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1 OM PROJEKTET 

Denne rapport præsenterer resultaterne fra projektet ”Risikovurderingssystem – al-

geopblomstring ved danske havbrug”. Projektet er udført af Orbicon og DHI for 

Dansk akvakultur i perioden 1. februar 2009-30. november 2010. De 2 firmaer har 

arbejdet under individuelle kontrakter men i et tæt samarbejde. Derfor rapporteres 

projektet også samlet. 

Formålet med projektet har været at etablere og teste et algerisikovurderingssy-

stem. Risikovurderingssystemet kombinerer in-situ målinger ved havbrug med mo-

delforudsigelser og giver varslinger om forekomsten af fiske-skadelige alger og ud-

viklingen af disse alger i den følgende periode.  

Udviklingen af algevarslingssystemet har omfattet etablering af en hjemmeside, 

som præsenterer varslingerne og de data, der ligger bag risikovurderingen, samt 

etablering og operationalisering af en algeudsigtsmodel, der løbende simulerer de 

fysisk-kemisk-biologiske forhold i havet omkring havbrugene. Som støtte til etable-

ring af algeudsigtsmodellen er der gennemført overvågning af skadelige alger i 

2009 ved udvalgte havbrug.  

Testningen af systemet skete i 2010 med fokus på foråret, hvor der oftest konsta-

teres problemer med fiske-skadelige alger. Testningen omfattede overvågning af 

skadelige alger og mikrozooplankton ved havbrug (indsamling og analyse af vand-

prøver), operationel kørsel af algeudsigtsmodel, udarbejdelse af samlet risikovurde-

ring og drift af hjemmeside.   

Orbicon og DHI har haft ansvar for specifikke områder og fællesansvar for den 

samlende risikovurdering. Projektet har således været opdelt i 4 arbejdspakker med 

følgende ansvarsfordeling: 

1. Overvågning ved havbrug (Orbicon) 

2. Operationel Algeudsigt (DHI) 

3. Risikovurdering (Orbicon og DHI) 

4. Workshops/møder (projektledelse, DHI) 

 
 
 



 DANSK  AKVAKULTUR  -  ALGER IS IKOVURDER ING  
  

 

 

11800299-Rap-Algerisk-Nov2010_DHI_Orbicon DHI og Orbicon; Udviklingsprojekt for Dansk Akvakultur 

 

2 

2 OVERVÅGNING VED HAVBRUG 

2.1 Formål  

Formålet med denne arbejdspakke var  

 at gennemføre overvågning i 2009 og 2010 ved udvalgte havbrug med fokus 

på forekomst af potentielt skadelige algearter i forårsperioden, hvor udbre-

delsen af skadelige alger er størst. Hvis der blev registreret skadelige alger i 

sommerefterårsperioden skulle disse opblomstringer også overvåges. 

 at supplere overvågningen i 2010 med analyse af mikrozooplankton, som er 

de væsentligste græssere på skadelige alger i forårsperioden, hvor de stør-

ste problemer observeres.  

 at gennemføre 2 feltkampagner med prøvetagning dækkende flere stationer 

end standardprogrammet, og inklusiv måling af de hydrografiske forhold. 

2.2 Aktiviteter 

 Mikroskopiske analyser af vandprøver for forekomst af skadelige alger  

 Mikroskopiske analyser af forekomst af mikrozooplankton  

 Kampagneprøvetagning og analyse af indsamlede prøver 

 Rapportering 

2.3 Gennemført arbejde og resultater 

Overvågningen af skadelige alger og mikrozooplankton, blev udført ved fire udvalg-

te havbrug i to sæsoner – 2009 og 2010. Projektperioden dækkede således to for-

årsperioder.  

Overvågningspraksis og erfaringerne fra tidligere år og projekter blev evalueret, 

hvilket gav anledning til enkelte justeringer af praksis. Overvågningen blev foreta-

get på 4 forskellige niveauer afhængig af risiko for forekomst af en skadelig alge-

opblomstring og skadevirkning på fiskene. De fire moniteringsniveauer er beskrevet 

i rapporten ”Forslag til moniteringsprogram for forekomsten af skadelige alger i 

Danmark” (Orbicon, 2008) i referenceliste. 

Der blev iværksat aktionsplaner for havbrugerne i de tilfælde, hvor der var risiko 

for skadelige algeopblomstringer. Aktionsplanerne blev udarbejdet med udgangs-

punkt i vores viden om de pågældende algearter, deres koncentrationer og den for-

ventede udvikling af opblomstringerne (se boks 3 i kapitel 6). 
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Der var planlagt mindst én årlig ”kampagne-prøvetagning”, men da projektet først 

kom i gang efter den skadelige algeopblomstring i foråret 2009 blev begge intensi-

ve prøvetagninger gennemført i 2010 i henholdsvis marts og april.  

2.3.1 Skadelige algeopblomstringer 2009 og 2010 

I forbindelse med overvågningen af skadelige alger i forårs-/sommerperioderne 

2009 og 2010 blev der analyseret og rapporteret henholdsvis 177 prøver og 92 

prøver, i alt 269 prøver. I 2010 blev der desuden indsamlet og analyseret prøver 

fra to feltkampagner, i alt 72 prøver. Overvågningen ved havbrugene blev suppleret 

med observationer fra prøver modtaget i forårsperioderne fra muslingeovervågnin-

gen, i alt 152 prøver. I alt blev der således analyseret 493 prøver for Chattonella.  

I forårsperioden 2010 omfattede overvågningen samt feltkampagnerne også mikro-

zooplankton. I alt blev 164 prøver analyseret for forekomst af mikrozooplankton. 

2009 

I forbindelse med forårsopblomstringen i slutningen af februar/begyndelsen af 

marts 2009 blev der registreret en markant opblomstring af den skadelige alge 

Chattonella langs den jyske østkyst syd for Djursland og efterfølgende i Storebælt. 

Der blev registreret koncentrationer af Chattonella > 500.000 celler/l, som gav an-

ledning til udbredt fiskedød på Hjarnøsund Havbrug i uge 8 og 9 og forøget døde-

lighed ved Musholm Lax i uge 13 (Figur 1).  

Ved Hjarnøsund Havbrug holdt koncentrationsniveauet sig over 500.000 celler/l i en 

periode på 6 uger, og først i uge 14 blev der igen registreret koncentrationer lavere 

end 500.000 celler/l. Observationer af fiskene viste, at store laks (ca. 2 kg) døde 

først, efterfulgt af mindre laks (ca. 0,3 kg) og endelig regnbueørred. Torsk og helt i 

havbrugene reagerede ikke med en forøget dødelighed på grund af opblomstringen.  

Ved Musholm Lax i Storebælt dukkede Chattonella-opblomstringen op ca. 4 uger 

senere end ved Hjarnøsund Havbrug, og først i uge 12 blev der registreret Chatto-

nella i koncentrationer over 500.000 celler/l. Allerede i uge 14 var koncentrations-

niveauet faldet til under 500.000 celler/l, og der blev ikke i den resterende del af 

året registreret forøget dødelighed som kunne relateres til forekomst af alger.   

I perioden efter Chattonella-opblomstringerne blev der registreret opblomstringer 

af Prymnesium og Chrysochromulina (Figur 2 og Figur 3), men i ingen tilfælde blev 

de anvendte aktionsværdier overskredet, og der blev ikke registreret hverken fi-

skedød eller andre skadevirkninger på fiskene. For Prymnesiun oversteg den mak-

simale koncentration ikke 1 mill. celler/l; mod en aktionsværdi på 1 mill. celler/l og 

for Chrysochromulina lå den maksimale koncentration under 5 mill. celler/l; mod en 

aktionsværdi på 7 mill. celler/l  
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Figur 1 Observationer af Chattonella sp. ved de undersøgte havbrug samt observationer på fiske-

dødeligheden i forårsperioden 2009.   

 

Figur 2 Observationer af Prymnesium-arter ved de undersøgte havbrug samt observationer på fi-

skedødeligheden i forårsperioden 2009. 
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Figur 3 Observationer af Chrysochromulina-arter ved de undersøgte havbrug samt observationer 

på fiskedødeligheden i forårsperioden 2009. 

 

2010 

Foråret 2010 var usædvanligt koldt, med isdække og temperaturer under fryse-

punktet i de kystnære områder og fjorde helt frem til begyndelsen af marts). Der 

var dog ikke is i de mere åbne havområder. 

Der blev også observeret Chattonella-opblomstring i 2010 men den kom senere og 

de maksimale koncentrationer var markant lavere end registreret i 2009, og der 

blev ikke registreret fiskedød eller andre skadevirkninger på fiskene i havbrug i for-

bindelse med opblomstringerne.  

Chattonella-opblomstringerne udviklede sig forskelligt på de tre undersøgte lokali-

teter. Både ved Horsens Fjord og Musholm blev der opbygget en tidlig, men mindre 

opblomstring i løbet af februar- marts med maksimal koncentrationer på 90.000- 

130.000 celler/l. Den tilsvarende opblomstring i det sydlige Lillebælt Syd blev først 

opbygget i løbet af april. Og den nåede en højere maksimal koncentration, på 

450.000 celler/l. I forbindelse med de tidlige Chattonella-opblomstringer blev der 

registreret mange af de store aflange celler. 

Efter den første opblomstring blev der registreret hurtige fald i koncentrationerne 

men efterfølgende opstod der nye opblomstringer af Chattonella ved Musholm og i 

sydlige Lillebælt, hvor der blev registreret højere maksimale koncentrationer end 

under første opblomstring. Den maksimale registrering var på 600.000 celler/l i Lil-

lebælt Syd i begyndelsen af juni. Desværre ophørte prøvetagningen ved Horsens 

Fjord efter den første opblomstring, så vi ved ikke om der også her blev opbygget 

en senere opblomstring. Observationerne på fiskene i havbruget tyder dog ikke på, 

at der har været en skadelig opblomstring ved havbruget.  

Ved den senere Chattonella-opblomstring blev der fortrinsvis registreret små runde 

celler.  
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Figur 4 Registrerede koncentrationer af Chattonella (celler/l) ved havbrugene i 2010. Bemærk at 

der er forskel i Y-aksernes ”range”. Grafik fra www.havbrug.algevarsling.dk 

http://www.havbrug.algevarsling.dk/
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Det forhold at Chattonella-opblomstringerne:  

 registreres af to omgange – en tidlig og en sen 

 at de aflange Chattonella-celler fortrinsvis registreres i forbindelse med den 

første opblomstring 

 at der primært registreres skader på fiskene/fiskedød i forbindelse med den 

første opblomstring – uanset at mængden af Chattonella-celler tilsyneladen-

de var lavere end ved den senere opblomstring 

kan betyde at der i virkeligheden er tale om to forskellige Chattonella-arter eller 

forskellige kloner af samme art. Det forhold at der primært registreres skader på fi-

skene/fiskedød i forbindelse med den første opblomstring antyder, at den første 

opblomstring er mere skadelig/giftig end den anden. Det kan hænge sammen med 

den større forekomst af den aflange type og antyder dermed at denne type er mere 

giftig end den runde.    Problematikken bliver ikke mere simpel af at de runde Chat-

tonella-celler er svære at identificere med sikkerhed, og at de kan forveksles med 

f.eks. den skeletløse Dictyocha.  

I perioden efter Chattonella-opblomstringerne blev der ligesom i 2009 registreret 

opblomstringer af Prymnesium og Chrysochromulina i koncentrationer under de an-

vendte aktionsværdier og uden skadevirkninger på fiskene i havbrugene (maksima-

le koncentration af Prymnesium er under1 mill. celler/l og maksimale koncentration 

af Chrysochromulina er under 5 mill. celler/l).  

Vurdering af aktionsværdier 

Observationer i forbindelse med Chattonella-opblomstringen i 2009 og 2010 viser, 

at den anvendte aktionsværdi på 500.000 celler/l er fornuftig, specielt i forbindelse 

med årets første opblomstring, som oftest er domineret af aflange celler. Ved den 

efterfølgende opblomstring viser observationerne fra 2010, hvor der ikke registre-

res forøget dødelighed ved koncentrationer på op til 600.000 celler/l, antyder, at 

aktionsværdien for ”sene” opblomstringer af runde celler kan lægges højere end ak-

tionsværdien for ”tidlige” opblomstringer af aflange celler. Det anbefales dog, at der 

indsamles flere data om runde og aflange celler, før aktionsværdierne ændres. 

De maksimale registrerede koncentrationer af Prymnesium spp. og Chrysochromu-

lina spp. var på henholdsvis ca. 900.000 og ca. 4.900.000 celler/l. Disse koncentra-

tioner gav ikke anledning til forøget dødelighed og det vurderes derfor at de fast-

lagte aktionsværdier på henholdsvis 1 million celler/l for Prymnesium og 7 millioner 

celler/l for Chrysochromulina er fornuftige.      

2.3.2 Kampagneprøvetagninger i 2010 

Kampagneprøvetagningen for 2009 blev ikke sat i gang, fordi projektet kom relativt 

sent i gang i forhold til algeopblomstringerne. Der blev derfor foretaget to kampag-

ne prøvetagninger i 2010. Den første kampagne blev foretaget i marts i forbindelse 

med isdække på Horsens Fjord for at få dokumenteret, om Chattonella blomstrer 

op under isen, så de kan spredes derfra og ud i kystvandene.  

Den næste kampagne blev foretaget i april i forbindelse med den efterfølgende op-

blomstring – hvor opblomstringen blev forsøgt kortlagt omkring havbrugene, så det 

kunne anskueliggøres i hvor høj grad opblomstringerne skyldes in-situ vækst i om-

råderne omkring havbrugene, eller skyldes advektiv transport af opblomstringer fra 

fjernere liggende områder til havbrugene.  

Is-togtet i marts viste, at der ikke var tendens til opblomstring inde i selve fjorden i 

forbindelse med isdækket. Koncentrationen af Chattonella var generelt lav, med 
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maksimale koncentrationer under 50.000 celler/l og meget lav i selve Horsens 

Fjord. Derimod blev de højeste koncentrationer registreret i overfladen på statio-

nerne 6 og især 10 beliggende i det isfrie og mere åbne og dybere kystvand, Figur 

5 og Figur 6.  

 

 

 

Figur 5 Togtrute for 24. marts 2010. NB: der var islag på Horsens Fjord 

 

Figur 6 Observerede koncentrationer af Chattonella (celler/l). Prøvetagning blev foretaget i føl-

gende dybder 2, 5, 10 og 15 m på alle stationer, hvor dybderne tillod det.  

Ved togtet i april, hvor koncentrationsniveauet af Chattonella var steget markant 

med maksimale koncentrationer på > 200.000 celler/l, blev der igen registreret la-

ve koncentrationer inde i Horsens Fjord, og de høje koncentrationer blev registreret 

nede i vandsøjlen ved 5-10 m dybde på station 9 og 10 i det dybere kystvand i det 

nordlige Lillebælt ud for Vejle Fjord, Figur 7 og Figur 8.   
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Figur 7 Togtrute for 12. april 2010. 

 

 

Figur 8 Observerede koncentrationer af Chattonella (celler/l). Prøvetagning blev foretaget i føl-

gende dybder 2, 5, 10 og 15 m på alle stationer hvor dybderne tillod det.  

Det at de højeste koncentrationer blev registreret uden for Horsens Fjord, i det me-

re åbne og dybere kystvand er konklusionen, at opblomstringerne sandsynligvis 

starter i områderne med større vanddybde syd og nord for Horsens Fjord og at de 

efterfølgende breder sig og/eller transporteres til området ved Horsens Fjord. Det 

betyder, at en tidlig varsling af risikoen for Chattonella-opblomstring sandsynligvis 

kan baseres på overvågning af et eller flere områder uden for fjorden. Det anbefa-

les, at denne overvågningsstrategi undersøges nærmere, og at der udføres tilsva-

rende undersøgelser ved Musholm og Årø/Bogø i det sydlige Lillebælt. For Mus-

holms vedkommende er det sandsynligt, at Chattonella tilføres fra de nordlige 

Lillebælt mens opblomstringen ved Årø/Bogø sandsynligvis tilføres/stammer fra 

områder længere sydpå i Lillebælt.  
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2.3.3 Mikrozooplankton i forhold til Chattonella 
 

Data fra havbrugsovervågningen 2010 

Biomassen af mikrozooplanktonet, som består af heterotrofe ciliater og heterotrofe 

furealger, blev registreret sideløbende med de skadelige alger på havbrugene i 

2010. 

Mikrozooplanktonets græsningsrater blev beregnet ud fra biomassespecifikke (C) 

græsningsfaktorer for henholdsvis ciliater og furealger, se tabel 1. 

Tabel 1.  Anvendte biomassespecifikke (C) græsningsfaktorer (l per dag filtreret per µg C biomasse 

per l) for heterotrofe ciliater og furealger ved temperatur 0-5 oC 

Heterotrofe ciliater 0,011 l/dag/µg C 

Heterotrofe furalger 0,004 l/dag/µg C 

 

Ved Hjarnø Sund ligger de beregnede græsningsrater på et niveau på 0,05-0,2 per 

dag, og der ses ikke umiddelbart en kobling mellem udviklingen af Chattonella og 

biomassen af mikrozooplankton.  

Øst for Musholm (Musholm Ø) ses der derimod en stigende græsningsrate fra mi-

krozooplankton i perioden fra uge 8 til 13. I slutningen af perioden i uge 12 og 13 

er græsningsraten så høje (0,7-0,8 per dag), at det må forventes, at Chattonella 

ikke længere kan opretholde en positiv nettovækstrate. Koncentrationerne af Chat-

tonella opnår da også deres maksimale koncentrationer i uge 12, hvorefter koncen-

trationerne begynder at aftage.   
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Figur 9 Udviklingen i a) koncentrationen af Chattonella og biomassen af mikrozooplankton og b) 

koncentrationen af Chattonella og mikrozooplanktonets græsningsrate ved Hjarnøs Sund.   
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Figur 10 Udviklingen i a) koncentrationen af Chattonella og biomassen af mikrozooplankton og b) 

koncentrationen af Chattonella og mikrozooplanktonets græsningsrate ved Musholm Ø. 

Data fra Århus Bugt 1995-2009 

En analyse af data fra station 170006 i Århus Bugt indikerer at Chattonella-koncentrationen 
er højere i år hvor mikrozooplankton-biomassen er lav op til og i begyndelsen af Chattonella-
opblomstringen. Dette tyder på, at mikrozooplanktonnets græsning på Chattonella kan have 
betydning for udviklingen af Chattonella i begyndelsen af opblomstringerne, og i nogle år kan 
være med til at holde opblomstringen nede.  

Specifikt i 2009 registreres der et markant fald i koncentrationerne af Chattonella efter uge 

10, hvor biomassen og dermed også græsningen fra ciliaterne er meget høj. 

0,01

0,1

1

10

100

1000

10000

100000

1000000

10000000

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

C
e

lle
r/

l &
 F

p
o

p

uge

Musholm Ø 2010 - Græsning

Chattonella 1 m

Chattonella 2 m

Chattonella 4 m

Chattonella 5 m

Mikrozoo 1 m

Mikrozoo 2 m

Mikrozoo 4 m

Mikrozoo 5 m

1

10

100

1000

10000

100000

1000000

10000000

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

C
e

lle
r/

l &
 µ

gC
/l

uge

Musholm Ø 2010

Chattonella 1 m

Chattonella 2 m

Chattonella 4 m

Chattonella 5 m

Mikrozoo 1 m

Mikrozoo 2 m

Mikrozoo 4 m

Mikrozoo 5 m



 DANSK  AKVAKULTUR  -  ALGER IS IKOVURDER ING  
  

 

 

11800299-Rap-Algerisk-Nov2010_DHI_Orbicon DHI og Orbicon; Udviklingsprojekt for Dansk Akvakultur 

 

13 

 

 

Figur 11 Udviklingen i koncentrationen af Chattonella og biomassen af mikrozooplankton og meso-

zooplankton i Århus Bugt i a) 2008 og og b) 2009. data fra det nationale overvågningspro-

gram 

Konklusioner vdr. mikrozooplanktones græsning på Chattonella 

Resultaterne fra overvågningen i 2010 på havbrugene samt analysen af data fra 

Århus Bugt underbygger, at mikrozooplanktonets græsning har betydning for ud-

viklingen opbygningen og afslutningen af Chattonella-opblomstringerne. Overvåg-

ning af mikrozooplankton kan således anvendes ved vurderingen af risikoen for ud-

vikling af Chattonella-opblomstringer. 

Græsningsberegningerne kan optimeres ved at der etableres en bedre viden om de 

forskellige mikrozooplanktonarters evne til at græsse på især de store aflange 

Chattonella-celler og ved, at eventuelle negative påvirkninger fra Chattonella på 

mikrozooplanktonet forårsaget af Chattonella’s giftstoffer afklares.    
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3 OPERATIONEL ALGEUDSIGT 

3.1 Formål: 

Formålet med denne arbejdspakke var at etablere en algeudsigtsmodel, at 

operationalisere modellen (se Boks 1) og at teste den i drift.  

Boks 1 

Operationalisering af en model vil sige, at den sættes op, så den automatisk 

og på forudbestemte tidspunkter henter nødvendige input data (f.eks. om 

aktuelle og kommende meteorologiske forhold), kører simuleringer og sen-

der data om udvalgte parametre til en database, hvorfra de publiceres på en 

hjemmeside. 

Modelsimuleringer bygger på matematiske beskrivelser af sammenhænge 

mellem meteorologisk-fysisk-kemisk-biologiske parametre. Den samlede in-

teraktion mellem parametrene simuleres i tidsskridt, hvor hvert tidsskridt 

bygger på resultatet fra det forrige tidsskridt. Processen gentages til den øn-

skede periode er simuleret (f.eks. 5 dage). Undervejs tages der hele tiden 

højde for påvirkninger fra meteorologi og udveksling mellem modelcellerne. 

Modelcellerne deler hele modelområdet op i et stort antal delområder i det 

horisontale (geografisk) og i det vertikale (vanddybden) plan. Cellernes stør-

relse er udtryk for modellens opløsning. Resultaterne gemmes midlertidigt 

for hvert tidsskridt, men da der er tale om et meget stort datasæt, er det 

kun udvalgte data (f.eks. for hver time) som endeligt gemmes i en database.       

3.2 Aktiviteter 

 Etablering, kalibrering og operationalisering af modelsystem 

 Løbende drift og kalibrering 

 Forbedringer af modelsystem 

 Rapportering  
 

Denne del af projektet er udført i tæt samarbejde med ESA projektet Mar-

Coast, hvor DHI bidrager med arbejde omkring assimilering af jordobservati-

onsdata og online modeltjenester. Ligeledes har der været et samarbejde 

med DHIs modelprojekter, der udfører baggrundsundersøgelser for Femern 

A/S. 

3.3 Gennemført arbejde og resultater 

Den overordnede plan var at etablere algeudsigtsservicen så hurtigt som 

muligt og derefter arbejde på forbedring af modelgrundlaget. 

3.3.1 Algeudsigten 

Den operationelle algeudsigt blev derfor etableret i 2009 på grundlag af en 

eksisterende model, arvet fra MarCoast. Den daglige drift af algeudsigten, 

herunder køb og online indhentning af input data, sørgede DHIs service 

VANDUDSIGTEN for. VANDUDSIGTEN har udført denne slags services siden 

år 2000 og har derfor etableret den nødvendige data-infrastruktur og logi-

stik, herunder daglig vandvagt til at holde øje med driften. Da der var tale 

om et udviklingsprojekt, kunne der indgås en forskningslicens med rabat.  
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Nøgleinformation om MarCoast-modellen fremgår af tabel 2. 

Tabel 2 Nøgleinformation om algeudsigtsmodellen i det etablerede algerisikovurderingssy-

stem 

Navn: MarCoast2 

Gridtype: z-lags model med kvadratiske grids 
Model-
opløsning: 

Horisontalt: 3 nautisk mil (nm) = 5,56 km. Vertikalt: 5m øvre lag og 
derunder 2m lag 

Økologisk modul ECO lab med beskrivelse af 3 algegrupper (kiselalger, blågrønal-
ger og resten (flagellater) 

Data-
assimilering 

Assimilering af vandstand og klorofyl-information. Satellitbilleder 
fra ESAs MERIS FR sensor på ENVISAT satellitten 

Operationelt set 
up 

Hver simuleringskørsel dækker 5 dage: I dag og 4 dage frem. Der 
køres 2 simuleringer om dagen; ensbetydende med at data opda-
teres hver 12. time på basis ny meteorologiske og hydrodynami-
ske randdata. Resultater gemmes med 300 sec. tidsskridt og 
præsenteres på hjemmeside. 

 

Denne opsætning udgjorde basis for testningen af risikovurderingskonceptet. 

Præsentation af resultater er behandlet i afsnittet om risikovurdering. Resul-

taterne blev løbende kvalitetssikret mod måledata og resultater fra andre 

modeller. Måledata blev indhentet fra det danske nationale overvågnings-

program og fra miljøundersøgelserne i forbindelse med Fehmarnforbindelsen. 

3.3.2 Udvikling af algeudsigtsmodellen 

Parallelt med testningen af vurderingskonceptet er modellen forbedret med 

det formål at opnå endnu større sikkerhed i modelforudsigelsen. Det er sket i 

en separat udviklingsversion, så dette ikke forstyrrede den operationelle af-

vikling af algeudsigtsmodellen. For enhver model er det nødvendigt at tilpas-

se til dens specifikke formål. For en algeudsigtsmodel er det essentielt at al-

gebeskrivelsen er præcis, og ikke mindst at timing i algeudviklingen er 

præcis.  

Som et første skridt i udviklingsarbejdet blev erfaringer fra Fehmarn-

modelleringen overført til Algeudsigtsmodellen. Derefter er der foretaget 

yderligere tilpasninger med fokus på de elementer, der har primær betyd-

ning for simulering af algeudviklingen; næringsstofdynamik, vandsøjlestabili-

tet og lysforhold, og græsning. Der har specielt været fokus på forårsperio-

de, fordi det er denne periode som er mest kritisk for havbrugene. Desuden 

viste kvalitetssikringen i foråret 2010, at den operationaliserede MarCoast 

models timing ikke var præcis nok til brug ved vurdering af Chattonella-

opblomstringer. 

I praksis sker udviklingen i små skridt, hvor en enkelt ændring implemente-

res i modellen, og effekten vurderes (valideres) på basis af en kørsel af en 

testperiode. Dermed opnår man at have kontrol over virkninger af de enkelte 

elementer af forbedringen. Testperioden har i dette projekt væres 2009, det 

gav adgang til flest mulig måledata til sammenligning (2010 data er først 

indtastet i databaserne i foråret 2011).  

Kort er der arbejdet med følgende problemstillinger: 

 Næringsstofdynamik: organiske kilder er inkluderet (fra land og fra 

havbund) 
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 Meteorologi/Lysforhold: Statistisk analyse af meteorologiske data, fy-

siske data og timing af forårsblomst har dannet grundlag for reformu-

lering, så der i højere grad tages hensyn til algecellernes lyshistorie 

og bestemmelse af de faktiske lysforhold forbedres  

 Græsning: opdeling af græsning i mikro- og mesozooplankton med 

forskellig egenskaber for de 2 komponenter; inddragelse af nyeste vi-

den om timing/temperaturafhængighed for mesozooplankton 

 

Figur  viser en sammenligning mellem den simulerede årstidsvariation i 2009 og måleda-

ta fra udvalgte lokaliteter. Som det fremgår, er der god overensstemmelse mel-

lem beregnede og målte værdier for den totale koncentration af planteplankton 

(udtrykt ved klorofyl1).  

                                                
1 klorofyl bruges som tilnærmet mål for mængden (biomassen) af alger i vandet (planteplankton), da der 
findes betydelig flere klorofyl-måledata end data for det mere nøjagtige mål, mængden af alge-kulstof. 
Måledata bruges til kalibrering og validering af modellen. 
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Figur13 Sammenligning mellem 2009 koncentrationer af total-klorofyl målt på udvalgte 

stationer (data fra det nationale overvågningsprogram og Fehmarn-forbindelsen 

baggrunds-overvågningsprogram) og beregnet af simuleringsmodellen. Bemærk 

at der ikke er taget prøver på det tidspunkt hvor modellen indikerer at forårsop-

blomstringen toppede for stn NOR409 og FYN6940622. Det er derfor ikke muligt 

at lave en direkte sammenligning. På stn. VSJ29925 og FYN6940622 ligger de 

målte forårsklorofylværdier højere end modellen. Det kan skyldes sandsynligvis, 

at modelresultatet repræsenterer et meget større område end vandprøven.   

Overordnet set er der sket en væsentlig optimering af algeudsigtsmodellen, 

som hvis den operationaliseres vil øge sikkerheden af forudsigelserne af al-

gekoncentrationer og fordelingen af planktonalger. 

I projektbeskrivelse blev det nævnt at udviklingsarbejdet ville omfatte skift 

til model med højere opløsning (dvs. mindre modelceller), såfremt en sådan 

model var til rådighed fra baggrundsundersøgelserne til Fehmarn Forbindel-

sen. Desværre passede tidsplanerne ikke som forventet sammen og da der 

var ikke økonomi i herværende projekt til at udføre dette arbejde, har det 

ikke været muligt at øge algeudsigtens opløsning. Dette vil være et centralt 

emne for en fremtidig udvikling af systemet. 
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Da algeproblemerne ved havbrugene reelt skyldes enkelte specifikke arter, 

er det ønskeligt at udvide modellen med enkeltarts-algegrupper; dvs. med 

matematiske formuleringer (kaldet templates i ECO Lab), som repræsenterer 

økologien for de enkelte ’problem-arter’. Specielt er der behov for at udvide 

med en beskrivelse for Chattonella. Det blev prøvet i dette projekt men måt-

te opgives. Generelt er der stadig begrænset viden om Chattonella’s økologi, 

og de undersøgelser, der er lavet, er udført på stammer fra Nordsøen, Ska-

gerrak og andre områder. En template baseret på denne viden blev testet 

men kunne ikke simulere de udviklingsmønstre, som kan udledes af de tidli-

gere års havbrugs-overvågningsdata (inkl.2009, som blev undersøgt i dette 

projekt). Indenfor rammer af det herværende projekt var det ikke muligt at 

fortsætte arbejdet. Det vil kræve en nøjere analyse af eksisterende data og 

tilvejebringelse af nye data med det formål at forbedre forståelsen af Chat-

tonella’s økologi. 
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4 RISIKOVURDERING 

4.1 Formål 

Formålet med denne arbejdspakke var at udarbejde risikovurderinger på basis af 

algeudsigten, overvågningsdata og information fra andre algevarslinger, og at pub-

licere vurderingen samt overvågnings- og modeldata på en hjemmeside. 

4.2 Aktiviteter 

 Etablering af hjemmeside med grafisk fremstilling af data, og risikovurde-

ringer (algevarslinger) 

 Løbende vedligeholdelse af hjemmeside 

 Løbende vurdering af algesituationen og risiko for forekomst af skadelige 

alger  

 Udsendelse af risikovurderinger/algevarslinger  

 Rapportering  

4.3 Gennemført arbejde og resultater 

I projektbeskrivelsen var det forudset, at der skulle oprettes både et internt pro-

jektrum og et website (en hjemmeside). Der blev oprettet et projektrum, men det 

viste sig hurtigt mere optimalt at samle projektrum og hjemmeside, så al informa-

tion kunne søges ét sted. Derfor har indsatsen været koncentreret om hjemmesi-

den.    

4.3.1 Hjemmeside 

Et udkast til indhold på hjemmesiden blev diskuteret med Musholm Lax A/S. På ba-

sis af denne konsultering og diskussion af behov hos personer, der skulle bruge da-

ta til risikovurdering, blev det besluttet at implementere forslaget. 

Hjemmesiden er etableret på basis af DHIs Dashboard System – et software med 

indbyggede website-objekter, der kan tilpasses til det specifikke projekts behov for 

datapræsentation. 

Hjemmesidens url-adresse er: (www.)havbrug.algevarsling.dk 

Kort fortalt findes der på web-sitet: 

 Forside med opsummerende information om algesituationen ved havbrugene 

og mulighed for udveksling af data 

 Modeldata sider, der præsenterer modelresultater på forskellige måder (som 

transekter, horisontal udbredelse, tidsserier og sammenligning model-

satellitbillede) 

 Havbrugsdata, der præsenterer data indsamlet in situ ved havbrugene 

 Links til anden alge-information 

Eksempler på opslag med kort forklaring er givet i Figur 14. 
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Kommentar: På forsiden 
gives den korte version på 
kort og i vurderingsfelt: 

Den samlede risikovurdering 
opdateres i perioder med 
problemer med skadelige 
arter, hver gang der er nye 
havbrugsdata til rådighed; 
eller når modeldata indikerer 
markante skift i 
mængde/udbredelse af alger. 
I perioder uden akutte 
problemer opdateres efter 
behov; typisk hvis modeldata 
eller ekstern information 
indikerer negative udvikling 
af alger. 

På kortet vises smiley’s der 
indikerer om der er 
algeproblemer ved 

havbrugene. Normalt er 
baggrunden et ESA 
satellitbillede med 
klorofylfordeling (MERIS FR). 
Om vinteren er denne 
tjeneste ikke til rådighed og 
de aktuelle klorofylmodeldata 
vises i stedet. 

I Brugerbeskeder kan alle med adgang til siden skrive beskeder til andre. Denne funktion har primært 
været brugt til at sende besked fra projekt til havbrugere. Da der ikke var markant opblomstring af 
skadelige alger i 2010 blev det ikke testet om funktionaliteten i sådanne tilfælde i højere grad ville blive 
brugt af havbrugerne også.     

 

Kommentarer: Siden styres af panelet øverst i midten. Her vælges mellem 2 forud fastlagte transekter 
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(gennem Lillebælt og gennem Storebælt), parameter (klorofyl, vandtemperatur, salinitet, ilt) og 
tidsinterval man ønsker at se. Når man starter en animation vises video med udviklingen i den valgte 
parameter i den valgte periode. 

 

Kommentar: I dette opslag vises den aktuelle horisontale udbredelse (seneste modelresultater) for den 
valgte parameter. Når en animation startes ses en video, der viser udviklingen i den horisontale 
udbredelse gennem det valgte tidsinterval. Hvis man vælger parametren ’meteorologi’ ses data om 
vindretning og –hastighed samt vandstand.  

 

Kommentar: På dette opslag er det muligt at sammenholde MERIS FR satellitbilleder med modelresultat 
på et tilsvarende tidspunkt. Det er muligt at gå 20 dage tilbage i tid og panelet Tidskontrol giver 
mulighed for at klikke mellem de billeder, der er til rådighed. Satellitbillederne er gjort tilgængelige af 
MarCoast projektet. 
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Kommentar: Dette opslag giver, hvis man vælger ’pr. station’, mulighed for at se tidsserier for flere 
parametre på én af de stationer, som er angivet på kortet. Hvis man i stedet vælger ’pr. paramtetre’ kan 
man se tidsserier for den valgte parameter på flere stationer. I begge tilfælde vælges det tisinterval man 
ønsker at se tidsserier for. 

 

Kommentar: Hvis man vælger ’Havbrugsdata’ kan man se data, der stammer fra overvågningen ved det 
enkelte havbrug i det valgte tidsrum. Data er samlet i en bagvedliggende database, som de der har data 
kan tilgå direkte for at taste tal ind.  

Figur 14 Eksempler på opslag på hjemmesiden havbrug.algevarsling.dk 
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4.3.2 Risikovurdering 

I forårsperioden, hvor der, som beskrevet i kapitlet om overvågning, blev konstate-

ret forekomst af potentielt skadelige algearter som Chattonella, Chrysochromulina 

og i mindre grad Prymnesium, blev risikovurderingen opdateret en til flere gange 

om ugen; svarende til de tidspunkter, hvor der var nye algetællinger fra havbruge-

ne. Risikovurderingen byggede på data om alger indsamlet ved havbrugene og data 

fra den operationelle algeudsigt.    

I juli, hvor der ikke var konstateret problemer med skadelige alger gennem en 

længere periode, stoppede de regelmæssige opdateringer af risikovurderingen. Der 

blev imidlertid stadig holdt øje med algesituationen vha. algeudsigtens resultater, 

information fra andre projekter og udenlandske hjemmesider om alge-situationen i 

Østersøen og Skagerrak. 
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5 WORKSHOPS OG MØDER 

5.1 Formål 

Formålet med denne arbejdspakke var afholdelse af projektmøder og workshop 

med havbrugerne, samt at samle bidrag fra de andre arbejdspakker til én samlet 

slutrapport. 

5.2 Gennemført arbejde og resultater 

Projektet har holdt workshop med havbrugerne i starten af projektet, hvor projek-

tet blev præsenteret og forventninger diskuteret. Endnu en workshop med henblik 

på opsamling af erfaringer set fra havbrugernes side og diskussion af fremtiden er 

planlagt til januar 2011. Pga. travlhed i efteråret i havbrugene var det ikke muligt 

at gennemføre denne workshop indenfor projektperioden. 

Den samlede fremstilling af det arbejde, der er udført i forbindelse med projektet, 

og resultaterne er sket med herværende rapport.  

 

 



 DANSK  AKVAKULTUR  -  ALGER IS IKOVURDER ING  
  

 

 

11800299-Rap-Algerisk-Nov2010_DHI_Orbicon DHI og Orbicon; Udviklingsprojekt for Dansk Akvakultur 

 

25 

6 FREMTIDENS RISIKOVURDERING AF ALGEPROBLEMER 

Opblomstring af skadelige planktonalger er en væsentlig risikofaktor for danske 

havbrug, der kan medføre betydelige tab, hvis de ikke varsles i tide. Derfor anbefa-

les, at erhvervet også i fremtiden sikrer sig en effektiv overvågning og risikovurde-

ring. 

I det her beskrevne udviklingsprojekt er der etableret et risikovurderingssystem 

som drager nytte af al tilgængelig information, og som i højere grad end tidligere 

ser ind i fremtiden og dermed er i stand til at give prognoser for den kommende 

periode. En oversigt over risikovurderingssystemet er givet i Boks 2.  

Boks 2 Alge-risikovurderingssystem 

Information der inddrages: 

 Algeovervågning ved havbrugene (som tidligere); i sagens natur med den 

forsinkelse som kræves for at analyse prøverne 

 Modelforudsigelser af de hydrografiske og biologiske forhold i et større om-

råder, der dækker havbrugene; med info om fortid; her-og-nu; 4 dage 

frem 

 Tilgængelig information fra andre algevarslingssystemer i nabolande 

Informationerne vurderes af eksperter og en samlet risikovurdering udarbej-

des.  

Data fra algeovervågningen, og data der beskriver de hydrografiske og biologi-

ske forhold offentliggøres løbende på en hjemmeside. Sidstnævnte opdateres 2 

gange i døgnet, mens algeovervågningsresultaterne først publiceres et par da-

ge efter prøverne er indsamlet (de skal først analyseres). I alarmerende situa-

tioner kan frekvensen for begge dele øges. 

Risikovurderingen offentliggøres ligeledes på hjemmeside og opdateres, der er 

indikationer på signifikante ændringer; som minimum når der er nye overvåg-

ningsdata. 

Systemet er illustreret i Figur 15. 
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Figur 15 Skematisk præsentation af algerisikovurderingssystemet 

Ved fremtidig brug af systemet anbefales det også at udsende risikovurderingerne 

via e-mails og sms (smart phone applikation er også en mulighed).  

Til forskel fra tidligere kombinerer dette system in-situ overvågning ved havbruge-

ne med modelforudsigelser af de fysiske, kemiske og biologiske forhold ved hav-

brugene her-og-nu og i den følgende periode. Kombinationen af in-situ overvågnin-

gen af forholdene ved havbrugene og modelforudsigelserne, ikke mindst 

modelbeskrivelserne af forholdene i de vandmasser som støder op til havbrugene, 

gør det muligt at optimere risikovurderingerne, fordi disse ikke alene bygger på al-

getællingstal.  

Da der ikke opstod signifikante opblomstringer i test-året 2010 blev systemets for-

del ikke fuldt eksponeret. For de personer, der udarbejdede risikovurderingerne, er 
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der dog ingen tvivl om, at vi var på meget mere sikker grund end tidligere og kun-

ne give risikovurderingerne med meget større sikkerhed end tidligere.   

Dertil kommer, at modelforudsigelserne ikke alene giver information om algerne 

men også om strøm, vandtemperatur og saltholdighed, og hvordan disse udvikler 

sig i tid og rum.  

I Boks 3 er projektets anbefaling til aktionsplan beskrevet. Anbefalingen bygger på 

det tidligere anbefalinger i Orbicon (2008). Det anbefales at fortsætte med 3 ni-

veauer: rutine, skærpet og alarm. De 3 niveauer omfatter forskellige grader af 

overvågning ved havbrugene og forskellige aktioner fra havbrugernes side, mens 

modellering de fysiske-kemiske-biologiske forhold og indsamling af information fra 

satellitovervågning andre overvågningsaktiviteter sker på alle 3 niveauer. Det sikrer 

at der løbende er basis for en risikovurdering. Ved niveau 2 og 3, hvor der udføres 

overvågning ved havbrugene, bygger risikovurderingen på disse resultater samt 

modelresultater og information indsamlet fra satellitovervågning andre overvåg-

ningsaktiviteter. 
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Boks 3. Aktionsplan for havbrugerne 

Aktionsniveau 1 = ”rutine overvågning”. Rutine overvågning foregår som udgangspunkt 
uden for høj-sæsonen for flagellatopblomstringer (juli-januar). I denne periode baseres risi-
kovurderingen på modelresultater, satellitovervågning samt information fra andre overvåg-

ningsprogrammer. Der udtages ikke prøver ved havbrugene. 
 
I forbindelse med rutinemonitering er driften af havbruget normal.  
 
Aktionsniveau 2 = ”skærpet overvågning” gennemføres i forårsperioden (februar-juni), 
hvor der erfaringsmæssigt er stor risiko for opblomstringer af skadelige flagellater. Der udfø-

res også skærpet overvågning i perioden juli-januar, hvis der registreres/modelleres forhøje-
de biomasser af alger og/eller hvis fiskene viser tegn på stress, som kan være forårsaget af 
skadelige alger. Risikovurderingen baseres på overvågning ved havbrug, modelresultater, 
samt information fra satellitovervågning og andre overvågningsprogrammer. 
 

Overvågningen ved havbrugene omfatter indsamling af 1 ugentligt sæt algeprøver – udtaget 
så hele vandsøjlen repræsenteres (3-4 prøver pr. prøvetagning; fra overfladen, ca. 5 m’s 

dybde, i et eventuelt fluorescens maksimum, og under springlaget). Desuden anbefales må-
ling af profiler af saltholdighed, temperatur og fluorescens til dokumentation af de fysiske 
forhold i området samt identifikation af vertikal fordeling af alger, herunder specielt eventuel 
springlagsopblomstring. Algeprøverne oparbejdes kvantitativt for skadelige alger (abundans: 
celler/l og biomasse).     
 
I forbindelse med skærpet monitering anbefales det at: 

 reducere/stoppe fodring af fisk 

 informere nabo-havbrug (kan ske via det udviklede risikovurderingssystem) 

 vente med at udsætte fisk 

 stoppe en igangværende udsætning af fisk 

 at fremskynde høst af fisk som alligevel snart skal høstes 

 flytte fisk hvis det er muligt 

 flytte specielt værdifulde fisk som ikke kan høstes 

 gøre klar til aktionerne som skal sættes i gang ved alarmmonitering 
 
Aktionsniveau 3 = ”alarm overvågning” igangsættes i situationer, hvor koncentrationen 
af skadelige alger nærmer sig den anvendte grænseværdi; hvis fiskenes adfærd viser tegn 
på stress eller hvis der registreres forøget dødelighed. Desuden kan alarm overvågning 

igangsættes hvis modelresultaterne viser markant forhøjede biomasser af alger og risikoen 
for at det er fiske-skadelige vurderes som høj; eller hvis der i anden sammenhæng registre-
res algeproblemer i nærheden af havbrug. Risikovurderingen baseres på overvågning ved 
havbrug, modelresultater, samt information fra satellitovervågning og andre overvågnings-
programmer. 
 
Overvågning ved havbrugene omfatter samme type af indsamling af prøver og data som ved 

skærpet monitering men nu med 2-3 ugentligt indsamlinger af prøver. 
 

 I forbindelse med alarm monitering anbefales det at: 

 stoppe al fodring af fisk 

 informere nabo-havbrug 

 vente med at udsætte nye fisk 

 stoppe en igangværende udsætning af fisk 

 flytte fisk hvis det er muligt 

 flytte specielt værdifulde fisk som ikke kan slagtes 

 flytte havbrugene enten ned i vandsøjlen eller hen på en anden lokalitet 

 ilte vandet i netburene 

 afskærme/lukke netburene af med perimeter skørter 

 slagte de fisk som stadig er levende 

 eventuelt at tilsætte slimreducerende medicin til de afskærmede netbure hvis 

høst af fisk ikke er ønskelig 
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Det anbefales derfor, at den fremtidige risikovurdering i forbindelse med algeop-

blomstringer baseres på en kombination af in-situ overvågning ved havbrugene 

med modelforudsigelser af de fysiske, kemiske og biologiske forhold. 

Supplerende udvikling:  

Det etablerede system vil øge nøjagtigheden af risikovurderingerne. Systemet kan 

dog blive endnu mere sikkert hvis der sker en vis videreudvikling. Dette inkluderer 

bl.a. flere elementer, som måtte tages ud af herværende projekt pga. reduktion af 

budget. 

De væsentligste udviklingsbehov omfatter: 

 Inkludering af Chattonella, som specifik algegruppe i modelforudsigelserne 

 Implementering af højere rumlig opløsning omkring havbrugene 

Vi foreslår, at videreudvikling i første omgang koncentreres om inkludering af Chat-

tonella, da DHI har andre projekter, som der kan lukreres på med hensyn til rumlig 

opløsning. 

Chattonella 

Specifikt anbefales det at følgende gennemføres: 

 et kombineret felt- og modelstudie til afdækning af hvor i de kystnære far-

vande Chattonella opblomstringerne opstår og breder sig fra. Hvis det-

te/disse epicentre for Chattonella kan identificeres, er det muligt at definere 

en målrettet in-situ overvågning, der giver et tidligt varsel for risikoen for 

opblomstring ved havbrugene. 

Et kombineret felt- og modelstudie indbefatter: 

 at der gennemføres rutinemæssig overvågning af Chattonella i ”før-

opblomstringsperioden” januar og februar i udvalgte områder med det for-

mål at bestemme initial-koncentrationerne af Chattonella, da disse startkon-

centrationer kan være afgørende for hvor hurtigt algen når koncentrationer 

nær/over aktionsværdien på 500.000 celler/l og at bestemme hvor opblom-

stringerne starter  

 at al viden om Chattonella samles og integreres i algevarslingsmodellen ma-

tematisk formulering med det formål, at initial-koncentrationer kombineres 

med de fysisk-kemisk-biologiske forhold og de aktuelle meteorologiske be-

tingelser, så udviklingen i Chattonella kan beskrives dynamisk i tid og rum 

 at undersøge muligheden for at udarbejde forudsigelser over længere perio-

de med det formål at kunne give en tidlig risikovurdering for Chattonella-

opblomstring i det kommende forår.  Den type forudsigelser er altid behæf-

tet med en del usikkerhed. En vigtig opgave vil være at klarlægge usikker-

heden i sådanne prognoser 

En yderligere forbedring af risikovurderingen kan opnås ved at afklare Chattonella’s 

giftighed overfor havbrugsfisk. Giftigheden vil typisk variere gennem de forskellige 

faser af en opblomstring samt vil være afhængig af dominansforhold mellem de 

store aflange celler og de små runde celler. Hvis det kan underbygges at Chattonel-

la’s giftighed afhænger af celletypen (store aflange, eller små runde), kan overvåg-

ningen målrettes og risikovurderingen fokuseres på den skadelige type af celler.  
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A P P E N D I X  A  

Plots af data indsamlet ved havbrugene 
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Figur 16 Udviklingen i temperatur på Hjarnøsund Havbrug og Musholm i 2010. Bemærk forskellige 

”range” på Y-aksen. Grafik fra www.havbrug.algevarsling.dk 

 

 

 

http://www.havbrug.algevarsling.dk/
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Figur 17 Registrerede koncentrationer af Prymnesium (celler/l) ved havbrugene i 2010. Grafik fra 

www.havbrug.algevarsling.dk  

 

http://www.havbrug.algevarsling.dk/
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Figur 18 Registrerede koncentrationer af Chrysochromulina (celler/l) ved havbrugene i 2010. Grafik 

fra www.havbrug.algevarsling.dk 

 

http://www.havbrug.algevarsling.dk/
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Figur19 Udviklingen i salinitet på Hjarnøsund Havbrug, Lillebælt Syd og Musholm i 2010. Grafik fra 

www.havbrug.algevarsling.dk 

http://www.havbrug.algevarsling.dk/



