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Forord 
Fødevarestyrelsen har anmodet DCE, AU om at vurdere, om vandmassen i 

de tre nye produktionsområder kan anses at være homogen.  Desuden er der 

anmodet om et forslag til algeovervågningsområder, der dækker de pågæl-

dende produktionsområder ud fra samme principper som ved vurdering af 

vandmassens homogenitet.” 

Det skal bemærkes, at der sammen med bestillingen til nærværende notat, var 

indgivet forslag fra Foreningen Muslingeerhvervet til tre nye produktionsom-

råder, der geografisk placerer sig ud for Østerhage; Skarreklit samt Slettest-

rand. Forslaget dækker områder, som erhvervet ønsker udlagt til fiskeri efter 

muslinger m.m. Afgrænsningen og opdelingen af produktionsområderne er 

ikke baseret på et teknisk/videnskabeligt grundlag, med er for erhvervet en 

opdeling, som tilgodeser, hvor det fiskerimæssigt giver mening at udtage hy-

giejneprøver. AU har som udgangspunkt anvendt den ydre grænser for de 

foreslåede produktionsområder som afgrænsning for udarbejdelsen af forslag 

til algeovervågningsområder (figur 1.1).   

Baggrund  
Definitionen af et algeovervågningsområde er ikke entydigt eller præcist hver-

ken nationalt eller på EU niveau. I anvisningen fra Miljø og Fødevareministe-

riets  muslingebekendtgørelse er et algeovervågningsområde angivet som et 

område, der kan indeholde op til flere produktionsområder, og hvorfra der udtages 

vandprøver til undersøgelse for giftige alger (Fødevarestyrelsen 2020).  

For at et algeområde skal kunne imødekomme kravene i muslingebekendtgø-

relsen, bør det udpegede område være ensartet i forhold til forekomst af tok-

siske alger.  

Fødevarestyrelsen definerer et produktionsområde som et havområde af en vis 

størrelse, hvor vandmasseren anses at være homogen i forhold til hygiejniske 

forhold, og det er ikke et krav at inddelingen er baseret på at oceanografien er 

homogen i de enkelt vandområder. Ved at anvende denne inddeling tillades 

det at efterkomme kravene i EU's vejledning (EU 2017) vedr. mikrobiologisk 

klassificering af produktionsområder. Men det betyder også, at produktions-

områder kan være fastlagt ud fra andre hensyn, og de opfylder ikke nødven-

digvis kriterierne for algeområder, ligesom der på nationalt niveau ikke nød-

vendigvis er sammenfald mellem algeområder og produktionsområder.  

De foreslåede algeovervågningsområder tager udgangspunkt i en kortlæg-

ning af de generelle oceanografiske karakteristika mht. vandbevægelse af 

overfladevandet. Desuden er der inddraget undersøgelse af, hvor lang tid en 

alge kan opholde sig i et givent område (opholdstid), for derved at vurdere 

de tidslige forhold, der knytter sig til et givent algeovervågningsområde, samt 

vurdere i hvilket omfang de udlagte/foreslåede produktionsområder kan 

samles i færre og oceanografiske homogene algeovervågningsområde. 

Det betyder, at algeovervågningsområder såvel som produktionsområder of-

test fastlægges som ud fra et kvalificeret skøn. I en forbedret version kan der 
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anvendes modelværktøjer til at adskille vandområder med det formål at pla-

cere afgrænsning mellem vandområder ud fra et videnskabeligt objektivt 

state-of-art princip, der separerer algeovervågningsområder fra hverandre ba-

seret på adskilte vandmasser. 

Toksiske algers udbredelse og artssammensætning er dynamisk og rumligt 

heterogen i det vertikale plan (dybden) og horisontalt. Den oceanografiske 

hydrodynamik spiller en central rolle i den komplekse rumlige og tidsmæs-

sige fordeling af algernes forekomst, da havstrømme og havets omrøring sty-

rer både vækst og sammensætning af fytoplankton, herunder tokiske alger og 

fører til transport og spredning af fytoplanktonceller. 

AUs forslag til inddeling af algeovervågningsområder tager udgangspunkt i 

en kortlægning af de generelle oceanografiske karakteristika mht. vandbevæ-

gelse af overfladevandet. De enkelte algeovervågningsområder er fastlagt ud 

fra en vurdering af opholdstiden af en alge i et givent modelområde, baseret 

på en matematisk modellering af overfladehastighed af vandbevægelser  

Det betyder, at forslaget er tilvejebragt ud fra eksisterende modeller, og der 

tages forbehold for lokale og dynamisk faktorer, som DCE ikke har forudgå-

ende kendskab til. 
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Besvarelse 
Modellen 

Den anvendte model beregner en tilnærmet opholdstid, hvori en alge kan op-

holde sig i et givent område, for derved at vurdere de tidslige forhold der 

knytter sig til et givent algeovervågningsområde. 

Analysen er baseret på data om havvandets hastigheder fra UK Met Office 3D 

FOAM (Forecasting Ocean Assimilation Model) model for NW Atlantik og 

Nordsøen (CEMS 2019). Modellen giver oplysninger om de fysiske forhold i 

Nordsøen. ). FOAM-modellen har en opløsning på 7x7 km i op til 24 dybde-

niveauer. Modellen dækker hele Nordsøen og store dele af Nordøst Atlanter-

havet mellem 20°V og 13°Ø længdegrad, henholdsvis mellem 40° og 65° N 

breddegrad.  

I denne undersøgelse har vi anvendt modeldata fra vandsøjlens øverste 10 

meter. I områder, hvor dybden er mindre end 10 meter, anvendes data fra 

overflade til bunden.  

Figur 1.1.    Foreningen Muslin-

geerhvervet (FME) forslag til ind-

deling af nye produktionsområder 

til fiskeri efter muslinger mm.  
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Advektiv tidsskala 

Datasættet anvendt i dette notat repræsenterer havvandets hastigheder for 

perioden 2014 - 2018 (baseret på daglige middelværdier) fra FOAM modellen 

indhentet fra Copernicus Marine miljøovervågningstjeneste (http://ma-

rine.copernicus.eu/). Daglige middelværdier af østlige og nordlige ha-

stighedskomponenter (u og v) blev ekstraheret inden for de øverste 10 meters 

vanddybde, og antages at repræsentere forhold i vandsøjlens øverste fotiske 

zone1 den østlige Nordsø.  

En 5-årsmedian og standardafvigelse af havvandets hastigheder blev bereg-

net af alle daglige gennemsnit for perioden 2014 til 2018. Derefter blev forhol-

det mellem modelnettets størrelse divideret med havvandets hastighed be-

regnet som den advektive tidsskala at (ligning 1) for hver model.  

𝑎𝑡 =
𝐿

𝑈
    ligning 1 

Hvor L angiver størrelsen på modelnettet og U er havvandets hastighed. Hav-

vandets hastighed U (m/s) blev beregnet fra hastighedskomponenter u og v 

som 𝑈 =  √𝑢2 + 𝑣2 . Udtrykket advektiv tidsskala (at) svarer til opholdstiden 

af en algecelle i et givent kvadratisk modelnet af størrelsen 77 km.  

Parameteren at beskriver således tiden, som det tager en algecelle at rejse en 

bestemt længdeenhed. 

Derfor er den advektive tidskala afhængig af arealet af hvert modelnet og 

havvandets hastighed.  

Den advektive tidsskala er mere variabel i større modelnet end i mindre, og 

bør derfor kun bruges som et relativt mål for høje eller lave opholdstider af 

alger i et givet område. De enkelte algeområder fastlægges derfor ud fra en 

kvalitativ vurdering af standardafvigelse af havvandets hastigheder og ad-

vektive tidsskalaer for at identificere områder, der er separeret af oceanogra-

fiske karakteristika. Dette gøres under hensyntagen til skillefladen mellem høj 

og lav standardafvigelse, strømningshastigheder og under hensyn til, at der 

over større havområder med lav vandbevægelse er en risiko for, at der opstår 

lokale algeopblomstringer. 

Modelanalyser 
Det skal understreges, at modelanalysen ikke tager højde for årstidsvariation 

og repræsenterer et fem års gennemsnit. Da oceanografien i forskellige områ-

der kan afvige betydeligt fra årsgennemsnittet, fx på grund af sæsonændrin-

ger eller (på meget kortere tidsskalaer) fx stærke vindhændelser, tilstræbes 

det i stedet at fastlægge algeområder, der vurderes at repræsentere et opera-

tionelt gennemsnitligt homogent havområde.  

                                                      
1 Den fotiske zone er den maksimale dybde, hvor der er tilstrækkeligt lys til at planteplankton, herunder giftige 

alger, kan vokse. 
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Transporten forgår langs med pilene på figur 1.2.  Den advektive tidsskala har 

enheden timer. Områder med høj advektiv tidsskala indikerer lavere rejseti-

der (længere opholdstider) af en algecelle og vice versa.  

Vandbevægelsen i den østlige del af Nordsøen og vestlige Skagerrak er over-

vejende nordøstlig (figur 1.2). Hastigheden intensiveres fra svag <0,10 m/s 

nordøst gående strøm i de kystnære områder langs Jyllands vestkyst (ved 

Hanstholm, Vigsø Bugt og Jammerbugt) til kraftig nordøst gående strøm med 

hastigheder > 0,4 m/s i det åbne farvand ved Skagerrak (figur 1.2 a). Mens 

strømningsretning er generelt meget uniform, er der høj variabilitet (figur 1.2 

b), dvs. der er større dynamik i overfladevandets hastigheder mod de åbne 

dele. Dette leder til en stærk gradient i hastigheden og dermed forskelle i den 

advektive tidsskala mellem det åbne farvand og kystnære områder. Lave ad-

vektive tidsskalaer i kystnære områder indikerer en generelt længere op-

holdstid af partikler som eksempelvis planktoniske alger kystnært end i de 

mere åbne farvand væk fra kysten (figur 1.2 c). 

Modelgitre, der fremtræder som homogene eller med næsten ensartede vilkår 

med hensyn til strøm og opholdstid med de omkringliggende modelgitre, er 

efter vurdering samlet som forslag til algeovervågningsområder. 
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Anbefaling  
Baseret på ovenstående beskrivelse af den oceanografiske dynamik i Jammer-

bugten anbefaler AU, at området inddeles i to algeområder (figur 1.3). Alge-

overvågningsområdets koordinater er noteret på kortet figur 1.4. 

Figur 1.2.   Den oceanografiske 

dynamik for de øverste ti meter i 

det kystnære område i den øst-

lige del af Nordsøen ved Øster-

hage; Skarreklit samt Slettest-

rand. Figur (a): Bevægelsesret-

ningen af overfladevandet marke-

ret med pile. Farvekoden indike-

rer den gennemsnitlige hastighed 

(m/s). Figur (b): Variabiliteten af 

hastigheden. Dette indikerer dy-

namikken i hastighederne (m/s). 

Figur (c): Den advektive tidsskala 

(timer) og er indikativ for hvor 

lang tid en plankton partikel op-

holder sig i et FOAM AMM7 mo-

delnet. 
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Figur 1.3.   Foreslåede inddeling 

af algeområder ved Slettestrand. 

Figur layout er samme som figur 

1.2 Figur (a): Bevægelsesretnin-

gen af overfladevandet markeret 

med pile. Farvekoden indikerer 

den gennemsnitlige hastighed 

(m/s). Figur (b): Variabiliteten af 

hastigheden. Dette indikerer dy-

namikken i hastighederne (m/s). 

Figur (c): Den advektive tidsskala 

(timer) og er indikativ for hvor 

lang tid en planktonisk partikel 

opholder sig i et FOAM AMM7 

modelnet. 
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Produktionsområder fastlægges typisk ud fra best practise principper i forhold 

til erhvervets behov. Det er ikke nødvendigvis et krav, at oceanografien er 

homogen og følger ikke samme principper som ved fastlæggelse af algeover-

vågningsområder (Fødevarestyrelsen 2020). Der forefindes for nuværende in-

gen data til beskrivelse af den mikrobiologiske hygiejne i det område, der fo-

reslås udlagt som produktionsområde. Hvis der ønskes en inddeling baseret 

på oceanografisk homogenitet, kan der anvendes samme inddeling som an-

befalet til inddelingen af algeområderne (figur 1.4). Men i forhold til muslin-

gebekendtgørelsen kan en administrativ inddeling, som forslået af FME lige-

ledes anvendes.  

Referencer 
CEMS. 2019. Product User Manual for North-West Shelf Physical Reanalysis 

Products NORTHWESTSHELF_REANALYSIS_PHY_004_009. Copernicus. 

EU. 2017. Community Guide to the Principles of Good Practice for the Micro-

biological Classification and Monitoring of Bivalve Mollusc Production and 

Relaying Areas with regard to Regulation 854/2004. 

Figur 1.4.    Forslag til inddeling 

af nye algeområder i forbindelse 

med etablering af tre nye produk-

tionsområder til fiskeri efter mus-

linger mm. i Jammerbugten. 
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