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Er miljømålene i Vandrammedirektivet 
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Målsætningen i EUs Vandram-
medirektiv er at opnå god øko-
logisk tilstand for vandløb, søer 
og kystnære områder. God øko-
logisk tilstand er defi neret som 
en mindre afvigelse fra en til-
stand upåvirket af menneskelig 
aktivitet – en såkaldt reference-
tilstand, som for kystnære områ-
der bestemmes for de biologiske 
kvalitetselementer planktonal-
ger, bundvegetation og bund-
fauna. Referencetilstanden for 
et vandområde kan bestemmes 
ved 4 forskellige principper: 1) 
Identifi kation af et upåvirket 
område, hvor værdier for refe-
rencetilstanden kan fastlægges, 
2) historiske data fra en upåvir-
ket periode til karakterisering af 
referencetilstand, 3) modelbe-
regninger uden væsentlig men-
neskelig aktivitet og 4) eks-
pertvurdering, hvis ikke det er 
muligt at opnå værdier med de 
3 første principper. I Danmark 
er eutrofi ering mange steder ho-
vedårsagen til en forringet miljø-
kvalitet, og i kystområdet skyl-
des eutrofi ering hovedsageligt 
de store tilførsler af kvælstof fra 

land, primært fra landbruget (ca. 
90%). Da tilførslen af kvælstof 
til et kystområde kommer fra 
både oplandet og de åbne far-
vande, som også er eutrofi erede, 
er det ikke muligt at fi nde nogen 
kystområder i Danmark med en 
upåvirket tilstand til fastlæggel-
se af referencetilstanden. Derfor 
er referencetilstanden i kystom-
råderne bestemt ud fra analyser 
af historiske data, såfremt de er 
tilgængelige, og modelbereg-
ninger.

Ålegræs spiller en vigtig rol-
le for miljøet i de lavvande kyst-
nære områder, men eutrofi ering 
har medført en øget produkti-
on af planteplankton, som har 
bevirket, at ålegræsset næsten 
overalt er fortrængt fra større 
dybder. Ålegræssets historiske 
dybdeudbredelse blev undersøgt 
af Ostenfeld og Petersen om-
kring år 1900 for store dele af 
de danske farvande. Yderligere 
undersøgelser fra før 1900 har 
suppleret vores viden omkring, 
hvor udbredt ålegræsset var om-
kring 1900, hvor det anslås, at 
den menneskelige påvirkning i 

kystområderne stadig var lille. 
Datidens ålegræsbestande vok-
sede meget dybt, typisk 4-10 
m i fjordområderne og 8-10 m 
langs de åbne kyststrækninger, 
og de historiske studier er ble-
vet brugt til fastlæggelse af re-
ferencetilstanden for ålegræsset. 
Ålegræssets dybdeudbredelse er 
indtil videre den eneste indika-
tor, som benyttes til fastlæggelse 
af Vandrammedirektivets miljø-
mål i størstedelen af de danske 
kystområder. Miljømålene for 
god økologisk tilstand er fastsat 
til 74% af referencetilstanden.

I forbindelse med implemen-
tering af Vandmiljøplan I og II 
er der opnået væsentlige reduk-
tioner i tilførslen af næringssalte 
til havmiljøet. Som følge heraf 
er kvælstofniveauerne faldet 
med 30-40% i kystområderne 
(fi gur 1A), og der kunne derfor 
forventes et tilsvarende fald i 
mængden af planktonalger med 
en deraf forbedret sigtdybde, 
som ville medvirke til, at åle-
græsset igen kunne kolonisere 
større dybder og dermed opnå 
udbredelse svarende til tidligere 
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tiders udbredelse. Forudsætnin-
gen for bestemmelsen af miljø-
målene for ålegræs i Vandram-
medirektivet har været, at hvis 
tilførslen af næringssalte blev 
reduceret til et historisk niveau, 
så ville de kystnære økosyste-
mer også vende tilbage til en 
historisk tilstand, altså fuld re-
versibilitet. Desværre er mæng-
den af planktonalger, sigtdybde 
og ålegræssets udbredelse ikke 
forbedret i takt med de faldende 
kvælstofkoncentrationer (fi gur 
1B-D), og forudsætningen om, 
at tilførslen af kvælstof alene 
kan beskrive ændringer i økosy-
stemet på en simpel og reversi-
bel måde, holder ikke.

Planktonalgerne kan opret-
holde den samme biomasse på 
trods af mindre kvælstof i van-
det, hvilket kan skyldes en mere 
effektiv udnyttelse af kvælstof-
fet, en ændret artssammensæt-
ning og/eller, at græsningen af 
planktonalger er blevet mindre 

over tiden. Temperaturstignin-
ger igennem de seneste 3-4 år-
tier på 1-2 grader har medført 
en større regenerering, det vil 
sige genbrug af næringssalte, 
i kystområderne, hvilket giver 
anledning til en større produkti-
on af planktonalger. En stor del 
af denne produktion fortsætter 
gennem fødekæden, idet plank-
tonalgerne bliver græsset af dy-
replankton, som igen er føde-
grundlag for fi sk eller fi ltratorer 
på bunden, hovedsageligt mus-
linger. Overfi skeri af muslinger 
og konsumfi sk har formentlig 
ændret fødenettet i de danske 
kystområder, således at græs-
ningstrykket på planktonalgerne 
er reduceret.

Set i et længere perspektiv 
bør forvaltningen af de danske 
kystområder inddrage alle 3 ho-
vedfaktorer for økosystemets 
tilstand: 1) tilførslen af nærings-
salte, 2) klimaforandringer og 3)
overfi skeri. Da det ikke er rea-

listisk, at fremtidens klima vil 
minde om det historiske, skal 
miljømålene tilpasses et fremti-
digt klima, og virkemidlerne for 
at opnå disse miljømål skal som 
minimum omfatte såvel udled-
ningen af næringssalte som ef-
fekter af overfi skeri. Kun derved 
kan den forventede miljøtilstand 
hænge sammen med miljømåle-
ne.  ■

Figur 1. Udviklingen i de danske kystområder for A) kvælstof, B) biomassen af planktonalger udtrykt ved klorofyl, C) vandets klarhed og D) 
ålegræssets maksimale dybdegrænse. Fra DMUs årlige rapportering omkring tilstanden i marineområder.


