning. Resultaterne er opdelt i specifikke resultater tilknyttet de 
enkelte fagområder, og generelle resultater gældende for alle eller flere af 
fagområderne. I de efterfølgende fagkapitler præsenteres flere resultater, som 
er omtalt i langt større detaljegrad end i denne sammenfatning. 
 
Specifikke resultater 
Terrestrisk natur 
• Terrestriske systemer dæmper klimaforandringer gennem binding af 

kuldioxid og næringsstoffer, mens de stimulerer klimaforandringer 
gennem frigivelse af drivhusgasser. Nettoresultatet varierer over året og 
mellem forskellige naturtyper og påvirkes meget ved ændret 
arealanvendelse. 

 
Vandløb 
• Vandføring har ændret sig markant og med store regionale forskelle, viser 

en sammenligning af perioderne 1950-1977 og 1978-2006. I størstedelen 
af vandløbene er der sket en markant stigning i både minimums- og 
maksimumsvandføringen, mens et mindre antal vandløb har oplevet et 
fald i vandføringen. 

• Vandtemperaturen er steget de seneste årtier, men ikke lige meget på 
alle årstider.  

• I Odense Å er der registreret en klar tendens til en stigning i antallet af 
tilfælde med høje koncentrationer af suspenderet stof i perioden 1989-
2006 formodentlig som følge af øget erosion i tilknytning til kraftige 
nedbørhændelser. Sammen med suspenderet stof følger en række andre 
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stoffer som organisk stof og fosfor, der begge kan medføre problemer 
med øget algevækst i søer og marine områder. 

 
Søer 
• Temperaturen i søernes overfladevand er steget ca. 2ºC siden 1989. 
• Der har været en generel tendens til, at lagdelingen af vandsøjlen er 

blevet mere stabil og varer længere. Søernes udvikling i lagdeling og 
temperatur varierer meget afhængig af søernes dybde, areal og 
vandsøjlens stabilitet. 

• Øget temperatur har bevirket betydelige ændringer i søernes mængde og 
sammensætning af planteplankton hovedsageligt som følge af 
temperaturens indflydelse på dyreplankton og fisk. 

 
Marine områder 
• I de marine områder er der lige som i søer sket en stabilisering af 

vandsøjlen sammenlignet med niveauet i 1980´erne, hvilket skyldes en 
øget forskel i saltholdighed mellem bundvand og overfladevand. 

• Iltindholdet i bundvandet i Bælthavet er faldet markant i sensommer og 
efterår siden 1970´erne, og udviklingen er koblet til en stigning i 
vandtemperaturen på ca. 2ºC i iltsvindssæsonen (juli-november). 

• I de marine områder starter forårsopblomstringen af planteplankton 3-6 
uger tidligere end for 20 år siden, og der er indikationer på, at nye 
planktonarter med potentiel stor betydning for natur og erhverv er ved at 
etablere sig i danske farvande. 

 
Generelle resultater 
• Den danske natur påvirkes af klimaforandringer og en lang række andre 

faktorer som eutrofiering og ændret arealanvendelse. Disse påvirkninger 
er tit indbyrdes koblede, og det er derfor ofte vanskeligt at opgøre 
effekten af den enkelte påvirkning uafhængigt af de andre. 

• Der er påvist stigende vandtemperatur i intervallet 1-2ºC både i vandløb, 
søer og marine områder. Desuden er dokumenteret mindsket iltindhold i 
bundvand af søer og kystvande som følge af stigende temperatur og 
styrket lagdeling af vandsøjlen. 

• Gennem projektet er etableret et tværfagligt netværk af personer med 
viden og engagement inden for overvågning, forskning og formidling 
vedrørende ændringer i den danske natur forårsaget af klimaforandringer. 

 
Anbefalinger 
Ud over dokumentation af klimaforandringer og identifikation af følsomme 
klimaparametre skulle IGLOO bidrage med anbefalinger til en optimering af den 
fremtidige danske miljøovervågning, som kan indgå i overvejelserne omkring 
den forestående revision af overvågningen. Nedenfor præsenteres udvalgte 
anbefalinger fra projektet. Anbefalingerne er opdelt i specifikke anbefalinger 
tilknyttet de enkelte fagområder, generelle anbefalinger gældende for alle eller 
flere af fagområderne, samt anbefalinger til det videre arbejde med 
klimaforandringernes påvirkning af den danske natur. Flere anbefalinger inden 
for de respektive fagområder er nævnt bagerst i de enkelte fagkapitler. 
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Specifikke anbefalinger 
Terrestrisk natur 
• Ved at inddrage luftfoto og satellitobservationer i arealovervågning vil det 

være muligt at foretage en mere omfattende fortolkning af overordnede 
forandringer i naturtyper. 

• Udlægges flere permanente prøvefelter kan de enkelte områders 
udvikling følges præcist, og ændringer i artssammensætning og 
dominansforhold detekteres hurtigere. 

 
Vandløb 
• Kontinuerte målinger af temperatur, ledningsevne, pH, turbiditet, ilt og 

DOC (opløst organisk stof) på udvalgte målestationer vil øge muligheden 
for at konstatere effekter af klimaforandringer på et tidligt stadie. 

• Målinger af følsomme afstrømningsvariable såsom minimums- og 
maksimumsafstrømning og BFI (base flow indeks) kombineret med 
anvendelse af GEVD-fordeling (Generalised Extreme Value Distribution) 
som analyseredskab vil ligeledes give et godt grundlag for tidlig 
registrering af klimapåvirkninger. 

• Fortsættelse af lange tidsserier af hydrologi og vandkemi i naturvandløb, 
da naturvandløb giver de tydeligste og tidligste signaler om 
klimaforandringer pga. begrænset påvirkning fra andre kilder. 

 
Søer 
• Anvendelse af automatiske sensorer til hyppigere profilmålinger af 

følsomme variable som ilt og temperatur i udvalgte intensivt overvågede 
søer vil styrke grundlaget for fortolkning af ændringer i søer. 

• Fiskeundersøgelser bør opprioriteres og overvågning af dyreplankton 
fortsættes, da disse faunagrupper responderer tydeligt på 
klimaforandringer og har en central regulerende rolle i økosystemet. 

 
Marine områder 
• Hydrografiske målinger om sommeren i de åbne indre danske farvande er 

en forudsætning for at forstå iltdynamikken og kunne opstille prognoser 
for udviklingen af iltsvind. 

• Registrering af sulfidfronten i sedimentet bør genoptages, da målingerne 
giver et integreret billede af iltforholdene ved bunden og produktionen i 
vandsøjlen. Information om sulfidfrontens placering giver samtidig bedre 
mulighed for fortolkning af effekten af iltsvind på bunddyrenes diversitet. 

 
Generelle anbefalinger vedrørende overvågning 
• Der findes i dag en række unikke tidsserier af parametre af klimamæssig 

relevans, som repræsenterer op til knap 90 års kontinuert dataindsamling. 
Hvis klimaforandringer skal overvåges, er det essentielt at fortsætte den 
nuværende overvågning af disse indikatorer. 

• Overvågningen af udvalgte parametre bør intensiveres uden for sommer-
sæsonen, da undersøgelserne i IGLOO har vist, at flere af indikatorerne 
på klimaforandringer giver tydeligst signal på andre tidspunkter af året. 
Desuden har klimaforandringerne bevirket en forskydning af 
vækstsæsonen, hvilket yderligere understreger behovet for en 
revurdering af tidspunkterne for prøve/data-indsamling. 



IGLOO 

 

8 

• Ændringer i den biologiske struktur vil ofte ske på arts- eller 
slægtsniveau. Det anbefales derfor at fastholde en tilstrækkelig detaljeret 
artsovervågning.  

• I IGLOO har analyserne af klimaindikatorer i overvågningsdata været 
fokuseret på fysisk-kemiske parametre. Flere fagområder har imidlertid 
påpeget nødvendigheden af en øget forståelse af økosystemerne og 
deres respons. Det anbefales derfor, at der identificeres velegnede 
biologiske indikatorer på artsniveau. 

• Klimaforandringer påvirker den danske natur i et kompleks samspil med 
andre påvirkninger. Det er derfor væsentligt at være opmærksom på, at 
udviklingen i en velegnet klimaindikator ofte vil skyldes flere forhold og 
ikke nødvendigvis være forårsaget af klimaforandringer. 

• Klimaforandringer er grænseoverskridende. Det er derfor essentielt, at 
Danmark tager aktivt del i det eksisterende internationale samarbejde 
omkring overvågningen af klimaforandringer. 

 
Anbefalinger til videre arbejde vedrørende effekter af klimaforandringer 
• Det bør overvejes at etablere et projekt, hvor fagområderne vandløb (ud 

over stoftransport), grundvand, punktkilder, skove og atmosfære 
analyseres efter samme strategi, som anvendt i IGLOO. Dette ville sikre, 
at alle fagområder har samme grundlag for en optimering af den 
fremtidige nationale overvågning med henblik på at kunne dokumentere 
ændringer forårsaget af klimaforandringer.  

• Grundlaget for en revision af overvågningen kan forbedres ved at 
foretage en statistisk beskrivelse af det antal målestationer samt 
målefrekvens, som er nødvendigt for at kunne dokumentere en udvikling 
af klimaindikatorer inden for en given årrække med en ønsket sikkerhed. 

• Der er behov for at undersøge i hvor høj grad, det er muligt at adskille 
effekten af klimaforandringer fra andre påvirkninger og naturlige 
variationer. En sådan viden vil forbedre mulighederne for at kunne 
kvantificere klimaeffekten og dermed også korrigere udviklingen for 
denne påvirkning. Dette vil samtidigt betyde, at andre medvirkende 
årsager til udviklingen bedre vil kunne identificeres. 

• I forlængelse af ovenstående vil det være relevant at fortsætte arbejdet 
med udvikling af effekt-modeller, som i et vist omfang blev igangsat i 
projektet CONWOY. Resultaterne fra IGLOO-projektet har øget 
vidensgrundlaget for dette arbejde, hvorfor modelleringen kan forbedres 
og udvides til at omfatte flere parametre og økologiske koblinger. 

• Overvågningen kan styrkes ved at etablere en tværgående arbejdsgruppe 
under NOVANA-programmet med fokus på klimaindikatorer og 
klimaeffekter i den danske natur. 

• Den fremtidige videnopbygning vedrørende økologiske konsekvenser af 
klimaforandringer kan prioriteres ved at etablere et klima-effekt-center, 
hvor personer fra forskellige fagområder samarbejder om forskning og 
formidling vedrørende økologiske konsekvenser af ændringer i klimaet. Et 
sådan center ville kunne samle nogle af de initiativer, som allerede er 
igangsat, og sikre en fokuseret og effektiv indsats på området. 
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Ekstremt vejr bl.a. i form af skybrud er blevet mere almindeligt i Danmark. Senest 

oplevet i august 2008, hvor der flere steder i løbet af få timer faldt nedbør svarende til 

flere gange det almindelige månedsgennemsnit. Foto Michal Frimundt Petersen. 
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IGLOO er bevilliget fra puljen til tværgående indsatser under NOVANA 2007. 
Projektet omfatter fagområderne terrestrisk natur (økosystemer på land), 
(stoftransport), søer, og marine områder (hav og fjord). Projektet tager 
udgangspunkt i de data og den faglige viden, som allerede findes i miljøcentre 
og fagdatacentre i form af den store mængde overvågningsdata og den 
økologiske indsigt affødt af arbejdet med disse data. Projektet har strakt sig fra 
sensommeren 2007 til sommeren 2008 og omfatter ud over dataanalyser to 
workshops samt en skriftlig præsentation af resultaterne i form af denne 
rapport. 
 
Formål 
IGLOO har som sit væsentligste formål: 
• at identificere velegnede indikatorer for klimaforandringer i Danmark. 
• at komme med anbefalinger til en optimering af det nationale 

overvågningsprogram i forhold til dokumentation af klimaforandringer. 
 
Projektet skal således vurdere hvilke nuværende overvågningsparametre, der 
er relevante som indikatorer for klimaforandringer i den danske natur. På 
baggrund af dette arbejde skal projektet forholde sig til, om der er behov for at 
justere i det nuværende nationale overvågningsprogram for bedre at kunne 
beskrive fremtidige klimaforandringer i Danmark. 
 
IGLOO vil øge den generelle indsigt i de økologiske konsekvenser af 
klimaforandringer i Danmark og dermed bidrage til, at samfundet så tidligt som 
muligt i forløbet kan forholde sig til problemstillingen på et fagligt oplyst 
grundlag. Desuden forventes projektet at rejse en række essentielle spørgsmål, 
som det vil være vigtigt at søge afklaret i det videre arbejde med 
klimaforandringer. Gennem projektet etableres et bredt fagligt netværk inden for 
forskning og forvaltning, som kan øge synergieffekten i det fremtidige og 
nødvendigvis tværfaglige arbejde med klimaforandringer. 
 
Kobling til revisionsprocessen 
Af formålsbeskrivelsen for det nye overvågningsprogram fremgår det, at 
overvågningsprogrammet skal målrettes til at skabe dokumentations- og 
vidensgrundlag til at understøtte administrationen af de prioriterede 
forvaltningsmæssige behov- og forpligtelser (Miljøovervågningssekretariatet, 
2008). 
 
Der gives desuden nedenstående beskrivelse af strategien for identifikation af 
forureningskilder og variationer: 
 
 

2 Introduktion 
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”Forureningskilder og variationer 
Overvågningsprogrammet er endvidere tilrettelagt således, at forskellige kilder 
til belastning og påvirkning af naturen og miljøet kan adskilles og vurderes, 
herunder punktkilder fra diffuse og naturlige kilder fra menneskeskabte kilder.  
 
Samtidig er programmet tilrettelagt, så den naturlige variation i belastningen og 
påvirkningen af naturen og miljøet i videst muligt omfang kan adskilles fra 
menneskeskabte påvirkninger, herunder effekten af handlingsplaner og anden 
forvaltning. Til brug for adskillelse af naturlig variation og menneskeskabte 
påvirkninger anvender overvågningsprogrammet bl.a. en række oplandsdata og 
klimadata (nedbør, vand, fordampning mv.). Disse data vil, i det omfang de kan 
anvendes, også kunne bidrage til forståelse og dokumentation af klimafor-
andringer.  
 
Samlet set skal adskillelse af forureningskilder og variationer bidrage til at 
afdække, hvor belastningen kommer fra, og dermed sikre, at natur- og 
miljøpolitikken baseres og forvaltes på et så solidt datagrundlag som muligt.” 
 
For at kunne understøtte forvaltningen, specielt udarbejdelsen af omkostnings-
effektive indsatsplaner, er det derfor væsentligt, at overvågningen åbner mulig-
hed for at adskille effekter af klimaforandringer fra andre menneskeskabte 
påvirkninger og naturlig variation. Disse behov tilgodeses i IGLOO, som det 
fremgår af projektets formål. 
 
Baggrund 
Den globale gennemsnitlige lufttemperatur er steget ca. 0,6ºC i det 20. 
århundrede og forventes at stige yderligere 1–6ºC i løbet af det 21. århundrede 
afhængigt af de anvendte modeller i prognoserne og afhængigt af niveauet for 
den fortsatte udledning af drivhusgasser (IPCC, 2007). En så radikal ændring af 
klimaet forventes at få en afgørende og overvejende negativ indvirkning på 
jordens akvatiske og terrestriske økosystemer. I Danmark forventes en 
temperaturstigning på 3-4ºC, flere ekstreme vind- og nedbørshændelser og 
vandstandsstigninger på op til en ½ m (Søndergaard et al., 2006). Det betyder, 
at den danske natur vil blive påvirket og ændre sig. I mange tilfælde vil det være 
svært at afgøre, om observerede ændringer skyldes klimaet eller menneskets 
mere direkte påvirkning af naturen. Der er derfor essentielt at forstå, hvordan 
klimaet indvirker på økosystemerne og de biologiske samfund. I fremtidens 
overvågning vil der derfor være et stort behov for at kunne dokumentere 
klimaforandringer og skelne mellem effekter af ændringer i klimaet og effekter, 
der er styret af mere direkte og lokale menneskelige påvirkninger såsom 
eutrofiering, udnyttelse af de levende ressourcer og ændret arealanvendelse. 
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Klimaforandringer er allerede nu synlige i den danske natur på en lang række 
områder, og fremtidige ændringer i f.eks. nedbør, temperatur og 
belastningsforhold vil yderligere påvirke natur- og miljøtilstanden. Scenarier for 
klimaforandringer beskriver entydigt, at de vil øges i årene fremover og 
potentielt have store økologiske konsekvenser for den danske natur. 
 
En løbende overvågning af nøgleindikatorer for klimaforandringer og en øget 
viden om det komplekse økologiske samspil mellem de påvirkede faktorer er 
forudsætningen for, at man nationalt og internationalt kan dokumentere og 
beskrive de aktuelle påvirkninger og forbedre forudsigelserne af de fremtidige 
påvirkninger. Dette vil øge mulighederne for tidligt at kunne informere om og 
tage forholdsregler mod uheldige klimaeffekter og drage nytte af eventuelle 
positive klimaeffekter, dvs. optimere tilpasningen til klimaforandringerne. 
 
Data og resultater 
Den hidtidige indsats vedrørende klimaforandringernes påvirkning af den 
danske natur har været centreret omkring fremskrivning af klimaforandringerne 
og deres forventede betydning for naturen og samfundet. Sådanne overvejelser 
styrkes ved et solidt kendskab til de aktuelle klimaforandringer og deres 
udvikling. Derfor er det nødvendigt med en nationalt baseret overvågning af de 
parametre, som har den største informationsværdi om de aktuelle og fremtidige 
klimastyrede ændringer i den danske natur. 
 
Undersøgelserne i IGLOO er baseret på data indsamlet under det nationale 
overvågningsprogram samt andre relevante regionale og nationale data. Disse 
data udmærker sig, hvad angår længde af tidsserier, geografisk og 
parametermæssig dækning, frekvens og kvalitet, og giver derfor en unik 
mulighed for at identificere indikatorer for klimaforandringer. I Danmark er der i 
forhold til andre lande således et bedre grundlag for at kunne dokumentere og 
beskrive klimaforandringer på et tidspunkt, hvor signalet stadig er beskedent i 
forhold til de naturlige variationer i klimaet og ændringer i naturen forårsaget af 
andre faktorer end ændringer i klimaet. 
 
IGLOO har analyseret store mængder af overvågningsdata inden for 
fagområderne terrestrisk natur, vandløb (stoftransport), søer, og marine 
områder med henblik på at identificere indikatorer på aktuelle klimaforandringer 
i den danske natur. På baggrund af indledende regionale dataanalyser er 
udvalgt de indikatorer, som på nationalt plan vurderes at være mest følsomme 
for og indeholde mest informationsværdi om klimaforandringer. 
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Samarbejdet mellem miljøcentre med indsigt i de regionale forhold og 
fagdatacentre med overblik over de samlede nationale data har sikret, at selv 
små signaler på klimaforandringer i lokalområderne er blevet registreret og 
efterfølgende testet med henblik på, om de er udtryk for en national tendens. 
Desuden har det med baggrund i den lokale viden i miljøcentrene være muligt 
at fravælge regionale data, der af den ene eller anden grund ikke bør medtages 
i den landsdækkende analyse. Dette har reduceret støjen og dermed øget 
følsomheden af den nationale analyse, hvilket er af stor betydning for at kunne 
identificere tendenser til klimaforandringer på så tidligt et stadie som muligt. 
 
Desuden har samarbejdet mellem miljøcentre og fagdatacentre betydet, at 
projektets anbefalinger vedrørende velegnede indikatorer til overvågning af 
klimaforandringer er blevet kritisk vurderet både med henblik på at være 
operationelle og af generel betydning. Endvidere har DHI sørget for, at projektet 
har været opdateret om lignende aktiviteter i andre lande, så de seneste 
internationale erfaringer har kunnet inddrages i projektet. 
 
Hovedresultatet af projektet er denne rapport, som indeholder en række 
anbefalinger til, hvordan et kommende nationalt overvågningsprogram kan 
optimeres med henblik på at kunne dokumentere og beskrive klimaforandringer 
i den danske natur. 
 
Rapporten indeholder følgende elementer:  
• Resultater af dataanalyser af tidsmæssig udvikling af indikatorer inden for 

hvert fagområde. 
• Vurdering af hvilke af de analyserede indikatorer, som er mest følsomme for 

og har størst informationsværdi om klimaforandringer. 
• Anbefalinger til hvordan indikatorer i den eksisterende overvågning bedst 

indgår i den fremtidige overvågning med henblik på at kunne dokumentere 
klimaforandringer. 

• Anbefalinger til hvilke nye indikatorer, målemetoder og sammenstilling af 
eksisterende indikatorer, som med fordel kan inddrages i den fremtidige 
nationale overvågning. 

• Nye spørgsmål affødt af projektet som eventuelt kan danne grundlag for 
fremtidige undersøgelser vedrørende klimaforandringer i Danmark. 

• I bilag er vedlagt resultater og beskrivelser, som ikke er medtaget i 
hovedrapporten. 
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IGLOO handler ikke om hurtige kortsigtede løsninger på klimaproblematikken – men om 
at tilvejebringe et fagligt solidt grundlag at træffe beslutninger ud fra. Tegning Mette 
Dreyer. 
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Projektets hovedformål er, som tidligere omtalt, at analysere overvågningsdata 
med henblik på at finde overvågningsparametre, der er relevante som indika-
torer for klimaforandringer og vurdere om, der er behov for at justere i det 
nuværende nationale overvågningsprogram for bedre at kunne beskrive 
fremtidige klimaforandringer i den danske natur. For at kunne opfylde dette 
formål med dataanalysen er det essentielt med lange tidsserier, systematisk 
overvågning, hyppige måleserier, tydelig parameterrespons og lokalt kendskab 
til områderne.  
 
Baggrund  
De første overvågningsforpligtigelser på nationalt plan blev vedtaget i 
forbindelse med Danmarks første miljøbeskyttelseslov i 1974, som forpligtede 
amterne til at foretage tilsyn.  
 
Med folketingets vedtagelse af Vandmiljøplanen i 1987 iværksattes et 
tilhørende nationalt overvågningsprogram (Miljøstyrelsen, 1989), hvis formål var 
at følge udviklingen i næringsstofudledningerne til vandmiljøet samt måle den 
økologiske respons som følge af næringsstofreduktioner. Programmet for den 
nationale overvågning var et supplement til amternes regionale tilsyn. Det 
betød, at amterne (i dag statens 7 miljøcentre) samt Danmarks Miljøunder-
søgelser (DMU) fremover foretog en systematisk overvågning, som 
overvejende også blev indarbejdet i de amtslige regionale overvågninger.  
 
Den terrestriske natur har indgået på nationalt plan siden ikrafttrædelsen af det 
nuværende overvågningsprogram (NOVANA 2004 - 2009) i 2003. Der findes 
desuden et datagrundlag af varieret  omfang fra visse amters regionale 
overvågning.  
 
Dataanalysen 
For at optimere arbejdet omkring klimaindikatorer har By og Landskabs-
styrelsens 7 Miljøcentre og DMU samarbejdet omkring valg af parametre samt 
metode for den endelige dataanalyse.  
 
I forbindelse med afholdelsen af den første workshop blev det klarlagt, at de fire 
arbejdsgrupper ville komme til at arbejde forskelligt med selve dataanalysen. 
Dette skyldtes datastrukturernes forskellighed og valget af forskellige 
arbejdsformer blandt de deltagende fagpersoner. 
 
Arbejdsgrupperne i IGLOO-projektet har i sine analyser anvendt data indsamlet 
i forbindelse med det nuværende og tidligere nationale overvågningsprogram-
mer, fra de tidligere amters regionale overvågning samt historiske 

3 Forudsætninger for dataanalysen 
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dataindsamlinger. Endvidere har der i arbejdet indgået meteorologiske data fra 
begyndelsen af det 1900 århundrede og frem til i dag.  
 
I de følgende afsnit vil kun data og undersøgelsesprogrammer i relation til 
IGLOO-projektets fire arbejdsgrupper blive behandlet. De fire fagområder er: 
terrestrisk natur (økosystemer på land), vandløb (stoftransport), søer og marine 
områder (hav og fjord). 
 
Hvert fagområde har et fagspecifikt overvågningsprogram, som for de tre 
overfladevandsgrupper har været gennemført siden 1988 eller tidligere på en 
række intensivt overvågede lokaliteter. Dette giver nogle i 
overvågningssammenhænge lange tidsserier på omkring 20 år eller mere med 
sammenlignelige data suppleret med de øvrige data, som er indsamlet i 
perioden eller allerede forelå før det nationale overvågningsprogram blev 
iværksat. Tidsseriernes længde, dataenes kvalitet og deres geografiske og 
faglige bredde gør de danske overvågningsdata ret unikke vurderet i et 
internationalt perspektiv.  
 
Datagrundlaget for vurderingen af indikatorer for klimaforandringer i den 
terrestriske natur bygger på et tidsmæssigt spinkelt grundlag sammenlignet 
med de øvrige tre fagområder, da en systematisk overvågning i regi af 
NOVANA først er startet for få år siden, hvorfor tidsserierne er under opbygning. 
Analysearbejdet har derfor i højere grad været rettet mod at udarbejde 
supplerende indikatorer til det eksisterende overvågningsprogram med henblik 
på en optimering i forhold til dokumentation af klimaforandringer frem for 
vurderinger af eksisterende data.  
 
På IGLOO-projektets afsluttende workshop præsenterede og debatterede 
faggrupperne hovedresultaterne fra dataanalysearbejdet med henblik på 
udveksling af ideer og som inspiration til deres afrapporteringer. Resultaterne er 
præsenteret i de kommende afsnit samt i en tilhørende bilagsrapport med 
supplerende resultater og metodebeskrivelser.  
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Jesper H. Andersen 
 
Når der som nu er indledt en proces omkring udvikling af egentlige klimaindika-
torer, er det  hensigtsmæssig dels at tage udgangspunkt i, hvilke elementer i 
den eksisterende overvågning, som vurderes også at kunne beskrive effekter af 
klimaændringer, dels at inddrage erfaringer fra lignende aktiviteter i landene 
omkring Danmark. 
 
Det skal indledningsvis understreges, at der næppe er tvivl om, at mange af de 
elementer der allerede indgår i NOVANA-programmet (2004-2009), og som kan 
spores tilbage til NOVA-programmet (1998-2003) og Vandmiljøplanernes 
overvågningsprogrammer (1988-1992 og 1993-1997), i et eller andet omfang 
også kan bruges som klimaindikatorer. Det er velkendt, at den menneskelige 
påvirkning af marine områder generelt omfatter: 1) top-down kontrol (fiskeri og 
jagt), 2) forurening (næringsstoffer, miljøfarlige stoffer, etc.), 3) fysisk 
modifikation, 4) introduktion af ikke hjemmehørende arter samt 5) 
klimaændringer (Jackson et al., 2001). Mange ferskvandssystemer og måske 
også udvalgte terrestriske habitattyper er antageligt underlagt samme 
presfaktorer. Pointen er, og den er central for arbejdet med udvikling af 
klimaindikatorer både nationalt og internationalt, at stort set ligegyldigt hvilken 
økologisk effekt der bliver overvåget, er variationen i denne forårsaget af en 
kombination af naturlig variation og multiple presfaktorer. Et eksempel kunne 
være reduktion i udbredelsen af undervandsvegetation i søer eller kystvande. 
Der er tradition for at tolke denne indikator som et eutrofieringssignal og et 
resultat af forurening med næringsstoffer. Dette er i og for sig korrekt, men dele 
af ’signalet’ kan skyldes bl.a. prædation fra fugle, forurening med miljø-
fremmede stoffer (kan hæmme produktionen), fysisk modifikation (trawling), 
konkurrence fra ikke-hjemmehørende arter eller en temperaturstigning 
(klimaeffekt).  
 
På de følgende sider bliver der kortfattet gjort status for arbejdet med udvikling 
af klimaindikatorer i Norden, regionale marine konventioner (HELCOM og 
OSPAR) og på europæisk plan. 
 
Norden 
Der er en lang tradition for et tæt miljøsamarbejde mellem de nordiske lande, 
primært i regi af Nordisk Ministerråd. Dette samarbejde har gennem årtier især 
fokuseret på miljø- og naturbeskyttelse, og senest er også påvirkninger fra et 
ændret klima blevet et vigtigt element i arbejdet. 
 

4 Klimaindikatorer i Europa 
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Et omfattende arbejde er gennemført i regi af Nordisk Ministerråds 
arbejdsgruppe for Miljøovervågning og -data (NMD) med fokus på klimaeffekter 
på den nordiske natur syd for polarcirklen (NoNaKlim-projektet) (Mikkelsen, 
2005). Som opfølgning på NoNaKlim-projektet er der igangsat et projekt med 
fokus på overvågning og klimaindikatorer, NICC-projektet. Nøgleprodukter, som 
forventes færdige i begyndelsen af 2009, omfatter anbefalinger vedrørende 
regional overvågning og udvikling af nordiske klimaindikatorer for effekter på 
naturen, herunder et katalog med 20-30 klimaindikatorer. 
 
Desuden har Nordisk Ministerråds Hav- og luftgruppe (HLG) siden 2007 
prioriteret arbejdet i relation til såvel klimapåvirkninger af marine økosystemer 
som samspillet mellem luftforurening og klimaændringer. Endelig arbejder 
Klimagruppen, som nedlægges med udgangen af 2008, med klimaindikatorer. 
Yderligere oplysninger kan findes via http://www.norden.org/miljoe. 
 
Regionale marine konventioner 
Et andet vigtigt forum for samarbejde om overvågning og udvikling af indikatorer 
for miljø- og naturkvalitet er de to regionale marine konventioner for henholdsvis 
Østersøen (Helsinki Konventionen, i daglige tale HELCOM) og Det nordøstlige 
Atlanterhav (OSPAR Konventionen, i daglig tale blot OSPAR). 
 
I regi af HELCOM (http://www.helcom.fi) er der i 2007 udarbejdet en rapport 
”Climate Change in the Baltic Sea Area” (HELCOM, 2007). Denne rapport, som 
omhandler bl.a. det nuværende klima, klimafremskrivninger og mulige effekter 
på miljø- og naturforholdene i hele Østersøen, er i vid udstrækning baseret på 
eksisterende indikatorer. En kommende HELCOM’s strategi for klimaforandring 
bør ifølge rapporten bl.a. fokusere på: (1) reduktion af forurening, (2) 
beskyttelse af truede arter og habitater, og (3) fortsættelse af overvågningen, 
som er baseret på indikatorer, da lange tidsserier er en forudsætning for 
dokumentation af klimaeffekter. 
 
HELCOM’s indikatorer bliver som udgangspunkt opdateret årligt. Følgende 
indikatorer har særlig interesse i relation til klimaændringer: 
overfladetemperatur, bølgeklima, isdække og -sæson, vandskifte, volumen af 
iltsvind, afstrømning, vandbårne tilførsler, luftbårne tilførsler, chlorophyll-a 
koncentration i havvand og ”Ecosystem Regime State”. Selv om hovedparten af 
disse indikatorer er udviklet med sigte på vurdering af eutrofiering er 
klimaeffekterne allerede nu en væsentlig del af arbejdet med disse indikatorer. 
Arbejdet i regi af OSPAR (http://www.ospar.org) er tæt koblet til de eksisterende 
strategier for biodiversitet, eutrofiering, miljøfarlige stoffer, olie og gas, samt 
radioaktive stoffer. Den direkte fokus på klimaeffekter har derfor været 
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begrænset. Omvendt har der været en indirekte fokus, primært via Ecological 
Quality Objectives (EcoQO) for Nordsøen, OSPAR Quality Status Reports og 
mulighederne for opmagasinering af CO2 i undergrunden. 
 
OSPAR EcoQOs er i praksis lig med indikatorer, dog med den forskel at 
OSPAR forsøger at sætte egentlige mål for de enkelte EcoQOs. Fokus er især 
på eutrofiering og udvalgte arter (fisk, sæler, fugle). Som for HELCOM’s 
vedkommende er den direkte fokus ikke på klimaeffekter, men klimaeffekter 
kommer indirekte i betragtning gennem deres påvirkning på fokusparametrene. 
 
Den seneste OSPAR Quality Status Report fra 2000 indeholder flere mindre 
afsnit om klima og klimaændringer (OSPAR, 2000). Arbejdet med udarbejdelse 
af en ny QSR er i gang og denne forventes færdig i 2010. I den forbindelse 
forventes en markant øget fokus på klimaændringer og effekterne på miljø- og 
naturforholdene. 
 
Det Europæiske Miljøagentur 
Det Europæiske Miljøagentur har gennem mange år målrettet arbejde for 
udvikling og anvendelse af en bred vifte af indikatorer for miljø- og 
naturkvaliteten i Europa. Dette har resulteret i et fælles sæt indikatorer (det 
såkaldte Core Set) samt en række kandidatindikatorer. Hertil kommer en række 
indikatorer under udvikling, bl.a. for biodiversitet og marine områder (SEBI 2010 
http://biodiversity-chm.eea.europa.eu/information/indicator/F1090245995 og 
ETC/Water, 2008). 
 
Aktuelt arbejder agenturet på at udvikle egentlige klimaindikatorer. Arbejdet 
fokuserer på følgende overordnede temaer: (I) Atmosfære og klima, (II) is og 
sne, (III) marine områder, (IV) terrestriske økosystemer og biodiversitet, (V) 
landbrug, (VI) skovbrug, (VII) vandkvantitet, (VIII) vandkvalitet, (IX) 
sundhedsaspekter (for mennesker), og (X) økonomisk tab. Alt i alt er der 42 
indikatorer under udvikling. Disse 42 klimaindikatorer er, fordelt på tema, 
følgende: 
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I: Atmosfære og klima 
1 – Temperatur, global og i Europa 
2 – Nedbør i Europa 
3 – Temperatur- og nedbørsekstremer 
4 – Storme 
 
II: Is og sne 
5 – Gletschere 
6 – Isdække på Grønland 
7 – Snedække 
8 – Is i Arktis 
9 – Permafrost 
 
III: Marine områder 
10 – Vandstandsændringer  
11 – Overfladetemperatur  
12 – Nordlig udbredelse af fisk  
13 – Vækstsæson for planteplankton 
14 – Vækstsæson for zooplankton  
15 – Forsuring  
 
IV: Terrestriske økosystemer og 
bio-diversitet 
16 – Fenologi og sæson  
17 – Nøglearters abundans 
18 – Æglægningsdato (fugle) 
19 – Nøglearters udbredelse, nord/syd 
 
V: Landbrug 
20 – Udbytte 
21 – Vækstsæson  
22 – Fenologi 
23 – Vandforbrug og –krav 
 
 
 
 
 
 
 
 

VI: Skovbrug 
24 – Skovvækst 
25 – Risiko for skovbrande 
26 – Kulstof i jord 
 
VII: Vandkvantitet 
27 – Vandføring i floder 
28 – Vandkraft 
29 – Efterspørgsel efter vand 
30 – Oversvømmelser 
31 – Tørke og vandmangel 
32 – Grundvandsmagasiner m.v. 
 
VIII: Vandkvalitet 
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35 – Ændringer i lagdeling og 
        omsætning af næringsstoffer 
36 – Ændringer i økologisk struktur 
 
IX: Sundhedsaspekter 
37 – Hedebølger m.v. 
38 – Vandbårne sygdomme 
39 – Fødevarer og vandbårne 
        sygdomme 
 
X: Økonomisk tab 
40 – Oversvømmelser, udgifter 
41 – Prissætning af tilpasninger 
42 – Turisme og rekreation 
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Miljøagenturets igangværende arbejde er overordentlig interessant for det 
danske arbejde med klimaindikatorer. I den forbindelse bør det nævnes, at 
agenturet via den beskrevne indikatorudvikling er en betydelig bidragyder til den 
kommende pan-europæiske Climate Change Report, som udgives af EU’s Joint 
Research Center i slutningen af 2008. Denne rapport bør, når den er offentlig 
tilgængelig, være et centralt element og dermed et udgangspunkt for videre 
arbejde med udvikling af klimaindikatorer til brug for NOVANA-programmet. 
 
Perspektiver 
På kort sigt, og formentlig som en del af processen om gennemførelse af EU’s 
havstrategidirektiv, vurderes det, at både HELCOM og OSPAR vil få større 
fokus på klimaændring, både i forhold til overvågning og indikatorer. På 
længere sigt vurderes begge konventioner at skulle udarbejde scenarier for 
opnåelse af god miljøtilstand jf. havstrategidirektivet, og her tage højde for 
klimaændringer. 
Som det fremgår, er der mange parallelle aktiviteter omkring klimaeffekter, 
overvågning og udvikling af gode indikatorer. Da ressourcerne for arbejdet er 
relativt få, er det vigtigt, at aktiviteterne ikke overlapper unødigt. I det videre 
arbejde med udvikling af klimaindikatorer til brug i NOVANA-programmet og 
dets afløser(e), bør det forudsættes, at der er de fornødne koblinger til de 
omtalte fora og aktiviteter, især Miljøagenturet. Herved vil man fra dansk side 
dels kunne drage nytte af andres erfaringer og resultater, dels kunne bidrage 
med indikatorer udviklet inden for rammerne af NOVANA-programmet. Uden et 
sådant samarbejde og udveksling af information, vil der være risiko for 
dobbeltarbejde og dårlig udnyttelse af de til rådigværende ressourcer.  
 
Optimalt set bør der udarbejdes en langsigtet strategisk plan for udvikling, 
dokumentation og testning af klimaindikatorer, der tager højde for de ’gratis’ 
input, som vil kunne inddrages via et tættere samarbejdet med Miljøagenturet 
og vore nabolande. 
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Knud Erik Nielsen 
 

5.1 Sammenfatning 
 
Et ændret klima vil ikke kun påvirke de terrestriske økosystemer direkte som 
følge af stigende temperaturer, ændrede nedbørsforhold og øget CO2, men 
også indirekte i samspil med f.eks. ændringer i arealanvendelse og eutrofiering. 
Selv om vekselvirkningen mellem disse hoveddrivkræfter er dårligt kendt, er der 
ingen tvivl om, at de i mange tilfælde er synergistiske. I dette kapitel diskuteres 
de mekanismer, som indgår i de terrestriske naturtypers opbygning og 
frigørelse af kulstof. 
 
De eksisterende parametre i det nuværende program tager ikke eksplicit højde 
for mulige effekter af klimaforandringer, men en del af indikatorerne vil alligevel 
afspejle klimaeffekter. For eksempel vil dækningsgrad af planter afspejle 
ændringer i vegetationen og dominansforhold, som kan være foranlediget af 
klimaændring. Kulstof- og kvælstofpulje samt surhedsgrad (pH) er ligeledes 
klart relateret til klimaforhold. I sidste halvdel af kapitlet om terrestrisk natur 
gennemgås en række forslag til redskaber og parametre, som bør anvendes 
såfremt klima skal inddrages i overvågningen som en påvirkning. Forslagene 
sigter på at optimere den terrestriske overvågning til også at blive et effektivt 
redskab til at fange effekter af klimaændringer. 
 

5.2 Introduktion 
 
Det nationale miljø- og naturovervågningsprogram - NOVANA – blev sat i gang i 
2004 og indeholdt den første generelle systematiske overvågning af den 
terrestriske natur. Det er derfor ikke muligt at foretage historiske analyser af 
terrestriske overvågningsdata fra NOVANA. I stedet vil dette kapitel bidrage 
med en overordnet beskrivelse af de forventede effekter af klimaforandringer på 
terrestrisk natur samt give anbefalinger til parametre, der bør indgå i den 
fremtidige terrestriske overvågning. 
 

5.3 Klimaets effekt og samspil med terrestriske økosystemer  
 
De terrestriske økosystemer har stor indflydelse på reguleringen af klimaet og 
et af de vigtigste elementer i regulering af klima er kulstofkredsløbet (Cox et al., 
2000, Heimann and Reichstein, 2008). Ud over at absorbere og frigøre 
drivhusgasser som metan, kuldioxid og andre kulstofforbindelser samt lattergas 

5 Terrestrisk natur 
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og vanddamp, er de terrestriske økosystemer med til at kontrollere udveksling 
af energi, vand mm. Et varmere klima kan medvirke til at øge respirationen fra 
jordbunden (Powlson, 2005), som rummer de største kulstoflagre. En begyn-
dende tødannelse af permafrostområder vil reaktivere respirationsprocesser i 
jordbundens organiske materiale og væsentlig øge frigivelsen af CO2 fra jord-
bunden (Knorr et al., 2005, Bragazza et al., 2006). I den hidtidige frosne tilstand 
har der praktisk taget ikke været nogen omsætning af dette kulstof. Det er 
vigtigt at forstå påvirkningen fra disse naturlige kilder (brande, permafrost, 
dræning af vådområder, skovrejsning mm.) i vurderingen af tiltagene for at 
mindske den fossile afbrænding. Om få årtier er der stor sandsynlighed for at 
planetens terrestriske biosfære vil skifte fra at være et kulstofdræn til en kulstof-
kilde, hvilket kunne medføre at klimaforandringen accelererer (Cox et al., 2000). 
 
Effekt af CO2 og temperatur på primærproduktionen 
Fotosyntesen (produktionen) er positivt påvirket af et højere CO2-niveau og en 
højere temperatur, hvorimod respirationen kun er påvirket af temperaturen. 
Biosfæren vil derfor reagere på CO2-stigningen gennem en øget produktion, 
indtil temperaturen stiger så meget, at den stimulerende effekt på respirationen 
overgår den produktive effekt fra fotosyntesen. Under en succession sker der 
typisk en forøgelse af økosystemets kulstofbeholdning, hvorfor balancen 
mellem binding og frigørelse af kulstof skifter (Black et al., 2005). For 
økosystemer, der har nået til et klimaksstadium, vil der være en ligevægt 
mellem binding og frigørelse af kulstof.  
 
Primærproduktion og vand 
Forandringer i nedbørsmængde og -mønster har en stor effekt på kulstof-
balancerne. I en varmere verden vil evapotranspirationen stige og medføre en 
stedse mere negativ vandbalance – prisen for optagelse af CO2 betales af 
planterne med et tab af vanddamp (Matthews, 2006). Nettoeffekten (produktion 
minus respiration) af en større negativ vandbalance vil på kort sigt afhænge af 
jordbundens vandhusholdningsevne, kulstofmængden og – fordelingen i jorden, 
rodfordeling samt af tørkeresistensen hos planterne. På længere sigt er der 
ingen tvivl om, at en permanent mere negativ vandbalance vil medføre øget 
kulstofafgivelse og dermed nedsætte kulstofindholdet i jordbunden. I 
Nordvesteuropa kan en større nedbørsmængde i vinterhalvåret forårsage lange 
perioder med vandmætning, som kan påvirke overlevelse af mange planter og 
dyr negativt (Crawford, 2000).  
 
Vind 
Inden for de sidste 10 år har der været mange og særdeles kraftige storme og 
orkaner. Orkanen i 1999 er ubetinget den kraftigste orkan, Danmark har haft de 



IGLOO 

 

 27

sidste 100 år, og orkanen i januar 2005 hører til blandt de ca. 10 kraftigste. 
Under de seneste danske orkaner forekom der ved vestkysten klitgennembrud 
med saltvandsindtrængning, hvor meget store klitområder blev skyllet ind over 
lavtliggende områder bag klitrækken. Andre steder gik der hul på vegetations-
dækket og store vandremiler blev igangsat. Ligeledes var der udbredte 
stormfald i skovene.  
 
Tørke/frost 
I vinterhalvåret vil der ifølge scenarierne kunne forekomme mere oceaniske 
tilstande i Danmark med mere nedbør og højere temperatur. Umiddelbart lyder 
det hensigtsmæssigt for mange arter, som bedre vil kunne overleve. Men ikke 
alle vilkår vil være lige positive for den biologiske diversitet samt for landbrugs- 
og skovproduktionen. De milde vintre kan for skovene forårsage en ubalance 
mellem produktion og respiration, ligesom det formentlig skete med de milde 
vintre i starten af 1990érne, hvilket blandt andet resulterede i de ”røde 
rødgraner” (Larsen, 2008). Ud over ekstremhændelser betyder forskydninger i 
de normale sæsonmæssige variationer i nedbørsmængde også meget – enten i 
form af en større vinterafstrømning (øget vinternedbør) eller øget produktion 
(mere nedbør i vækstsæsonen).  
 
Klima og næringsstoffer 
I upåvirkede økosystemer er næringsstof- og kulstofkredsløb intimt forbundet og 
derfor gensidigt regulerende. Kulstofkredsløbet er drivkraft og transportør af de 
fleste næringsstoffer – i særdeleshed kvælstof. Stort set alle andre former af 
kvælstof end N2 er ”reaktive forbindelser” og er ofte af antropogen oprindelse 
(van Breemen, 2002). De mest direkte effekter af det reaktive kvælstof på 
klimaet sker gennem udtynding af det stratosfæriske ozonlag, hvilket bevirker 
øget indstråling af ultraviolet lys, og eutrofieringsseffekter, der har stor 
indflydelse på primærproduktiviteten og dermed produktion af drivhusgasser 
som vanddamp og CO2 (Galloway et al., 2003). Ændringerne i de to afgørende 
kredsløb - kvælstof og kulstof - er tæt forbundet med hinanden og påvirker 
hinanden positivt via en højere temperatur. 
 
De seneste årtiers eksplosive stigning i mængden af uorganisk kvælstof (van 
Breemen, 2002) samt accelerationen af den globale kvælstofcyklus (Galloway 
et al., 2003) har et nogenlunde parallelt forløb med andre ”globaliserede stoffer” 
som fosfor, svovl og - kulstof. Mange steder i verden har intensiv 
landbrugsproduktion medført en drastisk nedgang i jordens kulstofindhold. I 
Danmark er det specielt tilfældet for lerjordene, som har en stor andel af 
vegetabilsk produktion. Ændringer i arealanvendelse har medvirket til at 
omskabe skov og moser med store kulstofreserver til landbrugsområder uden 
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nævneværdige og ofte faldende reserver. Kulstofpuljerne er i hastig nedgang, 
med store negative effekter for vandhusholdningen, frugtbarheden og dermed 
for jordens dyrkningsressource.  
 
Ovenstående illustrerer, at de store påvirkningsfaktorer for klimaforandring 1) 
ændringer i arealanvendelse, 2) fossil afbrænding og 3) eutrofiering bør 
betragtes som sammenhængende og uadskillelige drivkræfter (Figur 5.1). De 
fleste alvorlige effekter vedrørende klimaforandringer kommer fra 
interaktionerne mellem påvirkninger og ikke fra klimaforandringer isoleret set 
(Thomas et al., 2004). Blandt andet vil arters evne til kolonisering af klimatisk 
nye velegnede områder afhænge af faktorer som habitatfragmentering, 
spredningsmuligheder, områder i gunstig bevaringsstatus etc.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 5.1. Vekselvirkningerne mellem de store hovedpåvirkninger fra 1) 
kulstofafbrænding, 2) eutrofiering og 3) ændret arealanvendelse har stor indflydelse på 
klimaforandringer. Her eksemplificeret ved et engareal på en tidligere højmose ved 
Bølling sø. Tidligere var hele området (knap 700 hektar) dækket af et tørvelag på mellem 
3 og 6 meter. Gennem dræning og afgravning blev det stabile kulstof bogstavelig brændt 
af og ved den efterfølgende opdyrkning og nuværende naturpleje er forholdet mellem 
stabilt/labilt kulstof blevet formindsket. Foto Knud Erik Nielsen. 
 
 

5.4 Overvågning – naturtyper, arter og klimaforandringer 
 
For hver naturtype og art er gunstig bevaringsstatus defineret i et sæt af indika-
torer, der beskriver tilstand og påvirkninger. Gunstig bevaringsstatus bygger på 
en vurdering af en art eller naturtypes udbredelse, dens struktur og funktion 
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samt trusler. De eksisterende parametre i det nuværende program tager ikke 
eksplicit højde for mulige effekter af klimaforandringer, men en del af indikato-
rerne vil alligevel afspejle klimaeffekter. For eksempel vil dækningsgrad af 
planter afspejle ændringer i vegetationen og dominansforhold som kan være 
foranlediget af klimaændring. Kulstof- og kvælstofpulje samt surhedsgrad (pH) 
er ligeledes klart relateret til klimaforhold. Specielt med henblik på effekterne af 
klimaforandringer omfatter nedenstående en række forslag til nye redskaber og 
parametre som bør anvendes såfremt klima skal inddrages i overvågningen 
som en påvirkning.  
 
Naturtypernes udbredelse - kortlægning og arealovervågning  
Gunstig bevaringsstatus forudsætter, at naturtypen har et konstant eller 
voksende areal. Der bliver dog ikke foretaget en arealovervågning. Derimod 
registreres naturtypen i alle de undersøgte prøvefelter (antal), hvilket giver 
mulighed for at følge ændringer i forekomst af de forskellige naturtyper.  
 
Anbefalinger 
Klarere definitioner og afgrænsning af naturtyper 
Der bør udvikles en klassifikationsmodel, som forfiner naturtypebestemmelsen 
til nogle mere snævre og velafgrænsede typer. Forandringer i disse velafgræn-
sede typer vil være langt lettere at følge. De nuværende naturtyper er defineret 
med noget varierende bredde – meget bredt som ”strandenge”, ”fugtige 
klitlavninger” og noget snævrere som ”tør hede”.  
 
Behov for permanente plots 
For i højere grad at kunne følge de enkelte naturtypers udvikling er der behov 
for at udlægge nogle af prøvefelterne som permanente plots (Figur 5.2). Dette 
giver mulighed for præcis at følge de enkelte felters udvikling. I forhold til rele-
vans over for klimaforandring vurderes følgende naturtyper at være de mest 
relevante: 

– Strandeng  
– Grå/grøn klit 
– Tørketålende græsvegetation på kalkholdigt sand  
– Tidvis våde enge  
– Rigkær 
– Højmoser 
– Skovbevoksede tørvemoser 
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Figur 5.2. Registrering for dækningsgrad af vegetationen ved hjælp af pin-point- 
metoden. Et udsnit af de tilfældigt udlagte punkter bør være permanente felter, som vil 
gøre det muligt at registrere forandringer langt hurtigere end de tilfældigt udlagte felter. 
Foto Knud Erik Nielsen. 
 
Historiske oplysninger 
Den terrestriske natur er generelt påvirket af klima, næringsstoffer, og ændring i 
arealanvendelse, hvilket betyder, at hidtidige anvendelser og hændelser er helt 
essentielle for fortolkning af data. Baggrundsoplysninger kan omfatte data fra 
tidligere undersøgelser. Kortlægning og arealovervågning bør suppleres med 
baggrundsoplysninger, som helt mangler i det nuværende program.  
 
Struktur og funktion samt typiske arter 
I det nuværende overvågningsprogram måles en række basale økologiske 
parametre på de forskellige naturtyper. Generelt registreres vegetationens 
artssammensætning og dækningsgrad, herunder karakteristiske arter, en række 
parametre relateret til næringsstoffer, herunder kvælstof i jord, vand og løv, 
fosfor i jord, pH samt i de våde naturtyper også ledningsevne og 
vandstandsmålinger. Målingerne foretages i tilfældigt udlagte punkter på den 
enkelte lokalitet.  

5.4.1.1 Artssammensætning  

Artssammensætning og dækningsgrad er vigtige klimaindikatorer, idet det kan 
forventes, at begge ændres som følge af ændrede vækstvilkår. Dækningsgrad 
registreres i en pin-point ramme på de lysåbne naturtyper, hvilket giver 
mulighed for at danne forskellige botaniske indeks så som forhold mellem 
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dværgbuske og græs. En del af disse indeks kan anvendes som vigtige signaler 
for klimaændring. Det giver sig selv, at denne registreringsmetode gør det 
muligt at registrere forskydninger mellem arter, herunder migrationer af nye 
arter samt invasive arter. For langt hurtigere at kunne registrere ændringer i 
disse forskydninger samt processer i det hele taget foreslås det, at et udsnit af 
de tilfældigt udvalgte prøvefelter fastlægges som permanente prøvefelter.  
 
Anbefaling 
Ved at karakterisere egenskaber ved de tilstedeværende arter (f.eks. 
livsformstype, strategi eller andre økologiske karakteristika) vil det blive muligt 
at overvåge, hvilke egenskaber hos vegetationen, der ændres som følge af 
klimaændringer – f.eks. kommer der flere vindspredte planter? – bliver de 
generelt højere? – ændres forholdet mellem generalister og specialister? – 
mellem enårige og flerårige arter?  
 
Invasive arter 
Med invasive arter menes arter som enten er indført eller indslæbt. Den 
invasive art skal kunne sprede og etablere sig i nye habitater og kan dermed 
påvirke artssammensætningen i en naturtype negativt – dvs. reducere den 
naturlige artsdiversitet.  
  
Anbefaling 
Der bør udarbejdes en liste over arter, som vides at stå på spring til at invadere 
den danske natur. Disse arter bør eftersøges på samme måde som ”de 
karakteristiske arter”. Der er en stigende fokus i samfundet på problemer med 
invasive arter, og det må formodes, at en global opvarmning vil føre til mange 
nyindvandrende arter, hvoraf en vis andel vil være invasive.  
 
Der er også en risiko for at hjemmehørende eller indførte arter efter 
klimaændringer, vil kunne optræde invasivt i habitattyper, hvor de ikke findes i 
dag. Af ekspansive arter kan nævnes blåtop, som er indekseret til at optræde i 
fugtige lavninger på våd hede, men i dag har en udbredelse der omfatter tørre 
heder samt visse mosetyper. Ligeledes har det vist sig, at bølget bunke, som 
hidtil har været ekspansiv i forbindelse med hedepleje, nu optræder 
dominerende på et stort antal lokaliteter langs den jyske vestkyst (Figur 5.3). 
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Figur 5.3. Græsarten bølget bunke dominerer nu på en lang række klitlokaliteter. 
Opdagelsen er helt ny og indikerer en konvergent udvikling af en række af vore 
naturtyper. Foto Knud Erik Nielsen. 
 
Biomasse 
Øgede temperaturer og CO2-indhold vil øge primærproduktionen og biomassen 
vil være en af de første parametre som ændrer sig og er derfor yderst relevant 
at overvåge. Registrering af biomasse bør foregå på permanente prøvefelter i 
udvalgte naturtyper.  
 
Anbefaling 
Det foreslås derfor, at disse målinger kun foretages på de permanente plots på 
de udvalgte naturtyper. Biomassemålinger forudsætter måling af vegetationens 
kompakthed, hvilket kan gøres ved registrering af antallet af berøringer vertikalt 
ved pin-pointanalysen. Endvidere skal der opstilles regressioner mellem antal 
berøringer og biomassen, således at biomassen kan bestemmes non-
destruktivt. 
 
Klima og næringsstoffer 
Længere vækstsæson, højere temperatur og CO2-indhold vil føre til en 
potentielt øget produktivitet, hvilket favoriserer konkurrencestærke, 
hurtigtvoksende arter, som i forvejen stortrives. Respirationsprocesser i 
jordbunden vil ligeledes kunne øges og dermed påvirke kulstofpuljerne. Dette 
kan blandt andet påvirke vandhusholdningsevnen og dermed fotosyntesen. 
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Øget vinternedbør vil føre til øget udvaskning af næringsstoffer som derfor kan 
øge jordens surhed og dermed sænke pH. En øget udvaskning af basekationer 
vil generelt hos alle naturtyper mindske produktionen, hvilket i første omgang 
kan øge konkurrenceevne hos mindre urter og jordskorpeplanter. På sigt vil den 
øgede surhed dog indskrænke diversiteten og dermed udjævne de 
geomorfologiske forudsætninger for de forskellige naturtyper.  
 
For de terrestriske recipienter som rigkær, kilder og vandløbsnære naturtyper vil 
en øget udvaskning af næringsstoffer medføre en øget produktivitet hos 
vegetationen og tendere i retning mod staudesamfund. På længere sigt vil disse 
naturtypers produktivitet mindskes på grund af tab af andre næringsstoffer. 
 
For skovtyperne er jordbundens høje indhold af kulstof et stadigt stigende 
incitament for øget skovrejsning. Skovene er endvidere i stand til at øge 
produktiviteten på grund af kvælstofnedfaldet og dermed virke som et filter for 
depositionen. En ”nøgleusikkerhed” er dog, hvorvidt og hvor længe en høj 
deposition kan fastholde en øget produktion uden at medføre en øget risiko for 
pathogenangreb og kvælstofmætning – samt et øget forbrug af andre 
næringsioner. Denne kvælstofmætning, som optræder når det biologiske 
forbrug bliver mindre end input, vil medføre en udvaskning af kvælstof til 
grundvandet. Udvaskningen ledsages af andre essentielle næringsstoffer, og 
dermed vil økosystemernes geologiske grundlag for fremtidig vækst 
formindskes. 
 
Anbefaling 
I relation til klima vil det være væsentligt at fastholde frekvensen af C og N 
målinger bredt for de overvågende naturtyper. For et udvalg af naturtyper, hvor 
kulstoffet fortrinsvis findes i en akkumuleringshorisont i form af et morlag 
(heder, moser og nogle sure skovtyper) kan det være relevant at udvide antallet 
af parametre således, at der kan indgå målinger af potentiel 
respiration/mineralisering. For skovtyperne kan det anbefales at registrere 
tilvækst i stammediameter som et mål for vækst 
 
Klima og vandbalance 
Med øget vinternedbør vil der kunne opstå flere midlertidige vådområder, hvilket 
potentielt vil være en ressource for mange af de arter, hvis levesteder er blevet 
stærkt decimeret af den effektive dræning af landskabet.  
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Anbefalinger 
Det anbefales at udvide overvågningen af vandstand på naturtyperne tidvis våd 
eng, rigkær og højmoser samt fremskynde udviklingen af en terrestrisk 
hydrologi- og terrænmodel.  
 
Klima og forstyrrelse 
Hyppigere oversvømmelser, stormfald, vindbrud og forøget kysterosion vil 
kunne bidrage til at genoprette noget af den dynamik og de levesteder, som er 
forsvundet fra landskabet på grund af menneskets intensive skovdrift, 
tilplantning, kystsikring og dræning. 
 
Anbefalinger 
Et godt redskab til fortolkning af overordnede forandringer i naturtyperne er 
billedanalyse af de sort-hvide luftfoto, som de fleste stede er indsamlet 
systematisk siden 1950érne. Ændringer i forholdet mellem kystzonens 
naturtyper, tilgroning, fragmentering, vandstand, dræning vil være nogle af de 
effekter, der vil være relevant at analysere. De forventede havstigninger truer 
den del af vores biodiversitet, der er koncentreret langs kysten (strandenge, 
rørsumpe, strandoverdrev, klitlavninger, vældmoser og overdrevsskrænter). 
Fragmentering af landskaberne gør det meget vanskeligt for arter at tilpasse sig 
klimaændringerne.  
 
Satellitovervågning af specielt kystzonens naturtyper som strandenge og 
klittyperne vil kunne blive et godt redskab til at registrere ændringer i areal. 
Endvidere vil fænologiske hændelser som løvspring, løvfald, blomstring samt 
hændelser som brand, slåning, snedække kunne registreres.  
 

5.5 Anbefalinger 
 
Tabel 1 viser hvilke klima-relevante registreringer, der allerede foretages i 
NOVANA samt en vurdering af karakteren af respons. Tabel 2 viser forslag til, 
hvilke nye parametre og redskaber der bør inddrages i overvågningen med 
henblik på vurderingen af klimaeffekter. Ved en evt. kommende revision af 
overvågningsprogrammet anbefales det at fastholde elementerne i tabel 1 og 
overveje at udvide programmet med elementerne i tabel 2. 
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Tabel 1. Klima-relevante registreringer, der allerede foretages i NOVANA 
 

NOVANA parametre Respons for 

Vegetationens artssammensætning og 

dækningsgrad 

Ændringer i artssammensætning og 

dominansforhold mellem arter – langsom respons 

Faste undersøgelsesperioder for de 

enkelte naturtyper 

En forudsætning for at data kan sammenlignes fra 

år til år. Giver mulighed for at analysere for 

fænologiske ændringer. 

C og N i jord  
Forandring i kulstofpulje samt mineraliserings-

respons – langsom proces 

Morlagstykkelse Forandring i kulstofpulje – langsom  

pH i jord Udvaskning, næringsstofoptagelse – langsom  

NO3 vandprøver Mineralisering – hurtig 

pH i vandprøver Udvaskning, forvitring 

Vandstandsmålinger i rigkær, højmoser, 

tidvis våde enge samt aske-/elleskove 
Ændring i hydrologi – hurtig 

 
 
Tabel 2. Klima-relevante parametre eller redskaber der bør indgå i overvågningen.  

 

Nye parametre og redskaber  

Et udsnit af de tilfældige prøvefelter 

udlægges som permanente prøvefelter, der 

markeres i felten 

Ændringer i dominansforhold mellem arter kan 

detekteres hurtigere 

Vegetationens sammensætning registreres 

i 16 stikprøver indenfor hvert prøvefelt – 

”registrering pr. pind” 

Gør det muligt at overvåge ændringer i 

funktionelle grupper (e.g. græsser/dværgbuske, 

græsser/urter, mosser/laver/dværgbuske, 

enårige/flerårige) 

Biomasse i permanente plots  
Biomasseændringer er et af de hurtigste 

biologiske respons til ændringer i miljøet 

Klassifikationsmodel for 

naturtypebestemmelse 

Alle indsamlede data i et overvågningsprogram 

bør være objektive 

Kobling af egenskaber til arterne 

Fysiologiske, morfologiske og økologiske 

karakteristika er vigtig at tilknytte for at kunne 

karakterisere ændringer  

Udbygning af hydrologiske målinger  Nedbørsfordeling/intensitet 

Remote sensing 
Satellitmåling/spektralanalyser af kystzonens 

naturtyper og fænologi  

Luftfotofortolkning Et vigtigt anker tilbage i tiden  
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Brian Kronvang, Søren E. Larsen, Johan Lassen, Dirk-Ingmar Müller-Wohlfeil 
 

6.1 Sammenfatning 
 
I dette kapitel har vi analyseret for udviklingstrends i vandføring og 
vandtemperatur, som er nogle af de væsentligste klimafaktorer for 
stoftransporten i overfladevand. Vi har desuden ud fra data fra Odense Å 
forsøgt at se på, om der kan erkendes en udvikling i ekstremværdier (høje og 
lave) i vandføring, og koncentrationer af kvælstof, fosfor og suspenderet stof - 
data hvor målingerne er indsamlet med meget hyppige (daglige) intervaller over 
en længere årrække. Endelig har vi lavet en statistisk analyse af 
næringsstofdata fra de NOVANA-vandløb, som afvander naturoplande med < 
10% dyrkning, idet vi forventer, at der i disse data kan ligge et klimasignal gemt, 
som kan anvendes til at visualisere betydningen af variable som vandføring og 
temperatur. 
 
Resultaterne af de gennemførte statistiske trend-analyser viser, at der ved at 
anvende indsamlede lange tidsserier af daglig vandføring kan erkendes 
signifikante stigninger og fald i ekstremvandføringer (maksimum og minimum) 
ved flere vandløbsstationer, men også at der er stor variation afhængig af 
beliggenhed og hydrologisk regime. Baseflow indekset (BFI) ser i vores 
analyser ud til at være en meget følsom hydrologisk parameter for 
klimaforandringer. 
 
Analyserne af vandtemperatur i danske vandløb viser en generel stigning i de 
fleste måneder. Månederne med den største generelle stigning i 
vandtemperatur er marts, april og september, mens temperaturen i oktober 
enten stagnerer eller er faldende. Effekter af forskelle i det hydrologiske regime 
i form af f.eks. BFI kan formentlig inddrages til at forklare de observerede 
regionale forskelle i trend i vandtemperaturen. 
 
Ekstremværdi-analyser af en intensiv dataserie med stofkoncentrationer fra 
Odense Å viser, at der for koncentrationen af suspenderet stof findes en 
stigning i antallet af ekstremt høje koncentrationer og et signifikant fald i antallet 
af ekstremt lave koncentrationer i perioden 1989-2006, hvilket måske kan 
skyldes et klimasignal i form af flere dage med ekstrem nedbør og erosion af 
marker og vandløbsbrinker. 
 
En modelmæssig analyse af afstrømningen og lufttemperaturens indflydelse på 
koncentrationen af total-kvælstof i naturvandløb viser, at stigende afstrømning 
vil medføre højere kvælstofkoncentrationer i naturvandløb, mens en højere 

6 Vandløb (stoftransport) 
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lufttemperatur vil virke modsat. Det sidste skyldes formentlig de begrænsede 
mængder af kvælstof, der er til stede i naturoplande, således at biogeokemiske 
processer som denitrifikation betyder forholdsvis meget. Så effekten kan ikke 
direkte overføres til f.eks. dyrkede oplande, hvor der anvendes meget organisk 
husdyrgødning, og hvor lufttemperaturen er afgørende for mineralisering og 
frigivelse af uorganiske kvælstofforbindelser.  
  

6.2 Introduktion 
 
Prognoser for det fremtidige klima i Danmark viser, at både temperaturen og 
nedbørsmængderne vil stige ved A2 og B2 scenarier (Søndergaard et al., 
2006). Ved at anvende konceptuelle hydrologiske modeller er det vist, at 
klimaforandringerne vil medføre en stigning i afstrømningen, en større 
sæsonvariation og hyppigere og større ekstremer (Sand-Jensen et al., 2006). 
Ændringer i temperatur, nedbør og afstrømning vil påvirke næringsstoffernes 
kredsløb, både når det angår tabsprocesser, omsætningsprocesser, 
tilbageholdelsesprocesser og transport processer (Andersen et al., 2006; Sand-
Jensen et al., 2006). 
 
I denne del af IGLOO-projektet har vi gennemført en statistisk undersøgelse af 
en række parametre, som påvirker næringsstoffers transport. Det er sket med 
henblik på eventuelt at kunne udpege, om nogle af de undersøgte parametre 
kan anvendes i overvågningen som indikatorer for ændringer forårsaget af 
klimaforandring. De valgte indikatorer er: 
 
• Ekstremer og variation i vandføring. 
• Ekstremer i dataserier for vandkvalitet. 
• Ekstremer i vandtemperatur. 
• Ændringer i næringsstofkoncentrationer i naturvandløb og indflydelsen af 

temperatur. 
 
Ændringer i den årlige variation i vandføring og ændringer i ekstremer i vand-
føring ved en målestation er at betragte som slutresultatet af ændringer i klima 
over en kortere eller længere forudgående periode, når andre påvirkninger af 
det hydrologiske kredsløb som arealanvendelse, dræning, mv. er konstante. 
Afstrømning er som oftest relateret til koncentration og transport af forskellige 
opløst og partikelbundne stoffer og er derfor af potentiel stor betydning som 
indikator for klimaforandringens betydning for stoftransport i overfladevand 
(Andersen et al., 2006). Temperaturen i vandløb bestemmes af lufttempera-
turen, og fra hvilke magasiner vandet fra et givet opland strømmer til vandløb. 
Vandtemperaturen har også stor betydning for omsætningshastigheden af 
organisk stof og dermed frigørelse af næringsstoffer, samt for biogeokemiske 
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processer som denitrifikation og desorption af fosfor fra bundsediment (Sand-
Jensen et al., 2006). Ændringer i forekomst af ekstremer i stofkoncentrationer 
målt i vandløb kan være en direkte indikator for klimaforandringer og have 
betydning for stoftransport. Endelig kan analyser af vandføringens og 
temperaturens indflydelse på observerede stofkoncentrationer i naturvandløb 
være med til at belyse klimaforandringers effekter.  
 
Analysen er gennemført med udgangspunkt i fire datasæt fra overvågningen af 
ferskvand. Det drejer sig om tidsserier af vandføring på 18 overvågnings-
stationer med data tilbage til 1920 på de tidligste stationer (Figur 6.1), tidsserier 
af vandtemperatur fra 12 fynske, 2 sjællandske og 2 jyske vandløb, NOVANA-
tidsserier af vandkemi og vandføring fra 6 naturoplande og tidsserier fra en 
overvågningsstation i Odense Å ved Kratholm. 
 

Uggerby Å

Lindholm Å

Lindenborg Å

Årup Å

Gudenå, Tvillum

Århus Å

Gudenå, 
Åstedbro

Skjern Å

Ribe Å

Brede Å

Brende Å

Odense Å

Åmose Å

Tude Å

Harrested Å

Saltø Å
Suså

Trygge-
vælde Å

 
Figur 6.1. Beliggenheden af de 18 vandløbsstationer hvorfra data er medtaget i de 
statistiske analyser af vandføring. 
 

6.3 Vandtemperatur 
 
Arbejdshypotese 
Lufttemperaturen i Danmark er steget knap 1,5oC de sidste 130 år heraf knap 
1oC siden 1970, og den forventes at stige yderligere gennem dette århundrede 
(Søndergaard et al., 2006). En stigning i lufttemperaturen, vil få temperaturen i 
vandløbsvandet til at stige – så derfor er arbejdshypotesen, at der i de 
foreliggende tidsserier kan registreres en stigning i vandtemperaturen i de 
danske vandløb.  



IGLOO 

 

40 

Data og metoder 
De tidligere danske amter har registreret vandløbstemperaturer i forbindelse 
med overvågningen af vandmiljøet. Enkelte temperaturserier starter i 70erne og 
fortsætter til dags dato. Dette datagrundlag kan være med til at beskrive den 
regionale og nationale klimatiske udvikling.  
 
Nærværende øvelse screener for udviklingstendenser i årlige ekstremer i 
vandtemperaturer i 16 danske vandløb fordelt på hhv. Sjælland, Fyn og Jylland. 
Der arbejdes med hypotesen, at større udsving i temperaturen inden for et år og 
en generel stigning i temperaturen begge vil afspejles i en udviklingstendens i 
temperaturen opgjort for den enkelte måned.  
 
Dataserier for vandløbstemperaturer er trukket ud fra miljøcentrenes fælles 
database ”STOQ” for de samme vandløb som anvendt i analysen af vandføring. 
Dataserierne er plottet for at give et overblik over datagrundlaget (Bilag 1).  
 
For de længste og mest komplette dataserier er der for hver enkelt måned (1-
12) foretaget en Kendall test for monoton udvikling i vandtemperatur. 
Databearbejdningen er foretaget i programmet ”R” (http://www.r-project.org/). 
Kendall’s τ er et mål for udviklingens retning og styrke, jo større τ jo stærkere 
trend.  
 
Resultater 
Af 6.ur 2 ses det, at Kendall’s τ overvejende er positiv for alle vandløb i alle 
måneder med variationer mellem -0,2 og 0,4. I oktober måned ses 
undtagelsesvist en tendens til en stagneret eller svagt negativ τ, dvs. et fald i 
vandtemperaturen. Månederne med den største generelle stigning i 
vandtemperatur er marts, april og september måned. 
 
I analysen er de fynske vandløb overrepræsenteret i forhold til de sjællandske 
og jyske. For de sjællandske vandløb ses de største τ i december og april 
måned. For de jyske vandløb ses de største τ i april, juli og september måned, 
men τ for de 2 vandløb følges ikke ad, på nær i juli måned. I juli måned har 
både de sjællandske og jyske vandløb en positiv τ.  
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Figur 6.2. Kendall test for monoton udviklingstendens i vandtemperatur i 16 vandløb (12 
fynske ”FYN..” – Fyns Amt), 2 sjællandske (”STO…” – Storstrøms Amt) og 2 jyske 
(”VIB…” – Viborg Amt) opgjort for hver måned (1 = Januar, 2 = Februar…). De 
tilgrundliggende dataserier for analysen strækker sig minimum fra før 1980 og indtil i 
dag. 
 
Resultaterne viser en tendens til en øgning i vandtemperaturen i vandløbene, 
men stigningstendensen varierer lokalt og sæsonmæssigt. For oktober måned 
ses undtagelsesvist et svagt fald eller i hvert fald en stagnation i 
vandtemperaturen (Figur 6.2). Den lokale variation kan skyldes forskelle i de 
hydrologiske forhold – f.eks. interaktionen mellem grundvand og overfladevand 
og dermed graden, hvormed overfladevandstemperaturen er buffet af 
grundvandstemperaturen. Denne påvirkning kan evt. undersøges nærmere ved 
at sammenholde resultaterne med oplysninger om f.eks. ”baseflow” indeks for 
de enkelte vandløb.  
  
På grund af opholdstiden og energimagasiner i dybere søer vil de konstaterede 
månedlige stigninger i vandløbstemperaturen ikke forventes at kunne genfindes 
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i søernes temperaturforhold. Vandtemperaturen i søer vil afhængig af deres 
morfometri og opholdstid udvise et mere afdæmpet og forsinket sæsonforløb. 

6.4 Vandføring 
 
Arbejdshypotese 
Arbejdshypotesen er, at både vandføringsregime og vandføringsekstremer har i 
de sidste ca. 60 år ændret sig i de danske vandløb som en følge af 
klimaforandringer. 
 
Data og metoder 
I denne del af projektet har vi anvendt døgnmiddelvandføringer fra 18 
vandløbsstationer. Stationerne er udvalgt med hensyn til at dække Danmark 
geografisk fra nord til syd og øst til vest. Således repræsenterer stationerne 
også nedbørsgradienten fra vest til øst. Desuden har de udvalgte stationer de 
længste tidsserier af vandføringer i Danmark. Flere af stationerne har data 
tilbage til før 1920. Nærværende statistiske analyse anvender historiske 
døgnmiddelvandføringer fra 1950 og frem til 2006, idet det antages at en 
eventuel klimaforandring tidligst kan spores tilbage til 1950. I tabel 1 er der givet 
en karakteristik af målestationerne sammen med størrelsen af deres opland. 
 
Analysen af vandføringer omfatter en række forskellige indikatorer. For hver 
station samt hvert år er der beregnet følgende statistikker: maksimum, 
minimum, middel, median, SD (standardafvigelse) og CV (varianskoefficienten). 
Disse statistikker udgør hver en tidsserie for hver station med årlige værdier i 
perioden 1950-2006. Tidsserierne er blevet analyseret for trends 
(udviklingstendenser) ved anvendelse af Kendall’s trend test. For de årlige 
minimum - og maksimumværdier er der fittet en GEVD-fordeling. GEVD står for 
Generalized Extreme Value Distribution (Kite, 1978). Ligeledes for minimum - 
og maksimumværdier er de empiriske fordelinger testet og sammenlignet 
mellem de 2 perioder 1950-1977 og 1978-2006 ved anvendelse af Kolmogorov-
Smirnovs ”Goodness-of-fit” test (Conover, 1980). 
 
Kendall’s trend test (Hirsch et al., 1982), som er den statistiske metode, der er 
anvendt til at teste udviklingstendenser, er en ikke-parametrisk test-metode. 
Testen er baseret på Kendall’s tau (Kendall, 1975), og der er tale om en test for 
en monoton trend. Monoton udvikling er en generel hypotese og indeholder 
hypotesen om lineær udviklingstendens. Under antagelse af en lineær trend 
kan et estimat for den årlige ændring (hældningsestimatet) beregnes ved 
anvendelses af metoden beskrevet i Theil, 1950 og Sen, 1968.  
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Tabel 1. Karakteristik af de vandløbsstationer, som er omfattet af de statistiske analyser 
af udviklingstendenser. Gennemsnitsafstrømningen er beregnet for hele måleperioden. 
Opgørelse over vandindvinding er baseret på 50 underområder for DK-modellen 
(Henriksen og Sonnenborg, 2003). Data for vandindvinding er for 2000, hvor andelen fra 
markvanding er korrigeret til fuld udnyttelse af tilladelserne. Tallene for de midt- og 
vestjyske oplande er derfor sandsynligvis noget over middel. 
 

Navn, Lokalitet Oplandsare

al 

Afstrømning Vandindvinding 

 (km2) l s-1 km-2 mm 

Uggerby Å, Astedbro 153 312 21 

Lindholm Å, Elkær Bro 106 275 13 

Årup, Årup 105 401 10 

Lindenborg Å, Lindenborg Bro 214 344 10 

Guden Å, Tvilumbro 1282 396 17 

Guden Å, Åstedbro 184 436 17 

Skjern Å, Alergård 1055 439 54 

Århus Å, v. Skibby 119 265 42 

Ribe Å, v. Stavnager Bro 675 401 31 

Brede Å, Bredebro 290 385 25 

Odense Å, Nørre Broby 302 297 8 

Brende Å, Årup 71 265 7 

Åmose Å, Bromølle 292 199 6 

Harrested Å, Kramsvadgård 16 186 9 

Tude Å, Ørslev 148 186 9 

Saltø Å, Grønbro 64 208 9 

Suså, S.F. Holløse Bro 763 234 10 

Tryggevælde Å, v. LL. Linde 129 215 9 

 
Resultater 
Resultaterne af alle de gennemførte analyser er vist i bilag 2. Hvad angår 
udvikling i den årlige maksimums- og minimumsvandføring mellem perioderne 
1950-77 og 1978-2006, er der i figur 6.3 vist et eksempel for et vestjysk 
vandløb, Ribe å. Der er tydeligvis forskel i ekstremvandføringen mellem de to 
perioder, når man tester på forskel i de to fordelinger af maksimumsvandfø-
ringer. Der er en signifikant (P=0,05) forskel i fordelingen for maksimumsvand-
føringen i de to perioder og en signifikant (P=0,009) forskel i minimumsvand-
føringen i de to viste fordelinger. I figur 6.4 er de tilsvarende resultater vist for et 
østdansk vandløb, Harrested å. Her er de to fordelinger dannet af de årlige 
maksimumsvandføringer i perioden 1950-77 og 1978-2006 igen steget 
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signifikant (P=0,04) mellem de to perioder, mens der ikke er sket et signifikant 
fald (P=0,08) i fordelingen af minimumsvandføringen i de to perioder.  
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Figur 6.3. Sammenligning mellem kumulative fordelingsfunktioner for årlig maksimum (a) 
og årlig minimum (b) for Ribe å. Den blå graf angiver perioden 1950-1977 og røde graf 
perioden 1978-2006. 
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Figur 6.4. Sammenligning mellem kumulative fordelingsfunktioner for årlig maksimum (a) 
og årlig minimum (b) for Harrested å. Den blå graf angiver perioden 1950-1977 og røde 
graf perioden 1978-2006. 
 
Et eksempel på de konstaterede ændringer i de forskellige vandføringspara-
metre for de to vandløb er vist i tabel 2, mens resten kan findes i bilag 2. I Ribe 
å er der signifikant trend (P<0,05) i den årlige minimumsvandføring, og test-
sandsynligheden er mindre end 0,10 for antallet af overskridelser af maksimum-
tærskelværdien samt for standardafvigelsen på de årlige vandføringer, det 
sidste et tydeligt tegn på større sæsonudsving. I Harrested å er der ligeledes 
signifikante trends i den årlige minimumsvandføring og i baseflow indekset 
(BFI), som tegn på at der er blevet en forholdsvis større andel vand, som 
strømmer hurtigt til vandløbet. 
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Tabel 2. Fortegn på trend, absolut værdi for trend ( β̂ )og signifikans niveau (P) for 
forskellige afstrømningskarakteristika for Ribe Å, Stavnager bro og Harrested Å, 
Kramsvadgård. 
 

Vandløb Årlig 

min 

Årlig 

max 

Middel Standard- 

afvigelse 

på årlige 

døgnmidde

l 

vandføring

er 

Base-

flow 

indeks 

(BFI) 

Årlig 

min 

tærskel 

Antal 

under-

skridels

er (10%) 

Årlig  

max 

tærskel 

Antal 

overskride

lser 

(90%) 

Ribe Å + 

β̂  = 

16,4 l/s 

 

P=0,019 

+ 

β̂  = 

106 l/s 

 

P=0,17 

+ 

β̂  = 

29,4 l/s 

 

P=0,11 

+ 

β̂  =  

23,8 l/s 

 

P=0,092 

         

+ 

β̂  = 

0,0003  

 

P=0,56 

- 

β̂  =  

0 

 

P=0,10 

+ 

β̂  =  

0,460 

 

P=0,089 

Harre-

sted Å 

 

 

- 

β̂  =  

-0,076 l/s 

 

P=0,013 

+ 

β̂  = 

3,71 l/s 

 

P=0,35 

+ 

β̂  = 

0,37 l/s 

 

P=0,37 

+ 

β̂  =  

0,39 l/s 

 

P=0,52 

- 

β̂  =  

-0,0014 

 

P=0,04 

+ 

β̂  =  

0 

 

P=0,11 

+ 

β̂  =  

0,130 

 

P=0,57 

 

 
Tolv ud af de 18 undersøgte stationer viser en stigning i den årlige maksimums-
vandføring mellem perioden 1950-1977 og perioden 1978-2006. Tilsvarende er 
der 12 stationer, som udviser en stigning i den årlige minimumsvandføring, 
mens 6 stationer udviser et fald. Analysen af BFI giver de fleste signifikante 
trends. Hvilke stationer der udviser de signifikante trends, kan ses i figur 6.5. 
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Figur 6.5. Resultater fra trendanalysen af ekstremer i vandføring vist for årlig 
maksimumsvandføring (a), årlig minimumsvandføring (b) og baseflow indeks (c). I (a) og 
(b) drejer det sig om sammenligning i fordelingsfunktioner. Stigende (+) og faldende (-) 
trend over perioden 1950-1977 og 1978-2006 (a+b) og over hele perioden 1950-2006 
(c). * viser en signifikant trend. 
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6.5 Næringsstoffer i naturvandløb 
 
Arbejdshypotese 
Koncentrationen af næringsstoffer i vandløb, der afvander naturoplande er 
relativt lidt påvirket af menneskelige forstyrrelser og derfor velegnede til at 
modellere en eventuel effekt af klimabetingede påvirkninger.  
 
Data og metode 
Der er anvendt observationer af koncentrationen af total-kvælstof og total-fosfor 
fra 6 af 7 naturoplande fra NOVANA programmet (dvs. alle undtagen 
Sønderholt). Desuden er anvendt data fra AIS om oplandets beskaffenhed og 
oplysninger om lufttemperatur og potentiel fordampning udtrukket fra forskellige 
grids (40x40 km) i perioden 1989-1992 og 20x20 km i den resterende 
efterfølgende periode. 
 
Data er analyseret i SAS ved anvendelse af multipel regression.  
 
Resultater 
Der er opstillet en multipel regressions-model for total-N ud fra hele datasættet, 
som omfatter 1251 observationer af total-N i perioden 1989-2006. Modellen er 
signifikant og med en forklaringsgrad (R2) på 61%. Modellens udtryk er: 
 
Log10(CTN) = -0,063 + 0,0079 · D + 0,0115 · S – 0,014 · T + 0.0095 · Q 
 
De enkelte variable indgår i modellen som beskrevet i nedenstående tabel 3. 
 
Tabel 3. Beskrivelse af de enkelte variable i den opstillede regressionsmodel for 
koncentrationen af total-kvælstof. 
 

 Afskæring

Temperatur i 

forudgående 

måned 

T 

(oC) 

Afstrømning 

 

Q 

(mm) 

Dyrkningsgrad 

 

D 

(%) 

Procent grov 

sandjord i 

opland 

S 

(%) 

Koefficient -0,063 -0,014 0,0095 0,0079 0,0115 

Standard 

error 
0,0194 0,0016 0,0011 0,0013 0,0020 

P-værdi 0,0011 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
 
Udover den forventede indflydelse af dyrkningsgraden og jordtypen på 
koncentrationen af total-N i vandløb ses det af modellen, at en stigning i den 
daglige afstrømning vil medføre en stigning i koncentrationen af total-N hen 
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over hele året. Derimod vil en stigning i lufttemperaturen medføre et fald i kvæl-
stofkoncentrationen, et fald hvis størrelse er årstidsbestemt og bestemt af typen 
af vandløb. At temperaturen indgår negativt i modellen kan formentlig tilskrives 
den relativt meget større betydning af det biologiske optag og denitrifikation i 
jord og vand i naturoplande med begrænsede mængder af nitrat-kvælstof til 
rådighed. I mere dyrkede oplande kan det derimod forventes, at temperaturen 
vil indgå positivt på grund af den større betydning af mineralisering af tilførte 
mængder af organisk stof i form af husdyrgødning på markerne. 
 
Det har ikke været muligt at opstille tilsvarende modeller for koncentrationen af 
total-fosfor i naturvandløb.  
 

6.6 Ekstremer i vandkemi 
 
Arbejdshypotese 
Ekstremværdier (maksimum) af stofkoncentrationer vil stige som følge af de 
forventede klimaforandringer med stigende temperatur og mere nedbør især om 
vinteren. 
 
Data og metode 
Analysen er baseret på målinger af total-N, total-P, suspenderet stof og døgn-
middel vandføringer fra målestationen ved Kratholm i perioden 1989-2006. 
Tidsserien består af en næsten komplet samling af daglige målinger, hvilket er 
unikt i miljøovervågningen. Data fra Kratholm er suppleret med nedbørsmå-
linger fra oplandet til Kratholm-stationen (Odense Å). De daglige nedbørstal er 
bestemt som gennemsnittet af nedbørsmængder i de 40 km2 og 10 km2 grid-
celler, som ligger inden for oplandet eller har en væsentlig andel inden for 
oplandet. Data fra 40 km2 grid-nettet dækker data fra 1989-1990, mens 10 km2 
grid-nettet dækker den resterende del af måleperioden. 
 
Der er anvendt Kendall’s trend test på tidsserier af antallet af overskridel-
ser/underskridelser af tærskelværdier. Tærskelværdierne er defineret ved fire 
forskellige percentiler (90%, 10%, 95% og 5%). Med hensyn til nedbøren er de 
to tidsserier med antallet af underskridelser af 10%- og 5%-fraktilen ens, idet 
disse fraktiler altid er nul. Kendall’s trend test er beskrevet i metodeafsnittet 
vedrørende analyserne af vandføringer. 
 
Resultater 
Antallet af dage med nedbør over tærskelværdien på 90% er vist i tabel 4. 
Trenden er positiv for tærskelværdien, men er ikke signifikant på 5% niveau. 
Ændringer i vandføring ved den samme ekstreme tærskelværdi viser en negativ 
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trend, som ikke er signifikant på 5% niveau. Som forventet falder antal 
overskridelser af de høje tærskelværdier signifikant for total-N på grund af 
virkningen af vandmiljøplanerne, der har reduceret nitratudvaskningen fra 
landbrugsarealer. Total-P har næsten et signifikant fald i antallet af 
overskridelser 
 
Alle resultater fra analyserne af antallet af overskridelser af 95% tærskel-
værdien er vist i tabel 4. Antal forekomster af total-N over tærskelværdien viser 
en signifikant faldende trend. Total -P viser ingen signifikante udvikling ved de 
høje tærskelværdier.  
 
Tabel 4. Retning af trend, absolut trend ( β̂ ) og signifikans-niveau (P) for Kendall test af 
henholdsvis antal årlige overskridelser af 90% percentil og 95% percentil fastlagt for hele 
overvågningsperioden 1989-2006 for data fra Odense Å (Kratholm-stationen). 
 

Trend i årlige 
antal 

Total 
kvælstof

(TN) 

Total 
fosfor 
(TP) 

Suspenderet 
stof 
(SS) 

Vand- 
føring 

Nedbør 

Overskridelser  
(90%) 

- 
β̂ =-2,6 

P=0,005 

- 
β̂ =-1,2 

P=0,057 

+ 
β̂ =1,6 

P=0,053 

- 
β̂ =-0,1 

P=0,85 

+ 
β̂ =0,7 

P=0,14 

Overskridelser 
(95%) 

- 
β̂ =-1,7 

P=0,009 

- 
β̂ =-0,5 

P=0,285 

+ 
β̂ =0,8 

P=0,095 

- 
β̂ =-0,3 

P=0,76 

+ 
β̂ =0,3 

P=0,17 

 
Suspenderet stof viser stigende trends på 0,10 niveau både for 90% og 95% 
overskridelser. Stigningen i forekomsten af høje koncentrationer af suspenderet 
stof skyldes formentlig stigninger i erosionstilførsler af sediment til vandløbet 
forårsaget af mere nedbør og større vandføringer i vinterhalvåret. Flere 
resultater af ekstremværdi-analyserne kan ses i bilag 3. Det er værd at 
bemærke, at analysen af underskridelser viser, at meget lave koncentrationer af 
suspenderet stof bliver signifikant sjældnere senere i den analyserede periode.  
 

6.7 Anbefalinger 
 
Ud fra analyserne af data kan følgende anbefales i forbindelse med en 
udbygning af NOVANA med parametre til tidlig afdækning af effekter af 
klimaforandring på stoftransport: 
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• En fortsættelse af de lange tidsserier af vandføringsmålinger er 

afgørende for at kunne analysere effekter af klimaforandring på 
hydrologi og den resulterende stoftransport. Flere af de analyserede 
vandløbsstationer udviser signifikante trends i de to seneste 27 års 
perioder. Især er det vigtigt at overvåge hydrologi og vandkemi i 
naturvandløb, da de vil give de tydeligste og tidligste signaler om 
klimaforandringer pga. begrænset påvirkning fra andre kilder. 

• Følsomme afstrømningsparametre er baseflow indekset (BFI), 
maksimums- og minimums-afstrømning, samt ændringer i 
afstrømningens variation udtrykt ved f.eks. varianskoefficient og 
standardafvigelse på døgnmiddelafstrømningen inden for året.  

• Anvendelse af GEVD-fordeling (Generalised Extreme Value 
Distribution) til beskrivelse af min/max (ekstremer) og deres forekomst 
er anvendelige på afstrømningsdata.  

• Kontinuerte målinger af følsomme variable som temperatur, 
ledningsevne, ilt og pH på udvalgte stationer vil forbedre muligheden for 
at konstatere tidlige effekter af klimaforandringer i forskellige måneder. 

• Indførelse af kontinuerte målinger af suspenderet stof på udvalgte 
stationer ser ud til være en god og følsom indikator for 
klimaforandringer (mere nedbør). 

• Det er en god ide at udvide overvågningsprogrammet med målinger af 
opløst organisk kulstof (DOC) på belastningsstationer (hav og sø), da 
der kan forventes stigende koncentrationer og stigende 
omsætningshastigheder af organisk stof og som følge deraf en større 
betydning af organisk bundne næringsstoffer. 

 
Der er behov for flere analyser af betydningen af klimaforandringer for 
næringsstofdynamik og –tab fra især landbrugsoplande. Desuden vil en 
tværgående analyse af klimaforandringers betydning for vandtemperatur og 
afledte effekter på stofomsætning og iltindhold i forskellige økosystemer 
(opland, grundvand, vandløb, sø, fjord) kunne afdække, hvilke økosystemer der 
vil blive mest udsat. 
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Torben Bramming Jørgensen, Erik Jeppesen, Søren Erik Larsen, Nicolaj 
Lindeborgh, Simon Marsbøll 
 

7.1 Sammenfatning 
 
Vandtemperaturen i søerne er steget signifikant siden 1989. De største 
stigninger er sket i sommerperioden, hvor vandtemperaturen er øget med ca. 
2ºC. I vintermånederne har der derimod været et svagt fald i den 
gennemsnitlige vandtemperatur, et fald, der kan knyttes til ændringer i NAO-
klimaindekset. Hen over sommeren og stort set året ud er temperaturen steget 
mere i overfladen end ved bunden. Det betyder, at søernes lagdeling bliver 
stærkere og varer længere. Den tendens er især tydelig for dybe store søer 
med en stabil vandsøjle. Når springlaget er etableret i længere tid, bliver 
udvekslingen af ilt mellem top og bund mindre med øget risiko for dårligere 
iltforhold ved bunden og dermed dårligere økologiske forhold i søerne. 
 
Med højere vandtemperaturer vil der ske markante ændringer i biologien i vore 
søer. Varmere vand vil favorisere mindre fisk, hvorved prædationen på 
dyreplanktonet bliver større. Reduktion i mængden af dyreplankton vil medføre 
en mindre græsning på alger og en større dominans af blågrønalger. De 
biologiske ændringer vil dermed medføre, at vandet bliver mere uklart, hvilket 
blandt andet vil forringe undervandsplanternes levevilkår. Konsekvensen af de 
biologiske ændringer vil være, at næringsstofkravene til søerne skal skærpes i 
kommende vandplaner for at opnå den ønskede tilstand. 
 
For at følge effekter af klimaændringer er der behov for at fastholde 
måleprogrammet på de intensive søer, hvor de største ændringer i biologien i 
klimasammenhæng kan forventes i marts - april og september - oktober. 
Resultaterne viser, at kendskab til artssammensætning er nødvendig, da 
ændringer i forekomst og indbyrdes fordeling blandt arter er væsentligt større 
end ændringer i den samlede biomasse, når temperaturen stiger.  
 

7.2 Introduktion 
 
Efter en indledende workshop, hvor mulige parametre og trends for 
klimarelateret udvikling i søerne blev diskuteret, blev der gennemført analyser 
af regionale temperatur- og iltdata i henholdsvis miljøcenter Ringkøbing og 
Roskilde.  

7 Søer 
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Efterfølgende har DMU behandlet temperatur- og opblandingsforhold i 20 
intensivt overvågede søer samt foretaget analyser for klimarelaterede trends for 
de biologiske parametre på såvel intensive som ekstensive NOVANA søer. 
 
Den første halvdel af kapitlet omhandler temperaturændringer og forandringer i 
søernes lagdeling siden 1989. I anden halvdel gennemgås nogle af de 
ændringer i de biologiske forhold i vore søer, som vi allerede nu kan se og 
måle. 
 

7.3 Temperatur, lagdeling og iltindhold 
 
Regionale analyser 
MC Ringkøbing har lavet en indledende undersøgelse af udviklingen i 
iltforholdene i bundvandet i 20 dybere midt- og vestjyske søer siden 1989. 
Søernes koncentrationsniveauer var noget forskellige, men der var en stort set 
entydig tendens til et faldende iltindhold.  
 
Det blev endvidere testet, om søernes lagdelingsdybde har ændret sig siden 
1989. Et eventuelt højere liggende springlag vil have betydning for iltforholdene, 
den interne fosforfrigivelse og livsbetingelserne generelt på søbunden. 
Variationen var stor blandt de undersøgte søer. I fire søer lå springlaget 
signifikant højere. I tre søer var der en klar tendens til et dybereliggende 
springlag, og i de 13 resterende kunne der ikke påvises nogen ændringer. Det 
kunne dermed ikke afklares, hvorvidt der har været en udvikling i 
springlagsdybden i de testede søer siden 1989.  
(Bilag MC Ringkøbing) 
 
I Miljøcenter Roskilde blev der gennemført en analyse af temperaturudviklingen 
i overflade- og bundvand i såvel dybe lagdelte som mere lavvandede ikke-
lagdelte nordsjællandske søer.  
 
Den årlige gennemsnittemperatur var steget i de fire testede søer siden 1989 - 
mest i overfladen, men også i et vist omfang ved bunden. Temperaturstigningen 
i overfladevandet var henholdsvis 0,05ºC per år (Arresø), 0,07ºC per år 
(Furesø), 0,09ºC per år (Tissø) og 0,1ºC per år (Bastrup Sø). Det svarer til en 
gennemsnitlig temperaturstigning i intervallet 0,5 til 1ºC over en 10-årig periode 
eller 1-2ºC siden 1989.  
 
 
 
 



IGLOO 

 

 53

Nationale analyser 
Som opfølgning på undersøgelserne i MC Ringkøbing og MC Roskilde har 
DMU gennemført en analyse af udviklingen i temperaturen i overflade- og 
bundvand samt ændringer i springlagsdannelsen i NOVANA-programmets 20 
intensive søer. Derudover er der foretaget en analyse af 
temperaturændringernes effekt på de biologiske forhold i søerne. 
 
Ændringer i temperaturen 
Analysen af temperaturmålingerne viste, at der har været stigende temperaturer 
i overfladevandet siden programmets start i 1989. Dette gælder både i 
lavvandede, mellemdybe og dybe søer. De største ændringer er sket i 
sommermånederne (3. kvartal), hvor vandtemperaturen i overfladevandet er 
steget omkring 2ºC i perioden 1989-2006. I efteråret (4. kvartal) er søerne også 
blevet varmere, hvorimod der faktisk har været et temperaturfald i 
vintermånederne (Figur 7.1).  
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Figur 7.1. Den generelle temperaturudvikling i overfladen i de 20 intensivt overvågede 
søer fra 1989 til 2006 beskrevet ved 25% (den lodrette stregs nederste punkt), 50% og 
75% fraktiler (den lodrette stregs øverste punkt) for første, andet, tredje og fjerde kvartal. 
 
Temperaturen i Danmark har været stigende igennem en længere periode, og 
specielt i de sidste 30 år er der observeret en kraftig stigende tendens i 
årsmiddeltemperaturen (Figur 7.2). Lufttemperaturen er imidlertid ikke den 
eneste faktor, der påvirker vandtemperatur og andre fysiske forhold i 
vandmiljøet. Vindforhold, vindstyrke, soltimer, nedbør og andre klimatiske 
faktorer har også en indflydelse på de fysisk-kemiske forhold i vandet. NAO-
indekset, der angiver trykforskellen mellem Azorerne og Island, er en af de 
væsentligste styrende mekanismer for klimaet på den nordlige hemisfære. NAO 
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har stor indflydelse på vindens retning og styrke i den nordatlantiske region og 
dermed også på Golfstrømmen, som igen har betydning for klimaet i Danmark. 
NAO er altså et klimafænomen, der på integreret vis påvirker både temperatur 
og vind over blandt andet Danmark. 
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Figur 7.2. Danmarks årsmiddeltemperatur fra 1873 til 2007 korrigerede værdier 
(Cappelen, 2008). 
 
I juli, august og september (3. kvartal) er klimaet i særlig grad præget af rolige 
vindforhold og høje temperaturer. I denne periode er søerne mest stabile og 
omrøringen mindst, uanset om søerne er dybe med ubrudt lagdeling eller 
lavvandede uden egentlig lagdeling. Siden midten af 1990´erne har sommer 
NAO-indekset været lavere end gennemsnittet. Vejret i Danmark har således i 
højere grad været påvirket af klimaet over det europæiske kontinent med 
varmere somre til følge (Osborne, 2008). 
 
Kraftigere påvirkning fra kontinentet i sommermånederne med højere lufttempe-
raturer til følge har bevirket den stigning i vandtemperaturen, som kunne 
konstateres i testmaterialets søer særligt i 3., men også i 4. kvartal (Figur 7.1). 
Temperaturen er altså generelt steget i søvandet om sommeren, men har 
overraskende nok haft en faldende tendens i vintermånederne.  
 
Når NAO er lav om vinteren, vil der være en mindre vindpåvirkning fra Atlanten. 
Klimaet i Danmark vil i sådanne tilfælde i højere grad være styret af kontinen-
talklimaet, som vil medføre lave temperaturer. Højere NAO vil bevirke kraftigere 
vestlige vinde og højere temperaturer i vintermånederne og dermed et mildere 
og vådere klima i Danmark. 
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Figur 7.3. Det årlige NAO-vinterindeks fra 1824 til 2007 samt løbende gennemsnit (8 år) 
(data fra Osborne, 2008). 
 
NAO-vinterindekset har generelt været højt (positive værdier) siden 1870 (Figur 
7.3). I en periode omkring 1990 var indekset særligt højt, og i disse år var 
vintrene i Danmark også meget varme. NAO-vinterindekset har haft en faldende 
tendens siden 1990, og vore analyser viser en signifikant sammenhæng med 
de faldende vandtemperaturer i vore søer i første kvartal siden 1989 både i 
overfladen og ved bunden. 
 
For at få et mere detaljeret billede af effekten af den øgede temperatur på 
søerne er der for perioden 1989-2006 foretaget en analyse af 
vandtemperaturens udvikling i forhold til søernes maksimumsdybde, areal og 
vandsøjlens stabilitet i overfladen og ved bunden (mht. nærmere omtale af 
vandsøjlens stabilitet henvises til bilag).  
Vandtemperaturen er faldet i søerne i første kvartal i både overflade- og 
bundvand uanset dybde, areal eller vandsøjlens stabilitet (Figur 7.1). I denne 
periode af året er søerne totalt opblandede, så derfor vil der ikke være nogen 
videre temperaturforskel mellem top og bund, og udviklingen i temperaturen er 
stort set identisk for overflade- og bundvand. Der er dog konstateret mindre 
forskelle i temperaturudviklingen mellem top og bund i den enkelte sø.  
 
I andet kvartal er udviklingen i temperaturen i overfladen og i bundvandet 
stadigvæk den samme. Dybe søer med stort vandvolumen (lille A/Z-værdi) har 
stort set uændrede temperaturforhold, mens temperaturen i lavvandede mere 
omrørte søer har været stigende. 
 
I tredje kvartal har der været en markant forøget vandtemperatur i overfladen i 
alle søer uanset dybde, areal og vandsøjlens stabilitet. I bundvandet er der i 
denne periode væsentlige forskelle. I de små lavvandede søer med hyppig 
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omrøring er temperaturen steget i samme omfang som i overfladen. I de dybere 
søer med mere stabil lagdeling er temperaturen ikke steget ved bunden i 
modsætning til udviklingen i overfladen – i de dybeste af søerne er der endda 
sket et fald i temperaturen. I fjerde kvartal er vandtemperaturen steget både i 
overfladen og ved bunden – mest markant i de lavvandede søer.  
 
Generelt er der blevet større forskel på temperaturen i overflade- og bundvand i 
de testede søer (signifikant), hvilket betyder, at søernes lagdeling er blevet 
mere stabil. Et mere stabilt springlag medfører dels, at springlaget ikke brydes 
op så ofte hen igennem sommeren, men også at lagdelingen ophører senere, 
og at lagdelingsperioden derfor bliver længere. Dette gælder såvel i lavvandede 
som dybere søer. Selv de lavvandede store søer, hvor vindpåvirkningen og 
dermed omrøringen er størst, har fået længere lagdelingsperioder. Den 
stigende vandtemperatur påvirker altså søerne imod mere stabile springlag af 
længere varighed. Vindpåvirkningen har en tendens til delvist at modvirke 
denne effekt, og i søer med størst vindpåvirkning vil temperatureffekten og 
springlagsændringen derfor være mindst. 
 
Generelt har de dybe søer med stort vandvolumen, lille eller ingen omrøring af 
vandet (stor stabilitet af vandsøjlen/lille A/Z-værdi), ikke haft så store 
temperaturstigninger som de mindre søer med hyppigere omrøring. Ligeledes 
er der en svag tendens til, at temperaturstigningerne ikke har været helt så 
store i søer med stort areal som i de små søer. 
 
I de dybe søer vil en tidligere og/eller hurtigere dannelse af det stabile springlag 
medføre, at temperaturen i bundvandet, når der ”bliver lagt låg på”, vil være 
lavere. Temperaturen i bundvandet i de to stabilt lagdelte søer har som nævnt 
været faldende i såvel 2. som 3. kvartal siden 1989.  
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Figur 7.4. Sammenhæng mellem temperaturudvikling (beskrevet ved 
hældningskoefficient for regressionslinje) og dybde (log-transf.), areal (log-transf.), og 
vandsøjlens stabilitet (A0,25/Zmax) i overflade- og bundvand for perioden 1989-2006. 
Positiv værdi indikerer stigende temperatur og negativ værdi faldende temperatur. Jo 
tættere værdien er på nul, desto mindre temperaturudvikling siden 1989. Jo højere A/Z-
værdi, desto mere ustabil vandsøjle.  
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Ændringer i springlagets dannelse og varighed 
Stabil og ubrudt lagdeling gennem hele sommerperioden er en central faktor for 
søers kemiske og biologiske forhold. I det foreliggende datamateriale er der to 
søer – Ravn Sø og Søholm Sø – som har et permanent springlag, der ikke 
bliver brudt op på noget tidspunkt i løbet af sommerperioden. I to søer i 
testmaterialet etableres der ikke et egentligt springlag. For de resterende 16 
temporært lagdelte søer er springlaget etableret dybere i løbet af testperioden, 
jo dybere søen er (R2 = 0,6). Der er tilsvarende en positiv sammenhæng 
mellem udviklingen i springlagsdybden og vandlagenes stabilitet (A/Z-værdi) R2 
= 0,4 – jo mere stabile springlag, desto dybere springlag (Figur 7.5).  
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Figur 7.5. Ændring i springlagsdybde i sommermånederne juni, juli og august som 
funktion af max. dybde, areal og A/Z-værdi (alle log-transformerede). Når værdien er 
positiv, ligger springlaget dybere i 2006 end i 1989. Sammenhængen omfatter de 16 
temporært lagdelte søer. De to stabilt lagdelte søer (Ravn Sø og Søholm Sø) er angivet 
med rødt.  
 
Der er stor variation i tidspunktet for springlagets start. Såvel fra år til år som fra 
sø til sø i det enkelte år. Af de 18 søer, hvor der etablerer sig en form for 
springlag i løbet af sæsonen, er startdatoen rykket frem i 9 søer, og i 9 søer er 
der en tendens til, at springlaget har etableret sig senere. Derimod er der klar 
overvægt af søer, hvor springlaget om efteråret brydes senere end tidligere. 
Kun i en enkelt sø er totalopblandingen rykket frem i året. Primært på grund af 
det varierende tidspunkt for springlagets etablering er der stor variation i den 
samlede springlagsperiode (data ikke vist), men generelt er springlagsperioden 
blevet længere.  
 
Der er tilsyneladende ikke nogen korrelation mellem tidspunktet for springlagets 
opbrud og søernes areal, men dog en tendens til. at springlagets opløsning er 
rykket længst i de lavvandede søer med ustabile vandlag (Figur 7.6). 
 



IGLOO 

 

 59

Max dybde (m) A/Z-værdiAreal (ha)

1 10 100 1 10 100 1.000 10.000

H
æ

ld
ni

ng
sk

oe
ff.

 fo
r 

re
gr

es
si

on

-1

0

1

2

3

4

5

6

0,1 1 10

 
Figur 7.6. Udviklingen i springlagets opbrud (tidspunktet for søernes totalomrøring) i 17 
undersøgte søer i forhold til maksimumsdybde, søareal og A/Z-værdi (max. dybde og 
areal er log-transformerede). Positiv værdi – senere ophør af lagdelingsperiode, negativ 
værdi tidligere ophør af lagdelingsperiode. 
 
Hurtigere opvarmning af overfladevandet og roligere vindforhold vil medføre, at 
springlaget etablerer sig højere i vandfasen. En modsatrettet tendens følger af, 
at eutrofieringen af de danske søer er blevet mindre i de seneste 20 år (Jensen 
et al., 2006, Søndergaard et al., 2002 & 2005). Den mindre eutrofiering har 
medført, at algemængden er reduceret, og vandet er blevet mere klart. Når 
vandet bliver klarere, trænger sollyset længere ned i vandsøjlen, og 
opvarmningen af vandmasserne rækker derfor længere ned i søen. Dette 
bevirker, at et eventuelt springlag etablerer sig dybere i søen. Ændringerne i 
springlagets dybde er altså forårsaget af en kombination af en udvikling i 
temperatur- og vejrforhold og en udvikling i eutrofiering og vandets klarhed. 
 
Den stigende vandtemperatur på op imod 2ºC på ca. 20 år – altså omkring 
0,1ºC pr. år – vil påvirke ilt- og omsætningsforhold. Iltforbruget bliver større, og 
med et reduceret iltniveau vil fosforfrigivelsen stige. Ændringer i søens interne 
processer kan altså have en eutrofierende effekt på miljøtilstanden i form af 
intern frigivelse af fosfor. Springlagets placering i vandsøjlen har betydning for 
udbredelsen af den zone under springlaget, som er potentielt iltfri. Et højere 
liggende springlag vil forøge denne zone, et dybereliggende lag vil gøre zonen 
mindre. Springlagets stabilitet påvirker imidlertid også omfanget af iltsvind. 
Bedømt ud fra testmaterialet er der en tendens til, at springlaget nu ligger 
dybere end tidligere og dermed, at den iltfrie zone er blevet mindre. Samtidigt er 
springlaget dog blevet mere stabilt, hvilket betyder, at den omrøring, som 
tidligere tilførte iltholdigt vand til bunden, nu er mindre hyppig og dermed, at 
sandsynligheden for iltmangel ved bunden er blevet større. Miljøcenter 
Ringkøbings indledende undersøgelser af udviklingen i iltforholdene under 
springlaget i et udvalg af midt- og vestjyske søer tyder på, at iltforholdene er 
blevet dårligere siden 1989 (Bilag MC-Ringkøbing). 
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En videre analyse af udviklingen i iltforholdene vil kunne klargøre eventuelle 
ændrede omsætningsforhold af betydning for den interne næringsstofbalance 
og eutrofieringen af søerne og dermed mulige ændringer i søernes samlede 
økologiske respons. 
 

7.4 Biologisk respons (plankton og fisk) 
 
Overvågningsdata har i andre studier været anvendt til at beskrive, hvordan 
ændringer i temperaturen kan påvirke planktonet i søerne. Tidsserierne er dog 
ikke de bedst egnede til dette formål, fordi de er etableret for at vurdere 
effekterne af ændringer i næringsstoftilførslen, som påvirker plankton. Desuden 
er der siden 1989 sket meget markante ændringer i næringsstofniveau 
(Søndergaard et al., 2002 & 2005) og i planktonet (Jeppesen et al., 2002 & 
2005) som følge af belastningsreduktionen. Det er derfor vanskeligt at adskille 
effekter af små ændringer i temperaturen fra store ændringer i 
næringsstoftilførslen. Men på sigt er tidsserierne unikke og vil kunne give helt 
uvurderlige og mere præcise vurderinger af effekten af klimaændringer og 
samspillet mellem klimaeffekter og næringsstofeffekter. Vi har derfor i denne del 
af projektet valgt en anden strategi – nemlig multipel regression på alle 
overvågningsdata fra ferskvandssøer i Danmark større end 10 ha. Der er 
således analyseret mere end 250 søer og 800 sø-år. Vi har inkluderet de 
centrale styrende faktorer såsom koncentrationen af totalfosfor og totalkvælstof 
i overfladelaget, søernes middeldybde og vandtemperaturen i overfladelaget. 
 
Resultater af analyser på data fra højsommeren (august) er vist som et første 
eksempel (Figur 7.7). Mens der er en relativ beskeden effekt af temperaturen 
på klorofyl a og fytoplanktons biovolumen (biomasse), er der stor effekt af 
ændringer i temperaturen på fytoplanktonets sammensætning. Især kiselalger, 
men også grønalger, er meget negativt relateret til stigende temperatur, mens 
blågrønalger og furealger er stærkt positivt relateret til temperaturen. Der er tale 
om meget markante effekter af temperaturen på disse sidstnævnte 
fytoplanktonklasser, og blandt blågrønalgerne er især de kvælstoffikserende 
blågrønalger følsomme over for ændringer i temperaturen i august. Vi kan altså 
forvente markante ændringer i fytoplanktonet, når det bliver varmere – blandt 
andet en større dominans af blågrønalger. Skiftet i algemængde og -
sammensætning er relateret til, at stigende temperaturer forårsager markante 
ændringer i zooplanktonet i retning af mindre arter og dermed mindsket 
græsningskapacitet på store alger såsom blågrønalger. Både størrelsen af 
vandlopper (copepoder) og dafnier (cladoceer) og andelen af de store og 
effektive græssere af slægten Daphnia blandt dafnier mindskes med øget 
temperatur, ligesom zooplankton:fytoplankton biomasse-ratioen og ikke mindst 
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cladoceer:fytoplankton biomasse-ratioen bliver mindre (dog ikke alle 
signifikante). Vi får altså mindre og færre dafnier per enhed af fytoplankton og 
dermed ringere græsningskapacitet. Årsagen hertil er uden tvivl et øget 
prædationstryk fra især fisk. Overvågningsdataene tyder da også på, at 
mængden af fiskeyngel gennemgående er større i de varme somre end i kolde 
somre, men en nøjere analyse har ikke kunnet gennemføres inden for de 
tidsmæssige og økonomiske ressourcer i projektet. 
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Figur 7.7. Multiple regressioner mellem forskellige planktonvariable (loge-
transformerede) og totalfosfor, totalkvælstof og vandtemperaturen i overfladelaget samt 
søens middeldybde – alle loge-transformerede. Når værdien er positiv, er der en positiv 
effekt af en given variabel (når de øvrige variable også er inkluderet) og omvendt hvis 
negativ. Alle data er fra august. Signifikante værdier er angivet med *. (Jeppesen et al., 
2008)  
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For udvalgte biologiske variable har vi gennemført en tilsvarende analyse af 
data fra hele året, hvor regressionerne er gennemført på månedsbasis. 
Resultaterne er vist i figur 7.8.  
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Figur 7.8. Multiple regressioner (på månedsbasis) mellem klorofyl a på den ene side og 
totalfosfor, totalkvælstof og vandtemperaturen i overfladelaget samt søens middeldybde 
– alle loge-transformerede. Figuren viser hældningskoefficienterne for de fire variable. 
Når værdien er positiv, er der en positiv effekt af en given variabel (når de øvrige 
variable også er inkluderet) og omvendt, hvis den er negativ. 
 
Klorofyl a stiger med temperaturen fra februar til november undtagen i maj, hvor 
den aftager. Der kan altså forventes flere alger i vandet ved et givet fosfor- og 
kvælstofniveau, når temperaturen stiger i perioden fra februar til november 
(med undtagelse af maj måned). Størst positiv effekt ses i marts og september. 
Vandet bliver altså mere grumset, når temperaturen stiger alene på grund af 
større algevækst. 
 
I maj bliver vandet mere klart i mange søer. Det kan forklares ved ændringer i 
zooplankton og specielt dafnie-slægten Daphnia. For Daphnia er der i foråret og 
specielt i maj en meget positiv effekt af temperaturen (Figur 7.9).  
 
Der kommer altså flere dafnier og dermed større græsning på algerne og mere 
klart vand i maj, men færre senere på sommeren og i efteråret. Også størrelsen 
af vandlopper og dafnier aftager markant i sommermånederne, når 
temperaturen stiger (data ikke vist).  
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Figur 7.9. Multiple regressioner (på månedsbasis) mellem biomassen af dafnier 
repræsenteret ved slægten Daphnia på den ene side og totalfosfor (overflade), 
vandtemperaturen i overfladelaget samt søens middeldybde(Z) – alle loge–
transformerede – på den anden side. Figuren viser hældningskoefficienterne for de tre 
variable. Når værdien er positiv, er der en positiv effekt af en given variabel (når de 
øvrige variable også er inkluderet) og omvendt hvis negativ. 
 
Dette peger alt sammen på et større prædationstryk fra fisk om sommeren, nok 
både på grund af mere yngel og større prædation fra ”ældre” fisk, når 
temperaturen stiger. Der bliver altså mindre græsning på fytoplanktonet (færre 
vandlopper og dafnier) om sommeren og dermed flere alger for en given 
mængde næringsstof.  
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Figur 7.10. Beregnede værdier for blågrønalger for forskellige temperaturer i de 
forskellige måneder (1-12) for en sø med en koncentration på 100 µg l-1 (året igennem) 
og en middeldybde på 3 m ved anvendelse af en multipel regressionsmodel. Specielt 
store ændringer med temperaturen ses i juli, august og september. 
 
En lille stigning i temperaturen øger biomassen af blågrønalger især i 
sensommeren og efteråret, hvor vi kan forvente de største temperaturændringer 
i fremtiden (Figur 7.10). 
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Resultater af IGLOO-analyser sammenholdt med andre undersøgelser 
Det kan altid diskuteres, om multiple regressioner giver et sikkert billede af de 
ændringer, som kan forventes, når temperaturen stiger. Dels er der risiko for 
indflydelse af autokorrelation, og dels kan der være tale om andre relationer 
end simple lineære. Dertil kommer, at de ikke tager højde for, at nye arter kan 
komme ind og andre forsvinde, når det bliver permanent varmt. For fisk er der 
risiko for, at karpen kan blive en dominerende fisk, og det kan give markante 
ændringer i søernes økosystem.  
 
Det er derfor klogt også at se på, hvordan det ser ud, når man ser på en 
geografisk klimagradient. Hvordan ser det ud andre steder?  
En analyse gennemført på en række europæiske søer (fra Nordsverige til 
Spanien) peger ligesom de danske overvågningsdata klart på et øget 
prædationstryk fra fisk på zooplankton, og dermed mindskes græsningen på 
fytoplanktonet under varmere forhold (Gyllström et al., 2005).  
 
Forholdet mellem biomassen af fisk og zooplankton øges, når man går fra nord 
til syd, og forholdet mellem zooplankton og fytoplankton aftager følgelig 
markant. Vi fandt en øget biomasse af alger og klorofyl a med øget temperatur 
på baggrund af det danske datamateriale. Det samme ses, når man 
sammenligner data fra et stort antal søer i Florida og Danmark, hvor der hele 
sommeren igennem typisk er flere alger per enhed af totalfosfor i søer i det 
varmere Florida – også i juli og august, selvom lysforholdene er nogenlunde de 
samme i de to lande (Data ikke vist, Jeppesen et al. upubliceret).  
 
Analyser af fisk langs en længdegradient i Europa (Heibo et al., 2005; 
Lappalainen et al., 2008) peger ligeledes på, at fisk af en given art (f.eks. skalle 
og aborre) er mindre, når de som følge af øget temperatur gyder tidligere og 
lever kortere. Det betyder flere små fisk og større prædationstryk på 
zooplankton, da fødeindtag per biomasse stiger markant med aftagende 
størrelse. Dertil kommer, at flere fisk bliver omnivore (altædende), og en del 
spiser alger på bunden og på planternes overflade. Dermed kan de opretholde 
en høj tæthed, hvilket øger risikoen for, at zooplankton bliver ædt. Således har 
sammenlignende studier i søer i Uruguay og Danmark vist, at der er 5-10 gange 
flere fisk i vegetationen i søer i det varmere Uruguay end i Danmark (Meerhoff 
et al., 2007). Det betyder øget risiko for zooplankton, som nu ikke længere kan 
gemme sig i vegetationen i dagtimerne. Effekten er, at græsningen på 
fytoplankton mindskes, og vandet bliver mere uklart. Det forklarer også, hvorfor 
selv en stor dækningsgrad af undervandsplanter i søer i Florida ikke fører til 
klart vand, som det er tilfældet i dag i danske søer – men nok i mindre grad i et 
fremtidigt varmere klima (Jeppesen et al., 2007). 
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7.5 Anbefalinger 
 
Vandmiljøplanens overvågningsprogram er bredt sammensat og omfatter såvel 
fysiske, kemiske som biologiske parametre i et tæt sammenspil. Overvågnings-
programmet er et dynamisk program, som løbende er blevet justeret i forhold til 
vidensbehov.  
 
En meget væsentlig kvalitet i programmet er de standardiserede målemetoder 
og den hyppige målefrekvens for programmets intensive stationer. 
Regelmæssige målinger med relativ hyppig frekvens i et repræsentativt antal 
lokaliteter sikrer, at vi er i stand til at følge udviklingen i miljøet i det enkelte år 
og fra år til år. Samtidigt sikrer de intensive stationer, at man kan sætte de 
talrige ekstensive stationer, som programmet også omfatter, ind i den rigtige 
sammenhæng. Man har med de intensive stationer et skelet af kontinuert viden, 
som de enkeltstående ekstensive målinger kan hægtes op på. De intensive 
stationer har endvidere sikret, at der i dag eksisterer en unik tidsserie af data, 
som gør det muligt at vurdere miljømæssige samspil i de sidste tyve år og 
ændringer i disse – herunder at kunne påvise klimarelaterede ændringer i vort 
miljø siden 1989. Analysen af udviklingen i temperatur- og springlagsforhold er 
et eksempel på dette. 
 
Klimarelaterede anbefalinger til den fremtidige overvågning af søer: 
• For at følge effekter af klimaændringer på de biologiske forhold er der 

behov for at fastholde måleprogrammet på de intensive søer. I 
klimasammenhæng kan de største ændringer i biologien forventes i marts-
april og september-oktober, mens måleprogrammet i klimasammenhæng 
kunne reduceres i juli og august. 

• Resultaterne viser klart, at kendskab til sammensætningen af fytoplankton 
er nødvendig, da den ændres meget mere end biomassen af alger, når 
temperaturen stiger. Det er altså ikke nok at måle klorofyl a. I denne 
sammenhæng er zooplankton tillige et meget væsentligt og helt nødvendigt 
led i moniteringen.  

• Det vil endvidere være ønskeligt, at fiskeundersøgelserne bliver 
opprioriteret, hvilket blandt andet kan ske ved at gennemføre dem oftere 
samt at undersøge fiskeyngel i en eller anden form. Ændringer i temperatur 
forventes at medføre store ændringer i fiskebestandens sammensætning og 
størrelse og af den effekt, som fiskene har på de øvrige biologiske forhold.  

• Til måling af klimarelaterede ændringer er de relevante ikke-biologiske 
parametre allerede omfattet. I søer vil ilt- og temperatur fortsat være 
centrale parametre, som danner rammen for udvikling af blandt andet 
næringsstoffer.  
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• Det intensive program sikrer en solid vidensindsamling både med kort og 
lang tidshorisont. For et mere detaljeret kendskab til de enkelte parametres 
udvikling igennem året er det nødvendigt med endnu hyppigere målinger 
hele året rundt. Automatiske sensorer kan dermed være interessante og 
kan eksempelvis etableres ved de tyve intensive søer, således at man har 
mulighed for at følge blandt andet ilt- og temperaturudviklingen løbende. 
Vore analyser viser, at det er vigtigt ikke blot at følge de fysisk-kemiske 
forhold i overfladen, men også ned igennem vandsøjlen. 
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Jørgen L. S. Hansen, Mikael Hjorth Jensen, Per Andersen 
 

8.1 Sammenfatning  
 
I løbet af det 21. århundrede forventes klimaet over hele jordkloden at ændre 
sig radikalt som følge af den stigende koncentration af drivhusgasser i 
atmosfæren. Igennem de sidste 15-20 år er klimaet i Danmark blevet markant 
varmere, hvor overvågningsdata viser, at vandtemperaturen er steget 1-3ºC. 
Denne temperaturstigning er sket væsentligt hurtigere end den generelle 
globale temperaturstigning, og dermed kan biologiske og fysiske data fra 
miljøovervågningen i Danmark give et fingerpeg om, hvorledes 
klimaændringerne i fremtiden vil påvirke havmiljøet, og hvorledes denne 
udvikling kan overvåges. 
 
Ud over udviklingen i temperatur, er lagdelingsstyrken i vandsøjlen, vandets 
iltindhold og timing af forårsopblomstring af fytoplankton blevet analyseret for 
perioden fra slutningen af 1970´erne og frem til 2006. Den største 
temperaturstigning er sket i sensommeren og efteråret, hvor vandtemperaturen 
er steget ca. 2ºC. Fra 1990´erne er saltlagdelingsstyrken i Bælthavet blevet 
gradvis stærkere og toppede omkring 2000, hvor differencen mellem 
saltindholdet i bundvand og overfladevand var 4 promille højere end i 
begyndelsen af perioden. Forårsopblomstringen af fytoplankton optræder 
generelt tidligere og tidligere i de danske farvande, og dette fænomen er 
sammenfaldende med den stigende temperatur, om end det ikke er realistisk, at 
en temperaturstigning på 2ºC i sig selv kan medføre, at forårsopblomstringen 
indtræder 3-6 uger tidligere; desuden er relationen til ændringerne i 
lagdelingsstyrken ikke klarlagt. Endvidere er der indikationer på, at 
klimaforandringerne har skabt grundlag for, at nye planktonarter er ved at 
etablere sig i de danske farvande – potentielt med store konsekvenser for 
økosystemer og erhverv. 
 
I bundvandet er iltindholdet blevet gradvist reduceret gennem de sidste 25 år i 
iltsvindssæsonen og var ca. 50 µM lavere omkring år 2000 end i begyndelsen af 
perioden. Den faldende iltkoncentration og stigende hyppighed af iltsvind er 
nøje koblet til klimaændringerne fra 1980´erne og frem. Stigende temperaturer 
reducerer transporten af ilt gennem de danske farvande, og samtidigt betyder 
højere temperaturer, at der er et større respiratorisk iltforbrug i vandsøjlen og i 
havbunden. Modelberegninger viser, at temperaturstigningen i et normalt år, 
defineret som de klimatiske forhold i 2001-2003, alene kan forklare en reduktion 
i iltindholdet i iltsvindsperioden på 20-30 µM. Hertil kommer, at den øgede 
lagdelingsstyrke i vandsøjlen i perioden medvirker til en ringere ventilering af 

8 Marine områder 
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bundvandet. Der er derfor solid grund til at antage, at de positive effekter af de 
senere års reduktioner i eutrofieringsniveauet er blevet modvirket af 
klimaændringerne i en sådan grad, at iltforholdene samlet set er forværret fra 
begyndelsen af 1990´erne og frem. 
 
Analyserne af disse få parametre viser, at klimaet har ændret sig i den periode, 
hvor havmiljøet er blevet overvåget, og at præmisserne for at beskytte 
havmiljøet ændrer sig i takt med klimaet. Som alle andre steder på jorden 
forventes klimaændringerne at påvirke økosystemet i havet omkring Danmark 
negativt i væsentlig grad, og dette understreger nødvendigheden af biologiske 
og fysiske data for at kunne følge og reagere på denne udvikling. 
 

8.2 Introduktion 
 
Det klima, der i fremtiden forventes i Østersøregionen, findes i nutiden i Syd- og 
Mellemeuropa, og det må forventes, at der vil ske store ændringer i floraen og 
faunaens sammensætning. Men på nuværende tidspunkt er det ikke muligt at 
forudsige, hvilke konkrete ændringer der vil ske i de biologiske samfund, bl.a. 
fordi en lang række andre faktorer end klimaet spiller ind på arters 
udbredelsesmønstre. Hertil kommer, at i det marine miljø er der endnu 
utilstrækkelig viden om relationen mellem temperatur og de enkelte arters 
udbredelsesmønstre. 
 
Klimaændringer i det terrestriske miljø kan beskrives med integrerende 
parametre for økologiske processer såsom vækstsæsonens længde, tidspunk-
tet for løvudspring – parametre hvor man allerede på nuværende tidspunkt kan 
påvise væsentlige klimaeffekter. På tilsvarende vis kan klimaændringer i det 
marine miljø beskrives med parametre såsom hydrografi og eutrofieringsniveau, 
som indirekte er styret af klimaet. Disse parametre er mere betydende end 
temperaturen, når det gælder de enkelte arters udbredelsesmønstre. I den 
hidtidige overvågning er der af integrerende parametre målt primærproduktion, 
fytoplanktonbiomasse, zooplanktonbiomasse, makrofytdækning, biomasse af 
macrozoobenthos samt diverse mål for biodiversiteten, som kan beregnes ud 
fra artsspecifikke data. Disse parametre har vist sig generelt at være gode 
indikatorer for eutrofieringstilstanden, mens relationen til temperatur er stort set 
ukendt. Temperaturpåvirkninger kan dokumenteres ved en række 
temperaturfølsomme parametre som f.eks. sekundær-produktion og respiration. 
Disse parametre har ikke indgået i de hidtidige overvågningsprogrammer. 
 
Formålet med dette projekt er, på baggrund af eksempler, at vurdere om de 
data, der er blevet indsamlet under tidligere overvågningsprogrammer, kan 
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dokumentere klimatiske ændringer i de danske marine miljøer. Desuden skal 
projektet undersøge, om klimaforandringer yderligere kan beskrives ud fra 
ændringer i parametre, som ikke indgår i det nuværende overvågningsprogram. 
Analyserne med henblik på at finde velegnede indikatorer for klimaforandringer i 
det danske marine miljø er sket med baggrund i en opdeling i kystnære og åbne 
områder. Fra de kystnære områder er der foretaget en række beregnings-
eksempler på parametrene: lagdelingsstyrke, iltkoncentration og tidspunktet for 
forårsopblomstringen. I de åbne områder er analyserne koncentreret omkring 
klimabetingede langtidsændringer i de hydrografiske forhold, som påvirker 
iltkoncentrationen i de indre danske farvande. Parametervalget er først og 
fremmest motiveret af, at der er meget få biologiske målinger i de danske 
farvande, som er et meget dynamisk område. De nævnte ikke-biologiske 
parametre har en væsentlig indflydelse på de biologiske processer. Springlaget 
er styret af lokale og regionale klimatiske forhold både over kortere og længere 
tidshorisonter, og dets dynamik er særdeles vigtig for den sæsonmæssige 
succession i de frie vandmasser samt for iltkoncentrationen i de dybere dele af 
de danske farvande.  
  

8.3 Data og metoder  
 
Den nationale analyse af data fra de åbne dele af de indre danske farvande er 
centreret omkring ændringer i vandtemperatur igennem de sidste 30 år og den 
mulige indflydelse heraf på springlagsdynamikken og iltforholdene i de dybere 
dele af Bælthavet, hvor der findes lange tidsserier. Følgende stationer er 
inddraget: 432, 443, 450, 925, 935, 939, 20925, 30006, 41007, 6700009, 
6700053 (kort i Bilag). Fra det nordlige Kattegat er der inddraget data fra 
stationerne 905, 1001, 1002, 1004, 1007, 1008 (kort i Bilag).  
 
En regional analyse af temperatur- og springlagsforholdene i de fynske 
kystvande har inddraget 17 åbne og delvis åbne stationer (kort i bilag), hvoraf 
kun 6700009 er fælles med ovennævnte nationale analyse. 
I hvor høj grad forårsopblomstringen er fremrykket de sidste 20-30 år er baseret 
på 1) tidsserier af kulstofbiomasse på to intensive stationer i nordlige og sydlige 
Lillebælt og tidsserier af 2) klorofyl a på 8 af ovennævnte 17 fynske stationer og 
på samtlige DK-stationer (ca. 100), som findes i STOQ-databasen. Som 
indikator for hvornår forårsopblomstringen begynder, er der arbejdet med 
forskellige kriterier: det dagsnummer i perioden januar-marts, hvor 
kulstofbiomassen første gang er ≥ 50 µg C/l, og hvor klorofylindholdet er ≥ 3 
eller ≥5 µg/l. 
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Desuden er der foretaget yderligere en række regionale analyser af temperatur-
udviklingen, vandsøjlens stabilitet og iltindhold, som kort refereres i det 
følgende og er vedlagt i bilaget til rapporten. 
  

8.4 Temperatur, lagdeling og iltforhold 
 
Analyser af regionale dataserier 
Nedenfor nævnes hovedresultaterne af de regionale analyser af udviklingst-
endenser i perioder inden for tidsrummet fra 1975 og frem til 2006, bortset fra 
MC Odense’s bidrag, der indgår i hovedteksten. Bidrag fra regionerne findes i 
deres fulde længde i bilaget til rapporten. 

 
• Temperaturen er steget i alle de analyserede vandområder: Vadehavet, 

Flensborg og Aabenraa Fjord (Bilag MC Ribe), Vesterhavet, Nissum 
Fjord og Ringkøbing Fjord (Bilag MC Ringkøbing), Vejle fjord, Horsens 
Inder og Yderfjord samt i det nordlige Lillebælt (Bilag MC Århus) og 
Thisted Bredning i Limfjorden (Bilag MC Aalborg). Stigningen var i en 
del tilfælde statistisk signifikant enten som årsgennemsnit eller for 
udvalgte sæsoner. 

 
• Der er sket en signifikant stigning i vandsøjlens stabilitet i Nybøl Nor og 

i Flensborg og Aabenraa Fjorde samt i Limfjorden (Bilag MC Ribe og 
MC Aalborg). 

 
• Iltindholdet har vist en generel faldende tendens i Vesterhavet og 

Nissum Fjord (Bilag MC Ringkøbing). Der var et markant stigende antal 
iltsvindsdage i Flensborg og Aabenraa Fjord (Bilag MC Ribe). 

  
• Der er fundet en signifikant fremrykning af forårsopblomstringen af 

fytoplankton. Dette vurderet dels mht. kulstofbiomassen ud fra tidsserier 
på st. 6870 i Århus Bugt (Bilag MC Århus) og st. SLB43 i Sydlige 
Lillebælt, dels mht. klorofyl a ud fra tidsserier på en lang række 
stationer rundt om Fyn og dels ud fra det samlede nationale datasæt i 
databasen STOQ (Bilag MC Ribe, omtalt i hovedteksten). 

 
 
Analyser af dataserier fra de åbne indre danske farvande 
 
Temperaturudvikling 
Temperaturen i de indre danske farvande er steget ca. 1-1,5ºC i løbet af de 
seneste 30 år (Ærtebjerg et al., 2007, figur i bilag). I det vand, der strømmer ind 
fra Skagerrak ved Kattegat-Skagerrak fronten og bliver til bundvand i Kattegat 
(her defineret som gennemsnittet af station 905, 1001, 1002, 1004, 1007 og 
1008 i vanddybden fra 15-45 m), er temperaturen i august steget med ca. 1,5ºC 
vurderet ud fra trenden i perioden 1980–2006 (Figur 1). Temperaturudviklingen 
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er dog ikke signifikant for hele perioden (kun 1985-2006) og viser markante 
mellemårlige variationer. 
 

 
 
Figur 8.1. Vandtemperaturen omkring Kattegat-Skagerrak fronten som middelværdi for 
august i perioden 1975-2006. Trendline (blå) fundet ved 3-D smoothing (Loess). 
 
Lokalt er der eksempler på en lidt højere stigning i vandtemperaturen. Fra 
Århus Bugt, st. 170006, findes en lang tidsserie af temperaturmålinger. I 
iltsvindssæsonen fra august til oktober er temperaturen i overfladevandet steget 
med næsten 3ºC over de seneste 30 år, og tilsvarende er bundvandets 
temperatur (vandsøjlen under springlaget) steget ca. 2°C (Figur 8.2, venstre). 
Tilsvarende 30-års tidsserier i kystvandene rundt om Fyn viser også en markant 
stigning i temperaturen i iltsvindssæsonen, her juli-november (Figur 8.2, højre). 
Siden 1975 er temperaturen således steget godt 2°C i overfladen og 1°C i 
bundvandet. 
 



IGLOO 

 

72 

År
1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

Te
m

pe
ra

tu
r

10

11

12

13

14

15

16

17

 
 

 
Figur 8.2. Vandtemperaturen i Århus Bugt i august-oktober (venstre) og i fynske 
kystvande i juli-november (højre) i overfladevandet (åbne symboler) og bundvandet 
(lukkede symboler). Trendliner er fundet ved 3-D smoothing (Loess). 
 
Temperaturen er den primære parameter, der påvirkes af klimaændringerne. 
Direkte målinger af temperaturen er en indlysende forudsætning for at kunne 
følge udviklingen. Samlet set er der sket en generel stigning i vandtemperaturen 
i de åbne farvande på 1-3°C igennem de sidste 30 år, hvilket er væsentlig mere 
end udviklingen i den globale temperatur. Temperaturen er især steget de 
sidste 10 år. For perioden fra august til oktober, som er den periode, hvor 
chancen for iltsvind er størst, er stigningen generelt tilsvarende og i nogle 
områder endda mere markant (Josefson et al., 2006). Hvis temperaturen i de 
danske farvande fulgte den globale trend, skulle de registrerede temperaturer 
omkring årtusindeskiftet først indtræffe om 20-40 år. Dette viser, at der i tillæg til 
den generelle globale temperaturudvikling, forekommer regionale svingninger i 
temperaturen over en tidsskala på dekader. Fortsætter dette mønster vil der i 
dette århundrede forekommer flerårige perioder, hvor temperaturen vil afvige 
væsentligt fra den generelle temperaturstigning. Den varmeperiode, som 
Danmark har oplevet gennem de sidste 10 år, kan dermed give et fingerpeg om 
temperatureffekter på det marine miljø i fremtiden, samt hvilke typer data der 
kan anvendes til at følge denne udvikling.  
 
Udvikling i styrken af saltspringlaget 
Springlagsstyrken, som betegner stabiliteten af vandsøjlen er afgørende for 
strukturen af det pelagiske økosystem og for ventileringen af bundvandet. 
Hydrografien bliver direkte og indirekte påvirket af klimaet og forhold, som 
vandsøjlens stabilitet/blanding kan have en større indflydelse på økosyste-
merne end temperaturen i sig selv. Styrken af springlaget i Bælthavet viser 
karakteristiske sæsonsvingning med den skarpeste lagdeling i sommerhalvåret 
fra maj til oktober (Figur i bilag). Langtidsudviklingen (1975-2006) af 



IGLOO 

 

 73

springlagets styrke på en lang række stationer i Bælthavet og Århus Bugt viser 
stort set samme udvikling fra slutningen af 1980´erne til år 2000 (Figur 8.3). 
Omkring år 2000 var gradienten i saltholdighed i iltsvindsperioden ca. 4 promille 
større, end det var tilfældet i slutningen af 1980´erne. I de sidste år er der atter 
sket en svækkelse af styrken af saltspringlaget. 
 
 

 
 
Figur 8.3. Trendlinier for udviklingen af saltgradienten på tværs af springlaget på 
stationer i Bælthavet (blå linie repræsenterer gennemsnit af 17 stationer i de fynske 
kystvande) samt Århus Bugt (røde linier) i iltsvindsperioden (juli-november). 
 
Udviklingen i vandsøjlens stabilitet i Bælthavet, og dermed den reducerede 
blanding mellem overflade- og bundvandet gennem de sidste 20 år, er sket stort 
set parallelt med udviklingen i temperaturen. Udviklingen er et regionalt 
fænomen, og den øgede saltlagdeling er ikke direkte koblet til temperaturen. 
Hvilke klimatiske faktorer, og samspil af faktorer, der ligger bag denne udvikling 
i hydrografien er indtil videre ukendt, men udstrømningen af ferskvand fra 
Østersøen er en væsentlig faktor ligesom vindforholdene. Der er således andre 
klimatiske elementer end temperaturen i regionen som har påvirket 
langtidsudviklingen i hydrografien. 
 
Langtidsudvikling i iltforhold 
Udviklingen i iltkoncentrationen i hele bundvandsvolumen i Bælthavet i 
september måned, hvor årets minimumskoncentrationer oftest forekommer, 
viser ud over store mellemårlige variationer en signifikant faldende trend fra 
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1975 med ekstremt lave iltkoncentrationer i årene fra 1999-2003 (Figur 8.4; 
1981 er formodentlig en outlier – se figurtekst). Trenden viser, at der er omkring 
50 µM mindre ilt i bundvandet i 2000, end der var omkring 1975. Udviklingen er 
således sket parallelt med, at vandtemperaturen er steget og blandingen af 
vandsøjlen er blevet mindre. Relationen mellem temperatur, ilt og blanding er 
diskuteret nærmere i det følgende. 
 

 
 
Figur 8.4. Udviklingen i iltkoncentration under springlaget (midt i bundvandsvolumenet) i 
det centrale Bælthav (st. 925, 935, 939, 20925, 6700009) i september udtrykt som 
månedsmiddel. Observationen fra 1981 er kun baseret på én måling og kan betragtes 
som en outlier. 
 
Modellering af temperaturens betydning for iltforholdene i de sidste 30 år 
Relationen mellem temperaturen og iltforholdene i perioden 1974–2006 er 
analyseret med en dynamisk model, som beskriver iltforholdene ud fra respira-
tionsprocesser i havbunden og i bundvandet i forhold til temperatur og vandets 
opholdstid. Modellen er anvendt til at analysere direkte (temperatur) og indirekte 
(klimaets indflydelse på hydrografien) effekter af klimaændringerne på udvik-
lingen i iltforholdene i bundvandet i Bælthavet (Hansen & Bendtsen, 2006;  
Bendtsen et al, 2008). Input i modelleringen af de historiske iltforhold i Bælt-
havet er vandtemperaturen, før vandet bliver til bundvand ved Kattegat – Ska-
gerrak fronten, opholdstiden (beregnet med en 3-D model; Hansen & Bendtsen, 
2006; Bendtsen et al., 2008) og iltkoncentrationen. Der findes kun modelkørsler 
fra årene 2001-2003, og temperaturens indvirkning på iltkoncentrationen i 
perioden fra 1975 er derfor baseret på modelkørsler, der er forceret med 
vandstand og klimadata fra 2001 og 2002 (to scenarier), hvor temperaturen blev 
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modificeret med de observerede temperaturer ved Kattegat-Skagerrak fronten i 
august i perioden 1974–2006 (Figur 8.5 øverst). Ud fra de hydrografiske forhold 
i 2001 er det muligt at modellere iltkoncentrationen i september i Bælthavet ud 
fra vandtemperaturen i august i det nordlige Kattegat, og tilsvarende er det 
muligt at modellere iltkoncentrationen i oktober måned i Bælthavet ud fra de 
hydrografiske forhold i 2002 (Figur 8.5 midt og nederst). Modellering er altså 
foretaget under forudsætning af, at klimaet i hele perioden har været som i 2001 
(Figur 8.5 midt) og 2002 for henholdsvis september og oktober (Figur 8.5 midt 
og nederst). Resultaterne baseret på 2001 viser variationer omkring 
middelværdien af iltkoncentrationen på 20-25 µM (0,64-0,8 mg/l) dog med en 
faldende trend. Tendensen indikerer, at der over en 30-årig periode på 
baggrund af temperaturændringerne kan forventes en reduktion i iltforholdene i 
bundvandet på ca. 20 µM eller 0,6 mg/ l. Hvis hydrografien derimod havde 
været som i 2002 hvert år, ville reduktionen over de sidste 25 år være ca. 30 
µM eller ca. 1 mg/l som følge af den generelle temperaturstigning. 
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Figur 8.5. Øverst: Udviklingen i vandtemperatur ved Kattegat-Skagerrak fronten i august 
1974-2006. Midten: Modellerede anomalier i bundvandets iltkoncentration i Bælthavet i 
september. Koncentrationen er modelleret ud fra en klimatisk forcering som i august og 
september 2001, men med en temperatur som vist øverst. Nederst: Modellerede 
anomalier baseret på klimatisk forcering med data fra 2002. Figuren i midten og nederst 
angiver afvigelsen af iltkoncentration fra middelkoncentrationen observeret i perioden. 
Den blå kurve angiver trenden (Loess smoothing). 
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Lagdelingsstyrke og iltforhold i Bælthavet 
Den gennemsnitlige iltkoncentration i bundvandet i september måned er 
relateret til styrken af lagdelingen. Observationer af iltkoncentrationen korrigeret 
for årlige variationer i vandtemperaturen viser en negativ korrelation med 
styrken af saltspringlaget (Figur 8.6). Ved difference på 0-8 promille mellem 
overfladelaget og bundlaget har iltkoncentrationen i september måned været 
omkring 150 µM, når saltgradienten hen over springlaget bliver større end 8 
promille falder iltkoncentrationen med ca. 7 µM for hver promille, differencen 
mellem bunden og overfladen stiger. Den kraftigere lagdeling observeret 
omkring år 2000 (ca. 4 promille i saltgradient) ville ifølge denne relation give et 
lavere iltindhold i bundvandet på ca. 28 µM end i slutningen af 1980´erne.  
 
Ovenstående analyse peger på at kombinationen af højere temperatur og større 
stabilitet i vandsøjlen har en særlig negativ indvirkning på iltforholdene i 
Bælthavet. I overensstemmelse hermed viser observationer, at iltforholdene er 
blevet dårligere i perioden fra 1980´erne og frem mod årtusindskiftet, hvor der 
ellers var forventet stigende iltkoncentrationer som følge af vandmiljøplanernes 
reduktion i tilførslen af næringsstoffer. 

 
 
Figur 8.6. Gennemsnitlig iltkoncentration korrigeret for årlig temperatur-anomali  mod 
gennemsnitligt saltgradient i Bælthavet i september måned (st. 925, 935, 939, 20925, 
670009). 
 
Der er gennem de seneste år opnået en betydelig forbedret mekanistisk 
forståelse af dynamikken af ilt i de indre danske farvande og indflydelsen af 
temperaturen herpå. Modelberegningerne viser således, at stigningen i 
temperaturen alene har bidraget med 20-30 µM reduktion i iltkoncentrationen i 
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september. Hertil kommer, at den øgede stabilitet af vandsøjlen omkring 
årtusindskiftet i et eller andet omfang har bidraget yderligere til de ringere 
iltforhold. Overslaget viser, at klimaet overordnet har haft en stor indflydelse på 
de generelt forringede iltforhold fra 1990 og frem mod de store iltsvinds år 2002-
2003, om end det klimatiske bidrag ikke er endeligt kvantificeret. For at forstå 
udviklingen i iltkoncentrationen i de indre danske farvande behøves der data fra 
det nordlige Kattegat, hvor bundvandet dannes - men der findes kun nationale 
data fra månederne august, september og oktober i den sidste del af perioden. 
For at forudsige regionale iltforhold i fremtiden er det nødvendigt med målinger 
af iltkoncentrationen om sommeren i de åbne farvande - specielt målinger fra 
juli er vigtige. 
 

8.5 Biologisk respons (plankton) 
 
Timing af forårsopblomstringen af fytoplankton 
På en station i det sydlige Lillebælt (6300043) er forårsopblomstringen af fyto-
plankton rykket markant frem siden 1990, når der analyseres på det dagsnum-
mer i perioden januar - marts, hvor kulstofbiomassen første gang er større end 
50 µg C/l (Figur 8.7, venstre). I perioden er dagsnummeret omtrent halveret fra 
ca. dag 80 til dag 40 (dvs. fra omkring medio marts til medio februar) eller 
udtrykt på en anden måde, forårsopblomstringen er rykket ca. 2.5 dag frem per 
år siden 1990. Udviklingen kan kun i mindre grad, hvis overhovedet, tilskrives at 
antallet af observationer januar - marts er ændret markant gennem 
undersøgelsesperioden (data ikke vist). 
 
På den samme station i sydlige Lillebælt viste en analyse baseret på klorofyl a 
(≥ 3 µg/l) en næsten tilsvarende fremrykning (1.9 dag per år) siden 1990 (Figur 
8.7, højre). De 7 øvrige undersøgte stationer i de fynske kystvande gav en 
fremrykning af forårsopblomstringen på mellem 2 og 3 dage per år siden 1990 
(bortset fra en enkelt station, data ikke vist). Et indhold af klorofyl a på ≥ 3 µg/l 
kunne således være en fornuftig indikator for forårsopblomstringen. Lignende 
resultater for fremrykning af forårsopblomstring mht. C-biomasse og klorofyl a 
(dog for ≥ 5 µg/l) fås for en station i det nordlige Lillebælt (st. 6870) (MC Århus, 
bilag). 
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Figur 8.7. Timing af forårsopblomstringen på st. 6300043 i sydlige Lillebælt 1976-2006 
defineret som det dagsnummer i perioden januar-marts, hvor kulstofbiomassen først var 
≥ 50 µg C/l (venstre), og hvor klorofylindholdet først var ≥ 3 µg/l (højre). 
 
Hvorvidt tendensen kan føres længere tilbage i tiden (før 1990) er evalueret ud 
fra et større antal tidsserier af klorofyl, hvor der foreligger data tilbage fra 
1970´erne. Baseret på hele det nationale datasæt (og et kriterium på klorofyl a 
≥ 5 µg/l), synes dagsnummeret for opblomstringens start at være faldet over en 
længere periode (siden 1977), dvs. fremrykningen af forårsopblomstringen 
kunne omfatte de sidste ca. 30 år (Figur 8.8).  
 

 
 
Fig. 8.8. Timing af forårsopblomstringen for alle DK-stationer i STOQ-databasen 
(gennemsnit af mellem 20 og 100 stationer det enkelte år defineret som det første 
dagsnummer i perioden januar-marts, hvor klorofylindholdet først var ≥ 5 µg/l 
(genberegnet og omtegnet efter figur i bilag, MC Ribe). 
 
Uanset hvornår tendensen gælder fra, er det således i flere forskellige områder 
påvist, at forårsopblomstringen af fytoplankton indtræder tidligere og tidligere på 
året. Forårsopblomstringen markerer begyndelsen på sæsonen for planktonet, 
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og en tidlig opblomstring vil påvirke de trofiske interaktioner i plankton og 
mellem plankton og højere trofiske niveauer. Hvis fremrykningen, uagtet 
mekanismen i øvrigt, skyldes opblomstringen af andre typer alger end dem, der 
normalt dominerer forårsopblomstringen (kiselalger), vil de trofiske interaktioner 
påvirkes yderligere. Især hvis det er algetyper, som fx græsses med en noget 
anden dynamik end de ofte dominerende kiselalger. De seneste år er der 
således en tendens til, at andre algetyper bl.a. toksiske er begyndt at dominere 
forårsopblomstringen sammen med eller på bekostning af kiselalgerne (se 
afsnit nedenfor om plankton og klimaændringer). For st. 6300043 i sydlige 
Lillebælt er der evt. en tendens, om end meget svag, til at kiselalgernes andel af 
den totale autotrofe kulstof biomasse er lavere efter årtusindskiftet end i 
1990´erne (data ikke vist). 
 
Med realistiske Q10-værdier på algernes vækstrater kan en temperaturstigning 
på 2-3ºC ikke alene forklare den observerede fremrykning af forårsopblom-
stringen. En øget og tidligere lagdeling om foråret kan være en medvirkende 
årsag og dermed en mulig direkte kobling mellem den observerede tidligere 
forårsopblomstring af fytoplankton og klimaforandringer. 
 
Ændringer i artssammensætning af plankton som følge af klimaforandringer 
I forbindelse med projektet IGLOO er der ikke udført en egentlig analyse af den 
tidsmæssige udvikling af planktonsamfundene i vore fjorde og kystnære 
områder i relation til de igangværende klimaændringer. Informationen i dette 
afsnit er således ikke resultatet af en analyse af alle overvågningsdata vedr. 
plankton, men blot et forsøg på at samle op på observationer af iøjnefaldende 
ændringer i artssammensætning af skadelige fytoplanktonarter. Skadelige arter 
er i denne sammenhæng arter, som enten producerer giftstoffer, der kan 
akkumuleres i skaldyr, og som derfor kan gøre skaldyrene giftige for 
mennesker, alger, som kan skade fisk i havbrug, eller alger, som kan danne 
masseforekomster med potentielt skadelige sekundære effekter som iltsvind. 
Desuden omtales den igangværende invasion af ”dræbergoplen”, Mnemiopsis 
leidyi, som en repræsentant for ”nyt” zooplankton, som kan være dukket op som 
et resultat af de stigende havvandstemperaturer. Identifikation af ændringer i 
planktonsamfundene samt nye arter inkl. invasive arter kan kun lade sig gøre 
ved at udføre analyser på art- /slægtsniveau. Analyse af planktonsamfund ved 
anvendelse af klorofyl eller pigmenter vil med stor sandsynlighed ikke fange 
selv markante ændringer. 
 
Nye-arter 
I forbindelse med overvågningen af giftige alger for det danske muslingeerhverv 
er der inden for de sidste 5 år registreret en række giftige og potentielt giftige 
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furealgearter, som er nye for Danmark, men som er almindeligt forekommende i 
sydligere farvande. Det drejer sig om følgende arter: 
 

• Alexandrium leei 
• Alexandrium margalefi 
• Dinophysis sacculus 

Disse arter er indtil nu kun registreret i enkeltstående tilfælde i Limfjorden og for 
D. sacculus’ vedkommende også i Isefjorden. Desuden har arten Peridinium 
quinquecorne, som er ugiftig, forårsaget skadelige masseforekomster i blandt 
andet subtropiske og tropiske farvande, nu registreret i både Kattegat og 
Limfjorden med markante opblomstringer. 
 
Alexandrium minutum – en giftig alge 
Alexandrium minutum er en lille (diameter 18-24 µm) furealge, som er meget 
almindelig i sydeuropæiske farvande samt i store dele af den sydligt 
tempererede-tropiske verden i øvrigt. Ved den franske atlanterhavskyst og i 
Middelhavet er arten jævnligt årsag til lukninger af skaldyrfarvande for høst på 
grund af forekomst af PSP toksiner (paralyserende skaldyrtoksiner).  
 
I Danske farvande registreres Alexandrium minutum sjældent/aldrig ved den 
rutinemæssige overvågning på NOVANA-stationerne, mens den er registreret 
en del gange ved overvågningen af giftige alger for den danske muslinge-
industri samt i forbindelse med diverse forskningsprojekter. Det interessante 
ved forekomsten af A. minutum er, at den ofte registreres i høje koncentrationer 
i forbindelse med opblomstringer i lavvandede fjord- og nor-områder, som 
hurtigt varmes op i perioder med høj solindstråling. Der er en tendens til at A. 
minutum nu optræder hyppigere i vore fjorde end tidligere. I forbindelse med en 
opblomstring i august 2006 i Norsminde Fjord blev der registreret PSP toksiner i 
blåmuslinger. Toksinindholdet var dog under grænseværdien, og der blev ikke 
registreret nogen negative effekter, som kunne tilskrives opblomstringen. 
 
Hvis den igangværende stigning i temperaturen fortsætter, er det meget 
sandsynligt, at vi vil se opblomstringer af A. minutum mere udbredt i vore 
kystnære farvande med deraf følgende stigende problemer med PSP-gifte i 
skaldyr. Alexandrium minutum skal ikke først til at etableres i de danske 
farvande, såfremt temperaturen i de mere åbne vandområder når artens kritiske 
nedre grænse; den er her allerede og ”venter” sandsynligvis bare på, at 
temperaturen stiger lidt mere, så den kan trænge fra de lavvandede fjorde og 
nor ud i kystvandene generelt.  
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Chattonella - koldtvandsarten 
Den fiskedræbende flagellat Chattonella cf. verruculosa tilhørende klassen 
Dictyophyceae lever en omskiftelig tilværelse m.h.t. til sit taksonomiske tilhørs-
forhold, men den ser ud til at ende med at hedde Verrucophora farcimen. Arten 
blev første gang registreret i masseforekomst i danske farvande i 1997-1998 
(figur og tabel i bilag). Arten er skadelig over for fisk, og den har skabt 
problemer for de marine fiskeopdræt i både Norge og Danmark (tabel x i bilag). 
Efterfølgende har den etableret sig som en fast del af forårs-flagellatsamfundet; 
i nogle år med så tidlig en opblomstring at den sandsynligvis reelt konkurrerede 
med kiselalgerne om lys og uorganiske næringsstoffer. 
 
Det er en sandsynlig forklaring, at Chattonella nu optræder med opblomstringer 
i forårsperioden, fordi forårsopblomstringen af kiselalger forekommer tidligere 
og tidligere (se omtale nedenfor). Hypotesen er, at dette efterlader en ”tom 
niche”/”et hul” i tid, hvor kiselalgerne er ”afblomstret”, mens de flagellater, som 
tidligere tog over efter kiselalgeopblomstringen, specielt prymnesiophyceer fra 
slægten Chrysochromulina, endnu ikke kan tage over på grund af de lave 
temperaturer. Denne ”niche” passer til Chattonella, som kan vokse hurtigt ved 
lave temperaturer (Skjelbred & Naustvoll, pers. kom.). 
 
Sharples et al., 2006 har vist ved et modelstudie, at det er sandsynligt, at 
forårsopblomstringen af fytoplankton i nord-Atlanten er forekommet tidligere og 
tidligere i perioden siden 1990. En præliminær analyse af data fra Århus Bugt, 
samt analyser af data fra andre danske farvande omtalt i ovenstående afsnit om 
timingen af forårsopblomstringen viser samme tendens. I perioden fra 1983-
2006 er den således rykket ca. en dag per år. Årsagssammenhængen mellem 
den tidligere forårsopblomstring og de igangværende klimaændringer er ikke 
afklaret. Temperaturen kan sandsynligvis alene forklare en del af ændringen i 
timingen af forårsopblomstringen, men det er sandsynligt, at andre indirekte 
effekter af klimaændringerne kan påvirke stabilitetsforholdene i vandmasserne i 
Kattegat i forårsperioden, så der nu tidligere end før etableres tilstrækkelig 
lagdeling, så forårsopblomstringen af kiselalger kan etableres. 
 
Mnemiopsis – dræbergoplen 
Også blandt zooplankton er der registreret nye arter inden for de sidste 10-20 
år, som blandt andet kan tilskrives de stigende temperaturer. Et godt eksempel 
er den sydligt tempererede dafnie-art Penilia avirostris som dukkede op i 
danske farvande i slutningen af 1990´erne. En mere spektakulær invasion er i 
gang i disse år, hvor vi for første gang har registreret den invasive ctenophor-art 
Mnemiopsis leidyi også kaldet ”dræbergoplen”. 
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Mnemiopsis har sin oprindelse på den amerikanske østkyst, hvor den indgår 
som en normal del af zooplanktonet. Den blev introduceret til Europa 
(Sortehavet) i slutningen af firserne. Herefter bredte den sig til det Kaspiske Hav 
(Kideys et al., 2005).  
 

 
 

Figur 8.9. Udviklingen i biomassen af vandlopper og Mnemiopsis i Århus Bugt i 2007 
samt minimum, maksimum og gennemsnitlig biomasse af vandlopper i Århus Bugt for 
perioden 1990-2006. 
 
De første observationer af Mnemiopsis i Danmark blev foretaget i eftersom-
meren 2006. I løbet af sommeren 2007 blev den registreret i alle danske marine 
områder fra Ringkøbing Fjord, over Limfjorden til det sydlige Kattegat og den 
vestlige del af Østersøen. I Århus Bugt var mængden af vandlopper i 
eftersommerperioden rekord-lav, hvilket måske kan tilskrives græsning fra 
Mnemiopsis (Figur 8.9). 
 
Mnemiopsis vil ikke blive opdaget ved overvågningen af zooplankton i 
forbindelse med NOVANA, fordi den ikke kan konserveres. Mnemiopsis kan kun 
observeres/bestemmes levende. Dette betyder, at den skal overvåges ved 
hjælp af andre metoder og rutiner som allerede er udviklet og i anvendelse. 
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8.6 Anbefalinger 
 
Generelle anbefalinger 
Nærværende analyser af parametre er eksempler og omhandler ikke den 
makroskopiske biologi (makrofytter og makrofauna), som forventeligt vil 
undergå forandringer i takt med klimaforandringerne. Derfor gives der ikke 
nogle anbefalinger herom i forlængelse af disse analyser. 
 
Overvågning af biodiversitet og anvendelsen af de biologiske samfund som 
miljøindikatorer er alene baseret på artsinformation, og der findes ikke 
alternativer hertil. Det er derfor en ufravigelig forudsætning at eksisterende 
dataserier fortsættes. Der er allerede nu indikationer på, at en række 
varmeelskende arter vinder frem i planktonet. Men på grund af det komplekse 
samspil af faktorer og trofiske interaktioner, som styrer den enkelte arts 
udbredelsesmønstre, er der behov for at tilvejebringe mere information, før der 
kan udpeges indikator-arter for klimaændringer.  
 
Specifikke anbefalinger 

• Hydrografiske målinger i det nordlige Kattegat og i de åbne indre 
farvande som helhed om sommeren er en forudsætning for at forstå 
iltdynamikken og for at kunne opstille prognoser.  

• Ud over de integrerende mål for økosystemstruktur og produktion 
(klorofylkoncentration, primærproduktion og zooplanktonbiomasse) vil 
respirationsmålinger i bundvandet i dybe bassiner kunne give 
information om responser af det biologiske system til 
temperaturstigninger.  

• Sulfidfrontens placering i sedimentet har vist sig som et velegnet og 
integrerende mål for bundens respons på iltforholdene og produktionen 
i vandsøjlen. Måling af sulfidfronten er relevant for bundfaunaens 
diversitet, er meget lidt ressourcekrævende og er sandsynligvis følsom 
for generelle temperaturændringer. Målingerne forsvandt med 
NOVANA-programmet, men bør genindføres.  

• Der er behov for at opstille dels operationelle definitioner på sæsoner i 
planktonet og dels kvantitative tærskler for kulstofbiomasse og klorofyl 
a mv., der kan definere en (forårs)opblomstring. Sådanne mål vil f.eks. 
kunne anvendes til at evaluere en evt. effekt af en tidligere 
forårsopblomstring på planktonsuccessionen resten af sæsonen. 

• Lange tidsserier af temperatur, salinitet, iltkoncentrationer og 
fytoplanktonbiomasse (klorofyl a og kulstofbiomasse) bør forsættes. 

• I svenske analyser af klimarelaterede ændringer i det marine miljø er 
der peget på pH, som en følsom parameter, som evt. bør indgå i øget 
udstrækning i den danske overvågning. 
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