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1 Introduktion 
 
Denne rapport er udarbejdet i forbindelse med et større projekt som har til 
formål forbedre/optimere de danske havbrugeres drift i forbindelse med 
forekomsten af skadelige alger. Projektet er støttet af Fødevareministeriet og 
EU gennem FIUF programmet.  
 
Projektet er sammensat af 5 arbejdspakker, som her især beskæftiger sig med 
afgrænsede problemstillinger. I forbindelse med arbejdspakkerne 1 og 2 
indsamles og dokumenteres henholdsvis viden og erfaringer om forløbet af 
opblomstringerne af skadelige alger i foråret 2006 og opblomstringens 
skadevirkninger på fiskene i havbrugene samt den eksisterende viden om 
forekomst af skadelige alger og andet skadeligt plankton, primært små- og 
storgopler i danske og skandinaviske farvande.  Som nævnt indledningsvist 
omfatter arbejdspakke 3 en udarbejdelse af forslag til moniteringspraksis af 
skadelige alger ved de danske havbrug. Arbejdspakke 4 omfatter 
implementering af demonstrationsmonitering ved de danske havbrug i 2007 
baseret på forslagene udarbejdet i arbejdspakke 3. Erfaringerne opsamles og 
dokumenteres ved årets slutning. Arbejdspakke 5 omfatter en præsentation og 
vurdering af forskellige typer af overvågningsudstyrs anvendelighed i 
forbindelse med overvågning af alger ved de danske havbrug. 
 
I rapporten dokumenteres forekomsten af skadelige alger, primært 
Chattonella, og opblomstringens negative effekter på driften i danske havbrug 
i form af fiskedød, dårlig trivsel/misvækst og forsinket udsætning i foråret 
2006.  
 
Disse registreringer sammenholdes med data vedr. biologiske, hydrografiske, 
vandkemiske og meteorologiske forhold i perioden. Data er indsamlet af de 
danske amter, primært Århus Amt, og DMU. Herefter forsøges det at 
identificere de vigtigste faktorer, som førte til opblomstringen af Chattonella i 
2006. 
 
Chattonella blev observeret i høje koncentrationer i sidste halvdel af februar 
2006 ved rutinemonitering i forbindelse med bl.a. det danske muslingefiskeri, 
og der blev registreret fiskedød i det landbaserede havbrug ved Enstedværket 
i Kalundborg Fjord i uge 8. Efterfølgende blev der indsamlet information fra de 
danske amters rutineovervågning af kystvandene vedr. forekomsten af 
Chattonella samt hydrografiske forhold.  
 
Der blev igangsat en rutinemæssig indsamling af algeprøver ved de danske 
havbrug, der allerede havde sat fisk ud samt ved en række havbrug, hvor der 
skulle udsættes fisk i marts-maj. Informationen om den danske situation blev 
cirkuleret via e-mail til svenske og norske kontakter, og den danske 
overvågning modtog løbende rapportering om udviklingen i svenske og norske 
kystvande. 
 
Overvågningen viste, at de nyligt udsatte fisk døde i havbrug ved en 
koncentration af Chattonella på 1-2 mill. celler/l, ved en temperatur på 2-3 oC 
og en saltholdighed på 20-22 o/oo. 
 
Samtidig med registreringerne af Chattonella i algeprøver fra de danske 
havbrug og fra amter og muslingeerhvervet blev Chattonella-opblomstringen 
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fulgt via satellitmonitering af algernes klorofyl og overfladevandets temperatur 
på NANSEN Instituttets hjemmeside (http://hab.nersc.no/ Near Real Time HAB 
monitoring). 
 
Endvidere blev der indhentet information vedr. strømforhold og fordeling af 
vandmasser fra følgende hjemmesider:  

• http://produkter.smhi.se/OceanWeb   
• http://www.vandudsigten.dk/ 
• http://moncoze.met.no/ 

  
 

1.1 Chattonella cf. verruculosa – nu Verrochophora farcimen og /eller 
Pseudochattonella farcimen ? 
En tilsyneladende ”ny” planktonalge, nærmere betegnet en lille nøgen 
flagellat, som blev kaldt Chattonella cf. verruculosa, blev registreret for første 
gang i Skandinaviske farvande i det tidlige forår 1998, hvor den forårsagede 
fiskedød i havbrug langs kysten i det sydlige Norge. Algen blev kaldt 
Chattonella cf. verruculosa, fordi den havde stor lighed med rhaphidophyceer 
fra slægten Chattonella og specielt arten Chattonella verruculosa, som ellers 
var kendt fra asiatiske farvande. Efterfølgende undersøgelser har dog vist, at 
algen ikke er en rhaphidophycee men en dictyophycee beslægtet med f.eks. 
den velkendte art Dictyocha speculum, som kan forårsage fiskedød, når den 
optræder i den skeletløse form. Flagellaten har derfor nu skiftet navn til blandt 
andet Verruchophora farcimen, Edvardsen et al. (2007) og efterfølgende 
Pseudochattonella farcimen. Af praktiske årsager vil vi fortsætte med at bruge 
navnet Chattonella cf. verruculosa i forbindelse med dette projekt. 
 

 
 
Figur 1 . Chattonella sp. A = Levende celler (Nomarski interferens mikroskopi); B = 
Levende celle med en flagel (pil=flagel) (Fasekontrast mikroskopi); C = celler 
konserveret med lugol (Nomarski interferens mikroskopi). Fra: Checklist of 
phytoplankton in the Skagerrak-Kattegat (http://www.marbot.gu.se/SSS/SSShome.htm). 
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Figur 2. Chattonella “look-a-likes”. A = Levende celler (Nomarski interferens mikroskopi); B = Celler 
konserveret med lugol (pil=flagel) (DIC); C = Celler set med epifluoresens mikroskopi (pil= 
Chattonella celle).  Fra: Checklist of phytoplankton in the Skagerrak-Kattegat  
(http://www.marbot.gu.se/SSS/SSShome.htm). 
 

1.2 Chattonella i danske farvande  
Chattonella cf. verruculosa blev første gang registreret i forbindelse med en 
lokal masseforekomst i skandinaviske farvande i december 1997 i Århus Bugt. 
Efterfølgende blev der registreret Chattonella i Århus Bugt i januar-februar 
1998. Den maksimale koncentration var på ca. 850.000 Celler/l. Det var dog 
først i løbet af foråret 1998, at der blev fokuseret på Chattonella, fordi det 
viste sig, at der blev opbygget en meget stor opblomstring i den jyske 
kyststrøm ud for den jyske vestkyst i maj måned. Denne opblomstring blev 
transporteret nordpå med kyststrømmen til Skagerrak. Herfra blev den spredt 
til den sydnorske kyststrøm, hvor den forårsagede fiskedød i havbrug i maj-
juni. Fiskedøden blev registreret ved koncentrationer på flere millioner Celler/l 
svarende til 1-10 ug Chl a/l. Chattonella er det, man kalder en ”High Biomass 
Harmful Algae”, fordi den er skadelig, når den forekommer i høje 
koncentrationer og biomasser. Dette er i modsætning til andre algearter, f.eks. 
Dinophysis som kan forårsage problemer når de optræder i lave 
koncentrationer og biomasser. High biomass Harmful Algae er naturligvis 
meget afhængige af, at der er tilstrækkeligt med tilgængelige næringsstoffer 
for, at de kan opbygge de skadelige høje biomasser. Det er grunden til, at vi 
nu ser de høje biomasser af Chattonella i de næringsrige kystvande og fjorde 
samt i forbindelse med springlag, som adskiller næringsrigt bundvand fra 
næringsfattigt overfladevand.   
 
I forbindelse med opblomstringen i 1998 blev der ikke registreret Chattonella i 
det sydlige Kattegat. I den efterfølgende årrække 1999-2001 blev der flere 
gange registreret opblomstringer af Chattonella på den jyske vestkyst og i 
Skagerrak-regionen, men opblomstringerne trængte ikke ned i det sydlige 
Kattegat syd for Djursland. I årene 2002 og 2003 blev der ikke registreret 
Chattonella opblomstringer i skandinaviske farvande.  Først i maj 2004 blev 
der registreret en ny Chattonella-opblomstring, og denne gang trængte den 
længere sydpå i Kattegat og forårsagede fiskedød i havbrug ved Årø i det 
sydlige Lillebælt. I 2005 blev der ikke registreret nogen opblomstring af 
Chattonella. I årene 2006 og 2007 blev der igen registreret Chattonella-
opblomstringer og fiskedød i det sydlige Kattegat, se tabel 1. 
 
Forekomsten af Chattonella i det sydlige Kattegat kommer godt til udtryk i 
overvågningsdata fra Århus Amts, nu Statens Miljøcenter Århus, 
overvågningsstation 170006, som ligger centralt i Århus Bugt, se figur 3. 
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Det er ikke helt afklaret, om Chattonella er bragt til Skandinavien i forbindelse 
med opblomstringen i 1998, f.eks. ved hjælp af ballastvand fra fragtskibe fra 
andre del af verden. Hvis det er tilfældet er den tidsmæssige udvikling i 
udbredelse i den sydlige Nordsø/Skagerrak/Kattegat et godt eksempel på, 
hvordan en invasiv art introduceres til et nyt område, hvorefter den spreder 
sig i området og endelig etablerer sig i området som en ”naturlig” del af det 
allerede eksisterende planktonsamfund. 
 
Analyser af ”gamle” algeprøver fra den svenske vestkyst indikerer, at Chattonella eller 
Chattonella-lignende celler har været til stede i de svenske kystvande siden 1993; altså 
længe  før den første opblomstring i 1998. Det er dog muligt, at de Chattonella-
lignende celler fra før 1998 ikke er Chattonella men andre arter af Dictyophyceer, f.eks. 
den skeletløse form af Dictyocha speculum, som er almindelig i Kattegat i det sene 
forår. En ting er sikkert: før 1998 har vi har aldrig set hverken Chattonella eller 
Chattonella-lignende celler i så høje koncentrationer, som vi har registreret efter 1998 i 
Skandinavien, så opblomstringerne er et nyt fænomen, og det ser ud til at have ”bidt 
sig fast” som et tilbagevendende fænomen i vore farvande til gene for de danske 
havbrugere. 
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Tabel 1. Opsummering af forekomsten af Chattonella cf. verrucolosa i skandinaviske 
farvande med noter om fiskedød, baseret på data fra Andersen et al. (2002) og 
Karlsson et al. (2006) 
 

1997 
Chattonella registreres for første gang i forbindelse med en lokal masseforekomst i Århus Bugt i 
dcember. Der registreres ingen negative efffekter på fisk.   
 
1998 April-Maj 
Den første registrerede opblomstring i skandinaviske farvande, som medførte fiskedød, blev 
observeret i perioden  maj-juni. Opblomstringen trængte ikke ned i det sydlige Kattegat. 
350 tons Laks døde i syd-norske havbrug. 
Der blev registreret død blandt vildfisk (Hornfisk, Belone belone). 
  
2000 April-Maj 
Der blev registreret en markant opblomstring i den sydøstlige Nordsø fra Tyske Bugt i syd til 
Skagen i nord. Opblomstringen blev ikke transporteret videre hverken til syd-norge eller ind i 
Kattegat. Der blev ikke registreret fiskedød. 
 
2001 Marts-April 
Den første store opblomstring i Kattegat og Skagerrak blev registreret umiddelbart efter 
forårsopblomstringen af kiselalger. 
1100 tons laks døde i syd-norske havbrug. 
 
2002-2003 Ingen opblomstringer af Chattonella - Ingen fiskedød. 
 
2004 April-Juni 
Markant opblomstring på den danske vestkyst og efterfølgende også i Kattegat 
30 tons døde regnbueørred ved Årø Havbrug i maj. 
 
2005 Ingen opblomstringer af Chattonella - Ingen fiskedød.  
 
2006 Marts-Maj 
Markant opblomstring koncentreret i Kattegat. 
 
Kalundborg Fjord  - 18 tons døde regnbueørred i havbrug i marts. 
 
Musholm Lax - ingen forøget dødelighed på 12 tons vinterfisk i forbindelse med opblomstringen.  
Efterfølgende blev udsætningen af fisk udsat. Tab er ikke opgjort.  
 
Hjarnø Sund Havbrug - alle nyudsatte fisk døde. Efterfølgende blev udsætningen af fisk forsinket 
med en måned.  
 
Hundshage Havbrug – ca. 6% dødelighed blandt fisk udsat i begyndelsen af april. Efterfølgende 
blev udsætningen af fisk forsinket med en måned. 
 
Årø Havbrug - 20 tons døde fisk i begyndelsen af maj i forbindelse med en opblomstring af 
Chrysochromulina ! 
 
2007 Marts-April 
Markant opblomstring i sydlige Kattegat. 
 
Musholm Lax – vinterfisk døde – i alt 48 ud af 101 tons. 
 
Hjarnø Havbrug og Hundshage Havbrug – 20 tons døde – både vinterfisk og nyudsatte. 
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Årø Havbrug – forsinket udsætning. 
 
NB: Analyse af “gamle” algeprøver fra Kattegat viser at en Chattonella-lignende 
flagellat var tilstede i svenske farvande siden 1993. 
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Figur 3. Forekomsten af Chattonella cf. verruculosa i Århus Bugt i perioden 1998-2007, 
data fra Statens Miljøcenter Århus. 
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2 Chattonella opblomstringen i 2006 og effekter på fisk i 
havbrug 
I 2006 blev vi opmærksomme på, at Chattonella var i opblomstring i Kattegat, 
da den blev registreret første gang i uge 7 i prøver indsamlet af 
muslingefiskere på den jyske østkyst. 
Efterfølgende blev Chattonella også registreret i høje koncentrationer i en 
række af amternes overvågningsprøver fra uge 7. Den maksimale 
koncentration i uge 7 var på godt 4 mill. Celler/l og blev registreret i farvandet 
omkring Fyn. Koncentrationsniveauet var højere i det sydlige Kattegat end 
registreret i det nordlige Kattegat ved Læsø Rende. Efterfølgende blev der 
registreret høje koncentrationer (> 2 mill. celler/l) helt frem til og med uge 
14. I løbet af uge 15 og 16 forsvandt Chattonella fra Kattegat. De maksimale 
registrerede koncentrationer af Chattonella var på 5-10 mill. Celler/l, der blev 
registreret i Århus Bugt, Lillebælt S og Horsens Fjord.      
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Figur 4. Den tidsmæssige forekomst af Chattonella i danske farvande i forårsperioden 
2006. Pilen viser tidspunktet for den første registrerede fiskedød. 



 

Videnbaseret operationel overvågning af skadelige alger i forbindelse 
med danske havbrug. Status for forekomsten af skadelige alger i foråret 

2006. 

11/38 

 

 
 
Figur 5. Den tidsmæssige forekomst af Chattonella på den svenske vestkyst og ved 
Flødevigen i det sydlige norge, fra Karlsson et al. (2006). 
 
Der blev først for alvor fokus på Chattonella-opblomstringen, da der blev 
registreret fiskedød ved Asnæs Fiskeopdræt, som er et landbaseret havbrug i 
Kalundborg Fjord, i uge 8.  
 
Efterfølgende blev der indsamlet algeprøver fra havbrug, hvor der enten var 
sat fisk ud, eller hvor der var planlagt en umiddelbart forestående udsætning 
af fisk.  
 
Der blev registreret fiskedød på Hjarnø Sund Havbrug samt på Årø Havbrug, 
mens der ikke blev registreret fiskedød på Musholm Lax i det nordlige 
Storebælt, figur 6, hvor der var der sat en mindre mængde fisk ud i 
vinterperioden.  
 
Den intensive indsamling af prøver viste, at Chattonella forekom i høje 
koncentrationer (>500.000 celler/l) på stort set alle undersøgte lokaliteter i 
perioden fra uge 7 til uge 14-15. De maksimale koncentrationer af Chattonella 
var på 5-10 mill. Celler/l og blev registreret i Århus Bugt, Lillebælt Syd og 
Horsens Fjord. Efter uge 14 aftog koncentrationerne hurtigt, så der ikke blev 
registreret nævneværdige koncentrationer efter uge 15 i første halvdel af 
april, figur 4. 
 
Den geografiske udbredelse af Chattonella-opblomstringen strakte sig fra 
Læsø Rende i Nord til det sydlige Lillebælt og det sydfynske øhav i syd. Der 
blev ikke registreret markante koncentrationer i Øresund og 
smålandsfarvandet ved amternes overvågning.  
 
Den tidsmæssige forekomst af Chattonella i danske farvande svarer godt til, 
hvad der blev registreret i norske og svenske kystvande, figur 5. Bemærk dog 
at koncentrationsniveauerne i norske og svenske kystvande var lavere end i 
danske farvande. Dette peger på, at den højere belastning med uorganiske 
næringsstoffer i danske kystvande er af betydning for Chattonella-
opblomstringens koncentrationsniveau. 
 
I begyndelsen af opblomstringen var der dominans af store, aflange celler. 
Senere blev der registreret dominans af små, runde celler. 
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Opblomstringen af Chattonella blev efterfulgt af opblomstringer af 
Chrysochromulina spp. og Prymnesium spp., så havbrugerne kunne først 
komme rigtigt i gang med at udsætte og fodre fiskene i maj. 
 
 

 
 
Figur 6. Placeringen af havbrug i danske farvande i 2006. 
 

2.1 Asnæs Fiskeopdræt 
Der blev registreret fiskedød i det landbaserede produktionsanlæg til 
saltvandsfisk, Asnæs Fiskeopdræt, som udnytter Asnæsværkets vandindtag 
(ca. 15 m. dybde) i Kalundborg Fjord. Fiskene begyndte at gå dårligt d.19 
februar, og fodringen blev stoppet. Efterfølgende blev der registreret markant 
dødelighed hos fiskene fra den 21. – 22. februar (uge 8). I løbet af få dage 
døde 18 ud af 42 tons fisk, svarende til 43%. I de efterfølgende dage havde 
fiskene ingen appetit. Først d. 2 marts blev der fodret let igen, men fiskene 
var stadig stressede. Helt frem til og med uge 11 gik fiskene ikke normalt. 
Koncentrationen af Chattonella i forbindelse med fiskedøden var ukendt, men 
der formodes at have været en koncentration på 1-2 mill. celler/l, som 
sandsynligvis stammede fra en formodet springlagsopblomstring i Storebælt. 
 
Efter fiskedøden blev der indsamlet algeprøver d. 27 februar (uge 9), som 
viste, at Chattonella var tilstede i en koncentration på 1,5 mill./l.   

Følgende blev konkluderet af Danmarks Fiskeri- og Havundersøgelser: ”De her 
rapporterede celletal matcher fint, hvad jeg har set fra andre områder og 
repræsenterer formodentlig en Chattonella-opblomstring under afvikling. Hvis 
vi forudsætter, at Chattonella spp. i Kalundborg Fjord primært optræder i 
springlaget (som flyttes vertikalt i forhold til fjordens tidevand,) er der vel en 
overvejende sandsynlighed for, at vandindtaget i en periode, f.eks. 
sammenfaldene med fiskedødeligheden, kan have været direkte i en noget 
mere massiv Chattonella-opblomstring”. 
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2.2 Musholm Lax 
På Musholm Lax havde man 12 tons ”vinterfisk” gående i forbindelse med 
opblomstringen af Chattonella. Der blev ikke registreret nogen forøget 
dødelighed i forbindelse med opblomstringen.  Under opblomstringen blev 
udsætningen af nye fisk dog udsat. De maksimale registrerede 
koncentrationer af Chattonella var 350.000 Celler/l, som blev registreret i 
slutningen af april. Herefter blev der registreret faldende koncentrationer, figur 
7.  Temperaturen i uge 13 var på 2-3 oC. Der foreligger ingen målinger af 
saltholdighed i perioden. 
 
 

 

 

Figur 7. Chattonella-koncentrationer i henholdsvis 2 m og 6 m dybde på Musholm Ø og 
Musholm V, marts-april 2006.  
 
 

2.3 Hjarnø Havbrug og Hundshage Havbrug 
På Hjarnø Havbrug og Hundshage Havbrug blev der udsat mindre mængder 
fisk (6.900 stk. på hvert havbrug) den 4. april (uge 14). På Hjarnø Sund 
Havbrug døde halvdelen af de udsatte fisk den 6. april og resten den 7. april, 
svarende til 100 % dødelighed. Herefter blev der ikke sat nye fisk ud igen før 
den 30. april (uge 17).  
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På Hundshage Havbrug blev der også registreret dødelighed hos fiskene, men i 
langt mindre omfang end på Hjarnø Sund Havbrug. Således døde ca. 120 fisk 
den 4. april, 180 fisk den 5. april og 112 fisk den 6. april.  I alt døde 412 fisk, 
svarende til ca. 6 % af de udsatte fisk, i løbet af de tre dage.  
 
Efterfølgende blev der ikke registreret mere algerelateret fiskedød på dette 
havbrug. Det blev dog observeret, at fiskene gik dårligt i begyndelsen af maj 
på et tidspunkt, hvor der blev registreret forhøjede koncentrationer af både 
Chrysochromulina (7,5 mill. Chrysochromulina/l) og Prymnesium (2,1 mill. 
Prymnesium/l). Efterfølgende blev der igen registreret lave koncentrationer af 
Chrysochromulina (< 2 mill. Chrysochromulina/l) og Prymnesium  (< 100.000 
Prymnesium/l), og fiskene gik godt igen.  
 
Fiskedøden på havbrugene blev registreret i forbindelse med observation af 
Chattonella i koncentrationer >500.000-2 mill. Celler/l.   I forbindelse med 
fiskedøden var temperaturen 2-3 oC og stigende til 5-6 oC i uge 15. Der 
foreligger ingen målinger af saltholdighed i forbindelse med fiskedøden, figur 
8.  
 
Den forhøjede dødelighed på Hjarnø Sund Havbrug i forhold til Hundshage 
Havbrug passer godt med, at der var en tendens til, at koncentrationsniveauet 
af Chattonella i 2 m’s dybde på Hjarnø Sund Havbrug var markant højere end 
registreret ved Hundshage Havbrug. Datagrundlaget er dog spinkelt, da der 
ikke foreligger ret mange observationer på havbrugene i forbindelse med 
fiskedøden.     
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Figur 8. Chattonella-koncentrationer i henholdsvis 2 m og 6 m dybde på Hundshage 
Havbrug og Hjarnø Sund Havbrug, marts-april 2006. 
 

2.4 Bågø Havbrug 
På Bågø Havbrug i det sydlige Lillebælt (nu en del af Årø Havbrug) blev der 
registreret tab på 20 tons fisk den 2. maj (uge 18). Fodringen blev stoppet, og 
de resterende fisk overlevede. Allerede den 7. maj (sidst i uge 18) gik fiskene 
godt igen trods forhøjede koncentrationer af Chrysochromulina i området, og 
fodring kunne begynde. Efterfølgende blev der ikke registreret mere 
algerelateret fiskedød på dette havbrug, selvom koncentrationerne af 
Chrysochromulina forblev forhøjede indtil uge 20. 
 
Der blev altså ikke registreret nogen Chattonella-opblomstring i forbindelse 
med fiskedøden ved Bogø, men derimod en markant opblomstring af 
ubestemte arter fra slægten Chrysochromulina, som har forårsaget fiskedød i 
Kattegat ved en række tilfælde siden den første markante opblomstring i 
foråret 1988. 
   
De første algeprøver fra området blev udtaget den 3.-4. maj og viste, at der 
var høje koncentrationer (7-8 mill. Chrysochromulina/l). I den efterfølgende 
uge (uge 19) blev der registreret alarmerende høje koncentrationer af 
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Chrysochromulina i Lillebælt, syd for Snævringen, ved Børup Sande og 
Flækøjet. Der var endnu ikke sat fisk ud i disse havbrug. Ved Bågø var 
koncentrationsniveauet af Chrysochromulina lavere men stadig forhøjet med 
risiko for skader på fiskene. Fiskene gik da heller ikke optimalt ved Bågø!  
 
På den baggrund blev det anbefalet, at der skulle udvises stor forsigtighed 
med udsætning af fisk i Lillebælt, syd for Snævringen, og at en eventuel 
udsætning burde udsættes.  
 
Den 10. maj (uge 20) blev der registreret meget høje koncentrationer af 
Chrysochromulina i Fyns Amts springlagsprøver fra det sydlige Lillebælt, så det 
blev vurderet, at der stadig var forhøjet risiko for problemer med 
Chrysochromulina. Prøverne indsendt fra havbrugene i området viste også 
høje koncentrationer, men der var sket et et markant fald i koncentrationerne 
af Chrysochromulina i uge 20, så opblomstringen var på retur, figur 9. 
 

 
 
Figur 9. Chrysochromulina-koncentrationer på Bogø Havbrug samt ved Flækøjet 
Havbrug, Børup Sande Havbrug og i Fyns Amts prøver fra springlaget i området, maj 
2006. 

 
2.5 Andre havbrug 

Der blev ikke registreret fiskedød på andre havbrug i 2006. Algeopblomstring-
en medførte dog, at udsætningen af fisk blev forsinket på en del af 
havbrugene. 
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3 Biologiske forhold i forbindelse med Chattonella 
opblomstringen i 2006 
 
Chattonella er en flagellat, som er tilpasset til at vokse hurtigt ved lave 
temperaturer og lysforhold i vinter- og forårsperioden (december-april) og ved 
saliniteter >15 o/oo. I de kystnære farvande og især i vinterperioden og det 
tidlige forår (februar-marts) er der rigeligt med de vigtige uorganiske 
næringsstoffer kvælstof (N) og fosfor (P), som Chattonella har behov for, når 
den skal opbygge høje koncentrationer og biomasser. Chattonella kræver en 
periode på 2-4 uger med gode vækstbetingelser for at kunne gro fra en 
koncentration på 100 celler/l til en skadelig koncentration på 0,5 mill. celler/l. 
I forbindelse med kiselalgernes forårsopblomstring i februar-marts forbruges 
kvælstof, fosfor og opløst kisel. Dette medfører, at der kan opstå mangel på 
disse næringsstoffer i overfladevandet. Chattonella er i stand til at bevæge sig 
ned i vandsøjlen til springlaget, som adskiller det lettere og mindre salte 
overfladevand fra det tungere, saltere bundvand, hvor den kan optage 
næringsstoffer fra bundvandet. Dette kan angiveligt ske ved, at Chattonella 
enten svømmer ned i det næringsrige bundvand og optager uorganisk 
kvælstof og fosfor, hvorefter den svømmer op i lyset og vokser igen, eller ved 
at den i en situation med god lysnedtrængning ”sidder” i selve springlaget, 
hvortil der tilføres uorganiske næringsstoffer ved hjælp af diffusion og 
turbulens fra bundvandet.  
 
I forbindelse med vindstille perioder i vinteren/foråret har Chattonella en 
speciel konkurrencefordel i forhold til kiselalgerne, som ellers dominerer 
algesamfundet på denne tid af året. Dette skyldes, at kiselalgerne vil synke ud 
af den kun i ringe omfang omrørte overfladevandmasse, mens Chattonella kan 
holde sig oppe i overfladevandet ved at svømme aktivt. I denne situation vil 
Chattonella også blive favoriseret ved, at dybden af den opblandede 
overfladevandmasse vil være lille (springlaget vil ligge højt), så Chattonella vil 
have nemt ved at holde sig oppe i den velbelyste og omrørte 
overfladevandmasse, mens kiselagerne endnu hurtigere vil synke ud af den 
opblandede overfladevand, når dets dybde er lille, Eilola et al. (2006). 
 
I forbindelse med kolde forårsperioder vil der endvidere være en tendens til, 
at det dyreplankton, som græsser på Chattonella, vil blive senere udviklet end 
i varme forår. Dette vil betyde, at dyreplanktonets græsning på Chattonella vil 
blive reduceret i kolde år, hvilket medfører at Chattonella kan omsætte sin 
primærproduktion og vækst til en forøgelse af sin population med reduceret 
tab til græsserne. 
 
Denne konceptuelle model peger altså på, at forudsætningen for Chattonella-
opblomstring i vinter/forårsperioden er: 
 

• Tilstrækkeligt med uorganiske næringsstoffer (kvælstof og fosfor) i 
kystvande og fjorde 

• Gode vækstforhold i 2-4 uger for at der kan opbygges skadelige 
koncentrationer 

• Gode vækstforhold indebærer 
o Svage vindforhold som medfører at: 

 Tykkelsen af det omrørte overfladevand bliver lille 
 Kiselalgerne synker ud  

o Solrigt vejr 
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o Koldt vand  
o Reduceret biomasse af dyreplankton 

 
 
I de efterfølgende afsnit vil de biologiske, hydrografiske, vandkemiske og 
meteorologiske forhold i forårsperioden 2006 blive analyseret for at se, i hvor 
høj grad ovenstående forudsætninger for Chattonella-opblomstring var til 
stede. 
   
 

3.1 Fytoplanktonsamfundet i Århus Bugt 
I 2006 var forårsopblomstringen tidlig og markant. Allerede i uge 7-8 i februar 
blev der registreret høje klorofylbiomasser via satellit. I løbet af februar målte 
DMU klorofylkoncentrationerne i Kattegat i forbindelse med et forårstogtet 
GT234. Disse målinger viste også en tidlig og meget markant 
forårsopblomstring med ekstremt høje klorofylkoncentrationer i Storebælt. 
 
I de efterfølgende år 2007 og 2008 blev forårsopblomstringen registreret 
senere, og specielt i 2007 var den ikke særlig markant, før vi kom hen i uge 
10-11. I 2008 blev der registreret en markant forårsopblomstring allerede i 
uge 8-9, figur 12.   
 
Planktonalgesamfundet i forårsperioden på station 170006 i Århus Bugt var 
karakteriseret ved en tidlig og markant opblomstring af kiselalger, som 
allerede kulminerede midt i februar. I forbindelse med kulminationen af 
kiselalgernes opblomstring, kunne vi se den begyndende opblomstring af 
Chattonella, som fortsatte med at tage til indtil udgangen af februar. I løbet af 
første halvdel af marts aftog Chattonella-opblomstringen, hvorefter den holdt 
sig på et relativt lavt niveau til begyndelsen af april. Herefter forsvandt 
Chattonella, og der blev registrert en mindre opblomstring af flagellater fra 
slægten Chrysochromulina, som tilhører klassen prymnesiophyceae.  I den 
efterfølgende periode frem til midt i april var der meget lave biomasser af 
alger. I slutningen af april blev der registreret endnu en mindre opblomstring 
af Chrysochromulina,figur 10. 
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Figur 10. Fytoplanktonbiomassen i første halvdel af 2006 fordelt på de vigtigste grupper 
af alger på station 170006 i Århus Bugt, data fra Århus Amt. 
  
Den tidlige markante forårsopblomstring blev også registreret ved 
satellitovervågningen, samt ved DMU’s rutinemæssige forårstogt (den 6.-16. 
februar) i Kattegat, figur 11 og 12. 
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Figur 11. Klorofyl a, målte koncentrationer på DMU togt, den 6.-16. februar 2006 og 
Satellit billeder fra den 11-18. februar og den 19.-26. februar 2006.      

 

  
Uge 7-2006 Uge 8-2006 Uge 9-2006                        Uge 10-2006                            Uge 11-2006                              

 



 

Videnbaseret operationel overvågning af skadelige alger i forbindelse 
med danske havbrug. Status for forekomsten af skadelige alger i foråret 

2006. 

21/38 

 

   
Uge 7-2007  Uge 8-2007  Uge 9-2007                         Uge 10-2007                            Uge 11-2007                             

 

   
Uge 7-2008                             Uge 8-2008                             Uge 9-2008                             Uge 10-2008                            Uge 11-2008 

 
Figur 12. Algebiomasser (mg klorofyl per m3) i uge 7-11 i 2006, 2007 og i 2008, data 
fra NERSC. 

 
3.2 Zooplanktonsamfundet 

Zooplanktonsamfundet på station 170006 i Århus Bugt 2006 var karakteriseret 
ved, at biomassen af mikrozooplanktonet (heterotrofe furealger og ciliater) var 
normalt i forhold til perioden 1998-2007, mens biomassen af mesozooplankton 
(blandt andet vandlopper, hjuldyr og larvestadier af bunddyr) var markant 
lavere end registreret i perioden 1998-2007, figur 13.  
 
Det forventes, at Chattonella i den store, aflange form, som dominerede i 
forbindelse med opbygningen af opblomstringen, primært græsses af 
mesozooplanktonet og kun i mindre grad af mikrozooplanktonet. Kun de 
største ciliater kan æde Chattonella mens det forventes, at de fleste  
heterotrofe furealger kan græsse på Chattonella.  De små, runde livsformer af 
Chattonella, som dominerede i forbindelse med opblomstringens kulmination 
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og sammenbrud kan derimod sandsynligvis græsses af alt meso- og 
mikrozooplankton.   
 
Den lavere biomasse af mesozooplankton og de lavere temperaturer betyder, 
at græsningen på Chattonella fra mesozooplanktonet har været lavere end 
gennemsnittet for perioden 1998-2007, mens græsningen fra 
mikrozooplanktonet har været normalt. 
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Figur 13. Den tidsmæssige udvikling i biomassen af zooplankton på station 170006 i 
Århus Bugt i 2006 i forhold til gennemsnittet registreret i perioden 1990-2005.  Der er 
vist den totale zooplanktonbiomasse samt det heterotrofe mikrozooplankton (ciliater og 
furealger) og mesozooplanktonet, data fra MC Århus (2007).  

indti l  2006
2006

periode

Error Bars show Mean +/- 1,0 SE

Dot/Lines show Means
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4 Vandkemiske og hydrografiske forhold  
 

4.1 Afstrømning fra land og belastning med kvælstof og fosfor 
I 2006 var afstrømningen fra land lavere end normalt i januar og marts, mens 
den var tæt på normalen i februar, men oversteg normalen i april og maj.  
 
Belastningen med kvælstof (N) og fosfor (P) fulgte afstrømningsmønstret, dog 
med en generel reduktion i belastningen med kvælstof og specielt fosfor 
belastningen i forhold til normalen (langtidsgennemsnittet).  
 
I april og maj var belastningen med kvælstof dog højere eller på niveau med 
normalen, figur 14. 
 
  

 
Figur 14. Afstrømningen af ferskvand, total kvælstof (TN) og total fosfor (TP) til de 
indre danske farvande inkl. Fjordene i 2005 og 2006 samt normalen for perioden 1989-
2004, fra DMU (2007). 
 
 

4.2 Uorganiske næringsstoffer 
Koncentrationerne af de uorganiske næringsstoffer kvælstof, fosfor og opløst 
kisel var generelt faldende i forårsperiode i forbindelse med 
forårsopblomstringen i Århus Bugt. Koncentrationerene faldt hurtigst i 
overfladevandet, hvor der blev registreret minimums-koncentrationer i 
perioden fra den 19.-26.  februar svarende til uge 8-9. Tilsvarende lave 
koncentrationer blev ikke registreret i bundvandet. Kiselalgernes koncentration 
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begyndte således at falde, før de uorganiske næringsstoffer havde nået deres 
minimumskncentrationer. Minimumskocentrationeren blev først registreret i 
forbindelse med Chattonella’s maksimale koncentrationer i uge 9. I forbindelse 
med Chattonellas maksimale koncentration blev der registreret en biomasse 
på ca. 500 µgC/l, hvilket svarer til ca. 70 µgN/l. I forbindelse med 
opbygningen af denne biomasse blev der registreret et fald i koncentrationen 
af uorganisk kvælstof godt 40 µg NOx+NHx/l. Det er altså sandsynligt, at 
opbygningen af biomassen af Chattonella har været baseret på det 
tilgængelige uorganiske kvælstof. Opblomstringen var derfor kun i ubetydelig 
grad påvirket af tilførsel af Chattonella udefra, figur 15-18.      
 
 

 
 
Figur 15. Koncentrationen af Nitrat+Nitrit kvælstof på station 170006 i Århus Bugt, i 
første halvdel af  2006, data fra Århus Amt (2006). 
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Figur 16. Koncentrationen af Ammonium + Ammoniak kvælstof på station 170006 i 
Århus Bugt, i første halvdel af 2006, data fra Århus Amt (2006). 
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Figur 17. Koncentrationen af ortofosfat fosfor på station 170006 i Århus Bugt, i første 
halvdel af  2006, data fra Århus Amt (2006). 
 

 
 
Figur 18. Koncentrationen af opløst kisel på station 170006 i Århus Bugt, i første halvdel 
af  2006, data fra Århus Amt (2006). 
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4.3 Vandtemperatur 
I forbindelse med Chattonella-opblomstringen i foråret 2006 blev der 
registreret meget lave vandtemperaturer i overfladevandet. I hele perioden fra 
den 15. januar til den 26. marts var temperaturen < 2 oC, figur 19. 
 
Tilsvarende lave temperaturer blev registreret i det sydlige Kattegat og 
Bælthavet ved DMU’s togt i perioden den 6.-16. februar 2006, figur 20. 
 

 
 
Figur 19. Vandtemperaturer (overflade og bund) på station 170006 i Århus Bugt, i 
første halvdel af  2006, data fra Århus Amt (2006). 
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Figur 20. Overfladetemperaturer i danske farvande i danske farvande i februar 2006, 
DMU (2006). 
  

4.4 Saltholdighed 
Saltholdigheden var svagt faldende i overfladevandet i perioden fra 1 januar til 
slutningen af maj 2006 på station 170006 i Århus Bugt, mens saltholdigheden 
i bundvandet var svagt stigende. I forbindelse med opbygningen Chattonella-
opblomstringen i perioden fra den 12.-27. februar (uge 7-9) var 
saltholdighedene i overfladevandet 18-22 o/oo, figur 21. 
 
I forbindelse med DMU’s togt i perioden i perioden 6.-16. februar blev der målt 
saltholdigheder på 20-24 o/oo, figur 22, hvilket svarer godt til niveauet i Århus 
Bugt i perioden.  
 
De markante forskelle i saltholdigheden mellem overflade- og bundvand viser, 
at der var markant lagdeling af vandsøjlen i hele forårsperioden.   
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Figur 21. Saltholdighed (overflade og bund) på station 170006 i Århus Bugt i første 
halvdel af 2006, data fra Århus Amt (2006). 
 

 
 
Figur 22. Overflade saltholdighed i danske farvande i danske farvande i februar 2006, 
DMU (2006). 
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4.5 Springlagsdynamik 
Den fuldt opblandede overfladevandmasse kan defineres som den vandmasse, 
som afgrænses nedad ved en forskel i saltholdighed på 0,5 o/oo. Dybden af 
denne vandmasse kaldes også mixningsdybden og er den vandmasse, som 
overfladevandets fytoplankton transporteres rundt i. Hvis mixningsdybden er 
stor, vil fytoplanktonet tilbringe en relativt stor del af tiden nede i vandsøjlen 
hvor der ikke er ret meget lys. Hvis mixningsdybden er lille, vil fytoplanktonet 
derimod hele tiden være oppe i den del af vandsøjlen, hvor der er rigeligt med 
lys til fotosyntese og vækst. Det er derfor en forudsætning for god vækst, at 
mixningsdybden i forårsperioden, hvor lyset begrænser algernes vækst, er 
lille, Sverdrup, 1953. 
 
I forbindelse med opbygningen af Chattonella-opblomstringen blev der 
registreret et markant fald i mixningsdybden, figur 23. Dette har medført at 
Chattonella har haft forudsætningen for at kunne udnytte den tilgængelige 
lysmængde effektivt. I forbindelse med det markante fald i Chattonella-
biomassen blev der registreret en markant stigning i mixningsdybden, som 
medførte, at Chattonella bleve blandet dybdt ned i vandsøjlen, hvor 
lysmængden var begrænsende for vækst.        
 

 
 
Figur 23. Tykkelsen af det fuldt opblandede overfladevandlag (mixningsdybden), 
baseret på saltholdighed, på station 170006 i Århus Bugt, i første halvdel af  2006, data 
fra Århus Amt (2006). 
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5 Meteorologi  
 

5.1 Solindstråling, temperatur & nedbør 
Vinter og forårsperioden i 2006 var karakteriseret ved at være kold. 
Lufttemperaturen i marts måned var markant lavere end normalen, figur 24. I 
2006 var januar og marts måned meget solrige, og februar var relativt 
solfattig, i forhold til de andre år i perioden 1998-2008. Nedbøren var på 
niveau med det normale i perioden januar-marts, mens den var markant 
forhøjet i forhold til ”normalen” i april og maj.   
 



 

Videnbaseret operationel overvågning af skadelige alger i forbindelse 
med danske havbrug. Status for forekomsten af skadelige alger i foråret 

2006. 

32/38 

 

 

 
 

 
 
Figur 24. Akkumulerede solskinstimer i østjylland i månederne januar-marts i årene 
1998-2008. Data fra DMI. 
 

5.2 Vindstyrke og retning 
Der blev registreret unormalt svage, skiftende vinde i perioden januar-februar, 
som blev afløst af sydvestlig vind i perioden marts- maj, figur 26. 
 
Antallet af dage med hård vind (vindstyrke > 10,8 m/s) var markant lavere 
end normalen i perioden januar-april, figur 25 C. 
 
Den svage vind havde stor betydning for vandsøjlens omrøring/stabilitet og 
medførte, at mixningsdybden var lav i perioden, hvor Chatonella-
opblomstringen blev dannet. Den efterfølgende periode med stærkere vind 
medførte, at der bleve transporteret næringsrigt bundvand op i 
overfladevandet, så opblomstringen kunne holde sig på et højt 
koncenttrationsniveau helt frem til begyndelse af april.    
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Figur 25. Udviklingen i A) Lufttemperatur, B) Nedbør, C) Hyppighed af vindhændelser 
med døgnmiddel > 10,8 m/s (hård vind), D) Ferskvandafstrømning til de indre danske 
farvande, E) Vandtemperatur, overflade- og bundvand i fjorde og på kystnære stationer 
og F) Vandtemperatur, overflade- og bundvand i de indre danske åbne farvande i 2006 
sammenholdt med langtidsmidlerne for perioden 1961-1990, DMU (2007). 
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Figur 26. Den retningsbestemte vindtransport af ”en partikel” beregnet som 
vektorsummen af den øst-vestgående og nord-sydgående hastighedskomposant for 
2006 samt genemsnittet for årene 1978-2005, fra DMU (2007). 
 
Det kan under alle omstændigheder konkluderes, at de observerede 
flagellatopblomstringer var exceptionelle for vores farvande! Men at det kan 
forventes, at vi vil se lignende opblomstringer i de efterfølgende år, når/hvis 
de meteorologisk forhold tillader det – vores farvande er så næringsrige, at 
der er vækstpotentiale for disse flagellatopblomstringer! 
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6 Vurdering/konklusion – var 2006 et unormalt år? 
 
De meteorologiske forhold i foråret 2006 var specielle med perioder med svag 
vind og høj lysindstråling samt lave temperaturer. Foråret var således 
usædvanligt koldt, vindstille og solrigt. 
 
Den svage vind og gode lysforhold medførte en tidlig forårsopblomstring af 
kiselalger. Forårsopblomstringen af kiselalger tog hurtigt af, muligvis p.g.a. 
den lave mixningsdybde og de svage vindforhold, men blev hurtigt overtaget 
af Chattonella.  
 
Betydningen af den svage vind var primært, at den reducerede dybden af det 
opblandede overfladevand, med andre ord: mixningsdybden blev reduceret. 
Dette er en af de grundlæggende forudsætninger for at initiere 
forårsopblomstringen, da lys er begrænsende for algevæksten i vinter- og 
forårsperioden. Efter opbygningen af kiselalgernes forårsopblomstring er det 
en fordel for kiselalgerne, at mixningsdybden ikke er for lav, samt at der er 
turbulens nok til at holde kiselalgerne, som ikke kan svømme, oppe i 
overfladevandet. Med andre ord: det må godt blæse lidt for at holde 
kiselalgernes opblomstring i gang i overfladevandet!  
 
Specielt den svage vind kan have medført afslutningen af kiselalgernes 
opblomstring og givet ”plads til” Chattonella-opblomstringen, som tog helt 
over og dominerede algebiomassen i sidste halvdel af februar og marts. 
Chattonella kom op i en så høj koncentration/biomasse, at den kom til at 
”sidde på systemet” og kunne forhindre andre alger i at opbygge markante 
koncentrationer/biomasser, fordi Chattonella i kraft af den store biomasse 
kunne optage de uorganiske næringsstoffer, som blev tilført/regenereret i 
overfladevandet.  
 
At det lige blev Chattonella, som overtog forårsopblomstringe efter 
kiselagerne, skyldes sandsynligvis, at Chattonella er godt tilpasset lave 
temperaturer og lave lysmængder, i modsætning til f.eks. arter fra slægten 
Chrysochromulina, som typisk blomstrer op ved højere temperaturer senere 
på foråret i april/maj. Desuden er Chattonella  og Chrysochromulina begge 
flagellater. Det medfører, at de begge kan svømme aktivt og har mulighed for 
at holde sig oppe i den belyste del af vandsøjlen og opretholde en god 
primærproduktion og vækstrate. 
 
Kiselalgerne derimod sank ud af den opblandede overfladevandmasse ned i 
mørket i bundvandet, hvilket har reduceret deres primærproduktion og vækst 
væsentligt. 
 
De lave temperaturer kan også have favoriseret Chattonella, fordi de lave 
temperaturer kan have forsinket udviklingen af udviklingen af zooplanktonet, 
som græsser på Chattonella. Dette ville betyde, at Chattonella mere effektivt 
kunne omsætte sin primærproduktion og vækstrate til egentlig 
opbygning/fastholdelse af høje koncentrationer/biomasser. 
 
Den relativt store belastning af de kystnære farvande i det sydlige Kattegat 
betyder, at forudsætningerne for udviklingen af Chattonella opblomstringer af 
en størrelse, så de kan skade fisk i havbrug, generelt er til stede. Hverken 
belastningen eller de registrerede koncentrationer af uorganiske 
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næringssstoffer var forhøjede 2006 i forhold til de tidligere år. At belastningen 
sandsynligvis er af betydning for, hvor høje koncentrationerne af Chattonella 
kan blive i kystvandene ses indirekte ved at sammenligne observationerne i de 
sydlige Kattegat med de registrerede koncentrationer i svenske og norske 
kystvande. De maksimale koncentrationer i danske farvande var ca. dobbelt så 
store som registreret i svenske og norske kystvande.     
 
Det er desuden sandsynligt, at en markant opblomstring i det foregående år 
kan medføre større risiko for opbygning af markante opblomstringer i det/de 
efterfølgende år. Dette skyldes, at Chattonella sandsynligvis ”over-somrer” 
som hvilestadier (cyster) i kystvandene. En stor opblomstring et år kan 
medføre dannelse af mange cyster. Dette medfører, at initieringen af næste 
forårsopblomstring kan baseres på ”spiringen” af mange cyster, hvilket givere 
en høj udgangskoncentration og dermed danner et godt udgangspunkt for at 
opbygge store koncentrationer efterfølgende, hvis vækstforholdene er gode.     
 
 
Tabel 2. Opsamling på forudsætninger og sammenhænge som var medvirkende til 
opblomstringen af Chattonella i det sydlige Kattegat i foråret 2006. 
 

 

Chattonella-opblomstringen 
 

Foråret 2006 
 
 

Vindstille og god lysindstråling i januar-marts 
Rigeligt med næringsstoffer p.g.a. belastningen i de kystnære farvande 

 
 

Lav mixningsdybde 
 
 

Tidlig og markant forårsopblomstring af kiselalger 
 

som sank ud før alle uorganiske næringsstoffer var brugt op 
p.g.a. svag vind og lav mixningsdybde 

 
 
 

Gode vækstbetingelser for Chattonella  
som vokser godt ved lav temperatur i januar-april. 

I modsætning til Chrysochromulina-arterne  
som er mere varmekrævende og blomstrer op i april-maj 
Det kolde vand medførte sen udvikling af zooplanktonet 

som derfor græssede relativt lidt på Chattonella 
 

 
 

Chattonella opbyggede en stor biomasse 
baseret på næringsstofferne som blev forbrugt i februar  

Der var derfor ikke behov for ret meget tilførsel af nye næringsstoffer 
for at Chattonella kunne opretholde en høj biomasse ind i apri. 
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I forbindelse med overvågningen i 2006 blev det klart, at det er nødvendigt at 
forbedre den løbende risikovurdering af algesituationen.  
  
For at det kan lade sig gøre, er det nødvendigt, at havbrugerne får bedre 
information om: 

• Hvor er opblomstringen? 
• Hvor er den på vej hen? 
• Er den i stadig vækst eller er den ved at bryde sammen? 
• Hvornår er den væk eller nede på et niveau, som er uproblematisk?  

 
Denne type information kan tilvejebringes blandt andet ved at vide mere om: 

• Chattonella’s vertikale udbredelse (målinger fra målebøjer, målinger 
fra centrale stationer, målinger fra havbrugene) 

• Chattonella’s udbredelse i forhold til saltholdighed (målinger fra 
målebøjer, målinger fra centrale stationer, målinger fra havbrugene) 

• Spredning af Chattonella (ved hjælp af modellering)  
• Chattonella’s vækst 

o  Baseret på input vdr. Chattonella-opblomstringens ”vitalitet” 
(observationer: aflange celler/runde mini-celler) 

o Vækstpotentiale i forhold til temperatur, saltholdighed og 
lysindstråling 

o Dødsfaktorer i form af zooplanktongræsning og sedimentation  
 
Desuden er det nødvendigt at få dokumenteret og ikke mindst at få analyseret 
årsagssammenhængene omkring algeopblomstringerne i de kommende år, 
f.eks. ved udarbejdelse af årlige statusrapporter, så vores viden om hvilke 
forhold, der er af betydning for initiering, vedligeholdelse og sammenbrud af 
opblomstringerne, opsamles, og grundlaget for risikovurderinger forbedres.   
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