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Havmiljøets naturgivne forhold
Der er en række naturgivne forhold, som påvirker – og til dels er bestemmende for –
havmiljøet i de danske farvande. Den danske del af Nordsøen, fra Vadehavet til
Skagerrak, er påvirket af tidevand og en overordnet cirkulær strøm modsat urets retning,
mens strømmen i Kattegat primært er styret af en udadgående overfladestrøm, som
drives af ferskvandstilførslerne fra floder og elve til Østersøen, og en indadgående
bundstrøm af Nordsøvand. Dermed er Nordsøen i høj grad påvirket af vand fra
Atlanterhavet og fra Den Engelske Kanal, mens Kattegat, Bælthavet og den vestlige
Østersø er en blandingszone mellem vandet fra Nordsøen og Østersøen med lagdeling i
store perioder. Sammen med den fysiske udformning (topografi) af de danske farvande
udgør disse generelle strømforhold vigtige styrende parametre for havmiljøet omkring
Danmark.

1.1

De fysiske karakteristika

1.1.1 Topografi mm.
Ikke DHI opgave.

1.1.2 Temperatur
En analyse af den gennemsnitlige vandtemperatur i overfladen for perioden 2013-2016
viser, at vandet i den danske del af Nordsøen er omkring 11-12°C og cirka 1-2°C varmere
end vandet i Kattegat, Bælthavet og Østersøen omkring Bornholm. I bundvandet er
forskellen størst, hvilket ses på de større vanddybder øst for Bornholm, hvor vand- og
varmeudvekslingen med de øvre vandlag er lille, se Figur 1-1. Her er bundvandet i
gennemsnit under 6-7°C, mens bundvandet i den danske del af Nordsøen er 8-11°C.
I Nordsøen falder vandets temperatur både i overfladevandet og i bundvandet fra syd
mod nord. Det lidt køligere overfladevand fra Østersøen blandes i Kattegat med lidt
varmere vand fra Nordsøen, hvilket resulterer i en meget ensartet temperatur i
overfladevandet i hele Kattegatområdet (Figur 1-1).
Der er ikke store forskelle mellem vandtemperaturen i overflade- og bundvandet, når man
vurderer gennemsnittet over året. Årsgennemsnittet dækker imidlertid over
sæsonmæssige variationer, og i overfladen er vandet koldere om vinteren og varmere om
sommeren sammenlignet med bundvandet. I de mere lavvandede områder er den forskel
dog væsentlig mindre end i de dybereliggende områder, som eksempelvis Skagerrak,
Arkona Bassinet (vest for Bornholm) og Bornholm Bassinet (øst for Bornholm).
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Figur 1-1

Vandtemperatur i overfladevandet (øverste figur) og bundvandet (nederste figur),
gennemsnit af årene 2013-2016. Den overordnede afgrænsning på figurerne udgør
de danske farvande (Exclusive Economic Zone, EEZ).

1.1.3 Isdække
Kun i meget strenge vintre forekommer der isdække over en længere periode i de åbne
dele af de danske havområder, mens der oftere dannes is i de mere lavvandede områder
nær kysten i de indre danske farvande. En isvinter er defineret ved, at mindst én af
statsisbryderne har været ude at bryde is mindst én dag (en definition, som sandsynligvis
skal opdateres, da Danmark siden 2013 ikke længere har statsisbrydere). Isvintre er
forekommet 15 gange i løbet af de seneste ca. 100 år. Senest i vinteren 1995-96
(www.dmi.dk). Kuldesumsdata (se boks 1 for definition) fra vintrene 2009-10 til 2012-13
og den seneste isvinter er vist på Figur 1-2.
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Figur 1-2

Kuldesummer de seneste vintre og den seneste isvinter. Grafik Flemming Vejen.
Vinteren 2012-2013 endte med en kuldesum på lidt over 100, og altså stadigvæk
langt fra en isvinter (Kilde: www.dmi.dk).

Boks 1
Kuldesummen beregnes ved løbende at summere antallet af frostgrader pr. dag fra
første frostdag, til vinteren slutter. Er temperaturen minus 1°C den 1. december, er
kuldesummen 1 for døgnet og samlet 1 for vinteren. Er temperaturen minus 3°C den 2.
december, er kuldesummen 3 for den dag og samlet set 4 for vinteren, når vi summerer
1. og 2. december. Temperaturerne, der indgår i kuldesummen, er gennemsnittet for
døgnet ved seks kystnære stationer: Skagen Fyr, Gniben, Rømø/Juvre, Gedser Odde,
Hammer Odde Fyr og Københavns Lufthavn. Bemærk, at temperaturer over grænsen
på 0° C ikke inkluderes og derfor heller ikke modregnes i metoden (Kilde: www.dmi.dk).

1.1.4 Naturlig turbiditet, dvs. tilførsler og indhold af silt og sediment
Turbiditet er et mål for uklarheden, der er forårsaget af partikler i vandet. Dermed er
turbiditet en vigtig parameter for vandets gennemsigtighed og nedtrængning af lys. Andre
vigtige faktorer for lyset i vandet er opløste stoffer og vandets egen svækkelse af lyset
gennem vandsøjlen.
Vandets turbiditet skyldes suspension af uorganisk materiale, som eksempelvis sand, og
organisk partikulært stof, som eksempelvis plankton og mikroorganismer. Turbiditet øges
ved resuspension, hvor havbunden opblandes (se Figur 1-3), og ekstern tilførsel af
uorganiske materialer fra åer og floder. Resuspension er havbundens opblanding i
vandet som følge af bølgepåvirkning eller en stærk strøm. Bølgeeksponeringen er størst
langs den jyske vestkyst og langs kysten af den centrale del af Kattegat, og dermed er
resuspension især vigtig langs den jyske vestkyst og i de mere lavvandede områder i
Kattegat og den sydlige del af Østersøen.
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Figur 1-3 Eksempel på turbiditet I de danske farvande fra den 1-6-2017. Især i Skagerrak og i
Femern Bælt bærer billedet præg af øget turbiditet. Billedet stammer fra Sentinel 3
satellitten (© ESA, DHI GRAS).

1.2

De hydrologiske karakteristika

1.2.1 Bølge- og strømforhold
Overfladevandets strømhastighed og strømmønster i de danske farvande er vist i Figur
1-4. På figuren ses det indstrømmende Nordsøvands cirkulation i Nordsøen, Skagerrak
og udstrømningen af Østersøvand til Kattegat og Skagerrak.
De gennemsnitlige overfladehastigheder i Østersøen og den centrale del af Nordsøen er
relativt lave (< 10 cm/sek.), mens de gennemsnitlige hastigheder i Bælthavet, den
centrale del af Kattegat, vest for Læsø, sydlige del af Skagerrak samt langs den svenske
vestkyst og norske del af Kattegat er noget højere (>10 cm/sek.). De gennemsnitlige
hastigheder dækker dog over store variationer, og de maksimale hastigheder i de smalle
passager i Bælthavet, den sydlige del af Skagerrak og dele af Kattegat kan blive op til
mellem 1-2 m/sek.
Overordnet set er strømretningen overvejende bestemt af tidevandsbevægelser og
vindretningen. I Nordsøen og Skagerrak bestemmer den dominerende vestenvind
strømretningen i overfladen, der dermed overvejende er i østlig retning (Nicolaisen et al.
2010). I Kattegat og i den danske del af Østersøen er strømretningen overvejende
udadgående, dvs. overvejende i nord- og nordvestlig retning.
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Figur 1-4

Gennemsnitlige strømhastigheder, 2013-2016. Overordnede strømmønstre er
optegnet ud fra gennemsnitlige overflade-strømretninger fra år 2013-2016
(modeldata) samt delvist efter Nicolaisen et al. 2010.

Bølgeforhold er styret af vindstyrke og -retning samt dybdeforhold og den strækning, som
vinden kan virke på vandoverfladen, inden bølgerne f. eks. møder land. På Figur 1-5 er
vist 90-percentilen af den signifikante bølgehøjde for perioden 2013-2014. Bølgehøjderne
er størst (2-3 m) i den centrale del af Nordsøen, Skagerrak samt de mere åbne dele af
Østersøen.
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Figur 1-5

90-percentilen af den signifikante bølgehøjde, 2013-2014. Den overordnede
afgrænsning på figuren udgør de danske farvande (Exclusive Economic Zone, EEZ).

1.2.2 Ferskvandstilførsler, opholdstid og blanding af vandmasser, herunder
upwelling
De danske vandområder er påvirket af ferskvand i varierende grad. I Nordsøen er det
især de store floder Elben (Tyskland) og Rhinen-Maas (Holland), der bidrager med
ferskvand, og som sammen med den overvejende østlige strømretning skaber en
nordgående kyststrøm langs den danske vestkyst. En undersøgelse fra 2007 viste, at
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gennemsnitligt kommer der 133 km3/år ferskvand fra hollandske, belgiske og tyske floder
til Nordsøen (Radach). Derudover kommer der også et bidrag fra de engelske floder.
Efterhånden som denne kyststrøm bevæger sig mod nord, sker der en løbende
opblanding med det mere salte Nordsøvand. På Figur 1-6 er vist opblandingszoner i
Nordsøen og en mindre del af Kattegat for årene 2012 og 2013. I disse opblandingszoner
finder vi typisk de største koncentrationer af alger, zooplankton og højere led i
fødekæden.
Østersøen påvirkes ligeledes af ferskvand fra en række europæiske floder med Neva
(Rusland) og Vistula (Polen) som de største. I runde tal ledes der 15.000 m3/s ferskvand
til Østersøen om året (HELCOM 2015), og det betyder, at Østersøen er verdens største
brakvandshav med en saltholdighed, der varierer fra 2-5 psu i Den Botniske Bugt i den
nordøstlige del af Østersøen til ca. 20 psu i det Nordlige Bælthav.
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Figur 1-6

Opblandingszoner i Nordsøen og en mindre del af Kattegat for årene 2012 og 2013.
Skalaen viser antallet af dage mellem juni og september, hvor temperaturforskellen
mellem bundvand og overfladevand er mellem 2-4 °C1. De blå kystnære områder
viser velblandede zoner, mens de blå områder i den åbne del af Nordsøen og
Skagerrak, er områder med lagdeling. Imellem de velblandede zoner og de lagdelte
zoner findes der områder som betragtes som tidevands-blandingszoner (på figuren
de gule/lyseblå områder), og det er i disse zoner vi typisk finder de største
koncentrationer af alger og som derfor er vigtige områder i den marine fødekæde.

I Kattegat og Bælthavet blandes Østersø- og Nordsøvandmasserne. Det salte
Nordsøvand løber nordpå langs Vestkysten og ind i Skagerrak og fortsætter videre ind i
Kattegat som en bundstrøm, mens brakvandet i Østersøen løber ud gennem Bælthavet
og Kattegat som en overfladestrøm. Det forårsager en lagdeling, der er til stede en stor
del af året men kan opblandes i forbindelse med efterårs- og vinterstorme, hvorved hele
vandsøjlen er velblandet.
Ved særlige meteorologiske forhold kan det mere salte bundvand fra Bælthavet fortsætte
ind gennem den vestlige del af Østersøen og helt ind i den dybe del af Østersøen. Dette
kaldes et større saltvandsindbrud og tilfører iltrigt vand til de dybere dele af den centrale
Østersø. De sidste saltvandsindbrud er rapporteret i 2013 og 2014. Før 2013 blev det
sidste større saltvandsindbrud registeret tilbage i år 2003.
Grundet den fysiske udformning i og omkring Danmark og de dominerende vindretninger
observeres typiske upwellingzoner eksempelvis øst for Djursland og øst for Langeland.
Upwelling betyder, at overfladevandet presses væk fra kysten, og at det mere salte
bundvand dermed ’trækkes’ ind mod kysten og op i overfladen.
De danske ferskvandstilførsler er mindre betydende for det overordnede Østersøsystem,
men kan lokalt være af væsentlig betydning.

1

Når forskellen er <2 °C er der typisk velblandet, mens forskelle >4 °C indikerer lagdeling
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1.3

De kemiske karakteristika

1.3.1 Saltholdighed
Saltholdigheden i de danske farvande afspejler de overordnede strømmønstre,
blandingsforhold og ferskvandstilførsler, som er beskrevet tidligere. I Nordsøen er vandet
velblandet (det har cirka samme saltholdighed i bundvandet som i overfladevandet), men
der er en stigende saltgradient fra Vestkysten og ud i Nordsøen og fra Vadehavet i syd
mod nord. Ved udløbet af åer og floder er vandet mindre salt, mens den centrale del af
den danske del af Nordsøen har en saltholdighed på omkring 30-32 psu.
Ved Skagen er saltholdigheden omkring 30 psu, mens saltholdigheden ind gennem
Kattegat og Bælthavet falder jævnt, og ved Bornholm er saltholdigheden omkring 8-10
psu, se Figur 1-7. I bundvandet ses tydeligt højere saltholdigheder i den centrale del af
Kattegat og Bælthavet, hvilket svarer til den ovenfor beskrevne indadgående bundstrøm,
mens bundvandets saltholdighed i Nordsøen i stor udstrækning er sammenfaldende med
saltholdigheden i overfladen, altså en velblandet vandsøjle.
De højere saltholdigheder i bundvandet ses helt ind igennem Femern Bælt, Arkonabassinet (vest for Bornholm) og Bornholm-bassinet (øst for Bornholm).
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Figur 1-7

Saltholdighed i overfladevandet (øverste figur) og bundvandet (nederste figur),
gennemsnit af årene 2013-2016. Den overordnede afgrænsning på figurerne udgør
de danske farvande (Exclusive Economic Zone, EEZ).

1.3.2 Ilt, herunder områder, der naturligt er hhv. iltrige og iltfattige
Ilt er vigtig for alle levende væsner, og mangel på ilt kan være kritisk, især over
længerevarende perioder. Ilt tilføres de marine områder delvist gennem
primærproduktion (det vil sige planter og planteplanktons produktion) og delvist gennem
udvekslingen med atmosfæren (geniltning). Ilt forbruges derimod i stor udstrækning af
bunddyr, bakterier og andre mikroorganismer samt ved nedbrydning af organisk
materiale i vandsøjlen og i sedimentet.
I de vandområder, som er relativt velblandede, det vil sige i store dele af Nordsøen og de
mere lavvandede områder i Kattegat og Bælthavet, er tilførslen af ilt typisk tilstrækkelig til
at modvirke forbruget, og der er derfor tilstrækkelig ilt.
I de områder, der er præget af lagdeling, kan der opstå situationer, hvor iltforbruget er
større end tilførslen, og dermed kan der blive mangel på ilt. Dette kaldes iltsvind. I
Danmark defineres iltsvind som situationer, hvor iltkoncentrationen er <4 mg/l, og kraftigt
iltsvind, når koncentrationen er <2mg/l.
Hvorvidt der opstår iltsvind, styres typisk af tilførslerne af næringsstoffer op mod
sommeren og de meteorologiske forhold henover sommeren og sensommeren. I 2013 til
2015 var iltsvindet i henhold til den årlige nationale marine rapportering (Hansen 2015a,
2015b & 2016) lidt større end langtidsnormalen (perioden 1994-2014).
Det er typisk de dybere områder omkring Fyn og Femern Bælt, foruden områder i
Østersøen vest for Bornholm, der rammes af iltsvind, og i perioden 2013-2016 var det
ligeledes disse områder, der blev ramt i varierende grad. På Figur 1-8 er vist et eksempel
på iltsvindsudbredelsen i august måned for år 2016.
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Figur 1-8

Kort over iltsvind i august 2016 (DCE, 2016)

1.3.3 Organisk kulstof, herunder primærproduktion
Organisk kulstof kan overordnet set deles op i en partikulær del og en opløst del. Det
partikulære materiale kommer fra algevækst og detritus (dødt partikulært organisk
materiale). Algevækst – det vil sige primærproduktion – er omsætningen af kulstof og
næringssalte ved hjælp af sollys til organisk stof. Derfor er der typisk mere partikulært
organisk kulstof i vandet om foråret og sommeren end henover vinteren. I henhold til
Hansen (2015a, 2015b & 2016) ligger primærproduktionen i de åbne farvande for
perioden 2013-2015 under langtidsmiddel (1977-2014).
Opløst organisk kulstof udskilles af mange organismer, men tilføres også i høj grad til
havet via åer og floder (Harvey et al. 2015). Især i oplande med meget skov kan der være
et relativt stort indhold af organisk materiale i det ferskvand, der tilføres de marine
områder (Stepanauskas et al. 2002). Derfor er der også relativt meget opløst organisk
stof i Østersøen gennem hele året, og netop mængden af organisk kulstof (både opløst
og partikulært) påvirker vandets gennemsigtighed og dermed også nedtrængningen af lys
og primærproduktionen i vandet.

1.3.4 pH værdi
Vandets surhedsgrad, der måles som pH, falder, når vandets koncentration af CO 2 stiger,
og samtidig øges opløseligheden af kalciumcarbonat (kalk). Er faldet i pH tilstrækkeligt
stort, vil det i værste fald kunne påvirke især de kalkdannende organismer i havet
(Hansen et al. 2011).
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Figur 1-9

Udviklingen i pH i de indre danske farvande fra ca. 1950 frem til år 2012
(Kopi fra AU (2013)).

I henhold til Hansen (2015a, 2015b & 2016) har havvandets pH og alkalinitet ændret sig
en del over de seneste 50 år, se Figur 1-9. Ændringer skyldes sandsynligvis flere
modsatrettede processer: Den forøgede primærproduktion som følge af eutrofiering
(tilførsel af næringssalte) har medført et større forbrug af CO 2 og en stigning i pH frem til
1980’erne, mens pH efterfølgende er faldet med omkring 0,1 i fjorde og kystnære
vandområder og 0,2 i de åbne indre danske farvande, formentlig som en kombineret
effekt af øget CO2 i atmosfæren og faldende tilførsler af næringsstoffer fra land og
atmosfære. Over de seneste år er variationerne dog væsentligt mindre.
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