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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 fore-
komsten af skadelige alger. Projektet er støttet af Fødevareministeriet og EU 
gennem FIUF programmet. 

Rapporteringen omfatter aktiviteterne i arbejdspakke 4, som har til formål at 
implementere demonstrationsmonitering ved de danske havbrug i 2007 base-
ret på forslaget udarbejdet i arbejdspakke 3. Erfaringerne opsamles og doku-
menteres ved årets slutning.som har det formål at udarbejde et forslag til mo-
niteringspraksis af skadelige alger ved de danske havbrug. 

Projektet er sammensat af 5 arbejdspakker, som her især beskæftiger sig med 
afgrænsede problemstillinger. I forbindelse med arbejdspakkerne 1 og 2 ind-
samles og dokumenteres henholdsvis viden og erfaringer om forløbet af op-
blomstringerne af skadelige alger i foråret 2006 og opblomstringens skade-
virkninger 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 tidligere omfatter arbejdspak-
ke 3 en udarbejdelse af forslag til moniteringspraksis af skadelige alger ved de 
danske havbrug. Arbejdspakke 4 omfatter, som beskrevet tidligere, implemen-
tering af demonstrationsmonitering ved de danske havbrug i 2007 baseret på 
forslagene udarbejdet i arbejdspakke 3. Erfaringerne opsamles og dokumente-
res 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 foråret 2008 blev der iværksat en demonstrations-overvågning af giftige al-
ger ved de danske havbrug. Overvågningen er baseret på retningslinjerne ud-
arbejdet i arbejdspakke 3 i dette projekt.  

I forbindelse med iværksættelsen af overvågningen blev der indkøbt udstyr til 
prøveindsamling, som blev fordelt til havbrugere omfattet af projektet efter 
behov. 

Ved igangsætning af denne arbejdspakke blev der afholdt et møde/en work-
shop, hvor det blev aftalt, hvordan udstyret skulle fordeles, og det blev de-
monstreret, hvordan udstyret skulle anvendes.  

Efterfølgende blev overvågningen igangsat. Havbrugerne indsendte algeprøver 
til analyse samt informationer om observationer på havbrugene til Orbicon, 
Natur og Vandmiljø Vest, som løbende fremsendte resultater og ugentlige sta-
tusrapporter, hvor resultaterne blev præsenteret og vurderet. Præsentationer-
ne og vurderingerne af resultaterne blev fremsendt via e-mail til alle parter i 
projektet.  

Denne rapport indeholder samtlige datarapporter og ugentlige statusrapporter. 
Desuden samles erfaringer vedrørende den praktisk overvågning og risikoana-
lysen op. Mangler ved demonstrationsovervågningen identificeres, og der ud-
arbejdes forslag til løsning af eventuelle problemer. 
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2. Demonstrationsovervågningsprogram for foråret 2008 

Der blev igangsat overvågning i forårsperioden 2008 (februar-april) med ud-
gangspunkt i fire udvalgte havbrug, som repræsenterede forskellige vandom-
råder, figur 1. 

Hjarnø Sund Havbrug, Anders Pedersen 
Musholm Lax, Niels Dalsgaard 
Årø Havbrug v. Snaptun Fiskeri, Tim Pedersen 
Skalø Havbrug v. Aquapri, Morten Priess  

   
Moniteringen blev foretaget rutinemæssigt på 4 forskellige niveauer afhængigt 
af risiko for forekomst af en skadelig algeopblomstring og skadevirkning på 
fiskene (risikovurderingen). I forbindelse med en skadelig opblomstring af 
alger blev der indsendt prøver fra andre aktive havbrug, der var omfattet af 
overvågningen.  

Niveauet af monitering blev styret af en række ”trigger-observationer”, som 
omfattede forekomster af skadelige alger og observationer på fiskenes adfærd 
og dødelighed, se figur 2. 

Følgende aktiviteter indgik i overvågningensprogrammet i foråret 2008:  
Prøvetagning og indsamling af miljødata 
o Salinitetsmålinger 
o Temperaturmålinger 
o Måling af sigtdybde 
Analyser i laboratoriet 
o Analyser af algeprøver 
Ugentlige statusrapporter 
o Indsamling af sattellitinformationer 
o Løbende præsentation af resultater 
o Vurdering af resultater 
o Anbefalinger 
Vurdering af demonstrationsmoniteringen 

Retningslinjer for monitering ved havbrug 
Som udgangspunkt blev overvågningen og de tilhørende aktionsplaner udar-
bejdet efter nedenstående retningslinjer, som i øverigt er beskrevet i arbejds-
pakke 3 i dette projekt:  

Moniteringsniveau 1 kaldes ”lav-risiko-overvågning”. Lav-risiko-
overvågningen foregår som udgangspunkt uden for højsæsonen for flagellat-
opblomstringer (juli-januar) og baseres på information fra satellitovervågning 
samt information fra andre moniteringsprogrammer. Der moniteres således 
ikke rutinemæssigt for alger og hydrografi på havbrugene i perioden. 

I forbindelse med lav-risikoovervågning er driften af havbruget normal. Det vil 
sige uden særlige tiltag i forhold til forekomst af giftige alger.  

Moniteringsniveau 2, som kaldes ”rutine-overvågning”, sættes i gang i 
forårs-/forsommerperioden (februar-juni), hvor der erfaringsmæssigt er risiko 
for opblomstringer af skadelige alger. Overvågningen kører på de fire udvalgte 
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havbrug. Det anbefales, at en tilsvarende overvågning gennemføres på andre 
aktive havbrug. Desuden vil der blive indført rutine-overvågning i perioden 
juli-januar, hvis der registreres forhøjede biomasser af alger, og/eller hvis 
fiskene viser tegn på stress, som kan være forårsaget af skadelige alger. 

Overvågningsaktiviteter: Rutine-overvågning omfatter indsamling af en ugent-
lig algeprøve – udtaget som en blandingsprøve, så hele vandsøjlen repræsen-
teres.  Der udtages således min. en prøve pr. prøvetagning (en blandingsprøve 
bestående af vand udtaget i 3 dybder på lokaliteten: overfladen, midt i vand-
søjlen og ca. 1 m over bunden). Desuden måles profiler af saltholdighed og 
temperatur samt, hvis det er muligt, også ilt til dokumentation af de fysiske 
forhold i området samt identifikation af springlag.  

Algeprøverne oparbejdes kvantitativt for skadelige alger (abundans: celler/l og 
biomasse: μgC/l, som også omregnes til klorofyl ved anvendelse af omreg-
ningsfaktorer på henholdsvis 50 og 30, så data bliver sammenlignelige med 
information fra satellitovervågningen).     

Aktionsplan for havbruget: I forbindelse med almindelig overvågning anbefales 
det at: 

Informere nabo-havbrug om overvågningen 
Gøre klar til aktionerne, som skal sættes i gang ved skærpet 
overvågning 

Moniteringsniveau 3, som kaldes ”skærpet overvågning”, sættes i gang i 
perioder, hvor der registreres forhøjede eller stigende koncentrationer af gifti-
ge alger, men mindre end 50% af de anvendte alarm-grænseværdier for de 
forskellige algearter. Skærpet overvågning indføres også, hvis fiskene begyn-
der at vise tegn på ”stress”/”gå” unormalt, f.eks. mister appetit eller har let 
forhøjet dødelighed. Overvågningen kører på de fire udvalgte havbrug. Det 
anbefales, at en tilsvarende overvågning gennemføres på andre aktive hav-
brug. 

Overvågningsaktiviteter: I forbindelse med den skærpede overvågning omfat-
ter overvågningen på havbrugene indsamling af et ugentligt sæt algeprøver – 
udtaget så hele vandsøjlen repræsenteres.  Der udtages således min. 3 prøver 
pr. prøvetagning (en blandingsprøve bestående af vand udtaget i 3 dybder på 
lokaliteten: overfladen, midt i vandsøjlen og ca. 1 m over bunden). Desuden 
måles profiler af saltholdighed og temperatur til dokumentation af de fysiske 
forhold i området samt identifikation af springlag med en eventuel tilstedevæ-
relse af en springlagsopblomstring.  

Algeprøverne oparbejdes kvantitativt for skadelige alger (abundans: celler/l og 
biomasse: μgC/l, som også omregnes til Klorofyl ved anvendelse af omreg-
ningsfaktorer på henholdsvis 50 og 30, så data bliver sammenlignelige med 
information fra satellitovervågningen). 

Aktionsplan for havbruget: I forbindelse med skærpet overvågning anbefales 
det at: 

reducere/stoppe fodring af fisk 
informere nabo-havbrug 
vente med at udsætte fisk 
stoppe en igangværende udsætning af fisk 
fremskynde høst af fisk, som alligevel snart skal høstes 
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flytte fisk, hvis det er muligt 
flytte specielt værdifulde fisk, som ikke kan høstes 
gøre klar til aktionerne, som skal sættes i gang ved alarmmonite-
ring 

Moniteringsniveau 4, som vi kalder ”alarm-overvågning”, igangsættes i 
situationer, hvor koncentrationen af skadelige alger nærmer sig eller overskri-
der de anvendte alarm-grænseværdier, hvis fiskene viser tegn på stress, eller 
hvis der registreres forøget dødelighed. Desuden kan alarm-monitering igang-
sættes, hvis der observeres markant forhøjede algekoncentrationer eller for-
øget dødelighed hos fiskene i nabohavbrug, eller hvis satellitovervågningen 
viser markant forhøjede biomasser af alger, som forventes at være skadelige, i 
nærheden af havbruget. Overvågningen kører på de fire udvalgte havbrug. 
Det anbefales, at en tilsvarende overvågning gennemføres på andre aktive 
havbrug. 

Overvågningsaktiviteter: I forbindelse med alarm-moniteringen omfatter prø-
vetagningen på havbrugene de samme typer af indsamling af prøver og data 
som ved skærpet monitering, men nu med daglig eller min. 2-3 ugentlige ind-
samlinger af prøver. Udviklingen i situationen følges optimalt, så der er et godt 
videngrundlag som basis for den bedst mulige risikovurdering. 

Aktionsplan for havbruget: 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 høstes 
Flytte havbrugene enten ned i vandsøjlen eller til en anden lokalitet 
Ilte vandet i netburene 
Afskærme/lukke netburene af med perimeterskørter for at undgå, at fi-
sken i burene kommer i forbindelse med de skadelige alger. Vandet i de 
skærmede netbure iltes og/eller der tilføresvand med lave koncentrationer 
af giftige alger til de afskærmede netbure  
Høste 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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Figur 1. Placering af danske havbrug med forslag til placering af de fire ”overvågnings”-
havbrug, som blev overvåget intenst i foråret 2008.    

1

2

3
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Trigger 1: Vi går ind i en periode som erfaringsmæssigt kan medføre 
algeproblemer. 

Trigger 2: Skadelige alger registreres, men i koncentrationer under den 
anvendte grænseværdi; modellen viser forhøjede biomasser af alger i 
nærheden af havbruget. 
og/eller  
Fiskenes adfærd viser tegn på begyndende stress. 

Trigger 3: Skadelige alger registreres i koncentrationer over den an-
vendte grænseværdi; modellen viser markant forhøjede biomasser af 
alger i nærheden af havbruget. 
og/eller
Fiskenes adfærd viser tegn på stress, og der registreres en forøget døde-
lighed. 

Trigger 4: Skadelige alger registreres i koncentrationer under den an-
vendte grænseværdi; modellen viser lave eller faldende biomasser i om-
rådet 
og/eller
Fiskenes adfærd viser mindre tegn på stress og der registreres ingen 
forøgelse i dødeligheden. 

Trigger 5: Skadelige alger registreres ikke, eller i koncentrationer langt 
under den anvendte grænseværdi; modellen viser lave biomasser i om-
rådet. 
og/eller  
Fiskenes adfærd viser ingen tegn på stress. 

Trigger 6: Vi forlader perioden med forhøjet risiko for algeproblemer. 
Der registreres ingen skadelige alger eller tegn på stress hos fiskene

Figur 2. Skematisk beskrivelse af aktionsplanen i forbindelse med monitering og mana-
gement af de danske havbrug med 4 moniteringsniveauer og eksempler på de udløsen-
de faktorer/observationer, som bestemmer hvornår der skal ændres på moniteringen.  

Rutine
monitering 
(niveau 2)

Skærpet
monitering 
(niveau 3)

Alarm
monitering 
(niveau 4)

Trigger 2 Trigger 3

Trigger 5 Trigger 4 

Trigger 
1

Lav risiko 
monitering 
(niveau 1)

Trigger 6 
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2.1 Overvågningsparametre  

Overvågningen omfattede prøvetagning til bestemmelse af følgende målin-
ger/analyser i laboratoriet 
Koncentration og biomasse af skadelige alger – i overfladen eller som ”pro-
fil”måling i 3 dybder (blev analyseret i laboratoriet) 
Saltholdighed - i overfladen eller som ”profil”måling i 3 dybder (blev målet i 
laboratoriet/prøvetagning i felten) 

Feltmålinger 
Temperatur - i overfladen eller som ”profil”måling i 3 dybder (blev må-
let ved prøvetagning i felten) 
Ilt (mg/l og %) 
Fiskenes adfærd 

o Svømmeadfærd/aktivitet 
o Placering i netburene 
o Appetit 

Fiskenes dødelighed 
Andre observationer 

o Vandets farve (klar, grønlig 1-5,brunlig 1-5, rødlig 1-5, grålig 1-
5)   

o Vandets klarhed (sigt-dybde) – angivet til nærmeste ½ m 
o Forekomst af brandmænd og andre gopler (abundans: 1-5) 
o Vandets lugt (ingen, rådne æg, råddent kød, kål, havagtig) 
o Døde vildfisk/fugle/sæler/marsvin/etc.  

Alle informationer blev opsamlet hos Orbicon A/S og udgjorde en væsentlig 
andel af grundlaget for såvel den generelle risikovurdering som den lokale 
risikovurdering.  Informationerne blev fremsendt via e-mail, alternativt ved 
kontakt per telefon. 

Risikovurderingen blev baseret på de indsamlede overvågningsresultater sup-
pleret med tilgængelig information vedrørende forekomst af alger i form af 
resultater af satellitovervågning primært fra NERSC. Desuden blev der indhen-
tet resultater fra Statens Miljøcentres rutinetogter, primært Miljøcenter Oden-
se, samt informationer fra andre danske overvågningsprogrammer og over-
vågningsprogrammer i vore nabolande.  

Risikovurderingen og resultatskemaer blev fremsendt via e-mail og suppleret 
med telefonopkald i forbindelse med alarm-overvågning eller specielle forhold. 

Ugentlige statusrapporter og dagsrapporter fremgår af bilag 1 og 2. Feltske-
maer og grænseværdier for skærpet overvågning af forskellige algearter frem-
går af bilag 3 og 4. 
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3 Vurdering af demonstrationsmoniteringen

I marts (uge 8) blev prøvetagningen igangsat på de fire udvalgte havbrug.    

Overvågningen fortsatte frem til og med uge 17. 
Prøvetagningsudstyr (vandhenter og sigtskive) inkl. prøveflasker og konserve-
ringsmidlet ”sur Lugol” blev fremsendt til havbrugerne. Efterfølgende blev der 
udleveret udstyr til flere havbrug i takt med, at overvågningen blev sat i gang, 
fordi der opstod risiko for algeproblemer. 

I forbindelse med den løbende analyse af prøver blev de enkelte havbruge-
re/indsendere af prøver kontaktet, så informationen i forbindelse med hver 
enkelt prøve blev fyldestgørende. 

De fremsendte prøvers kvalitet var fuldt tilfredsstillende. Algerne var godt 
konserverede, og der blev fremsendt de ønskede mængder prøve til analyse. 

Informationerne om sigtdybde, saltholdighed og temperatur samt observatio-
ner af fiskenes adfærd etc. blev fremsendt af havbrugerne. Kvaliteten af de 
indsendte målinger/observationer var fin, hvilket viser, at havbrugerne havde 
afsat de nødvendige ressourcer til overvågningen. Dog er det vigtigt at ind-
skærpe, at alle måleinstrumenter løbende holdes kalibreret for at sikre gode 
resultater. 

Det viste sig, at det var et relativt stort arbejde at samle op på alle data og 
efterfølgende at udarbejde grafiske fremstillinger og analyser af data samt 
vurdere resultaterne. Alle data bør i fremtiden opsamles i en database, som 
kan lave de nødvendige grafiske fremstillinger og analyser, så risikovurderin-
gen baseret på alle tilgængelige informationer kan laves og gøres tilgængelig 
for alle havbrugere umiddelbart efter modtagelsen af prøver og information. I 
forbindelse med demonstrationsmoniteringen blev der udviklet standard-
analyser af data og grafiske fremstillinger af resultaterne til brug ved risiko-
vurderingen.    

Der blev etableret en rundsending af de opdaterede ”algeskemaer” via e-mail. 
Nye algeskemaer blev udsendt, så snart der dukkede nye resultater op. I de 
fleste uger blev der udsendt 4-5 opdateringer af algeskemaet. Det maksimale 
antal opdateringer var 6, som blev foretaget i uge 15. I uge 15 blev der i alt 
analyseret 47 prøver inkl. prøver fra muslingeovervågningen, som også blev 
analyseret for fisketoksiske alger. I alt blev der analyseret og rapporteret 193 
algeprøver i perioden fra uge 4 til og med uge 17.  

Ud over rundsendingen af algeskemaer blev der udarbejdet en ugentlig status, 
som også blev fremsendt til havbrugerne via e-mal. I starten blev statusnota-
tet rundsendt som Word-dokument, efterfølgende i PDF-format for at reducere 
størrelsen af dokumentet. Det viste sig, at nogle havbrugere havde problemer 
med at håndtere de relativt ”store” filer med statusnotatet.  

Et andet problem med statusnotatet var, at det indeholdt information til alle 
havbrugere i samme dokument. Notatet blev herved relativ omfangsrigt – 
hvilket sandsynligvis medførte at det ikke blev gennemlæst af alle. 
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Det er vigtigt, at den enkelte havbruger kan få et hurtigt overblik over situati-
onen uden at skulle læse ”mange” sider og se på ”mange” figurer!  

Det er oplagt, at indholdet af statusnotaterne diskuteres med havbrugerne, så 
der kan blive udviklet et udmeldingskoncept, som bedst muligt opfylder hav-
brugernes behov for dokumentation og risikovurdering.  

Problemerne med at få notatet frem til havbrugerne på grund af størrelsen af 
filen samt den fulde udmelding til alle kan håndteres ved, at informationen 
gøres tilgængelig på en hjemmeside, som kan ses af alle havbrugere, og hvor 
informationen er opdelt, så de enkelte havbrugere kan ”nøjes” med at fokuse-
re på situationen og vurderingen af situationen på deres eget havbrug.  

Det er oplagt, at den fremtidige overvågning udbygges med modelbaserede 
fremstillinger af, hvordan vandmasserne er fordelt og ikke mindst forventes at 
bevæge sig i det sydlige Kattegat og Bælthavet, så eventuelle algeopblom-
stringers transport rundt i området kan forudsiges indenfor et tidsrum på min. 
5-7 dage. I den forbindelse er det vigtigt, at modellen kan identificere områ-
der/lokaliteter med springlag, da algerne ofte kan danne markante opblom-
stringer i - og omkring springlaget, hvorefter de kan transporteres rundt til 
andre områder og dybder. Modellen skal derfor også kunne give en god be-
skrivelse af vandmassernes vertikale struktur på forudbestemte transekter, 
som lægges ud i det sydlige Kattegat/Bælthavet. I forbindelse med modelle-
ringen vil det være afgørende at kunne verificere, om modellen giver et reali-
stisk billede af forekomsten af Chattonella i tid og rum. Dette kan gøres ved at 
sammenholde de målte værdier ved de respektive havbrug med de modellere-
de værdier samt ved, som i marts 2007, at dokumentere forekomsten af Chat-
tonella på et transekt på tværs af det sydlige Kattegat, for at se om modellens 
forudsigelser er korrekte, se figur 3a-c. 
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Figur 3c. Chattonella-koncentrationerne registreret på transektet d. 30 marts 2007. Den 
stiplede linje angiver dybden på transektet. 

I forbindelse med dag til dag-risikovurderingen vil det være ønskeligt, om der 
kan udvikles en modellering af væksten, fordelingen og transporten af de fi-
sketoksiske flagellater i det sydlige Kattegat/Bælthavet. Modellen skal tage 
hensyn til forekomsten af flagellater, temperatur, salinitet, solindstråling, mix-
ningsdybde og zooplanktongræsning. Modellen skal løbende kunne opdateres 
med nye observationer ved assimilering af målte værdier.  

Desuden vil det være nødvendigt at opbygge en empirisk model, som ved at 
analysere eksisterende data vdr. forekomsten af f.eks. Chattonella-
opblomstringer i forhold til vandkemi, hydrografi, meteorologi og biologiske 
forhold. Biologiske forhold kan være forekomsten af andre arter af fytoplank-
ton samt det zooplankton, som græsser på flagellaterne. Modellen kan anven-
des til at udarbejde en risikovurdering, som rækker ud over en tidsramme på 
en uge – så risikoen for algeopblomstringer kan beregnes/anskueliggøres 
f.eks. indenfor tidsrammer som 8 uger, 6 uger, 4 uger, 2 uger og 1 uge.  

Det er ikke sikkert, at datagrundlaget er tilstrækkeligt for, at der kan udarbej-
des en tilstrækkeligt sikker/præcis empirisk model for algeopblomstringer af 
udvalgte arter som Chattonella/Chrysochromulina og Prymnesium i forårsperi-
oden. Under alle omstændigheder forventes det, at analysen under alle om-
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stændigheder kan bidrage til en større forståelse af årssagssammenhænge, 
som kan medføre/forhindre opblomstringer af disse alger og kan være med til 
at identificere eventuelt manglende nøgleinformationer, som skal være tilgæn-
gelige for, at den empiriske model kan give gode, d.v.s. tilstrækkeligt præcise 
forudsigelser.           



Videnbaseret operationel overvågning af skadelige alger i forbindelse med dan-
ske havbrug. Demonstrationsmonitering – foråret 2008. 

16/173 

Bilagsoversigt
Bilag 1 Ugentlige statusrapporter for uge 8-17 
Bilag 2 dagsrapporter for uge 8-17 
Bilag 3 Feltskemaer til observationer/målinger ved prøvetagning 
Bilag 4 Grænseværdier for forskellige alger 
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Bilag 1.  Ugentlige statusrapporter 
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ALGEOVERVÅGNING I FORBINDELSE MED 
DANSKE HAVBRUG 2008 
Viby d. 19 februar 2008 

Nu er det tid at starte demonstrationsovervågningen af giftige alger på de danske 
havbrug. Overvågningen er finansieret af FIUF-projektet ”Projekt algeovervåg-
ning”, som administreres af Dansk Akvakultur. 

Ved mødet i Horsens onsdag d.30 januar blev det aftalt, at følgende 4 havbrug 
rutinemæssigt skal indsamle prøver til overvågningen: 

 Hjarnø, Anders Pedersen 
 Musholm Lax, Niels Dalsgaard 
 Årø Havbrug v. Snaptun Fiskeri, Tim Pedersen 
 Skalø Havbrug v. Aquapri, Morten Priess  

Orbicon A/S vil sørge for udstyr (vandhenter + sigteskive til alle 4 havbrug). Vi går 
ud fra at alle har vandhentere men at alle ikke har sigteskiver. Meld venligst tilba-
ge med hvad I mangler, så vi kan bestille og fremsende til jer hurtigst muligt. I det 
omfang der er andre havbrug som mangler vandhentere og sigteskiver, bedes de 
kontakte mig så der kan blive indkøbt det nødvendige udstyr. 

Prøverne indsamles som beskrevet i rapporten ”Forslag til moniteringsprogram for 
forekomsten af skadelige alger i Danmark”. Rapporten er resultatet af FIUF pro-
jektets arbejdspakke 3, som I tidligere har fået fremsendt.
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STATUS pr. 19 februar 2008 
Vi er nu som udgangspunkt på niveau 2 overvågning = Rutine overvågning. Se 
beskrivelsen af prøvetagningen i bilag 1.

Vi har informationer fra den jyske østkyst nord for Lillebælt og Isefjorden  og her 
ser alt fredeligt ud !. Det kan dog ikke afvises at der kan være begyndende op-
blomstringer i andre dele af kystandene – så derfor skal vi i gang med overvåg-
ningen så vi kan få syn for sagen ! 

Chattonella har været observeret i lave koncentrationer i december 2007 og janu-
ar 2008 i prøver fra henholdsvis Århus Bugt og det nordlige Lillebælt,  men der 
har ikke været Chattonella eller andre af de skadelige alger i de prøver vi har 
modtaget fra muslingefiskerne/havbrugerne på den jyske østkyst fra uge 3 til og 
med uge 7 – 2008. 

Sidste år (2007) blev Chattonella registreret første gang over grænseværdien på 
250.000 celler/l i uge i 11. Herefter gik det stærkt, så vi hurtigt nåede maksimum-
koncentrationerne på 9-10 mill. celler/l i uge 12 og 13. Erfaringerne fra de tidligere 
år viser at opblomstringerne kan fortsætte frem til uge 15-16, d.v.s. midten af april. 

Med det vejr vi har p.t. – blæst og overskyet – og vandtemperaturer på ca. 5 oC
forventer jeg, at Chattonella gror langsomt (vækstrate (μ): ca. 0,3 per d), hvilket 
medfører, at vi ikke får Chattonella at se i kritiske koncentrationer  (> 500.000 cel-
ler/l) inden for de næste 3-4 uger. 

Slår vejret om så vi får stille og solrigt vej – og højere vandtemperaturer, forventer 
jeg at Chattonella’s vækstrate vil tiltage (vækstrate (μ): ca. 0,4-0,5 per d) hvilket 
medfører, at koncentrationen kan gå fra de nuværende ca. 100 celler/l (faktisk 
mindre) til 250.000 celler/l på 14-21 dage! 

Det bliver således spændende og afgørende at følge Chattonella de næste 4-6 
uger ! 

I forhold til 2007 er temperaturerne i vore kystvande lidt højere i år, figur 1. 

Der registreres generelt højere algebiomasser (2-5 mg Chl per m3 = μg Chl per l) i 
Kattegat og de tilstødende fjorde i uge 7 i 2008 end i uge 7 i 2007. Dette betyder 
at forårsopblomstringen af kiselalger og flagellater er længere fremme på dette 
tidspunkt i 2008 end i 2007. Hvis dette medfører at kiselalgeopblomstringen af-
sluttes tidligere i 2008 end i 2007, kan det medføre, at Chattonella kommer hurti-
gere i opblomstring i 2008 end i 2007.

Chattonella begynder at give problemer ved koncentrationer på 500.000 celler per 
l. Dette svarer til klorofylkoncentrationer på 1-2 μg Chl per l.  Hvis de registrerede 
koncentrationer af klorofyl på 1-2 μg Chl per l var et resultat af en Chattonella op-
blomstring alene, ville der kunne registreres 250.000 – 500.000 celler per l ! Da 
der ikke registreres Chattonella i Kattegat p.t. udgøres klorofylet således af andre 
alger – hvilket også kan bekræftes ved vores undersøgelser af algeprøverne.
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             Uge 7-2007              Uge 8-2007 (hvide områder er skyer !)  Uge 9-2007                         Uge 10-2007                           Uge 11-
2007        
                               

    

             Uge 7-2008                           Uge 8-2008                             Uge 9-2008                            Uge 10-2008                           Uge 11-2007

Figur 1. Temperaturforhold i uge 7-11 i 2007 og 2008. NB: Satellitovervågning er fanta-
stisk – blot ikke når det er skyet ! 
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              Uge 7-2007              Uge 8-2007 (hvide områder er skyer !)  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 2. Algebiomasser (mg klorofyl per m3) i uge 7-11 i 2007 og i 2008. NB: Satellitover-
vågning er fantastisk – blot ikke når det er skyet ! 
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Figur 3. Modelleret udvikling i koncentrationen af Chattonella fra de mindre end  ca. 100 
celler per l i uge 7 og ca. 4 uger frem i tiden. Skadevirkninger på fiskene forventes ved 
koncentrationer større end 500.000- 1 mill.  celler per l. Vækstraterne er delinger per dag. 
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Overvågning og prøvetagning 

Der igangsættes overvågning i forårsperioden 2008 (februar-maj) med udgangspunkt i fire 
udvalgte havbrug, som repræsenterer forskellige vandområder, figur 1: 

Hjarnø, Att. Anders Pedersen 
Musholm Lax, Att. Niels Dalsgaard 
Årø Havbrug v. Snaptun Fiskeri, Att. Tim Pedersen 
Skalø Havbrug v. Aquapri, Att. Morten Priess 

Moniteringen vil blive foretaget rutinemæssigt og vil kunne foregå på på 4 forskellige 
niveauer afhængigt af risiko for forekomst af en skadelig algeopblomstring og skadevirk-
ning på fiskene (risikovurderingen). Prøvetagning etc er beskrevet i detalje herunder og er 
i øvrigt sammenfattet i tabelform i bilag 1.  I forbindelse med en skadelig opblomstring af 
alger bør samtlige aktive havbrug omfattes af overvågningen. Niveauet af monitering sty-
res af en række ”trigger-observationer”, som omfatter forekomst af skadelige alger og ob-
servationer på fiskenes adfærd og dødelighed, se figur 5. 

Som udgangspunkt vil overvågningen og de tilhørende aktionsplaner køre efter nedenstå-
ende retningslinjer.  

Moniteringsniveau 1 kaldes ”lav-risiko-overvågning”. Lav-risiko-overvågningen fore-
går som udgangspunkt uden for højsæsonen for flagellatopblomstringer (juli-januar) og 
baseres på information fra satellitovervågning samt information fra andre moniteringspro-
grammer. Der moniteres således ikke rutinemæssigt for alger og hydrografi på havbrugene 
i perioden. 

I forbindelse med lav-risikoovervågning er driften af havbruget normal. Det vil sige uden 
særlige tiltag i forhold til forekomst af giftige alger.  

Moniteringsniveau 2, som kaldes ”rutine-overvågning”, sættes i gang i forårs-
/forsommerperioden (februar-juni), hvor der erfaringsmæssigt er risiko for opblomstringer 
af skadelige alger. Overvågningen kører på de fire udvalgte havbrug. Det anbefales, at en 
tilsvarende overvågning gennemføres på andre aktive havbrug. Desuden vil der blive ind-
ført rutine-overvågning i dele af perioden juli-januar, hvis der registreres forhøjede bio-
masser af alger, og/eller hvis fiskene viser tegn på stress, som kan være forårsaget af ska-
delige alger. 

Overvågningsaktiviteter: Rutine-overvågning omfatter indsamling af en ugentlig algeprø-
ve – udtaget som en blandingsprøve, så hele vandsøjlen repræsenteres, (en blandingsprøve 
består af vand udtaget i 3 dybder på lokaliteten: overfladen, ca. 5 m’s dybde og ca. 1 m 
over bunden. Vandet blandes i en rengjort spand og blandingsprøven udtages).  Der udta-
ges således min. en prøve pr. prøvetagning. I forbindelse med prøvetagningen måles profi-
ler af saltholdighed og temperatur samt, hvis det er muligt, også ilt til dokumentation af de 
fysiske forhold i området samt identifikation af springlag. Hvis der registreres et 
springlag, og specielt hvis der registreres høj koncentration af klorofyl (> 1 μg Chl per l), 
udtages der en separat algeprøve som mærkes ”springlag i X m’s dybde”.  
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Algeprøverne oparbejdes kvantitativt for skadelige alger (abundans: celler/l og biomasse: 
μgC/l), som også omregnes til klorofyl, så data bliver sammenlignelige med information 
fra satellitovervågningen.    

Aktionsplan for havbruget: I forbindelse med almindelig overvågning anbefales det at: 
informere nabo-havbrug om overvågningen 
gøre klar til aktiviteterne, som skal sættes i gang ved skærpet overvågning 

Moniteringsniveau 3, som kaldes ”skærpet overvågning”, sættes i gang i perioder, hvor 
der registreres forhøjede eller stigende koncentrationer af giftige alger, men mindre end 
50% af de anvendte alarm-grænseværdier for de forskellige algearter. Skærpet overvåg-
ning indføres også, hvis fiskene begynder at vise tegn på ”stress”/”gå” unormalt, f.eks. 
mister appetit eller har let forhøjet dødelighed. Overvågningen foretages rutinemæssigt på 
de fire udvalgte havbrug. Det anbefales, at en tilsvarende overvågning gennemføres på 
andre aktive havbrug. 

Overvågningsaktiviteter: I forbindelse med den skærpede overvågning omfatter overvåg-
ningen på havbrugene indsamling af to ugentlige sæt algeprøver – udtaget så hele vandsøj-
len repræsenteres (NB: altså ikke blandingsprøver!). Der udtages således min. 3 separate 
prøver per prøvetagning (fra overfladen, ca. 5 m´s dybde og ca. 1-2 m over bunden). I for-
bindelse med prøvetagningen måles desuden profiler af saltholdighed og temperatur til 
dokumentation af de fysiske forhold i området samt identifikation af springlag med en 
eventuel tilstedeværelse af en springlagsopblomstring. Hvis der registreres et springlag, og 
specielt hvis der registreres høj koncentration af klorofyl (> 1 μg Chl per l), udtages der en 
separat algeprøve som mærkes ”springlag i X m’s dybde”. 

Algeprøverne oparbejdes kvantitativt for skadelige alger (abundans: celler/l og biomasse: 
μgC/l), som også omregnes til klorofyl, så data bliver sammenlignelige med information 
fra satellitovervågningen. 

Aktionsplan for havbruget: I forbindelse med skærpet overvågning anbefales det at: 
reducere/stoppe fodring af fisk 
informere nabo-havbrug 
vente med at udsætte fisk 
stoppe en igangværende udsætning af fisk 
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 

Moniteringsniveau 4, som vi kalder ”alarm-overvågning”, igangsættes i situationer, 
hvor:

koncentrationen af skadelige alger nærmer sig eller overskrider de anvendte 
alarm-grænseværdier
hvis fiskene viser tegn på stress, eller hvis der registreres forøget dødelighed.

Desuden kan alarm-monitering igangsættes, hvis der observeres markant forhøjede alge-
koncentrationer eller forøget dødelighed hos fiskene i nabohavbrug, eller hvis satellitover-
vågningen viser markant forhøjede biomasser af alger, som forventes at være skadelige, i 
nærheden af havbruget.
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Overvågningen foretages rutinemæssigt på de fire udvalgte havbrug. Det anbefales, at en 
tilsvarende overvågning gennemføres på andre aktive havbrug.

Overvågningsaktiviteter: I forbindelse med alarm-moniteringen omfatter prøvetagningen 
på havbrugene de samme typer af indsamling af prøver og data som ved skærpet monite-
ring, men nu med daglig eller min. 2-3 ugentlige indsamlinger af prøver.  

Aktionsplan for havbruget: 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 høstes 
flytte netburene enten ned i vandsøjlen eller til en anden lokalitet 
ilte vandet i netburene 
afskærme/lukke netburene af med perimeterskørter for at undgå, at fiskene i bure-
ne kommer i forbindelse med de skadelige alger. Vandet i de skærmede netbure 
skal iltes eller tilføres iltrigt bundvand med lave koncentrationer af giftige alger! 
høste de fisk, som stadig er levende 
eventuelt at tilsætte slimreducerende medicin til de afskærmede netbure, hvis høst 
af fisk ikke er ønskelig

Figur 4. Placering af danske havbrug med angivelse af placeringen af de fire ”overvåg-
nings”-havbrug, som overvåges intenst i foråret 2008.  Havbrug nr. 1 = Hjarnø Havbrug; 
Havbrug nr. 2 = Musholm Lax; Havbrug nr. 3 = Årø Havbrug (en sammenslutning af de 5 
eksisterende havbrug i det sydlige Lillebælt) og Havbrug nr. 4 = Skalø Havbrug 

1

2
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4
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Trigger 1: Vi går ind i en periode som erfaringsmæssigt kan medføre algeproble-
mer. 

Trigger 2: Skadelige alger registreres, men i koncentrationer under den anvendte 
grænseværdi; modellen* viser forhøjede biomasser af alger i nærheden af havbru-
get.
og/eller
Fiskenes adfærd viser tegn på begyndende stress. 

Trigger 3: Skadelige alger registreres i koncentrationer over den anvendte grænse-
værdi; modellen* viser markant forhøjede biomasser af alger i nærheden af hav-
bruget. 
og/eller
Fiskenes adfærd viser tegn på stress, og der registreres en forøget dødelighed. 

Trigger 4: Skadelige alger registreres i koncentrationer under den anvendte græn-
seværdi; modellen* viser lave eller faldende biomasser i området 
og/eller
Fiskenes adfærd viser mindre tegn på stress og der registreres ingen forøgelse i 
dødeligheden. 

Trigger 5: Skadelige alger registreres ikke, eller i koncentrationer langt under den 
anvendte grænseværdi; modellen* viser lave biomasser i området. 
og/eller
Fiskenes adfærd viser ingen tegn på stress. 

Trigger 6: Vi forlader perioden med forhøjet risiko for algeproblemer. Der regi-
streres ingen skadelige alger eller tegn på stress hos fiskene

Figur 5. Skematisk beskrivelse af aktionsplanen i forbindelse med monitering og manage-
ment af de danske havbrug med 4 moniteringsniveauer og eksempler på de udløsende 
faktorer/observationer, som bestemmer hvornår der skal ændres på moniteringen. 
*Modellen er ikke tilgængelig i dette projekt – men vil blive sat i gang i forbindelse med 
den eventuelle fortsættelse af projektet i form af fase II projektet.  
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Overvågningsparametre
Overvågningen omfatter prøvetagning til bestemmelse af følgende målinger/analyser i 
laboratoriet:
- Koncentration og biomasse af skadelige alger – som blandingsprøve baseret på 3 

delprøver udtaget i ”overfladen, ca. 5 m’s dybde og ca. 1 m over bunden” eller som 
”profil”måling ved prøvetagning i 3 dybder (fra overfladen, ca. 5 m´s dybde og ca. 
1-2 m over bunden, som fremsendes som 3 separate prøver med angivelse af prø-
vetagningsdybde), analyseres i laboratoriet. 

- Saltholdighed - i overfladen eller som ”profil”måling i 3 dybder (fra overfladen, 
ca. 5 m´s dybde og ca. 1-2 m over bunden), måles i laboratoriet/prøvetagning i fel-
ten.

Feltmålinger (se skema i bilag 1): 
- Temperatur - i overfladen eller som ”profil”måling i 3 dybder (fra overfladen, ca. 5 

m´s dybde og ca. 1-2 m over bunden), måles ved prøvetagning i felten. 
- Ilt (mg/l og %) 
- Fiskenes adfærd 

- Svømmeadfærd/aktivitet 
- Placering i netburene 
- Appetit

- Fiskenes dødelighed 
- Andre observationer 

- Vandets farve (klar, grønlig 1-5,brunlig 1-5, rødlig 1-5, grålig 1-5)
- Vandets klarhed (sigt-dybde) – angiv til nærmeste ½ m 
- Forekomst af brandmænd og andre gopler (abundans: 1-5 
- Vandets lugt (ingen, rådne æg, råddent kød, kål, havagtig) 
- Døde vildfisk/fugle/sæler/marsvin/etc.  

Alle informationer opsamles centralt hos Orbicon A/S, att. Per Andersen og udgør en me-
get væsentlig andel af grundlaget for såvel den generelle risikovurdering som den lokale 
risikovurdering.  Informationerne fremsendes via e-mail, alternativt ved kontakt per tele-
fon.

Risikovurderingen baseres i øvrigt på de indsamlede overvågningsresultater suppleret med 
tilgængelig information vedrørende forekomst af alger i form af resultater af satellitover-
vågning fra diverse kilder, f.eks. NERSC, SMHI og DHI. Desuden indhentes resultater fra 
Statens Miljøcentres rutinetogter samt informationer fra andre danske overvågningspro-
grammer og overvågningsprogrammer i vore nabolande.  

Det ville være ønskeligt, om overvågningen kunne omfatte rutinemæssige profilmålinger 
af saltholdighed, temperatur og algebiomasse i form af fluorescens til dokumentation af 
forholdene ved de udvalgt havbrug. Udstyr til at fortage disse målinger var en del af den 
oprindelige ansøgning, men blev skåret væk, da projektets omfang skulle reduceres. Des-
uden ville det være ønskeligt at få adgang til rutinemæssige, modelbaserede kortlægninger 
af vandmasserne og deres transport i det sydlige Kattegat inkl. Store- og Lillebælt og 
Bælthavet samt modelbeskrivelser af den horisontale og vertikale fordeling af algebiomas-
sen i form af klorofyl. Behovet for information om fordelingen af vandmasserne i under-
søgelsesområdet vil blive forsøgt dækket v.h.a. af tilgængelige internetbaserede kilder, 
f.eks. NERSC, SMHI og DHI.
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Risikovurderingen og resultatskemaer fremsendes via e-mail og suppleres ved telefonop-
kald i forbindelse med alarm overvågning eller specielle forhold. 

Prøvetagning
Prøvetagning, konservering af algeprøver og fremsendelse af algeprøver: 

3. Registrer temperatur og saltholdighed ned gennem vandsøjlen ved havbrugene. 
Målingerne foretages fra overfladen ned til bunden med 1 m intervaller. Plot 
resultaterne og identificer eventuelle springlag – dvs. dybder, hvor saltholdig-
hed og/eller temperatur ændrer sig. Springlaget kan ligge i dybder fra 3-15 m. 
Informationen fremsendes til Orbicon A/S sammen med prøver eller via e-mail.

4. Mål sigtdybde og noter vandets farve og andre observationer (uklart, fyldt med 
fnug etc.). Hvis sigtdybden er mindre en 3-4 m, er der risiko for høje koncen-
trationer af blandt andet Chattonella. Informationen fremsendes til Orbicon A/S 
sammen med prøver eller via e-mail.

5. Udtag blandingsprøver(Niveau 2 = rutinemonitering) eller separate prøver (Ni-
veau 3-4 = Skærpet/alarm monitering) fra de 3 prøvetagningsdybder (fra over-
fladen, ca. 5 m´s dybde og ca. 1-2 m over bunden), til algetælling. Da Chatto-
nella kan forekomme i meget høje koncentrationer i forbindelse med springlag. 
Hvis der registreres springlag eller klorofyl maksimum bør der også udtages en 
separat prøve i springlaget/klorofylmaksimaet. 

6. Vandprøverne (minimum 0,5 l) udtages med vandhenter og blandes i en spand, 
som er skyllet godt med havvand. 

7. Vandprøverne (mindst 100 ml) hældes på flasker – gerne plastik – og konser-
veres med sur lugol. Der tilsættes 1 ml Lugol til 100 ml vand. NB: husk at luk-
ke flaskerne godt. Kom dem i en plastikpose som bindes til før de sendes til 
Orbicon!

8. Vandprøverne mærkes med:  
a. dato
b. position 
c. prøvetagningsdybde (blandingsprøve/separate dybder)
d. havbrugets navn 
e. indsenderens navn 

9. Prøverne sendes til følgende adresse: 
Orbicon A/S
Jens Juuls Vej 18 
8260 Viby J. 
att. Per Andersen 

Resultaterne af algetællinger vil være klar senest 24 timer efter modtagelse af prøven og 
kan i specielle tilfælde være klar få timer efter modtagelsen – så ring og aftal nærmere. 

Resultaterne af algetællingerne fremsendes v.h.a. e-mail. Alternativt kan det aftales, at 
resultaterne fremsendes via fax, SMS eller telefon. 

Per Andersen kan kontaktes på følgende telefonnumre:  
Direkte: +45 8738 6264 
Orbicon A/S: +45 8738 6166
Fax +45 8738 6199 
Mobil +45 2485 2386 
e-mail: pea@orbicon.dk
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Grænseværdier for alger 

Chattonella 

GRÆNSEVÆRDIEN FOR CHATTONELLA = 250.000 celler per L 

Det vurderes, at koncentrationerne af Chattonella skal være større end 250.000-500.000 
celler pr. l for, at der er risiko for skadevirkninger/fiskedød – sammenhængen mellem 
koncentrationen af Chattonella og de skadelige effekter på fisk er dog langt fra afklaret.

Forslag til grænseværdier for Chattonella 
 Overvågning

Ingen/lav risiko for skadevirkninger  < 250.000 Chattonella pr. l                  rutine 
Forhøjet risiko for skadevirkninger  250.000-500.000 Chattonella pr. l       skær-
pet
Høj risiko for skadevirkninger  > 500.000 Chattonella pr. l                  alarm 

Ved rutine overvågning foreslås ugentlig prøvetagning af en blandingsprøve beståen-
de af vand fra 3 dybder (fra overfladen, ca. 5 m´s dybde og ca. 1-2 m over bunden). 

Ved skærpet overvågning foreslås to ugentlige prøvetagninger samt udtagning af 
prøver i forbindelse med misfarvet vand (sigtdybde < 3-4 m) og eller observation af 
adfærdsændringer hos fisk. Der udtages min. 3 separate prøver per prøvetagning (fra 
overfladen, ca. 5 m´s dybde og ca. 1-2 m over bunden). Der analyseres således prøver 
for hver dybde. Hvis der registreres springlag eller klorofylmaksima nede i vandsøj-
len udtages der separat prøve i springlaget/klorofylmaksimaet.  

Ved alarm overvågning foreslås daglig prøvetagning samt udtagning af prøver i for-
bindelse med misfarvet vand (sigtdybde < 3-4 m) og eller observation af adfærdsæn-
dringer hos fisk. Prøver udtages dagligt/min. 2-3 ugentlige prøver. Der udtages min. 3 
separate prøver per prøvetagning (fra overfladen, ca. 5 m´s dybde og ca. 1-2 m over 
bunden). Der analyseres således prøver for hver dybde. Hvis der registreres springlag 
eller klorofylmaksima nede i vandsøjlen udtages der separat prøve i springla-
get/klorofylmaksimaet. 

Erfaringerne fra Norge viser, at fiskedøden i norske farvande finder sted ved koncentratio-
ner > 1 mill. Chattonella pr. l.

Symptomer på Chattonella ”angreb”: 
Chattonella angriber fiskenes gæller. Symptomerne på Chattonella angreb er således de 
samme symptomer som ses, når fiskene går ved for lave iltkoncentrationer – fiskene bliver 
sløve og de holder op med at spise. Det er vigtigt, at I rapporterer om alle former for aty-
pisk adfærd hos fiskene i forbindelse med overvågningen, så vi kan lære at se faresigna-
lerne, før Chattonella slår fiskene ihjel.   
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Chrysochromulina 

GRÆNSEVÆRDI FOR CHRYSOCHROMULINA = 5 mill. celler pr. L 

Det vurderes, at koncentrationerne af Chrysochromulina skal være større end 5 mill. celler 
pr. l for, at der er risiko for skadevirkninger/fiskedød.

Forslag til grænseværdier for Chrysochromulina 
 Overvågning

Ingen/lav risiko for skadevirkninger  < 5 mill. Chrysochromulina pr. l              rutine 
Forhøjet risiko for skadevirkninger  5-7 mill. Chrysochromulina pr. l             skær-
pet
Høj risiko for skadevirkninger  > 7 mill. Chrysochromulina pr. l              
alarm 

Ved rutine overvågning foreslås ugentlig prøvetagning af en blandingsprøve bestående 
af vand fra 3 dybder (fra overfladen, ca. 5 m´s dybde og ca. 1-2 m over bunden). 

Ved skærpet overvågning foreslås to ugentlige prøvetagninger samt udtagning af prø-
ver i forbindelse med misfarvet vand (sigtdybde < 3-4 m) og eller observation af ad-
færdsændringer hos fisk. Der udtages min. 3 separate prøver per prøvetagning (fra 
overfladen, ca. 5 m´s dybde og ca. 1-2 m over bunden). Der analyseres således prøver 
for hver dybde. Hvis der registreres springlag eller klorofylmaksima nede i vandsøjlen 
udtages der separat prøve i springlaget/klorofylmaksimaet. 

Ved alarm overvågning foreslås daglig prøvetagning samt udtagning af prøver i forbin-
delse med misfarvet vand (sigtdybde < 3-4 m) og eller observation af adfærdsændrin-
ger hos fisk. Prøver udtages dagligt/min. 2-3 ugentlige prøver. Der udtages min. 3 se-
parate prøver per prøvetagning (fra overfladen, ca. 5 m´s dybde og ca. 1-2 m over bun-
den). Der analyseres således prøver for hver dybde. Hvis der registreres springlag eller 
klorofylmaksima nede i vandsøjlen udtages der separat prøve i springla-
get/klorofylmaksimaet. 

Symptomer på Chrysochromulina”angreb”: 
Chrysochromulina angriber fiskenes gæller. Symptomerne på Chrysochromulina angreb 
er således de samme symptomer som ses, når fiskene går ved for lave iltkoncentrationer – 
fiskene bliver sløve og de holder op med at spise. Det er vigtigt, at I rapporterer om alle 
former for atypisk adfærd hos fiskene i forbindelse med overvågningen, så vi kan lære at 
se faresignalerne, før Chrysochromulina slår fiskene ihjel. 
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Prymnesium 

GRÆNSEVÆRDI FOR PRYMNESIUM = 0,5 mill. celler pr. L 

Det vurderes, at koncentrationerne af Prymnesium skal være større end 0,5 mill. celler pr. l 
for, at der er risiko for skadevirkninger/fiskedød.

Forslag til grænseværdier for Prymnesium 
 Overvågning

Ingen/lav risiko for skadevirkninger  < 0,5 mill. Prymnesium pr. l                   rutine 
Forhøjet risiko for skadevirkninger  0,5-1 mill. Prymnesium pr. l            skær-
pet

Høj risiko for skadevirkninger    >  1 mill. Prymnesium pr. l                alarm 

Ved rutine overvågning foreslås ugentlig prøvetagning af en blandingsprøve bestående 
af vand fra 3 dybder (fra overfladen, ca. 5 m´s dybde og ca. 1-2 m over bunden). 

Ved skærpet overvågning foreslås to ugentlige prøvetagninger samt udtagning af prø-
ver i forbindelse med misfarvet vand (sigtdybde < 3-4 m) og eller observation af ad-
færdsændringer hos fisk. Der udtages min. 3 separate prøver per prøvetagning (fra 
overfladen, ca. 5 m´s dybde og ca. 1-2 m over bunden). Der analyseres således prøver 
for hver dybde. Hvis der registreres springlag eller klorofylmaksima nede i vandsøjlen 
udtages der separat prøve i springlaget/klorofylmaksimaet.  

Ved alarm overvågning foreslås daglig prøvetagning samt udtagning af prøver i forbin-
delse med misfarvet vand (sigtdybde < 3-4 m) og eller observation af adfærdsændrin-
ger hos fisk. Prøver udtages dagligt/min. 2-3 ugentlige prøver. Der udtages min. 3 se-
parate prøver per prøvetagning (fra overfladen, ca. 5 m´s dybde og ca. 1-2 m over bun-
den). Der analyseres således prøver for hver dybde. Hvis der registreres springlag eller 
klorofylmaksima nede i vandsøjlen udtages der separat prøve i springla-
get/klorofylmaksimaet. 

Symtomer på Prymnesium ”angreb”: 
Prymnesium angriber fiskenes gæller. Symptomerne på Prymnesium angreb er således de 
samme symptomer som ses, når fiskene går ved for lave iltkoncentrationer – fiskene bliver 
sløve og de holder op med at spise. Det er vigtigt, at I rapporterer om alle former for aty-
pisk adfærd hos fiskene i forbindelse med overvågningen, så vi kan lære at se faresigna-
lerne, før Prymnesium slår fiskene ihjel.

Hvis du/I har spørgsmål eller kommentarer, så er du/I velkomne til at kontakte 
mig.

De bedste hilsner 

Per Andersen 
Sektionsleder - Planktonsektionen 
Orbicon, Natur & Vandmiljø
Johs. Ewalds Vej 42-44 
DK-8230 Åbyhøj 
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Orbicon omstilling +45 86 25 18 11 
Per Andersen - direkte nummer +45 8732 5549 
Per Andersen - mobil telefon +45 4029 0451 
Fax +45 8625 8173 
www.orbicon.dk

Bilag 1 Prøvetagningsaktiviteter på de 4 overvågningsniveauer – sammenfatning 
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Prøvetagningsaktiviteter på de 4 overvågningsniveauer 

Overvågningsniveau 1 = Lav-risiko-overvågning 

Prøvetagning af alger: ingen rutinemæssig prøvetagning af alger.
Andre miljøparametre: ingen rutinemæssig prøvetagning 

Overvågningsniveau 2 = Rutine overvågning 

Prøvetagning af alger:
Hyppighed – 1 prøvetagning per uge 
Algeprøven udtages som en blandingsprøve fra 3 dybder (overflade, ca. 5 m’s 
dybde og ca. 1-2 m over bunden).  
Springlagsprøve/klorofylmaksimum udtages separat 

Andre miljøparametre: 
profilmålinger af salinitet, temperatur 
sigtdybde
vandets farve 
vandets lugt 
andre observationer 

Overvågningsniveau 3 = Skærpet overvågning 

Prøvetagning af alger:
Hyppighed – 2 prøvetagninger per uge 
Algeprøverne udtages som separate prøver fra 3 dybder (overflade, ca. 5 m’s 
dybde og ca. 1-2 m over bunden).  
Springlagsprøve/klorofylmaksimum udtages separat 

Andre miljøparametre:  
profilmålinger af salinitet, temperatur 
sigtdybde
vandets farve 
vandets lugt 
andre observationer 

Overvågningsniveau 4 = Alarm overvågning 

Prøvetagning af alger:
Hyppighed – daglig eller 2-3 prøvetagninger per uge 
Algeprøverne udtages som separate prøver fra 3 dybder (overflade, ca. 5 m’s 
dybde og ca. 1-2 m over bunden).  
Springlagsprøve/klorofylmaksimum udtages separat 
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Andre miljøparametre:  
profilmålinger af salinitet, temperatur 
sigtdybde
vandets farve 
vandets lugt 
andre observationer 
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Bilag 2 Feltskema til rutineobservationer, som foretages ved alle prøvetagninger
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Feltskema (side 1) til rutineobservationer som foretages ved alle prøvetagninger 

Havbrugets navn: ________________________. Indsenderens navn: __________________________. Dato: _____._____._____ 

Informationen sendes til følgende adresse: 
Orbicon A/S
Jens Juuls Vej 18 
8260 Viby J. 
att. Per Andersen 

 e-mail: pea@orbicon.dk, bsj@orbicon.dk, lvs@orbicon.dk, hbs@orbicon.dk

LAB-
ID*

Lokalitet Prøvetag-
ningsdato

Tidspunkt Salt 
(o/oo)

Prøvetag-
ningsdybde

(m) 

Temp.  
(°C)

Sigtdybde
(m) 

Ilt
(mg/l) 

Ilt
(%)

          
          
          
          
          

*Udfyldes af Orbicon A/S 
A. Fiskenes adfærd B. Fiskenes dødelighed 

1. svømmeadfærd/aktivitet
a. ____ normal 
b. ____ stress 
c. ____ doven/slap 

2. placering i netburene 
a. ____ ved bunden     note: 
b. ____ i overfladen     note: 
c. ____ jævnt fordelt   note: 
d.

1. ____ normal  (____% pr. dag; ____ kg pr. dag) 
2. ____ forhøjet  (____% pr. dag; ____ kg pr. dag) 
3. ____ markant forhøjet (____% pr. dag; ____ kg pr. dag) 
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3. appetit
a. ____ normal 
b. ____ reduceret 
c. ____ ingen 
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Feltskema (side 2).

Andre observationer 
1. Vandets farve
 1 2 3 4 5 
Klar  
Grønlig (1-5)      
Brunlig (1-5)      
Rødlig (1-5)      
Grålig (1-5)        

Note:

2. Forekomst af brandmænd og andre gopler – Kryds af ! 
 1 2 3 4 5 
Brandmænd (1-5)      
Vandmænd (1-5)      
Dræbergoplen (1-5)      
Andre (1-5)        

Note:

3. Vandets lugt – Kryds af ! 
 1 2 3 4 5 
Ingen
Rådne æg (1-5)      
Døde dyr (1-5)      
Kål (1-5)        
Havagtig (1-5)      

Note:

4. Døde dyr – Kryds af ! 
 1 2 3 4 5 
Ingen
Vildfisk(1-5)      
Fugle(1-5)      
Sæler(1-5)        
Marsvin (1-5)      

Note
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Rekvirent

Dansk Akvakultur 
Att. Lisbeth J. Plessner 
Dansk Akvakultur 
Vejlsøvej 51 
8600 Silkeborg 

Telefon8921 2260 
Mobil 2282 8702 

www.danskakvakultur.dk

E-mail: lisbeth@danskakvakultur.dk

Rådgiver

Orbicon A/S 
Jens Juuls Vej 18 
8260 Viby J 
Telefon 87 38 61 66 
E-mail pea@orbicon.dk 
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PROJEKT-titel: Videnbaseret operationel overvågning af skadelige alger i forbindelse 
med danske havbrug 

Arbejdspakke nr. 4: Demonstrationsovervågning foråret 2008  

Algeovervågning
STATUS for
UGE 8 - 2008 
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ALGEOVERVÅGNING I FORBINDELSE MED DAN-
SKE HAVBRUG – FORÅRET 2008 

Viby d. 27 februar 2008 

STATUS for uge 8 - 27 februar 2008 
For uge 8 foreligger der kun resultater for overvågningen af alger fra ét havbrug, Hjarnø 
Havbrug. Ved Hjarnø Havbrug blev der registreret 2.000 Chattonella/l, hvilket er meget lave-
re end de koncentrationer der kan skade fiskene i havbruget.

Moniteringsstatus
Vi er stadig på niveau 2 overvågning = Rutine overvågning. Se beskrivelsen af prøvetagnin-
gen i bilag 1.

Observationer i uge 8 

Prøvetagning ved havbrug etc. 
Vi har informationer fra den jyske østkyst nord for Lillebælt (muslingeproduktionsområde 63, 
67 og 68) og Isefjorden (muslingeproduktionsområde 110), se kort over muslingeprodukti-
onsområder i bilag 3, og koncentrationerne af Chattonella er stadigt lave, dog med en kon-
centration på 2.000 Chattonella/l ved Hjarnø – så alt ser p.t. fredeligt ud !  

Der er registreret svagt forhøjet dødelighed på Musholm Lax. Der er ingen øvrige informatio-
ner om at fiskene skulle gå dårligt eller at der skulle være forøget dødelighed i havbrugene !

Det kan ikke afvises at der kan være begyndende Chattonella-opblomstringer i andre dele af 
kystandene – så derfor er det vigtigt at få gang i overvågningen så vi kan få syn for sagen ! 

Satellitovervågning
I forhold til 2007 er temperaturerne i vore kystvande lidt højere i år, figur 1. 

Der registreres markant forhøjede algebiomasser (5 mg Chl per m3 = μg Chl per l) i Kattegat 
og de tilstødende fjorde i uge 8 i 2008 i forhold til i uge 8 i 2007, figur 2. Dette betyder at 
forårsopblomstringen af kiselalger og flagellater er længere fremme på dette tidspunkt i 2008 
end i 2007. Hvis dette medfører at kiselalgeopblomstringen afsluttes tidligere i 2008 end i 
2007, kan det medføre, at Chattonella kommer hurtigere i opblomstring i 2008 end i 2007.
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Uge 7-2007              Uge 8-2007 (hvide områder 
er skyer !)

Uge 9-2007                         Uge 10-2007                           Uge 11-2007       

   
                               

   

Uge 7-2008                            Uge 8-2008                             Uge 9-2008                            Uge 10-2008                           Uge 11-2007

Figur 1. Temperaturforhold i uge 7-11 i 2007 og 2008.  
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Uge 7-2007 Uge 8-2007 (hvide områder 
er skyer !)

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 2. Algebiomasser (mg klorofyl per m3) i uge 7-11 i 2007 og i 2008. 

Modelberegning med start i uge 8 - 2008 
Under forudsætning af at Chattonella’s vækstrate er 0,3-0,4, hvilket er realistisk, og en kon-
centration på 2.000 Chattonella/l, som registreret ved Hjarnø, forudsiger modelberegningen, 
figur 3, at der er risiko for at koncentrationen af Chattonella når op på: 

250.000 celler/l   i løbet af 12-17 dage  (d.v.s. i uge 10-11) 
500.000 celler/l  i løbet af 14-19 dage  (d.v.s. i uge 10-11) 
1.000.000 celler/l  i løbet af 16-21 dage  (d.v.s. i uge 11-12) 
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Figur 3. Modelleret udvikling i koncentrationen af Chattonella fra uge 8 og 4 uger frem. Den 
observerede koncentration i uge 8 er angivet dag 1 og anvendt som basis for beregningen. 

NB: beregningen er baseret på én observation hvil-
ket naturligvis gør resultatet meget usikkert !!
Modelleringsresultatet meget usikkert, både m.h.t. forudsigelsen for selve Hjarnø og 
endnu mere i forhold til hvad der kan komme til at ske på havbrugene på de andre lo-
kaliteter ! 

Så – sæt gang i overvågningen af alger så hurtigt som muligt på de andre udvalgt hav-
brug så vi får et bedre overblik over situationen og data så der kan udarbejdes mere 
sikre forudsigelser generelt og specielt lokalt for de enkelte havbrug: 

Hjarnø, Anders Pedersen 
Musholm Lax, Niels Dalsgaard 
Årø Havbrug v. Snaptun Fiskeri, Tim Pedersen
Skalø Havbrug v. Aquapri, Morten Priess

Samlet risikovurdering 
Datagrundlaget er spinkelt. VI SKAL HAVE FLERE RESULTATER AT BASERE RISI-
KOVURDERINGEN PÅ ! 
På det foreliggende datagrundlag vurderes det dog at der ikke er risiko for skadelige koncen-
trationer af Chattonella i uge 9 ved Hjarnø. Modelleringen viser at der er risiko for at skade-
lige koncentrationer kan forekomme ved Hjarnø fra uge 10-11 !
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Den modellerede udvikling forudsiger et forløb som ligner forløbet i 2007 hvor Chattonella
blev registreret første gang over grænseværdien på 250.000 celler/l i uge i 11 i Kattegat nord 
for Fyn. Herefter gik det stærkt, så vi hurtigt nåede maksimumkoncentrationerne på 9-10 mill. 
celler/l i uge 12 og 13. Erfaringerne fra de tidligere år viser at opblomstringerne kan fortsætte 
frem til uge 15-16, d.v.s. midt i april. 

Med den nuværende vejrsituation – blæst og overskyet, burde vækstbetingelserne for Chatto-
nella dog være relativt dårlige så resultatet af modelberegningen kan være et overestimat. 

Hvis vejrsituationen skifter til højtryksvejr med sol og vindstille vil risikoen for opblomstring 
af Chattonella forøges markant, da den så sandsynligvis vil kunne gro med sin maksimale 
vækstrate på 0,4 delinger per dag. I den situation vil modelresultatet være mere realistisk. 

Det bliver således spændende og afgørende at følge Chattonella de næste 2-3 uger ! 

Vedrørende udstyr 
Orbicon A/S vil sørge for udstyr (vandhenter + sigteskive til alle 4 havbrug). Vi går ud fra at 
alle har vandhentere, men at alle ikke har sigteskiver. Meld venligst tilbage med hvad I mang-
ler, så vi kan bestille og fremsende til jer hurtigst muligt.  

Vi har afsendt udstyr til Skalø Havbrug og sender udstyr af sted onsdag d. 27 til Musholm 
Lax.

I det omfang der er andre havbrug som mangler vandhentere og sigteskiver, bedes de kontak-
te ig så det nødvendige udstyr kan blive indkøbt og fordelt. 
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Prøvetagning
Prøvetagning, konservering af algeprøver og fremsendelse af algeprøver: 

10. Registrer temperatur og saltholdighed ned gennem vandsøjlen ved havbrugene. 
Målingerne foretages fra overfladen ned til bunden med 1 m intervaller. Plot resul-
taterne og identificer eventuelle springlag – dvs. dybder, hvor saltholdighed 
og/eller temperatur ændrer sig. Springlaget kan ligge i dybder fra 3-15 m. Infor-
mationen fremsendes til Orbicon A/S sammen med prøver eller via e-mail.

11. Mål sigtdybde og noter vandets farve og andre observationer (uklart, fyldt med 
fnug etc.). Hvis sigtdybden er mindre en 3-4 m, er der risiko for høje koncentrati-
oner af blandt andet Chattonella. Informationen fremsendes til Orbicon A/S sam-
men med prøver eller via e-mail.

12. Udtag blandingsprøver(Niveau 2 = rutinemonitering) eller separate prøver (Niveau 
3-4 = Skærpet/alarm monitering) fra de 3 prøvetagningsdybder (fra overfladen, ca. 
5 m´s dybde og ca. 1-2 m over bunden), til algetælling. Da Chattonella kan fore-
komme i meget høje koncentrationer i forbindelse med springlag. Hvis der regi-
streres springlag eller klorofyl maksimum bør der også udtages en separat prøve i 
springlaget/klorofylmaksimaet. 

13. Vandprøverne (minimum 0,5 l) udtages med vandhenter og blandes i en spand, 
som er skyllet godt med havvand. 

14. Vandprøverne (mindst 100 ml) hældes på flasker – gerne plastik – og konserveres 
med sur lugol. Der tilsættes 1 ml Lugol til 100 ml vand. NB: husk at lukke flasker-
ne godt. Kom dem i en plastikpose som bindes til før de sendes til Orbicon!

15. Vandprøverne mærkes med:  
a. dato
b. position 
c. prøvetagningsdybde (blandingsprøve/separate dybder)
d. havbrugets navn 
e. indsenderens navn 

16. Prøverne sendes til følgende adresse: 

Orbicon A/S
Jens Juuls Vej 18 
8260 Viby J. 
att. Per Andersen 

Resultaterne af algetællinger vil være klar senest 24 timer efter modtagelse af prøven og kan i 
specielle tilfælde være klar få timer efter modtagelsen – så ring og aftal nærmere. 

Resultaterne af algetællingerne fremsendes v.h.a. e-mail. Alternativt kan det aftales, at resul-
taterne fremsendes via fax, SMS eller telefon. 

Per Andersen kan kontaktes på følgende telefonnumre:  
Direkte: +45 8738 6264 
Orbicon A/S: +45 8738 6166
Fax +45 8738 6199 
Mobil +45 2485 2386 
e-mail: pea@orbicon.dk



Videnbaseret operationel overvågning af skadelige alger i forbindelse med dan-
ske havbrug. Demonstrationsmonitering – foråret 2008. 

47/173 

Bilag 3. Muslingeproduktionsområder på den jyske østkyst. 
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ALGEOVERVÅGNING I FORBINDELSE MED DAN-
SKE HAVBRUG – FORÅRET 2008 

Viby d. 27 februar 2008 

STATUS for uge 9 - 5 marts 2008 
Meget lave koncentrationer af giftige alger i alle undersøgte prøver fra uge 9 og de prøver vi 
på nuværende tidspunkt har analyseret for uge 10 ! 

For uge 9 foreligger der resultater for overvågningen af alger fra havbrugene, Hjarnø Hav-
brug, Hundshage Havbrug og Musholm Lax - øst. Vi har endnu ikke modtaget prøver til ana-
lyse fra Skalø Havbrug v. Aquapri, Morten Priess. 

Der blev ikke registreret Chattonella på havbrugene, figur 1. Der blev registreret lave kon-
centrationer af algen Chrysochromulina på Hjarnø og Hundshage, henholdsvis 53.000 og 
27.000 celler/l, hvilket er langt under den anvendte grænseværdi på 5 mill celler/l.   

Moniteringsstatus
Vi er stadig på niveau 2 overvågning = Rutine overvågning.

Observationer i uge 9 

Prøvetagning ved havbrug etc. 
For uge 9 har vi informationer fra havbrugene, Hjarnø Havbrug, Hundshage Havbrug og 
Musholm Lax – øst, se herover. Desuden har vi informationer muslingefiskernes prøvetag-
ning på den jyske østkyst nord for Lillebælt (muslingeproduktionsområde 63, 67, 88) og Ise-
fjorden (muslingeproduktionsområde 110). Overalt er koncentrationerne af Chattonella sta-
digt lave – så alt ser p.t. fredeligt ud !  

Der er ingen informationer om at fiskene skulle gå dårligt eller at der skulle være forøget dø-
delighed i havbrugene  for uge 9 !  

Det kan ikke afvises at der kan være begyndende Chattonella-opblomstringer i Smålandsfar-
vandet  – så derfor er det vigtigt at få gang i overvågningen også i disse farvande, så vi kan få 
syn for sagen ! 
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Figur 1. Registrerede koncentrationer af Chattonella cf. verruculosa til og med sutnngen af 
uge 10, 2008 

Satellitovervågning
I forhold til 2007 er temperaturerne i vore kystvande lidt højere i år, figur 2. Temperaturen er 
gået lidt ned i forhold til uge 8.

Der registreres markant forhøjede algebiomasser (5 mg Chl per m3 = μg Chl per l) i Kattegat 
og de tilstødende fjorde i uge 9 i 2008 i forhold til i uge 9 i 2007, figur 3. Dette betyder at 
forårsopblomstringen af kiselalger og flagellater er længere fremme på dette tidspunkt i 2008 
end i 2007. Forårsopblomstringen breder sig sydover i Kattegat, ned i farvandet syd for bæl-
terne.
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Uge 7-2007              Uge 8-2007 (hvide områder 
er skyer !)

Uge 9-2007                         Uge 10-2007                           Uge 11-2007       

   
                               

Uge 7-2008                            Uge 8-2008                             Uge 9-2008                            Uge 10-2008                           Uge 11-2007

Figur 2. Temperaturforhold i uge 7-11 i 2007 og 2008.  
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Uge 7-2007 Uge 8-2007 (hvide områder 
er skyer !)

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 3. Algebiomasser (mg klorofyl per m3) i uge 7-11 i 2007 og i 2008. 

Modelberegning med start i uge 8 - 2008 
Under forudsætning af at Chattonella’s vækstrate er 0,3-0,4, hvilket er realistisk, og en kon-
centration på 100 Chattonella/l i uge 9, hvilket er højt i forhold til at der er registreret koncen-
trationer mindre end 100 celler/l,  forudsiger modelberegningen, figur 4, at der er risiko for at 
koncentrationen af Chattonella når op på: 

250.000 celler/l   i løbet af 16-28 dage  (d.v.s. i uge 12-13) 
500.000 celler/l  i løbet af 18-29 dage  (d.v.s. i uge 12-13) 
1.000.000 celler/l  i løbet af 19->30 dage (d.v.s. i uge 12-14) 
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Figur 4. Modelleret udvikling i koncentrationen af Chattonella fra uge 9 og 4 uger frem. Der er 
anvendt en koncentration på 100 celler/l for uge 9 som basis for beregningen. 

NB: Bemærk at udviklingen i koncentrationen af Chattonella indtil videre ikke har fulgt 
modellens forudsigelser. Dette skyldes at væksten af Chattonella er væsentligt mindre 
end forudsat i modelberegningen. Det formodes at den lave vækst hos Chattonella er et 
resultat af vejrforholdene. Især den kraftige blæst kan reducere væksten hos Chattonel-
la fordi algen hele tiden blandes ned i de dybere vandlag hvor der er lysbegrænsning.     

Samlet risikovurdering 
Datagrundlaget er forbedret væsentligt siden uge 8. Vi mangler dog stadig information fra 
Smålandsfarvandet at basere risikovurderingen på ! 

På det foreliggende datagrundlag vurderes det dog at der ikke er risiko for skadelige koncen-
trationer af Chattonella i uge 10-11 ved havbrugene ved Hjarnø, Hundshage, Musholm og 
Årø. Modelleringen viser at der er risiko for at skadelige koncentrationer kan forekomme ved 
havbrugene fra uge 12-14 !

NB: Hvis vejrforholdene fortsætter er risikoen for at der opbygges opblomstring af 
Chattonella dog væsentligt reduceret i forhold til modellens forudsigelser !   

Den modellerede udvikling forudsiger et forløb som er forsinket i forhold til forløbet i 2007 
hvor Chattonella blev registreret første gang over grænseværdien på 250.000 celler/l i uge i 
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11 i Kattegat nord for Fyn. Erfaringerne fra de tidligere år viser at opblomstringerne kan fort-
sætte frem til uge 15-16, d.v.s. midt i april. 

Med den nuværende vejrsituation – blæst og overskyet, burde vækstbetingelserne for Chatto-
nella dog være dårlige, så resultatet af modelberegningen kan være et overestimat. 

Hvis vejrsituationen skifter til højtryksvejr med sol og vindstille vil risikoen for opblomstring 
af Chattonella forøges markant, da den så sandsynligvis vil kunne gro med sin maksimale 
vækstrate på 0,4 delinger per dag. I den situation vil modelresultatet være mere realistisk. 
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ALGEOVERVÅGNING I FORBINDELSE MED DAN-
SKE HAVBRUG – FORÅRET 2008 

Viby d. 10 Marts 2008 

STATUS for uge 10 - 10 marts 2008 
Fortsat meget lave koncentrationer af giftige alger i alle undersøgte prøver fra uge 10. Der er 
ikke rapporteret om fiskedød eller andre alge-relaterede problemer på havbrugene. 

For uge 10 foreligger der resultater for overvågningen af alger fra havbrugene, Hjarnø Hav-
brug, Hundshage Havbrug, Årø Havbrug og Musholm Lax – øst+vest samt for en række mus-
lingeområder. Vi har endnu ikke modtaget prøver til analyse fra Skalø Havbrug v. Aquapri, 
Morten Priess. 

Der blev ikke registreret hverken Chattonella eller Chrysochromulina på havbrugene i uge 
10, figur 1.

Moniteringsstatus
Vi er stadig på niveau 2 overvågning = Rutine overvågning.

Observationer i uge 10 

Prøvetagning ved havbrug etc. 
For uge 10 har vi informationer fra havbrugene, Hjarnø Havbrug, Hundshage Havbrug, Årø 
Havbrug og Musholm Lax – øst+vest. Desuden har vi informationer muslingefiskernes prøve-
tagning på den jyske østkyst nord for Lillebælt (muslingeproduktionsområde 63, 67, 88) og 
Isefjorden (muslingeproduktionsområde 110). Overalt er koncentrationerne af Chattonella og 
Chrysochromulina stadigt lave – så i uge 10 ser det fredeligt ud !

Der registreres god sigt – som betyder lave koncentrationer af alger 
Temperaturen er 4.7-4.8 oC
Saltholdigheden er 23-30 o/oo (NB: Den høje saltholdighed er mål på Musholm Lax – og 
skyldes den voldsomme blæst som har flyttet meget salt nordsøvand ned i storebæltområdet) 
Iltkoncentrationerne er 98-112 %

Profilmålingen af temperatur på Musholm viser at temperaturen er konstant ned gennem 
vandsøjlen (4.5 oC). der er således ikke noget temperaturspringlag fra 0-13,5 m i området.  

Der er ingen informationer om at fiskene skulle gå dårligt eller at der skulle være forøget dø-
delighed i havbrugene for uge 10 !  

Det kan ikke afvises at der kan være begyndende Chattonella-opblomstringer i Smålandsfar-
vandet – så derfor er det vigtigt at få gang i overvågningen på Skalø Havbrug, så vi kan få syn 
for sagen ! 
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Figur 1. Registrerede koncentrationer af Chattonella cf. verruculosa til og med slutningen af 
uge 10, 2008 

Satellitovervågning
I forhold til 2007 er temperaturerne i vore kystvande lidt højere i år, figur 2. Efter et lille dyk 
i temperaturen i uge 9 er temperaturen er nu gået lidt op igen og er på niveau med uge 8.  

I uge 10 er algebiomasserne i det åbne Kattegat gået markant ned mens biomasserne stadig er 
høje i kystområderne og fjordene, figur 3. Dette betyder at forårsopblomstringen af kiselalger 
er ved at tage af. Det er typisk i perioden efter kiselalgernes forårsopblomstring at der opby-
ges opblomstringer af og skadelige flagellater. Det klare overfladevand kan være afgørende 
for at der kan opbygges en flagellatopblomstring i springlaget i Kattegat. Alle observationer 
af forhøjede algekoncentrationer nede i vandsøjlen vil derfor være af stor interesse.
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Uge 7-2007              Uge 8-2007 (hvide områder 
er skyer !)

Uge 9-2007                         Uge 10-2007                           Uge 11-2007       

   
                               

Uge 7-2008                            Uge 8-2008                             Uge 9-2008                            Uge 10-2008                           Uge 11-2007

Figur 2. Temperaturforhold i uge 7-11 i 2007 og 2008.  
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Uge 7-2007 Uge 8-2007 (hvide områder 
er skyer !)

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 3. Algebiomasser (mg klorofyl per m3) i uge 7-11 i 2007 og i 2008. 

Modelberegning med start i uge 10 - 2008 
Under forudsætning af at Chattonella’s vækstrate er 0,3-0,4, hvilket er realistisk, og en kon-
centration på 100 Chattonella/l i uge 9, hvilket er højt i forhold til at der er registreret koncen-
trationer mindre end 100 celler/l, forudsiger modelberegningen, figur 4, at der er risiko for at 
koncentrationen af Chattonella når op på: 

250.000 celler/l   i løbet af 16-28 dage  (d.v.s. i uge 14-15) 
500.000 celler/l  i løbet af 18-29 dage  (d.v.s. i uge 14-15) 
1.000.000 celler/l  i løbet af 19->30 dage (d.v.s. i uge 14-16) 
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Figur 4. Modelleret udvikling i koncentrationen af Chattonella fra uge 9 og 4 uger frem. Der er 
anvendt en koncentration på 100 celler/l for uge 10 som basis for beregningen. 

NB: Bemærk at udviklingen i koncentrationen af Chattonella indtil videre ikke har fulgt 
modellens forudsigelser. Dette skyldes at væksten af Chattonella er væsentligt mindre 
end forudsat i modelberegningen ! Det formodes at den lave vækst hos Chattonella er et 
resultat af vejrforholdene. Især den kraftige blæst kan reducere væksten hos Chattonel-
la fordi algen hele tiden blandes ned i de dybere vandlag hvor der er lysbegrænsning.     

Samlet risikovurdering 
Datagrundlaget er forbedret væsentligt siden uge 8 og 9. Vi mangler dog stadig information 
fra Smålandsfarvandet (Skalø Havbrug) at basere risikovurderingen på ! 

På det foreliggende datagrundlag vurderes det dog at der ikke er risiko for skadelige koncen-
trationer af Chattonella i perioden uge 11-13 ved havbrugene ved Hjarnø, Hundshage, Mus-
holm og Årø. Modelleringen viser at der er risiko for at skadelige koncentrationer kan fore-
komme ved havbrugene fra uge 14-16 !

NB: Hvis vejrforholdene fortsætter med at være blæsende/skyet er risikoen for at der 
opbygges opblomstring af Chattonella dog væsentligt reduceret i forhold til modellens 
forudsigelser !   
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Den modellerede udvikling forudsiger et forløb som er forsinket i forhold til forløbet i 2007 
hvor Chattonella blev registreret første gang over grænseværdien på 250.000 celler/l i uge i 
11 i Kattegat nord for Fyn. Erfaringerne fra de tidligere år viser at opblomstringerne kan fort-
sætte frem til uge 15-16, d.v.s. midt i april. 

Med den nuværende vejrsituation – blæst og overskyet, burde vækstbetingelserne for Chatto-
nella dog være dårlige, så resultatet af modelberegningen kan være et overestimat. 

Hvis vejrsituationen skifter til højtryksvejr med sol og vindstille vil risikoen for opblomstring 
af Chattonella forøges markant, da den så sandsynligvis vil kunne gro med sin maksimale 
vækstrate på 0,4 delinger per dag. I den situation vil modelresultatet være mere realistisk. 
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ALGEOVERVÅGNING I FORBINDELSE MED DAN-
SKE HAVBRUG – FORÅRET 2008 

Viby d. 17 Marts 2008 

STATUS for uge 11 – d. 17 marts 2008 
Fortsat meget lave koncentrationer af giftige alger i de undersøgte prøver fra uge 11, bortset 
fra fra ved Skalø Havbrug og Årø Havbrug, som begge ligger i den sydlige del af ”Bæltha-
vet”. På Skalø Havbrug blev der registreret 20.000 Chattonella/l mens der blev registreret 
7.700 Chattonella/l på Årø Havbrug, figur 1. Der er ikke rapporteret om fiskedød eller andre 
alge-relaterede problemer på havbrugene. 

Uge 11 er første uge hvor vi har prøvetagning på alle 4 udvalgte havbrug ! Fint ! 

Risikovurdering uge 12-13 
Der er en lille risiko for Chattonella opblomstring i uge 12 ved havbrugene nord for bælter-
ne. Der er dog stadig en mindre risiko for skadelig opblomstring i uge 13.  Det kan anbefales 
at sætte fisk ud men at være forsigtig med fodring. 

Syd for bælterne og saltholdighed > 15 o/oo er der stor risiko for Chattonella opblomstring 
allerede i uge 12 og 13. Det anbefales at udsætte udsætning af fisk og stoppe fodring !

På Grønsund Havbrug er saltholdigheden lav og der registreres ingen Chattonella, hvilket 
medfører en meget lille risiko for opblomstring af Chattonella, så her kan det anbefales at 
sætte fisk ud men at være forsigtig med fodring.  

Moniteringsstatus
P.g.a. observationerne af Chattonella er vi nu på niveau 3 overvågning = Skærpet overvåg-
ning.

Observationer i uge 11 

Prøvetagning ved havbrug etc. 
Koncentrationerne af Chattonella var stadig lave ved alle undersøgte havbrug i uge 11, dog 
med tendens til at de højeste koncentrationer blev registreret i den sydlige del af Bælthavet 
hvor saltholdigheden var 20-22 o/oo. Ved Grønsund Havbrug var saltholdigheden markant 
lavere (12 o/oo) og der blev ikke registreret Chattonella. Der blev ikke registreret hverken 
Chrysochromulina eller Prymnesium ved havbrugene i uge 11 !

Der registreres generelt god sigt – som betyder lave koncentrationer af alger, dog med en 
sigtdybde på 5 m og svag grønfarvning af vandet ved Musholm Lax. 
Temperaturen var 4.7 - 7 oC – ved henholdsvis Musholm Vest og Årø Havbrug 
Saltholdigheden var 12-26 o/oo ved henholdsvis Grønsund Havbrug og Musholm Øst/Hunds 
Hage Havbrug. DMI’s modellering viser at saltholdigheden skal ligge over 19 o/oo nord for 
bælterne, hvilket dog ikke er helt i overensstemmelse med målingerne ved Skalø Havbrug (20 
o/oo))
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Iltkoncentrationerne var 100-112 %.

Profilmålingen af temperatur på Hundshage Havbrug og Hjarnø Sund Havbrug viser at tem-
peraturen var svagt faldende ned gennem vandsøjlen. Der var således ikke opbygget noget 
temperaturspringlag fra 0 - ca. 10 m i området. Saltholdighedsmålingerne på Hjarnø Sund 
Havbrug og Hundshage Havbrug viser at der kan være op til 3 o/oo forskel mellem overflade 
og bund, hvilket indikerer at der er et saltholdighedsspringlag i området. Bundsaltholdighe-
den er > 23 o/oo. Overfladevandet ud for Horsens Fjord har altså højere saltholdighed end 
registreret i det sydlige Bælthav, mens saltholdigheden ved Musholm Lax er på niveau med 
det sydlige Bælthav.

I begyndelsen af ugen gik fiskene i Hjarnø Sund Havbrug lidt nervøst. Senere på ugen gik 
fiskene igen normalt. ”Nervøsiteten” kan måske skyldes intensiv muslingeskrabning i nærhe-
den af havbruget eller en begyndende opblomstring af Chattonella som dog ikke blev til mere 
end 1.300 Chattonella/l. Ved slutningen af ugen var Chattonella igen forsvundet fra området 
og fiskene gik fint !

Der foreligger ikke andre informationer om at fiskene skulle gå dårligt eller at der skulle være 
forøget dødelighed i havbrugene for uge 11 !

Observationerne i en sydlige del af Bælthavet viser at der er større tendens til opbygning af en 
Chattonella opblomstring i den del af farvandet end nord for bælterne.

Figur 1. Registrerede koncentrationer af Chattonella cf. verruculosa til og med slutningen af 
uge 11, 2008 
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Satellitovervågning
I forhold til 2007 er temperaturerne i vore kystvande stadig lidt højere i år, figur 2. Tempera-
turen i uge 11 er på niveau med uge 10 (5-6 oC).

I uge 11 er algebiomasserne i det åbne Kattegat gået markant ned. Der registreres også en 
tendens til faldende koncentrationer i kystvandene hvor der dog stadig registreres relativt høje 
biomasser, figur 3. Dette betyder at forårsopblomstringen af kiselalger stadig er aftagende. 
Det er typisk i perioden efter kiselalgernes forårsopblomstring at der opbyges opblomstringer 
af og skadelige flagellater. Det klare overfladevand kan være afgørende for at der kan opbyg-
ges en flagellatopblomstring i springlaget i Kattegat. Alle observationer af forhøjede algekon-
centrationer nede i vandsøjlen vil derfor være af stor interesse.
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Uge 7-2007              Uge 8-2007 (hvide områder 
er skyer !)

Uge 9-2007                         Uge 10-2007                           Uge 11-2007       

   
                               

Uge 7-2008                            Uge 8-2008                             Uge 9-2008                            Uge 10-2008                           Uge 11-2007

Figur 2. Temperaturforhold i uge 7-11 i 2007 og 2008.  
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Uge 7-2007 Uge 8-2007 (hvide områder 
er skyer !)

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 3. Algebiomasser (mg klorofyl per m3) i uge 7-11 i 2007 og i 2008. 

Modelberegning med start i uge 11 - 2008 
Under forudsætning af at Chattonella’s vækstrate er 0,3-0,4, og en koncentration på 20.000 
Chattonella/l i uge 11, hvilket er repræsentativt for havbrugene syd for bælterne, forudsiger 
modelberegningen, figur 4, at der er risiko for at koncentrationen af Chattonella når op på: 

250.000 celler/l   i løbet af 6-10 dage  (d.v.s. i uge 12-13) 
500.000 celler/l  i løbet af 7-12 dage  (d.v.s. i uge 12-13) 
1.000.000 celler/l  i løbet af 8-14 dage  (d.v.s. i uge 13-14) 
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Nord for bælterne er risikoen for Chattonella opblomstring markant lavere end syd for 
bælterne. 

Under forudsætning af at Chattonella’s vækstrate er 0,3-0,4, og en koncentration på 2.000 
Chattonella/l i uge 11, hvilket er sat højt i forhold til de registrerede koncentrationer, forudsi-
ger modelberegningen, figur 5, at der er risiko for at koncentrationen af Chattonella når op 
på:

250.000 celler/l   i løbet af 10-17 dage  (d.v.s. i uge 13-14) 

500.000 celler/l  i løbet af 12-19 dage  (d.v.s. i uge 13-14)

1.000.000 celler/l  i løbet af 13-21 dage  (d.v.s. i uge 13-15)

Figur 4. Modelleret udvikling i koncentrationen af Chattonella fra uge 11 og 4 uger frem på 
havbrugene syd for bælterne med saltholdighed >15 o/oo. Der er anvendt en koncentration 
på 20.000 celler/l for uge 11 som basis for beregningen. 
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Figur 5. Modelleret udvikling i koncentrationen af Chattonella fra uge 9 og 4 uger frem. Der er 
anvendt en koncentration på 2.000 celler/l for uge 11 som basis for beregningen. 

NB: Bemærk at udviklingen i koncentrationen af Chattonella indtil videre ikke har fulgt 
modellens forudsigelser for havbrugene N for bælterne, mens det registrerede koncen-
trationsniveau syd for bælterne passer godt med modellens forudsigelse fra uge 10 til 11.
Dette kan være et resultat af at vækstbetingelserne er bedre for Chattonella i farvandet 
syd for bælterne fordi vandsøjlen er lagdelt i højere grad her end i farvandet nord for 
bælterne.  

Samlet risikovurdering 
Datagrundlaget er forbedret væsentligt siden uge 8 - 10. Vi har nu også data for havbrugene i 
smålandsfarvandet (Skalø Havbrug og Grønsund Havbrug ) at basere risikovurderingen på ! 

På det foreliggende datagrundlag vurderes det at der ikke er risiko for skadelige koncentratio-
ner af Chattonella i uge 12 ved havbrugene ved Hjarnø, Hundshage og Musholm, men at der 
er en lille risiko for skadelige koncentrationer i uge 13-14. Derimod er der stor risiko for at 
der opbygges skadelige koncentrationer af Chattonella på havbrugene ved Skalø Havbrug og 
Årø Havbrug i løbet af  uge 12 og 13 !

NB: Hvis vejrforholdene fortsat er blæsende/skyet er risikoen for at der opbygges op-
blomstring af Chattonella dog væsentligt reduceret i forhold til modellens forudsigelser !   

Den modellerede udvikling forudsiger et forløb som er forsinket i forhold til forløbet i 2007 
hvor Chattonella blev registreret første gang over grænseværdien på 250.000 celler/l i uge i 
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11 i Kattegat nord for Fyn. Erfaringerne fra de tidligere år viser at opblomstringerne kan fort-
sætte frem til uge 15-16, d.v.s. midt i april. 

Hvis vejrsituationen skifter til højtryksvejr med sol og vindstille vil risikoen for opblomstring 
af Chattonella forøges markant, da den så sandsynligvis vil kunne gro med sin maksimale 
vækstrate på 0,4 delinger per dag. I den situation vil modelresultaterne være mere realistiske. 



Videnbaseret operationel overvågning af skadelige alger i forbindelse med dan-
ske havbrug. Demonstrationsmonitering – foråret 2008. 

72/173 

Rekvirent

Dansk Akvakultur 
Att. Lisbeth J. Plessner 
Dansk Akvakultur 
Vejlsøvej 51 
8600 Silkeborg 

Telefon8921 2260 
Mobil 2282 8702 

www.danskakvakultur.dk

E-mail: lisbeth@danskakvakultur.dk

Rådgiver

Orbicon A/S 
Jens Juuls Vej 18 
8260 Viby J 
Telefon 87 38 61 66 
Mobil: 2485 2386 
E-mail pea@orbicon.dk 

Sag
Projektleder Per Andersen 
Kvalitetssikring Bettina Skovgaard Jensen 
Revisionsnr.
Godkendt af Lene Valentin Sørensen 
Udgivet 17 Marts 2008 

PROJEKT-titel: Videnbaseret operationel overvågning af skadelige alger i forbindelse 
med danske havbrug 

Arbejdspakke nr. 4: Demonstrationsovervågning foråret 2008  

Algeovervågning
STATUS for
UGE 11 - 2008 



Videnbaseret operationel overvågning af skadelige alger i forbindelse med dan-
ske havbrug. Demonstrationsmonitering – foråret 2008. 

73/173 

ALGEOVERVÅGNING I FORBINDELSE MED DAN-
SKE HAVBRUG – FORÅRET 2008 

Viby d. 17 Marts 2008 

STATUS for uge 11 – d. 17 marts 2008 
Fortsat meget lave koncentrationer af giftige alger i de undersøgte prøver fra uge 11, bortset 
fra fra ved Skalø Havbrug og Årø Havbrug, som begge ligger i den sydlige del af ”Bæltha-
vet”. På Skalø Havbrug blev der registreret 20.000 Chattonella/l mens der blev registreret 
7.700 Chattonella/l på Årø Havbrug, figur 1. Der er ikke rapporteret om fiskedød eller andre 
alge-relaterede problemer på havbrugene. 

Uge 11 er første uge hvor vi har prøvetagning på alle 4 udvalgte havbrug ! Fint ! 

Risikovurdering uge 12-13 
Der er en lille risiko for Chattonella opblomstring i uge 12 ved havbrugene nord for bælter-
ne. Der er dog stadig en mindre risiko for skadelig opblomstring i uge 13.  Det kan anbefales 
at sætte fisk ud men at være forsigtig med fodring. 

Syd for bælterne og saltholdighed > 15 o/oo er der stor risiko for Chattonella opblomstring 
allerede i uge 12 og 13. Det anbefales at udsætte udsætning af fisk og stoppe fodring !

På Grønsund Havbrug er saltholdigheden lav og der registreres ingen Chattonella, hvilket 
medfører en meget lille risiko for opblomstring af Chattonella, så her kan det anbefales at 
sætte fisk ud men at være forsigtig med fodring.  

Moniteringsstatus
P.g.a. observationerne af Chattonella er vi nu på niveau 3 overvågning = Skærpet overvåg-
ning.

Observationer i uge 11 

Prøvetagning ved havbrug etc. 
Koncentrationerne af Chattonella var stadig lave ved alle undersøgte havbrug i uge 11, dog 
med tendens til at de højeste koncentrationer blev registreret i den sydlige del af Bælthavet 
hvor saltholdigheden var 20-22 o/oo. Ved Grønsund Havbrug var saltholdigheden markant 
lavere (12 o/oo) og der blev ikke registreret Chattonella. Der blev ikke registreret hverken 
Chrysochromulina eller Prymnesium ved havbrugene i uge 11 !

Der registreres generelt god sigt – som betyder lave koncentrationer af alger, dog med en 
sigtdybde på 5 m og svag grønfarvning af vandet ved Musholm Lax. 
Temperaturen var 4.7 - 7 oC – ved henholdsvis Musholm Vest og Årø Havbrug 
Saltholdigheden var 12-26 o/oo ved henholdsvis Grønsund Havbrug og Musholm Øst/Hunds 
Hage Havbrug. DMI’s modellering viser at saltholdigheden skal ligge over 19 o/oo nord for 
bælterne, hvilket dog ikke er helt i overensstemmelse med målingerne ved Skalø Havbrug (20 
o/oo))
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Iltkoncentrationerne var 100-112 %.

Profilmålingen af temperatur på Hundshage Havbrug og Hjarnø Sund Havbrug viser at tem-
peraturen var svagt faldende ned gennem vandsøjlen. Der var således ikke opbygget noget 
temperaturspringlag fra 0 - ca. 10 m i området. Saltholdighedsmålingerne på Hjarnø Sund 
Havbrug og Hundshage Havbrug viser at der kan være op til 3 o/oo forskel mellem overflade 
og bund, hvilket indikerer at der er et saltholdighedsspringlag i området. Bundsaltholdighe-
den er > 23 o/oo. Overfladevandet ud for Horsens Fjord har altså højere saltholdighed end 
registreret i det sydlige Bælthav, mens saltholdigheden ved Musholm Lax er på niveau med 
det sydlige Bælthav.

I begyndelsen af ugen gik fiskene i Hjarnø Sund Havbrug lidt nervøst. Senere på ugen gik 
fiskene igen normalt. ”Nervøsiteten” kan måske skyldes intensiv muslingeskrabning i nærhe-
den af havbruget eller en begyndende opblomstring af Chattonella som dog ikke blev til mere 
end 1.300 Chattonella/l. Ved slutningen af ugen var Chattonella igen forsvundet fra området 
og fiskene gik fint !

Der foreligger ikke andre informationer om at fiskene skulle gå dårligt eller at der skulle være 
forøget dødelighed i havbrugene for uge 11 !

Observationerne i en sydlige del af Bælthavet viser at der er større tendens til opbygning af en 
Chattonella opblomstring i den del af farvandet end nord for bælterne.

Figur 1. Registrerede koncentrationer af Chattonella cf. verruculosa til og med slutningen af 
uge 11, 2008 
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Satellitovervågning
I forhold til 2007 er temperaturerne i vore kystvande stadig lidt højere i år, figur 2. Tempera-
turen i uge 11 er på niveau med uge 10 (5-6 oC).

I uge 11 er algebiomasserne i det åbne Kattegat gået markant ned. Der registreres også en 
tendens til faldende koncentrationer i kystvandene hvor der dog stadig registreres relativt høje 
biomasser, figur 3. Dette betyder at forårsopblomstringen af kiselalger stadig er aftagende. 
Det er typisk i perioden efter kiselalgernes forårsopblomstring at der opbyges opblomstringer 
af og skadelige flagellater. Det klare overfladevand kan være afgørende for at der kan opbyg-
ges en flagellatopblomstring i springlaget i Kattegat. Alle observationer af forhøjede algekon-
centrationer nede i vandsøjlen vil derfor være af stor interesse.
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Uge 7-2007              Uge 8-2007 (hvide områder 
er skyer !)

Uge 9-2007                         Uge 10-2007                           Uge 11-2007       

   
                               

Uge 7-2008                            Uge 8-2008                             Uge 9-2008                            Uge 10-2008                           Uge 11-2007

Figur 2. Temperaturforhold i uge 7-11 i 2007 og 2008.  
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Uge 7-2007 Uge 8-2007 (hvide områder 
er skyer !)

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 3. Algebiomasser (mg klorofyl per m3) i uge 7-11 i 2007 og i 2008. 

Modelberegning med start i uge 11 - 2008 
Under forudsætning af at Chattonella’s vækstrate er 0,3-0,4, og en koncentration på 20.000 
Chattonella/l i uge 11, hvilket er repræsentativt for havbrugene syd for bælterne, forudsiger 
modelberegningen, figur 4, at der er risiko for at koncentrationen af Chattonella når op på: 

250.000 celler/l   i løbet af 6-10 dage  (d.v.s. i uge 12-13) 
500.000 celler/l  i løbet af 7-12 dage  (d.v.s. i uge 12-13) 
1.000.000 celler/l  i løbet af 8-14 dage  (d.v.s. i uge 13-14) 
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Nord for bælterne er risikoen for Chattonella opblomstring markant lavere end syd for 
bælterne. 

Under forudsætning af at Chattonella’s vækstrate er 0,3-0,4, og en koncentration på 2.000 
Chattonella/l i uge 11, hvilket er sat højt i forhold til de registrerede koncentrationer, forudsi-
ger modelberegningen, figur 5, at der er risiko for at koncentrationen af Chattonella når op 
på:

250.000 celler/l   i løbet af 10-17 dage  (d.v.s. i uge 13-14) 

500.000 celler/l  i løbet af 12-19 dage  (d.v.s. i uge 13-14)

1.000.000 celler/l  i løbet af 13-21 dage  (d.v.s. i uge 13-15)

Figur 4. Modelleret udvikling i koncentrationen af Chattonella fra uge 11 og 4 uger frem på 
havbrugene syd for bælterne med saltholdighed >15 o/oo. Der er anvendt en koncentration 
på 20.000 celler/l for uge 11 som basis for beregningen. 
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Figur 5. Modelleret udvikling i koncentrationen af Chattonella fra uge 9 og 4 uger frem. Der er 
anvendt en koncentration på 2.000 celler/l for uge 11 som basis for beregningen. 

NB: Bemærk at udviklingen i koncentrationen af Chattonella indtil videre ikke har fulgt 
modellens forudsigelser for havbrugene N for bælterne, mens det registrerede koncen-
trationsniveau syd for bælterne passer godt med modellens forudsigelse fra uge 10 til 11.
Dette kan være et resultat af at vækstbetingelserne er bedre for Chattonella i farvandet 
syd for bælterne fordi vandsøjlen er lagdelt i højere grad her end i farvandet nord for 
bælterne.  

Samlet risikovurdering 
Datagrundlaget er forbedret væsentligt siden uge 8 - 10. Vi har nu også data for havbrugene i 
smålandsfarvandet (Skalø Havbrug og Grønsund Havbrug ) at basere risikovurderingen på ! 

På det foreliggende datagrundlag vurderes det at der ikke er risiko for skadelige koncentratio-
ner af Chattonella i uge 12 ved havbrugene ved Hjarnø, Hundshage og Musholm, men at der 
er en lille risiko for skadelige koncentrationer i uge 13-14. Derimod er der stor risiko for at 
der opbygges skadelige koncentrationer af Chattonella på havbrugene ved Skalø Havbrug og 
Årø Havbrug i løbet af  uge 12 og 13 !

NB: Hvis vejrforholdene fortsat er blæsende/skyet er risikoen for at der opbygges op-
blomstring af Chattonella dog væsentligt reduceret i forhold til modellens forudsigelser !   

Den modellerede udvikling forudsiger et forløb som er forsinket i forhold til forløbet i 2007 
hvor Chattonella blev registreret første gang over grænseværdien på 250.000 celler/l i uge i 
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11 i Kattegat nord for Fyn. Erfaringerne fra de tidligere år viser at opblomstringerne kan fort-
sætte frem til uge 15-16, d.v.s. midt i april. 

Hvis vejrsituationen skifter til højtryksvejr med sol og vindstille vil risikoen for opblomstring 
af Chattonella forøges markant, da den så sandsynligvis vil kunne gro med sin maksimale 
vækstrate på 0,4 delinger per dag. I den situation vil modelresultaterne være mere realistiske. 
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ALGEOVERVÅGNING I FORBINDELSE MED DAN-
SKE HAVBRUG – FORÅRET 2008 

Viby d. 17 Marts 2008 

STATUS for uge 11 – d. 17 marts 2008 
Fortsat meget lave koncentrationer af giftige alger i de undersøgte prøver fra uge 11, bortset 
fra fra ved Skalø Havbrug og Årø Havbrug, som begge ligger i den sydlige del af ”Bæltha-
vet”. På Skalø Havbrug blev der registreret 20.000 Chattonella/l mens der blev registreret 
7.700 Chattonella/l på Årø Havbrug, figur 1. Der er ikke rapporteret om fiskedød eller andre 
alge-relaterede problemer på havbrugene. 

Uge 11 er første uge hvor vi har prøvetagning på alle 4 udvalgte havbrug ! Fint ! 

Risikovurdering uge 12-13 
Der er en lille risiko for Chattonella opblomstring i uge 12 ved havbrugene nord for bælter-
ne. Der er dog stadig en mindre risiko for skadelig opblomstring i uge 13.  Det kan anbefales 
at sætte fisk ud men at være forsigtig med fodring. 

Syd for bælterne og saltholdighed > 15 o/oo er der stor risiko for Chattonella opblomstring 
allerede i uge 12 og 13. Det anbefales at udsætte udsætning af fisk og stoppe fodring !

På Grønsund Havbrug er saltholdigheden lav og der registreres ingen Chattonella, hvilket 
medfører en meget lille risiko for opblomstring af Chattonella, så her kan det anbefales at 
sætte fisk ud men at være forsigtig med fodring.  

Moniteringsstatus
P.g.a. observationerne af Chattonella er vi nu på niveau 3 overvågning = Skærpet overvåg-
ning.

Observationer i uge 11 

Prøvetagning ved havbrug etc. 
Koncentrationerne af Chattonella var stadig lave ved alle undersøgte havbrug i uge 11, dog 
med tendens til at de højeste koncentrationer blev registreret i den sydlige del af Bælthavet 
hvor saltholdigheden var 20-22 o/oo. Ved Grønsund Havbrug var saltholdigheden markant 
lavere (12 o/oo) og der blev ikke registreret Chattonella. Der blev ikke registreret hverken 
Chrysochromulina eller Prymnesium ved havbrugene i uge 11 !

Der registreres generelt god sigt – som betyder lave koncentrationer af alger, dog med en 
sigtdybde på 5 m og svag grønfarvning af vandet ved Musholm Lax. 
Temperaturen var 4.7 - 7 oC – ved henholdsvis Musholm Vest og Årø Havbrug 
Saltholdigheden var 12-26 o/oo ved henholdsvis Grønsund Havbrug og Musholm Øst/Hunds 
Hage Havbrug. DMI’s modellering viser at saltholdigheden skal ligge over 19 o/oo nord for 
bælterne, hvilket dog ikke er helt i overensstemmelse med målingerne ved Skalø Havbrug (20 
o/oo))
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Iltkoncentrationerne var 100-112 %.

Profilmålingen af temperatur på Hundshage Havbrug og Hjarnø Sund Havbrug viser at tem-
peraturen var svagt faldende ned gennem vandsøjlen. Der var således ikke opbygget noget 
temperaturspringlag fra 0 - ca. 10 m i området. Saltholdighedsmålingerne på Hjarnø Sund 
Havbrug og Hundshage Havbrug viser at der kan være op til 3 o/oo forskel mellem overflade 
og bund, hvilket indikerer at der er et saltholdighedsspringlag i området. Bundsaltholdighe-
den er > 23 o/oo. Overfladevandet ud for Horsens Fjord har altså højere saltholdighed end 
registreret i det sydlige Bælthav, mens saltholdigheden ved Musholm Lax er på niveau med 
det sydlige Bælthav.

I begyndelsen af ugen gik fiskene i Hjarnø Sund Havbrug lidt nervøst. Senere på ugen gik 
fiskene igen normalt. ”Nervøsiteten” kan måske skyldes intensiv muslingeskrabning i nærhe-
den af havbruget eller en begyndende opblomstring af Chattonella som dog ikke blev til mere 
end 1.300 Chattonella/l. Ved slutningen af ugen var Chattonella igen forsvundet fra området 
og fiskene gik fint !

Der foreligger ikke andre informationer om at fiskene skulle gå dårligt eller at der skulle være 
forøget dødelighed i havbrugene for uge 11 !

Observationerne i en sydlige del af Bælthavet viser at der er større tendens til opbygning af en 
Chattonella opblomstring i den del af farvandet end nord for bælterne.

Figur 1. Registrerede koncentrationer af Chattonella cf. verruculosa til og med slutningen af 
uge 11, 2008 
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Satellitovervågning
I forhold til 2007 er temperaturerne i vore kystvande stadig lidt højere i år, figur 2. Tempera-
turen i uge 11 er på niveau med uge 10 (5-6 oC).

I uge 11 er algebiomasserne i det åbne Kattegat gået markant ned. Der registreres også en 
tendens til faldende koncentrationer i kystvandene hvor der dog stadig registreres relativt høje 
biomasser, figur 3. Dette betyder at forårsopblomstringen af kiselalger stadig er aftagende. 
Det er typisk i perioden efter kiselalgernes forårsopblomstring at der opbyges opblomstringer 
af og skadelige flagellater. Det klare overfladevand kan være afgørende for at der kan opbyg-
ges en flagellatopblomstring i springlaget i Kattegat. Alle observationer af forhøjede algekon-
centrationer nede i vandsøjlen vil derfor være af stor interesse.
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Uge 7-2007              Uge 8-2007 (hvide områder 
er skyer !)

Uge 9-2007                         Uge 10-2007                           Uge 11-2007       

   
                               

Uge 7-2008                            Uge 8-2008                             Uge 9-2008                            Uge 10-2008                           Uge 11-2007

Figur 2. Temperaturforhold i uge 7-11 i 2007 og 2008.  



Videnbaseret operationel overvågning af skadelige alger i forbindelse med dan-
ske havbrug. Demonstrationsmonitering – foråret 2008. 

86/173 

Uge 7-2007 Uge 8-2007 (hvide områder 
er skyer !)

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 3. Algebiomasser (mg klorofyl per m3) i uge 7-11 i 2007 og i 2008. 

Modelberegning med start i uge 11 - 2008 
Under forudsætning af at Chattonella’s vækstrate er 0,3-0,4, og en koncentration på 20.000 
Chattonella/l i uge 11, hvilket er repræsentativt for havbrugene syd for bælterne, forudsiger 
modelberegningen, figur 4, at der er risiko for at koncentrationen af Chattonella når op på: 

250.000 celler/l   i løbet af 6-10 dage  (d.v.s. i uge 12-13) 
500.000 celler/l  i løbet af 7-12 dage  (d.v.s. i uge 12-13) 
1.000.000 celler/l  i løbet af 8-14 dage  (d.v.s. i uge 13-14) 
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Nord for bælterne er risikoen for Chattonella opblomstring markant lavere end syd for 
bælterne. 

Under forudsætning af at Chattonella’s vækstrate er 0,3-0,4, og en koncentration på 2.000 
Chattonella/l i uge 11, hvilket er sat højt i forhold til de registrerede koncentrationer, forudsi-
ger modelberegningen, figur 5, at der er risiko for at koncentrationen af Chattonella når op 
på:

250.000 celler/l   i løbet af 10-17 dage  (d.v.s. i uge 13-14) 

500.000 celler/l  i løbet af 12-19 dage  (d.v.s. i uge 13-14)

1.000.000 celler/l  i løbet af 13-21 dage  (d.v.s. i uge 13-15)

Figur 4. Modelleret udvikling i koncentrationen af Chattonella fra uge 11 og 4 uger frem på 
havbrugene syd for bælterne med saltholdighed >15 o/oo. Der er anvendt en koncentration 
på 20.000 celler/l for uge 11 som basis for beregningen. 



Videnbaseret operationel overvågning af skadelige alger i forbindelse med dan-
ske havbrug. Demonstrationsmonitering – foråret 2008. 

88/173 

Figur 5. Modelleret udvikling i koncentrationen af Chattonella fra uge 9 og 4 uger frem. Der er 
anvendt en koncentration på 2.000 celler/l for uge 11 som basis for beregningen. 

NB: Bemærk at udviklingen i koncentrationen af Chattonella indtil videre ikke har fulgt 
modellens forudsigelser for havbrugene N for bælterne, mens det registrerede koncen-
trationsniveau syd for bælterne passer godt med modellens forudsigelse fra uge 10 til 11.
Dette kan være et resultat af at vækstbetingelserne er bedre for Chattonella i farvandet 
syd for bælterne fordi vandsøjlen er lagdelt i højere grad her end i farvandet nord for 
bælterne.  

Samlet risikovurdering 
Datagrundlaget er forbedret væsentligt siden uge 8 - 10. Vi har nu også data for havbrugene i 
smålandsfarvandet (Skalø Havbrug og Grønsund Havbrug ) at basere risikovurderingen på ! 

På det foreliggende datagrundlag vurderes det at der ikke er risiko for skadelige koncentratio-
ner af Chattonella i uge 12 ved havbrugene ved Hjarnø, Hundshage og Musholm, men at der 
er en lille risiko for skadelige koncentrationer i uge 13-14. Derimod er der stor risiko for at 
der opbygges skadelige koncentrationer af Chattonella på havbrugene ved Skalø Havbrug og 
Årø Havbrug i løbet af  uge 12 og 13 !

NB: Hvis vejrforholdene fortsat er blæsende/skyet er risikoen for at der opbygges op-
blomstring af Chattonella dog væsentligt reduceret i forhold til modellens forudsigelser !   

Den modellerede udvikling forudsiger et forløb som er forsinket i forhold til forløbet i 2007 
hvor Chattonella blev registreret første gang over grænseværdien på 250.000 celler/l i uge i 
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11 i Kattegat nord for Fyn. Erfaringerne fra de tidligere år viser at opblomstringerne kan fort-
sætte frem til uge 15-16, d.v.s. midt i april. 

Hvis vejrsituationen skifter til højtryksvejr med sol og vindstille vil risikoen for opblomstring 
af Chattonella forøges markant, da den så sandsynligvis vil kunne gro med sin maksimale 
vækstrate på 0,4 delinger per dag. I den situation vil modelresultaterne være mere realistiske. 
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ALGEOVERVÅGNING I FORBINDELSE MED DAN-
SKE HAVBRUG – FORÅRET 2008 

Viby d. 7 April 2008 

STATUS for uge 14 – d. 8 april 2008 
Der er registreret markant stigende koncentrationer af Chattonella ved Hjarnø Sund 
Vesterodde siden uge 13, mens koncentrationerne i øvrigt er faldende. De maksimale kon-
centrationer ved Hjarnø Vesterodde var på 521.000 Chattonella/l mens de tilsvarende maksi-
male koncentrationer ved Musholm Lax er < 100.000 Chattonella/l, figur 1 og 2. Ved Hjarnø 
Vesterodde har  koncentrationen i overfladevandet nu højere end alarmkoncentrationen på 
500.000 Chattonella/l, og det tidsmæssige forløb tyder på at stigningen kan fortsætte i de 
kommende dage. Ved de andre undersøgte havbrug er koncentrationerne langt under grænse-
værdien for Chattonella.
De høje Chattonella koncentrationer ligger nu ved saltholdigheder mellem 20-25 o/oo. Ved 
lavere saltholdigheder registreres betydeligt lavere koncentrationer.Dette betyder at vi har en 
tendens til at Chattonella opblomstringen flytter til vandmasser med højere saltholdighed. 
Disse vandmasser hører til bundvandet i det sydlige Kattegat og overfladevandet i den nordli-
ge del af Storebælt/Lillebæltregionen. 

Temperaturerne er på samme niveau som i uge 13, de maksimale temperaturer er nu  5,8-
6,5oC. Ved saltholdigheder på 18-24 o/oo og temperaturer på 5-6 oC, vil Chattonella kunne 
gro med maksimale vækstrater på 0,1-0,3 delinger per dag.

Risikovurdering uge 15-16 
På det foreliggende datagrundlag vurderes det at der er allerede ved de nuværende koncentra-
tioner af Chattonella kan ske skader på fiskene og at der er stor risiko for at der kan opbygges 
højere og mere skadelige koncentrationer af Chattonella på Hjarnø Sund Havbrug og de øvri-
ge havbrug i området i løbet af uge 15 og 16 ! Det anbefales at stoppe fodring ved havbruge-
ne og vente med udsætning af fisk.

Ved de Musholm Lax vurderes det at risikoen er lav for opbygning af skadelige opblomstrin-
ger i uge 15-16. Det anbefales dog at reducere/stoppe fordring, men at fisk godt fortsat kan 
udsættes !

Ved de øvrige havbrug er risikoen for opblomstring af Chattonella lav i uge 15-16. Det anbe-
fales at fiskene fodres og udsætningen kan fortsættes.

Moniteringsstatus
P.g.a. observationerne af Chattonella er vi nu på niveau 4 overvågning = Alarm overvågning 
i området omkring Hjarnø Sund mens vi fastholder niveau  3 overvågning = Skærpet over-
vågning ved Musholm Lax. Ved de øvrige havbrug går vi ned på niveau 2 overvågning = 
Rutine overvågning 
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Observationer i uge 14 

Prøvetagning ved havbrug etc. 
Koncentrationerne af Chattonella er steget markant ved Hjarnø Vesterodde og de andre hav-
brug i området, mens de er faldet, eller stagnerende ved de øvrige havbrug siden uge 13. De 
højeste koncentrationer bliver nu registreret ved Hjarnø Vesterodde og alarm koncentrationen 
på 0,5 mill. Chattonella/l er overskredet, figur 1 og 2, ved saltholdigheder på 21 o/oo.

Ved Brødsmandshage/Kongsnæs havbrug ved Grønsundbrug var saltholdigheden stadig mar-
kant lavere end nord for bælterne og yderligere faldet nu til 10 o/oo og koncentrationerne af 
Chattonella er meget lave. Der blev registreret relativt lave koncentrationer af Prymnesium
ved Musholm Lax i uge 14 ! Der blev ikke registreret Chrysochromulina ved havbrugene i 
uge 14.

Ved Hjarnø Sund havbrugene er sigten gået markant ned så den nu er på  3,5-4 m hvilket af-
spejler store koncentrationer af kiselalger samt de høje koncentrationer af Chattonella.
På de andre havbrug registreres stadig god sigt– som betyder lave koncentrationer af alger. 

Iltkoncentrationerne var 98-118 %, med de højeste koncentrationer i Hjarnø Sund området. 
Dette afspejler forskellene i algemængde og viser lige som sigtdybden og algetællingerne at 
der er stigende biomasser af alger og tilsvarene stigende produktion ved Hjarnø Sund områ-
det.

Profilmålingen af temperatur og salinitet ved havbrugene viser kun svage lagdelinger inden-
for dybder på 0-11 m.    

Ved Hjarnø Vesterodde Havbrug meldes der om at fisken går dårligt, hvilket afspejler de 
markant forhøjede koncentrationer af Chattonella som nu overstiger alarmkoncentrationen på 
0,5 mill. Chattonella/l. Fra de øvrige havbrug foreligger ikke informationer om at fiskene 
skulle gå dårligt eller at der skulle være forøget dødelighed i havbrugene for uge 14 !
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Chattonella foråret 2008
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Figur 1. Registrerede koncentrationer af Chattonella cf. verruculosa til og med slutningen af 
uge 14, 2008 
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Figur 2. Registrerede koncentrationer af Chattonella cf. verruculosa på udvalgte havbrug til 
og med slutningen af uge 14, 2008. 

Chattonella i forhold til saltholdighed 
De høje Chattonella koncentrationer ligger nu ved saltholdigheder mellem 20-25 o/oo. Ved 
lavere saltholdigheder registreres lave koncentrationer, figur 3. Vi har meget få observationer 
ved saltholdigheder > 25 o/oo. Dette betyder at vi har en tendens til at Chattonella opblom-
stringen flytter til vandmasser med højere saltholdighed. Disse vandmasser hører til bundvan-
det i det sydlige Kattegat og overfladevandet i den nordlige del af Store-
bælt/Lillebæltregionen.    
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Figur 3. Observerede Chattonella koncentrationer i forhold til saltholdigheden i uge 12-14 
2008. 

Satellitovervågning
I forhold til 2007 er temperaturerne i vore kystvande nu lidt lavere i 2008, figur 4-5. Tempe-
raturen i uge 13 er på niveau med uge 12 (5-6 oC).

I uge 14 er algebiomasserne i det åbne Kattegat på samme niveau som i til uge 13, med en 
tendens til specielt høje biomasser nord for Djursland, mens biomasserne er relativt små i det 
sydlige Kattegat. I 2007 blev der derimod registreret maksimale biomasser i det sydlige Kat-
tegat på dette tidspunkt. I kystvandene registreres stadig spredte relativt høje biomasser, figur 
6-7.

I forhold til 2007 er biomasseniveauet i år specielt lavt i uge 11-14. 
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Uge 7-2007              Uge 8-2007 (hvide områder 
er skyer !)

Uge 9-2007                         Uge 10-2007                           Uge 11-2007       

   
                               

Uge 7-2008                            Uge 8-2008                             Uge 9-2008                            Uge 10-2008                           Uge 11-2007

Figur 4. Temperaturforhold i uge 7-11 i 2007 og 2008.  
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Uge 12-2007              Uge 13-2007 Uge 14-2007                         Uge 15-2007                           Uge 16-2007       
   
                               

Uge 12-2008                            Uge 13-2008                             Uge 14-2008                            Uge 15-2008                           Uge 16-2007

Figur 5. Temperaturforhold i uge 12-16 i 2007 og 2008. NB: bemærk at der ikke foreligger 
data for hele uge 12 i 2008 så syv-dagsperioden dækker delvist uge 11 (12-19/marts). 
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Uge 7-2007 Uge 8-2007 (hvide områder 
er skyer !)

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 6. Algebiomasser (mg klorofyl per m3) i uge 7-11 i 2007 og i 2008. 
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Uge 12-2007 Uge 13-2007 Uge 14-2007                         Uge 15-2007                           Uge 16-2007                           

              

Uge 12-2008                            Uge 13-2008                          Uge 14-2008                             Uge 15-2008                           Uge 16-2008 

Figur 7. Algebiomasser (mg klorofyl per m3) i uge 12-16 i 2007 og i 2008. NB: bemærk at der 
ikke foreligger data for hele uge 12 i 2008 så syv-dagsperioden dækker delvist uge 11 (12-
19/marts)  
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Modelberegning med start i uge 14 - 2008 

Grønsund – Brødsmandshage/Kongsnæs og Årø Havbrug 
Der er ikke fgoretaget en modelberegning for disse områder da Chattonella koncentrationerne 
er meget lave og det forventes ikke at de vil stige i de kommende dage 

Hjarnø/Hundshage Havbrug 
Ved havbrugene ved Hjarnø/Hundshage er risikoen for Chattonella opblomstring steget 
markant i forhold til uge 13, og vi har nu egentlige alarm koncentrationer ved havbruget ved 
Hjarnø Vesterodde. 

Under forudsætning af at Chattonella’s vækstrate er 0,2-0,4, og en koncentration på 500.000 
Chattonella/l i uge 14, hvilket er som den observerede maksimalkoncentraiton i området , 
forudsiger modelberegningen, figur 8, at der er risiko for at koncentrationen af Chattonella
kan nå op på: 

500.000 celler/l  i løbet af 1 dag  (d.v.s. i uge 15)

1.000.000 celler/l  i løbet af 2-5 dage  (d.v.s. i uge 15)
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uge 14 2008 ( Hundshage Vesterodde Havbrug)
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vækstrate = 0,2

Figur 8. Modelleret udvikling i koncentrationen af Chattonella fra ved Hjarnø/Hundshage 
Havbrugene uge 14 og 4 uger frem. Der er anvendt en koncentration på 500.000 celler/l for 
uge 14 som basis for beregningen. 
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Musholm Lax 
Ved Musholm Lax havbrug er risikoen for Chattonella opblomstring markant forhøjet i 
forhold til ved de andre havbrug, dels fordi udgangskoncentrationen er højere ved Musholm 
Lax, dels fordi den tidsmæssige udvikling viser markant vækst ved havbruget. 

Under forudsætning af at Chattonella’s vækstrate er 0,2-0,4, og en koncentration på 200.000 
Chattonella/l i uge 13, forudsiger modelberegningen, figur 9, at der er risiko for at koncentra-
tionen af Chattonella kan nå op på: 

250.000 celler/l   i løbet af 5-9 dage  (d.v.s. i uge 15-16) 

500.000 celler/l  i løbet af 6-12 dage  (d.v.s. i uge 15-16)

1.000.000 celler/l  i løbet af 8-15 dage  (d.v.s. i uge 16-17)
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Figur 9. Modelleret udvikling i koncentrationen af Chattonella fra ved Musholm Lax i uge 14 og 
4 uger frem. Der er anvendt en koncentration på 50.000 celler/l for uge 13 som basis for be-
regningen. 

Samlet risikovurdering 
På det foreliggende datagrundlag ses det er alarmkoncentrationerne ved Hjarnø Sund området 
og at der er stor risiko for at de fortsætter/stiger i uge 15 ! 

Der er mindre risiko for at der kan opbygges skadelige koncentrationer af Chattonella i uge 
15 ved Musholm Lax, men der er en stor risiko for skadelige koncentrationer i uge 16, hvis 
væksten tager til igen.

Erfaringerne fra de tidligere år viser at opblomstringerne kan fortsætte frem til uge 15-16, 
d.v.s. midt i april !  
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ALGEOVERVÅGNING I FORBINDELSE MED DAN-
SKE HAVBRUG – FORÅRET 2008 

Viby d. 7 April 2008 

STATUS for uge 14 – d. 8 april 2008 
Der er registreret markant stigende koncentrationer af Chattonella ved Hjarnø Sund 
Vesterodde siden uge 13, mens koncentrationerne i øvrigt er faldende. De maksimale kon-
centrationer ved Hjarnø Vesterodde var på 521.000 Chattonella/l mens de tilsvarende maksi-
male koncentrationer ved Musholm Lax er < 100.000 Chattonella/l, figur 1 og 2. Ved Hjarnø 
Vesterodde har  koncentrationen i overfladevandet nu højere end alarmkoncentrationen på 
500.000 Chattonella/l, og det tidsmæssige forløb tyder på at stigningen kan fortsætte i de 
kommende dage. Ved de andre undersøgte havbrug er koncentrationerne langt under grænse-
værdien for Chattonella.
De høje Chattonella koncentrationer ligger nu ved saltholdigheder mellem 20-25 o/oo. Ved 
lavere saltholdigheder registreres betydeligt lavere koncentrationer.Dette betyder at vi har en 
tendens til at Chattonella opblomstringen flytter til vandmasser med højere saltholdighed. 
Disse vandmasser hører til bundvandet i det sydlige Kattegat og overfladevandet i den nordli-
ge del af Storebælt/Lillebæltregionen. 

Temperaturerne er på samme niveau som i uge 13, de maksimale temperaturer er nu  5,8-
6,5oC. Ved saltholdigheder på 18-24 o/oo og temperaturer på 5-6 oC, vil Chattonella kunne 
gro med maksimale vækstrater på 0,1-0,3 delinger per dag.

Risikovurdering uge 15-16 
På det foreliggende datagrundlag vurderes det at der er allerede ved de nuværende koncentra-
tioner af Chattonella kan ske skader på fiskene og at der er stor risiko for at der kan opbygges 
højere og mere skadelige koncentrationer af Chattonella på Hjarnø Sund Havbrug og de øvri-
ge havbrug i området i løbet af uge 15 og 16 ! Det anbefales at stoppe fodring ved havbruge-
ne og vente med udsætning af fisk.

Ved de Musholm Lax vurderes det at risikoen er lav for opbygning af skadelige opblomstrin-
ger i uge 15-16. Det anbefales dog at reducere/stoppe fordring, men at fisk godt fortsat kan 
udsættes !

Ved de øvrige havbrug er risikoen for opblomstring af Chattonella lav i uge 15-16. Det anbe-
fales at fiskene fodres og udsætningen kan fortsættes.

Moniteringsstatus
P.g.a. observationerne af Chattonella er vi nu på niveau 4 overvågning = Alarm overvågning 
i området omkring Hjarnø Sund mens vi fastholder niveau  3 overvågning = Skærpet over-
vågning ved Musholm Lax. Ved de øvrige havbrug går vi ned på niveau 2 overvågning = 
Rutine overvågning 
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Observationer i uge 14 

Prøvetagning ved havbrug etc. 
Koncentrationerne af Chattonella er steget markant ved Hjarnø Vesterodde og de andre hav-
brug i området, mens de er faldet, eller stagnerende ved de øvrige havbrug siden uge 13. De 
højeste koncentrationer bliver nu registreret ved Hjarnø Vesterodde og alarm koncentrationen 
på 0,5 mill. Chattonella/l er overskredet, figur 1 og 2, ved saltholdigheder på 21 o/oo.

Ved Brødsmandshage/Kongsnæs havbrug ved Grønsundbrug var saltholdigheden stadig mar-
kant lavere end nord for bælterne og yderligere faldet nu til 10 o/oo og koncentrationerne af 
Chattonella er meget lave. Der blev registreret relativt lave koncentrationer af Prymnesium
ved Musholm Lax i uge 14 ! Der blev ikke registreret Chrysochromulina ved havbrugene i 
uge 14.

Ved Hjarnø Sund havbrugene er sigten gået markant ned så den nu er på  3,5-4 m hvilket af-
spejler store koncentrationer af kiselalger samt de høje koncentrationer af Chattonella.
På de andre havbrug registreres stadig god sigt– som betyder lave koncentrationer af alger. 

Iltkoncentrationerne var 98-118 %, med de højeste koncentrationer i Hjarnø Sund området. 
Dette afspejler forskellene i algemængde og viser lige som sigtdybden og algetællingerne at 
der er stigende biomasser af alger og tilsvarene stigende produktion ved Hjarnø Sund områ-
det.

Profilmålingen af temperatur og salinitet ved havbrugene viser kun svage lagdelinger inden-
for dybder på 0-11 m.    

Ved Hjarnø Vesterodde Havbrug meldes der om at fisken går dårligt, hvilket afspejler de 
markant forhøjede koncentrationer af Chattonella som nu overstiger alarmkoncentrationen på 
0,5 mill. Chattonella/l. Fra de øvrige havbrug foreligger ikke informationer om at fiskene 
skulle gå dårligt eller at der skulle være forøget dødelighed i havbrugene for uge 14 !



Videnbaseret operationel overvågning af skadelige alger i forbindelse med dan-
ske havbrug. Demonstrationsmonitering – foråret 2008. 

105/173 

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

450000

500000

550000

600000

4 5 6 7 8 9 1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

ce
lle
r/
l

Uge nr.

Chattonella foråret 2008
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Figur 1. Registrerede koncentrationer af Chattonella cf. verruculosa til og med slutningen af 
uge 14, 2008 
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Figur 2. Registrerede koncentrationer af Chattonella cf. verruculosa på udvalgte havbrug til 
og med slutningen af uge 14, 2008. 

Chattonella i forhold til saltholdighed 
De høje Chattonella koncentrationer ligger nu ved saltholdigheder mellem 20-25 o/oo. Ved 
lavere saltholdigheder registreres lave koncentrationer, figur 3. Vi har meget få observationer 
ved saltholdigheder > 25 o/oo. Dette betyder at vi har en tendens til at Chattonella opblom-
stringen flytter til vandmasser med højere saltholdighed. Disse vandmasser hører til bundvan-
det i det sydlige Kattegat og overfladevandet i den nordlige del af Store-
bælt/Lillebæltregionen.    
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Figur 3. Observerede Chattonella koncentrationer i forhold til saltholdigheden i uge 12-14 
2008. 

Satellitovervågning
I forhold til 2007 er temperaturerne i vore kystvande nu lidt lavere i 2008, figur 4-5. Tempe-
raturen i uge 13 er på niveau med uge 12 (5-6 oC).

I uge 14 er algebiomasserne i det åbne Kattegat på samme niveau som i til uge 13, med en 
tendens til specielt høje biomasser nord for Djursland, mens biomasserne er relativt små i det 
sydlige Kattegat. I 2007 blev der derimod registreret maksimale biomasser i det sydlige Kat-
tegat på dette tidspunkt. I kystvandene registreres stadig spredte relativt høje biomasser, figur 
6-7.

I forhold til 2007 er biomasseniveauet i år specielt lavt i uge 11-14. 
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Uge 7-2007              Uge 8-2007 (hvide områder 
er skyer !)

Uge 9-2007                         Uge 10-2007                           Uge 11-2007       

   
                               

Uge 7-2008                            Uge 8-2008                             Uge 9-2008                            Uge 10-2008                           Uge 11-2007

Figur 4. Temperaturforhold i uge 7-11 i 2007 og 2008.  
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Uge 12-2007              Uge 13-2007 Uge 14-2007                         Uge 15-2007                           Uge 16-2007       
   
                               

Uge 12-2008                            Uge 13-2008                             Uge 14-2008                            Uge 15-2008                           Uge 16-2007

Figur 5. Temperaturforhold i uge 12-16 i 2007 og 2008.  
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Uge 7-2007 Uge 8-2007 (hvide områder 
er skyer !)

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 6. Algebiomasser (mg klorofyl per m3) i uge 7-11 i 2007 og i 2008. 
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Uge 12-2007 Uge 13-2007 Uge 14-2007                         Uge 15-2007                           Uge 16-2007                           

              

Uge 12-2008                            Uge 13-2008                          Uge 14-2008                             Uge 15-2008                           Uge 16-2008 

Figur 7. Algebiomasser (mg klorofyl per m3) i uge 12-16 i 2007 og i 2008.  
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Modelberegning med start i uge 14 - 2008 

Grønsund – Brødsmandshage/Kongsnæs og Årø Havbrug 
Der er ikke fgoretaget en modelberegning for disse områder da Chattonella koncentrationerne 
er meget lave og det forventes ikke at de vil stige i de kommende dage 

Hjarnø/Hundshage Havbrug 
Ved havbrugene ved Hjarnø/Hundshage er risikoen for Chattonella opblomstring steget 
markant i forhold til uge 13, og vi har nu egentlige alarm koncentrationer ved havbruget ved 
Hjarnø Vesterodde. 

Under forudsætning af at Chattonella’s vækstrate er 0,2-0,4, og en koncentration på 500.000 
Chattonella/l i uge 14, hvilket er som den observerede maksimalkoncentraiton i området , 
forudsiger modelberegningen, figur 8, at der er risiko for at koncentrationen af Chattonella
kan nå op på: 

500.000 celler/l  i løbet af 1 dag  (d.v.s. i uge 15)

1.000.000 celler/l  i løbet af 2-5 dage  (d.v.s. i uge 15)
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Figur 8. Modelleret udvikling i koncentrationen af Chattonella fra ved Hjarnø/Hundshage 
Havbrugene uge 14 og 4 uger frem. Der er anvendt en koncentration på 500.000 celler/l for 
uge 14 som basis for beregningen. 
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Musholm Lax 
Ved Musholm Lax havbrug er risikoen for Chattonella opblomstring markant forhøjet i 
forhold til ved de andre havbrug, dels fordi udgangskoncentrationen er højere ved Musholm 
Lax, dels fordi den tidsmæssige udvikling viser markant vækst ved havbruget. 

Under forudsætning af at Chattonella’s vækstrate er 0,2-0,4, og en koncentration på 200.000 
Chattonella/l i uge 13, forudsiger modelberegningen, figur 9, at der er risiko for at koncentra-
tionen af Chattonella kan nå op på: 

250.000 celler/l   i løbet af 5-9 dage  (d.v.s. i uge 15-16) 

500.000 celler/l  i løbet af 6-12 dage  (d.v.s. i uge 15-16)

1.000.000 celler/l  i løbet af 8-15 dage  (d.v.s. i uge 16-17)
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vækstrate = 0,5
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Observeret

vækstrate = 0,2

Figur 9. Modelleret udvikling i koncentrationen af Chattonella fra ved Musholm Lax i uge 14 og 
4 uger frem. Der er anvendt en koncentration på 50.000 celler/l for uge 13 som basis for be-
regningen. 

Samlet risikovurdering 
På det foreliggende datagrundlag ses det er alarmkoncentrationerne ved Hjarnø Sund området 
og at der er stor risiko for at de fortsætter/stiger i uge 15 ! 

Der er mindre risiko for at der kan opbygges skadelige koncentrationer af Chattonella i uge 
15 ved Musholm Lax, men der er en stor risiko for skadelige koncentrationer i uge 16, hvis 
væksten tager til igen.

Erfaringerne fra de tidligere år viser at opblomstringerne kan fortsætte frem til uge 15-16, 
d.v.s. midt i april !  
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ALGEOVERVÅGNING I FORBINDELSE MED DAN-
SKE HAVBRUG – FORÅRET 2008 

Viby d. 15 April 2008 

STATUS for uge 15 – d. 15 april 2008 
Der registreres stadig forhøjede koncentrationer af Chattonella ved Hjarnø Sund Veste-
rodde, mens koncentrationerne ve de andre havbrug er faldende. De maksimale koncentrati-
oner ved Hjarnø Vesterodde var på 440.000 Chattonella/l, figur 1 og 2. Det tidsmæssige for-
løb ved Hjarnø Vesterodde tyder på at væksten er reduceret/stoppet. Ved de andre undersøgte 
havbrug er koncentrationerne langt under grænseværdien for Chattonella.

De høje Chattonella koncentrationer ligger nu ved saltholdigheder mellem 18-20 o/oo. Ved 
lavere saltholdigheder registreres betydeligt lavere koncentrationer. 

Der registreres markante stigninger i koncentrationerne af Chrysochromulina spp. og Prym-
nesium spp. Udviklingen i koncentrationen af Chrysochromulina området ved Horsens Fjord 
er specielt foruroligende da der er registeret en stigning fra stort set 0 til > 2 mill. celler/l på 
stort set en uge.

Temperaturerne er steget i forhold til uge 14, de maksimale temperaturer er nu 6-7oC.

Risikovurdering uge 16-17 
På det foreliggende datagrundlag vurderes det at der er stadig er risiko for at koncentrationer-
ne af Chattonella ved Hjarnø Sund Havbrug og de øvrige havbrug i området kan nå op på 
niveauer som er skadelige for de udsatte fisk i løbet af uge 16 og 17 ! Udviklingen i Chry-
sochromulina-koncentrationerne i området er alarmerende. Det anbefales derfor at stoppe 
fodring ved havbrugene og vente med udsætning af fisk.

Ved Musholm Lax vurderes det at risikoen er lav for opbygning af skadelige opblomstringer i 
uge 16-17. Det anbefales dog at reducere fodring, men at fisk godt fortsat kan udsættes ! 

Der er nu kun en lille risiko for at der kan opbygges skadelige koncentrationer af Chattonella
i uge 16 og 17 ved de øvrige havbrug.

Udviklingen i koncentrationerne af Chrysochromulina peger dog på at der kan opstå proble-
mer med disse alger i de kommende uger ved alle havbrugene ! Det anbefales derfor at være 
klar til at reducere/stoppe fodring men at udsætningen kan fortsættes. 

Moniteringsstatus
P.g.a. observationerne af Chattonella er vi nu på: 

niveau 4 overvågning = Alarm overvågning i området omkring Hjarnø Sund 

mens vi fastholder  

niveau  2 overvågning = Rutine overvågning ved de øvrige havbrug 
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Observationer i uge 15 
Ved Brødsmandshage/Kongsnæs havbrug ved Grønsundbrug er saltholdigheden stadig mar-
kant lavere end nord for bælterne og som i uge 13-14 på 10 o/oo og koncentrationerne af 
Chattonella er meget lave.  

Ved Hjarnø Sund havbrugene er sigten gået lidt op i forhold til uge 14 og er nu på  4-5 m 
hvilket afspejler at de store koncentrationer af kiselalger stort set er forsvundet så der plank-
tonsamfundet nu er domineret af flagellate, blandt andet Chattonella.

På de andre havbrug registreres stadig god sigt– som betyder lave koncentrationer af alger. 

Iltkoncentrationerne var 95-131 %, med de højeste koncentrationer i Hjarnø Sund området. 
Dette afspejler forskellene i algemængde og viser lige som sigtdybden og algetællingerne at 
der er stadig er høje biomasser af alger og tilsvarene høj primær produktion i Hjarnø Sund 
området.  

Profilmålingen af temperatur og salinitet ved havbrugene viser kun svage lagdelinger inden-
for dybder på 0-11 m. De mest markante lagdelinger er registreret ved Hjarnø Vesterodde og 
ved Årø Havbrug.

Der er ingen meldinger om at fiskene skulle gå dårligt ved havbrugene. 

Chattonella 
Koncentrationerne af Chattonella er stagneret/faldet ved Hjarnø Vesterodde og de andre hav-
brug i området. Ved de øvrige havbrug er koncentrationerne nu lave. De højeste koncentrati-
oner på 0,4 mill. celler/l bliver registreret ved Hjarnø Vesterodde, figur 1 og 2, ved salthol-
digheder på 21 o/oo.
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Uge nr.

Chattonella foråret 2008

Hjarnø Sund Havbrug blanding Hundshage Havbrug blanding Musholm Lax Ø
Årø Havbrug Skalø Havbrug Muslingefiskere
HJS 0 m HJS 3 4 m HJS bund
HH 0m HH 3 4 m HH bund
Musholm Lax V Skalø Havbrug Grønsund Havbrug
MLØ 0 MLØ 5 MLV 0
MLV 5 MLV 9 ÅH o
ÅH m ÅH b KH 0
KH 4 KH 9 As Hoved 1m
As Hoved 3m As Hoved 7m BH o
BH m BH 9 ÅHavn 5
ÅHavn 7

Figur 1. Registrerede koncentrationer af Chattonella cf. verruculosa til og med uge 15, 2008 
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Figur 2. Registrerede koncentrationer af Chattonella cf. verruculosa på udvalgte havbrug til 
og med slutningen af uge 15, 2008. 

Chattonella i forhold til saltholdighed 
De høje Chattonella koncentrationer ligger nu ved saltholdigheder mellem 18-21 o/oo. Ved 
lavere og højere saltholdigheder registreres lavere koncentrationer, figur 3. Dette betyder at vi 
har en tendens til at Chattonella opblomstringen flytter tilbage til vandmasser saltholdigheder 
som i uge 13. Disse vandmasser hører til bundvandet i det sydlige Kattegat og overfladevan-
det i den nordlige del af Storebælt/Lillebæltregionen.
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Figur 3. Observerede Chattonella koncentrationer i forhold til saltholdigheden i uge 12-15 
2008. 

Chrysochromulina 
Der registreres markant stigende koncentrationer af Chrysochromulina arter i uge 15. De 
maksimale koncentrationer på 2,5 mill. celler/l registreres i området ved Horsens Fjord, ved 
Hundshage Havbrug ved en salinitet på 20 o/oo. Grænseværdien for Chrysochromulina er 5 
mill. celler/l. Skadevirkninger på fiskene forventes først ved koncentrationer > 5 mill. celler/l. 
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Uge nr.

Chrysochromulina foråret 2008

Hjarnø Sund Havbrug blanding Hundshage Havbrug blanding Musholm Lax Ø
Årø Havbrug Skalø Havbrug Muslingefiskere
HJS 0 m HJS 3 4 m HJS bund
HH 0m HH 3 4 m HH bund
Musholm Lax V Skalø Havbrug Grønsund Havbrug
MLØ 0 MLØ 5 MLV 0
MLV 5 MLV 9 ÅH o
ÅH m ÅH b KH 0
KH 4 KH 9 As Hoved 1m
As Hoved 3m As Hoved 7m BH o
BH m BH 9 ÅHavn 5
ÅHavn 7

Figur 4. Registrerede koncentrationer af Chrysochromulina spp. til og med uge 15, 2008. 
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Figur 5. Registrerede koncentrationer af Chrysochromulina spp. på udvalgte havbrug til og 
med slutningen af uge 15, 2008. 

Chrysochromulina i forhold til saltholdighed 
De høje Chrysochromulina koncentrationer ligger ved saltholdigheder på 20 o/oo. Ved lavere 
og højere saltholdigheder registreres lavere koncentrationer, figur 6.
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Figur 6. Observerede Chrysochromulina koncentrationer i forhold til saltholdigheden i uge 12-
15 2008. 

Prymnesium 
Der registreres stigende koncentrationer af Prymnesium arter i uge 15. De maksimale koncen-
trationer på 255.000 celler/l registreres ved Musholm Øst ved en salinitet på 13 o/oo. Græn-
seværdien for Prymnesium er 0,5 mill. celler/l. Skadevirkninger på fiskene forventes først ved 
koncentrationer > 0,5 mill. celler/l. 
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Uge nr.

Prymnesium foråret 2008

Hjarnø Sund Havbrug blanding Hundshage Havbrug blanding Musholm Lax Ø
Årø Havbrug Skalø Havbrug Muslingefiskere
HJS 0 m HJS 3 4 m HJS bund
HH 0m HH 3 4 m HH bund
Musholm Lax V Skalø Havbrug Grønsund Havbrug
MLØ 0 MLØ 5 MLV 0
MLV 5 MLV 9 ÅH o
ÅH m ÅH b KH 0
KH 4 KH 9 As Hoved 1m
As Hoved 3m As Hoved 7m BH o
BH 4 BH 9 ÅHavn 5
ÅHavn 7

Figur 7. Registrerede koncentrationer af Prymnesium spp. til og med uge 15, 2008. 
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Figur 8. Registrerede koncentrationer af Prymnesium spp. på udvalgte havbrug til og med 
slutningen af uge 15, 2008. 

Prymnesium i forhold til saltholdighed 
De højeste Prymnesium koncentrationer ligger ved saltholdigheder på 13 og 20 o/oo. Ved 
lavere og højere saltholdigheder registreres lavere koncentrationer, figur 9. Prymnesium op-
blomstringen ligger således både i det lav-saline overfladevand i Storebæltregionen samt i 
området ved Horsens Fjord.   
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Figur 9. Observerede Prymnesium koncentrationer i forhold til saltholdigheden i uge 12-15 
2008. 

Satellitovervågning
Temperaturerne i kystvandene er steget 1-2 grader siden uge 14 og er nu (6-7 oC). I forhold til 
2007 er temperaturerne i vore kystvande stadig lidt lavere i 2008, figur 4.

I uge 15 er algebiomasserne i det åbne Kattegat faldet i forhold til uge 14 og på niveau med 
hvad de blev registreret i 2007, figur 5. Bemærk at der er specielt forhøjede klorofylbiomas-
ser lige udenfor Horsens Fjord, opstrøms det nordlige Lillebælt ved Æbleø/Endelave og i det 
sydlige Lillebælt, figur 6. 
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Uge 12-2007              Uge 13-2007 Uge 14-2007                         Uge 15-2007                           Uge 16-2007       
   
                               

Uge 12-2008                            Uge 13-2008                             Uge 14-2008                            Uge 15-2008                           Uge 16-2007

Figur 4. Temperaturforhold i uge 12-16 i 2007 og 2008. 
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Uge 12-2007 Uge 13-2007 Uge 14-2007                         Uge 15-2007                           Uge 16-2007                           

              

Uge 12-2008                            Uge 13-2008                          Uge 14-2008                             Uge 15-2008                           Uge 16-2008 

Figur 5. Algebiomasser (mg klorofyl per m3) i uge 12-16 i 2007 og i 2008.  

Figur 6. Algebiomasser (mg klorofyl per m3) i uge 15 i 2008. Bemærk de høje biomasser lige 
uden for Horsens Fjord samt i det sydlige Lillebælt.  
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Modelberegning med start i uge 15 - 2008 

Grønsund – Brødsmandshage/Kongsnæs og Årø Havbrug og Musholm Lax 
Der er ikke foretaget en modelberegning for disse områder da Chattonella-koncentrationerne
er meget lave og det forventes at de ikke vil stige i de kommende dage. 

Hjarnø/Hundshage Havbrug 
Ved havbrugene ved Hjarnø/Hundshage er risikoen for skadelige koncentrationer af 
Chattonella  stadig tilstede som i uge 14, dog med den forskel at koncentrationerne ikke mere 
er stigende. Det forventes at opblomstringen af Chattonella meget snart vil klinge helt af. 
Observationen af en stigende andel af Chattonella-cellerne i dårlig stand eller som små runde 
former peger også på at opblomstringen er ved at ”brænde ud”. 

Under forudsætning af at Chattonella’s vækstrate er 0,2-0,4, og en koncentration på 500.000 
Chattonella/l i uge 15, hvilket er som den observerede maksimalkoncentration i området , 
forudsiger modelberegningen, figur 8, at der er risiko for at koncentrationen af Chattonella
kan nå op på: 

500.000 celler/l  i løbet af 1 dag  (d.v.s. i uge 15)

1.000.000 celler/l  i løbet af 2-5 dage  (d.v.s. i uge 15)

Det understreges at det er meget sandsynligt at Chattonella ikke vil følge den beregnede ud-
vikling da opblomstringen med stor sandsynlighed er ved at afslutte !  
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Figur 8. Modelleret udvikling i koncentrationen af Chattonella fra ved Hjarnø/Hundshage hav-
brugene i uge 15 og 4 uger frem. Der er anvendt en koncentration på 400.000 celler/l for uge 
15 som basis for beregningen. 



Videnbaseret operationel overvågning af skadelige alger i forbindelse med dan-
ske havbrug. Demonstrationsmonitering – foråret 2008. 

129/173 

Samlet risikovurdering 
Der er stadig alarmkoncentrationer af Chattonella ved havbrugene i Hjarnø Sund området og 
nu også stigende koncentrationer af Chrysochromulina så der er risiko for at der kan opbyg-
ges skadelige koncentrationer i uge 16 og 17 ! 

Erfaringerne fra de tidligere år viser at opblomstringerne normalt vil afsluttes i uge 15-16, 
d.v.s. nu ! 

Der er nu kun en lille risiko for at der kan opbygges skadelige koncentrationer af Chattonella
i uge 16 og 17 ved de øvrige havbrug. Udviklingen i koncentrationerne af Chrysochromulina
peger dog på at der kan opstå problemer med disse alger i de kommende uger ved havbruge-
ne!
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ALGEOVERVÅGNING I FORBINDELSE MED DAN-
SKE HAVBRUG – FORÅRET 2008 

Viby d. 22 april 2008 

STATUS for uge 16 – d. 22 april 2008 
Koncentrationerne af Chattonella er faldende og nu langt under grænseværdien ved alle hav-
brug, figur 1 og 2.

Der registreres stadigt stigende koncentrationerne af Chrysochromulina spp. og Prymnesium
spp. Udviklingen i koncentrationen af Chrysochromulina i området ved Horsens Fjord er spe-
cielt foruroligende da der her nu registreres maksimal koncentrationer på > 3 mill. cel-
ler/l,figur 4 og 5 samt 6 og 7.     

Temperaturerne er steget i forhold til uge 15, og ligger nu på ca. 7oC.

Risikovurdering uge 16-17 
På det foreliggende datagrundlag vurderes det at der ikke længere er risiko for opbygning af 
skadelige opblomstringer af Chattonella ved havbrugene!

Udviklingen i Chrysochromulina-koncentrationerne er dog alarmerende, især ved Hjarnø 
Vestodde og det anbefales her at stoppe fodring/reducere fodringen ved havbrugene og holde 
godt øje med fiskenes adfærd for at registrere eventuelle tegn på alge-angreb så fodringen kan 
stoppes i tide. 

Ved Musholm Lax og i Grønsund området vurderes det at risikoen for opbygning af skadelige 
opblomstringer i uge 17-18 er meget lav. 

Udviklingen i koncentrationerne af Chrysochromulina og erfaringerne fra tidligere år peger 
dog på at der kan opstå problemer med disse alger i de kommende uger ved alle havbrugene ! 
Det anbefales derfor at være klar til at reducere/stoppe fodring men at udsætningen af fisk 
kan fortsættes. 

Moniteringsstatus
P.g.a. observationerne af Chrysochromulina er vi på: 

niveau 3 overvågning = Skærpet overvågning i området ved Hjarnø Sund Hav-
brug/Hundshage Havbrug. 

mens vi fastholder  

niveau  2 overvågning = Rutine overvågning ved de øvrige havbrug 
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Observationer i uge 16 
Chattonella koncentrationer er generelt faldende og er nu langt under grænseværdien. Efter 
tendenser til stigende koncentrationer endte ugen med faldende koncentrationer af Chrysoch-
romulina (”Krydsermissilerne”). Der er dog risiko for at væksten kan tiltage og medføre at 
grænseværdien overskrides i løbet af uge 17-18. Opblomstringer af Chrysochromulina i maj 
med fiskedød i havbrugene som resultat er et velkendt fænomen. Koncentrationerne af Prym-
nesium er stagnerende/faldende og det forventes ikke at de udgør nogen risiko for fiskene i 
havbrugene.

Ved Brødsmandshage/Kongsnæs havbrug ved Grønsund samt ved Årø Havbrug er salthol-
dighederne stadigt markant lavere end nord for bælterne og som i uge 13-15 på 10-13 o/oo.  

Ved Hjarnø Sund havbrugene er sigten gået lidt ned igen forhold til uge 15 og er nu på  4-5 m 
hvilket afspejler at de relativt høje koncentrationer af alger som også registreres satellitbille-
det fra uge 16. Planktonsamfundet nu er domineret af flagellater, blandt andet Chrysochromu-
lina.

På de andre havbrug registreres stadig god sigt– som betyder lave koncentrationer af alger. 

Iltkoncentrationerne var 106-110 %. Det lave niveau afspejler de faldende koncentrationer af 
alger.

Profilmålingen af temperatur og salinitet ved havbrugene viser kun svage lagdelinger inden-
for dybder på 0-9 m. De mest markante lagdelinger er registreret ved Årø Havbrug.

Der er ingen meldinger om at fiskene skulle gå dårligt ved havbrugene. 

Chattonella 
Koncentrationerne af Chattonella er generelt markant faldende, bortset fra ved Årø Havbrug 
hvor der registreres stigende koncentrationer, som dog stadig er langt under grænseværdien. 
Det er meget sandsynligt at de stigende koncentrationer i området ikke skyldes egentlig vækst 
i selve området men transport af vandmasser med forhøjede koncentrationer ind i området 
udefra. Den højeste koncentration på 0,1 mill. celler/l bliver registreret ved Hundshage Hav-
brug , figur 1 og 2, ved en saltholdighed på 20 o/oo.
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Uge nr.

Chattonella foråret 2008

Hjarnø Sund Havbrug blanding Hundshage Havbrug blanding Musholm Lax Ø
Årø Havbrug Skalø Havbrug Muslingefiskere
HJS 0 m HJS 3 4 m HJS bund
HH 0m HH 3 4 m HH bund
Musholm Lax V Skalø Havbrug Grønsund Havbrug
MLØ 0 MLØ 5 MLV 0
MLV 5 MLV 9 ÅH o
ÅH m ÅH b KH 0
KH 4 KH 9 As Hoved 1m
As Hoved 3m As Hoved 7m BH o
BH m BH 9 ÅHavn 5
ÅHavn 7

Figur 1. Registrerede koncentrationer af Chattonella cf. verruculosa til og med uge 16, 2008 
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Figur 2. Registrerede koncentrationer af Chattonella cf. verruculosa på udvalgte havbrug til 
og med slutningen af uge 16, 2008. 

Chattonella i forhold til saltholdighed 
De høje Chattonella koncentrationer ligger nu ved en saltholdighed på 20 o/oo. Ved lavere 
saltholdigheder registreres lavere koncentrationer, figur 3. Denne vandmasse hører til bund-
vandet i det sydlige Kattegat og overfladevandet i den nordlige del af Store-
bælt/Lillebæltregionen.    
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Figur 3. Observerede Chattonella koncentrationer i forhold til saltholdigheden i uge 12-16 
2008. 

Chrysochromulina 
I uge 16 blev der registreret stagnerende/faldende koncentrationer af Chrysochromulina ar-
terne. Den maksimale koncentration på 3,2 mill. celler/l bliver registreret ved Hjarnø Sund 
Havbrug ved en salinitet på 20 o/oo. Grænseværdien for Chrysochromulina er 5 mill. celler/l. 
Skadevirkninger på fiskene forventes først ved koncentrationer > 5 mill. celler/l. 
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Uge nr.

Chrysochromulina foråret 2008

Hjarnø Sund Havbrug blanding Hundshage Havbrug blanding Musholm Lax Ø
Årø Havbrug Skalø Havbrug Muslingefiskere
HJS 0 m HJS 3 4 m HJS bund
HH 0m HH 3 4 m HH bund
Musholm Lax V Skalø Havbrug Grønsund Havbrug
MLØ 0 MLØ 5 MLV 0
MLV 5 MLV 9 ÅH o
ÅH m ÅH b KH 0
KH 4 KH 9 As Hoved 1m
As Hoved 3m As Hoved 7m BH o
BH m BH b ÅHavn 5
ÅHavn 7

Figur 4. Registrerede koncentrationer af Chrysochromulina spp. til og med uge 16, 2008. 



Videnbaseret operationel overvågning af skadelige alger i forbindelse med dan-
ske havbrug. Demonstrationsmonitering – foråret 2008. 

137/173 

0

1000000

2000000

3000000

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Ch
ry

so
ch

ro
m

ul
in

a/
l

Uge

Hjarnø Sund 2008

Hjarnø Sund Havbrug blanding HJS 0 m HJS 3 4 m HJS bund

0

1000000

2000000

3000000

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Ch
ry

so
ch

ro
m

ul
in

a/
l

Uge

Hundshage Havbrug 2008

Hundshage Havbrug blanding HH 0m HH 3 4 m HH bund

0

1000000

2000000

3000000

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Ch
ry

so
ch

ro
m

ul
in

a/
l

Uge

Musholm Lax Ø 2008

Musholm Lax Ø MLØ 0 MLØ 5

0

1000000

2000000

3000000

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Ch
ry

so
ch

ro
m

ul
in

a/
l

Uge

Musholm Lax V 2008

Musholm Lax V MLV 0 MLV 5 MLV 9

0

1000000

2000000

3000000

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Ch
ry

so
ch

ro
m

ul
in

a/
l

Uge

Årø Havbrug 2008

Årø Havbrug ÅH o ÅH m ÅH b

0

1000000

2000000

3000000

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18Ch
ry

so
ch

ro
m

ul
in

a/
l

Uge

"Grønsund" Havbrugene 2008

Grønsund Havbrug Kongsnæs Havbrug KH 0
KH 4 KH 9 Skalø Havbrug
BH m BH o BH b

Figur 5. Registrerede koncentrationer af Chrysochromulina spp. på udvalgte havbrug til og 
med slutningen af uge 16, 2008. 

Chrysochromulina i forhold til saltholdighed 
De højeste Chrysochromulina koncentrationer ligger ved saltholdigheder på 20 o/oo. Ved 
lavere og højere saltholdigheder registreres lavere koncentrationer, figur 6.



Videnbaseret operationel overvågning af skadelige alger i forbindelse med dan-
ske havbrug. Demonstrationsmonitering – foråret 2008. 

138/173 

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

3500000

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Ch
ry

so
ch

ro
m

ul
in

a/
l

Saltholdighed (o/oo)

Chrysochromulina's forekomst i forhold til saltholdighed 2008

uge 12

uge 13

uge 14

uge 15

uge 16

Figur 6. Observerede Chrysochromulina koncentrationer i forhold til saltholdigheden i uge 12-
16, 2008. 

Prymnesium 
Der registreres stagnerende/faldende koncentrationer af Prymnesium arter i uge 16. De mak-
simale koncentrationer på 220.000 celler/l registreres ved Hundshage Havbrug ved en salini-
tet på 20 o/oo. Grænseværdien for Prymnesium er 0,5 mill. celler/l. Skadevirkninger på fiske-
ne forventes først ved koncentrationer > 0,5 mill. celler/l. 
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Uge nr.

Prymnesium foråret 2008

Hjarnø Sund Havbrug blanding Hundshage Havbrug blanding Musholm Lax Ø
Årø Havbrug Skalø Havbrug Muslingefiskere
HJS 0 m HJS 3 4 m HJS bund
HH 0m HH 3 4 m HH bund
Musholm Lax V Skalø Havbrug Grønsund Havbrug
MLØ 0 MLØ 5 MLV 0
MLV 5 MLV 9 ÅH o
ÅH m ÅH b KH 0
KH 4 KH 9 As Hoved 1m
As Hoved 3m As Hoved 7m BH o
BH 4 BH 9 ÅHavn 5
ÅHavn 7

Figur 7. Registrerede koncentrationer af Prymnesium spp. til og med uge 16, 2008. 
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Figur 8. Registrerede koncentrationer af Prymnesium spp. på udvalgte havbrug til og med 
slutningen af uge 16, 2008. 

Prymnesium i forhold til saltholdighed 
De højeste Prymnesium koncentrationer ligger i uge 16 ved 11 og 20 o/oo, figur 9. De højeste 
koncentrationer registreres således i Horsens Fjord området og ved Musholm Vest.   
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Figur 9. Observerede Prymnesium koncentrationer i forhold til saltholdigheden i uge 12-16, 
2008. 

Satellitovervågning
Temperaturerne i kystvandene er steget ca. 1 grad siden uge 15 og er nu (6-7 oC). I forhold til 
2007 er temperaturerne i vore kystvande stadig lidt lavere i 2008, figur 10.

I uge 16 er algebiomasserne i det åbne Kattegat faldet yderligere i forhold til uge 15 og er nu 
lavere end hvad der blev registreret i 2007, figur 11. Bemærk at der stadig er specielt forhøje-
de klorofylbiomasser lige udenfor Horsens Fjord, opstrøms det nordlige Lillebælt ved 
Æbleø/Endelave og i det sydlige Lillebælt, figur 12. 
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Uge 12-2007              Uge 13-2007 Uge 14-2007                         Uge 15-2007                           Uge 16-2007       
   
                               

Uge 12-2008                            Uge 13-2008                             Uge 14-2008                            Uge 15-2008                           Uge 16-2007

Figur 10. Temperaturforhold i uge 12-16 i 2007 og 2008. 
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Uge 12-2007 Uge 13-2007 Uge 14-2007                         Uge 15-2007                           Uge 16-2007                           

              

Uge 12-2008                            Uge 13-2008                          Uge 14-2008                             Uge 15-2008                           Uge 16-2008 

Figur 11. Algebiomasser (mg klorofyl per m3) i uge 12-16 i 2007 og i 2008.  

Figur 12. Algebiomasser (mg klorofyl per m3) i uge 16 i 2008. Bemærk som i uge 15 de høje 
biomasser lige uden for Horsens Fjord samt i det sydlige Lillebælt.  
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Modelberegning med start i uge 16 - 2008 

Hjarnø/Hundshage/Musholm Lax og Grønsund Havbrug 
Der er ikke foretaget en modelberegning for disse områder da Chattonella-koncentrationerne
nu er meget lave og eller aftagende og det forventes at de ikke vil stige i de kommende da-
ge/uger.

Årø Havbrug 
Ved Årø Havbrug registreres der nu stigende koncentrationer af Chattonella.
Koncentrationsniveauet er dog stadig lavt, med en maksimalkoncentration på 32.000 celler/l, 
hvilket er lang under grænseværdien. 

Under forudsætning af at Chattonella’s vækstrate er 0,2-0,4, og en koncentration på 30.000 
Chattonella/l i uge 16, hvilket er som den observerede maksimalkoncentration i området , 
forudsiger modelberegningen, figur 13, at der er risiko for at koncentrationen af Chattonella
kan nå op på: 

500.000 celler/l  i løbet af 8-15 dage  (d.v.s. i uge 17-18)

1.000.000 celler/l  i løbet af 9-18 dage  (d.v.s. i uge 17-18)

Det understreges at det er meget sandsynligt at Chattonella ikke vil følge den beregnede ud-
vikling da opblomstringen med stor sandsynlighed er ved at afslutte ! Det er meget sandsyn-
ligt at de stigende koncentrationer i området skyldes at der tilføres vand med forhøjede kon-
centrationer fra de tilstødende områder og ikke vækst i selve området! 
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Figur 13. Modelleret udvikling i koncentrationen af Chattonella fra ved Årø Havbrug i uge 16 
og 4 uger frem. Der er anvendt en koncentration på 30.000 celler/l for uge 16 som basis for 
beregningen. 
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Samlet risikovurdering 
Koncentrationerne af Chattonella er nu så lave og generelt faldende, med undtagelse af Årø 
Havbrug, at det vurderes at risikoen for Chattonella opblomstringer som kan skade fiskene i 
havbrugene nu er minimal. Desuden viser erfaringerne fra de tidligere år at Chattonella op-
blomstringerne normalt vil afsluttes i uge 15-16, d.v.s. nu!

Til gengæld registreres der stadigt risiko for stigende koncentrationer af Chrysochromulina,
så der kan opbygges skadelige koncentrationer i uge 17 og 18 specielt i området ved Hjarnø 
Sund/Hundshage havbrugene ! 

For Prymnesium’s vedkommende ser det ikke ud til at der er nogen markant udvikling i op-
blomstringen. Som for Chrysochromulina’s vedkommende registreres de højeste koncentrati-
oner i området ved Hundshage og Hjarnø Sund havbrugene.  
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ALGEOVERVÅGNING I FORBINDELSE MED DAN-
SKE HAVBRUG – FORÅRET 2008 

Viby d. 30. april 2008 

STATUS for uge 17 – d. 30. april 2008 
Chattonella er nu stort set væk, figur 1 og 2.

Der registreres igen i uge 17 høje og stigende koncentrationerne af Chrysochromulina spp. 
De højeste koncentrationer registreres nu i Storebælt ved Musholm Lax, mens koncentratio-
nerne er faldet i området ved Horsens Fjord,figur 4 og 5 samt 6 og 7.     

Temperaturerne er steget i forhold til uge 16, og ligger nu på ca. 8-9oC.

Risikovurdering uge 18-19 
På det foreliggende datagrundlag vurderes det at der ikke længere er risiko for opbygning af 
skadelige opblomstringer af Chattonella ved havbrugene!

Koncentrationerne af Prymnesium er langt under grænseværdien og faldende, så der er ikke 
længere risiko for skadelige opblomstringer af Prymnesium.

Der registreres stigende koncentrationer af Chrysochromulina ved Musholm Lax og Årø 
Havbrug, men koncentrationerne er stadig langt under grænseværdien. Det anbefales at følge 
situationen og holde godt øje med fiskenes adfærd for at registrere eventuelle tegn på alge-
angreb så fodringen kan reduceres/stoppes i tide hvis der er tegn på algeangreb. 

Generelt er risikoen for skadelige opblomstringer nu lav. Kun Chrysochromulina registreres i 
stigende koncentrationer. Det vurderes at risikoen for opbygning af skadelige opblomstringer 
af Chrysochromulina i uge 18-19 er lav. 

Udviklingen i koncentrationerne af Chrysochromulina og erfaringerne fra tidligere år peger 
dog på at der stadig kan opstå problemer med disse alger i de kommende uger ved alle hav-
brugene! Det anbefales derfor at være klar til at reducere/stoppe fodring men at udsætningen 
af fisk kan fortsættes. 

Moniteringsstatus
P.g.a. observationerne af Chrysochromulina er vi på: 

niveau  2 overvågning = Rutine overvågning ved alle havbrug 
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Observationer i uge 17 
Chattonella er stort set væk nu – og det forventes at den ikke ses i opblomstring mere i år.  

Koncentrationerne af Prymnesium er faldende og det forventes ikke at de udgør nogen risiko 
for fiskene i havbrugene eller kommer til det i de kommende uger. 

Der registreres stadig forhøjede/stigende koncentrationer af Chrysochromulina (”Krydsermis-
silerne”). Der er risiko for at væksten kan fortsætte/tiltage og medføre at grænseværdien over-
skrides i løbet af uge 18-19. Opblomstringer af Chrysochromulina i maj med fiskedød i hav-
brugene som resultat er et velkendt fænomen.  

Saltholdighederne er generelt faldet ved alle havbrug.Ved Musholm Lax registreres der nu 
således meget lave saltholdigheder (10 o/oo), hvilket viser at forårsudstrømningen fra Øster-
søen er godt i gang, godt hjulpet af østenvinden. 

Temperaturerne ligger på 8-9 oC.

Ved alle havbrug er sigten steget så den nu er på 6-7 m hvilket afspejler at de lave koncentra-
tioner af alger som også registreres satellitbilledet fra uge 17. Planktonsamfundet nu er domi-
neret af flagellater, blandt andet Chrysochromulina.

Iltkoncentrationerne var 104-114 %. Det lave niveau afspejler de beskedne koncentrationer af 
alger.

Profilmålingen af temperatur og salinitet ved havbrugene viser kun svage lagdelinger inden-
for dybder på 0-9 m. Den mest markante lagdeling registreres ved Årø Havbrug.

Der er ingen meldinger om at fiskene skulle gå dårligt ved havbrugene. 

Chattonella 
Chattonella er stort set væk på havbrugene, figur 1 og 2. Det forventes at den ikke vil komme 
i opblomstring mere i 2008.  
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Uge nr.

Chattonella foråret 2008

Hjarnø Sund Havbrug blanding HundshageHavbrug blanding
MusholmLax Ø Årø Havbrug
Skalø Havbrug Muslingefiskere
HJS 0 m HJS 3 4 m
HJS bund HH 0m
HH 3 4 m HH bund
MusholmLax V Skalø Havbrug
Grønsund Havbrug MLØ 0
MLØ 5 MLV 0
MLV 5 MLV 9
ÅH o ÅH m
ÅH b KH 0
KH 4 KH 9
As Hoved 1m As Hoved 3m
As Hoved 7m BH o
BH m BH 9

Figur 1. Registrerede koncentrationer af Chattonella cf. verruculosa til og med uge 17, 2008 
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Figur 2. Registrerede koncentrationer af Chattonella cf. verruculosa på udvalgte havbrug til 
og med uge 17, 2008. 

Chrysochromulina 
I uge 17 blev der registreret generelt stigende koncentrationer af Chrysochromulina. Den 
maksimale koncentration på 2,2 mill. celler/l blev registreret ved Musholm Lax – Vest, figur 
3-4. Ved Hjarnø Sund Havbrug er udviklingen stagneret og der ses lidt lavere koncentrationer 
end i uge 16. ved en salinitet på 20 o/oo. Grænseværdien for Chrysochromulina er 5 mill. 
celler/l. Skadevirkninger på fiskene forventes først ved koncentrationer > 5 mill. celler/l. 
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Chrysochromulina foråret 2008

Hjarnø Sund Havbrug blanding HundshageHavbrug blanding
MusholmLax Ø Årø Havbrug
Skalø Havbrug Muslingefiskere
HJS 0 m HJS 3 4 m
HJS bund HH 0m
HH 3 4 m HH bund
MusholmLax V Skalø Havbrug
Grønsund Havbrug MLØ 0
MLØ 5 MLV 0
MLV 5 MLV 9
ÅH o ÅH m
ÅH b KH 0
KH 4 KH 9
As Hoved 1m As Hoved 3m
As Hoved 7m BH o
BH m BH b
ÅHavn 5 ÅHavn 7

Figur 3. Registrerede koncentrationer af Chrysochromulina spp. til og med uge 17, 2008. 
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Figur 4. Registrerede koncentrationer af Chrysochromulina spp. på udvalgte havbrug til og 
med uge 17, 2008. 

Chrysochromulina i forhold til saltholdighed 
De højeste Chrysochromulina koncentrationer ligger ved saltholdigheder på 10 o/oo, figur 5.
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Figur 5. Observerede Chrysochromulina koncentrationer i forhold til saltholdigheden i uge 12-
17, 2008. 

Prymnesium 
Der registreres faldende koncentrationer af Prymnesium arter i uge 17. De maksimale kon-
centrationer på 112.000 celler/l blev registreret ved Musholm Vest, figur 6-7, ved en salinitet 
på 10 o/oo. Grænseværdien for Prymnesium er 0,5 mill. celler/l. Skadevirkninger på fiskene 
forventes først ved koncentrationer > 0,5 mill. celler/l. 
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Prymnesium foråret 2008

Hjarnø Sund Havbrug blanding HundshageHavbrug blanding
MusholmLax Ø Årø Havbrug
Skalø Havbrug Muslingefiskere
HJS 0 m HJS 3 4 m
HJS bund HH 0m
HH 3 4 m HH bund
MusholmLax V Skalø Havbrug
Grønsund Havbrug MLØ 0
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ÅH b KH 0
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Figur 6. Registrerede koncentrationer af Prymnesium spp. til og med uge 17, 2008. 
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Figur 7. Registrerede koncentrationer af Prymnesium spp. på udvalgte havbrug til og med 
slutningen af uge 17, 2008. 

Satellitovervågning
Temperaturerne i kystvandene er steget ca. 1 grad siden uge 16 og er nu (8-7 oC), men de er 
stadigt lavere end registreret samme uge i 2007, figur 8.  

I uge 17 er algebiomasserne i Kattegat steget en smule i forhold til uge 16, figur 9. Bemærk at 
der stadig er specielt forhøjede klorofylbiomasser lige udenfor Horsens Fjord, opstrøms det 
nordlige Lillebælt ved Æbleø/Endelave og i det sydlige Lillebælt, figur 10. 
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Uge 15-2007              Uge 16-2007 Uge 17-2007                         Uge 18-2007                           Uge 19-2007       
   
                               

Uge 15-2008                            Uge 16-2008                             Uge 17-2008                            Uge 18-2008                           Uge 19-2007

Figur 8. Temperaturforhold i uge 15-19 i 2007 og 2008. 
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Ingen data! 

Uge 15-2007 Uge 16-2007 Uge 17-2007                         Uge 18-2007                           Uge 19-2007                           

              

Uge 15-2008                            Uge 16-2008                          Uge 17-2008                             Uge 18-2008                           Uge 19-2008 

Figur 9. Algebiomasser (mg klorofyl per m3) i uge 15-19 i 2007 og i 2008.  

Figur 10. Algebiomasser (mg klorofyl per m3) i uge 17 i 2008. Bemærk som i uge 15-16, de 
høje biomasser ud for Horsens og Vejle Fjord, lige nord for Lillebælt samt i det sydlige Lille-
bælt.  
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Modelberegning med start i uge 17 - 2008 

Det forventes ikke at Chattonella vil opbygge flere opblomstringer i 2008. Derfor er der ikke 
foretaget modelberegning.

Samlet risikovurdering 
Chattonella er stort set væk og dette sammen med observationerne fra de tidligere år, som 
viste at Chattonella ikke optræder i opblomstring efter uge 15-16, betyder at der ikke mere er 
risiko for opbygning af skadelige Chattonella-opblomstringer i 2008.   

Også Prymnesium er nu på retur og et forventes ikke at den vil lave skadelige opblomstringer 
i de kommende uger. 

Til gengæld registreres der stadigt stigende/høje koncentrationer af Chrysochromulina, så der 
kan opbygges skadelige koncentrationer i uge 18 og 19 specielt i ved Musholm Lax! 
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Bilag 2. Daglige datarapporter 
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Algeovervågning for havbrugere 
 Uge nr.   4,2         2008 

ID Dato Kl. m ° C Salt 
o/oo

Lokalitet Position 
Chattonella 

(celler/L) 

Chrysochromulina 

(celler/L) 

Prymnesium 
(celler/L) 

1H 22.01.08  2 4,2 20 Hjarnø Sund N      °     ’       Ø       °      ’ 0 0 0
2H 22.01.08  2 4,6 23 Hundshage N      °     ’       Ø       °      ’ 0 0 0

15 G 22.1.08     63 N      °     ’       Ø       °      ’ 0 0 0
13 G 21.1.08     67 N      °     ’       Ø       °      ’ 0 0 0
7 G 21.1.08     88 N      °     ’       Ø       °      ’ 0 0 0
11 G 21.1.08     110 N      °     ’       Ø       °      ’ 0 0 0
10 G 21.1.08     111 N      °     ’       Ø       °      ’ 0 0 0
1 G 21.1.08     115 N      °     ’       Ø       °      ’ 0 0 0

       N      °     ’       Ø       °      ’    
       N      °     ’       Ø       °      ’    
       N      °     ’       Ø       °      ’    
       N      °     ’       Ø       °      ’    
       N      °     ’       Ø       °      ’    
       N      °     ’       Ø       °      ’    
       N      °     ’       Ø       °      ’    
       N      °     ’       Ø       °      ’    
       N      °     ’       Ø       °      ’    
       N      °     ’       Ø       °      ’    
       N      °     ’       Ø       °      ’    
       N      °     ’       Ø       °      ’    
       N      °     ’       Ø       °      ’    
       N      °     ’       Ø       °      ’    
       N      °     ’       Ø       °      ’    
       N      °     ’       Ø       °      ’    
       N      °     ’       Ø       °      ’    
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Algeovervågning for havbrugere 
 Uge nr.   5,2         2008 

ID Dato Kl. m ° C Salt 
o/oo

Lokalitet Position 
Chattonella 

(celler/L) 

Chrysochromulina 

(celler/L) 

Prymnesium 
(celler/L) 

1 H 29.01.08  2 5 24 Hjarnø Sund N      °     ’       Ø       °      ’ 0 0 0
2 H 29.01.08  2 5,1 26 Hunds Hage N      °     ’       Ø       °      ’ 0 0 0

16 G 30.1.08     63 N      °     ’       Ø       °      ’ 0 0 0
3 G 28.1.08     67 N      °     ’       Ø       °      ’ 0 0 0
1 G 28.1.08     88 N      °     ’       Ø       °      ’ 0 0 0

13 G 29.1.08     110 N      °     ’       Ø       °      ’ 0 0 0
9 G 28.1.08     111 N      °     ’       Ø       °      ’ 0 0 0
8 G 28.1.08     115 N      °     ’       Ø       °      ’ 0 0 0

       N      °     ’       Ø       °      ’    
       N      °     ’       Ø       °      ’    
       N      °     ’       Ø       °      ’    
       N      °     ’       Ø       °      ’    
       N      °     ’       Ø       °      ’    
       N      °     ’       Ø       °      ’    
       N      °     ’       Ø       °      ’    
       N      °     ’       Ø       °      ’    
       N      °     ’       Ø       °      ’    
       N      °     ’       Ø       °      ’    
       N      °     ’       Ø       °      ’    
       N      °     ’       Ø       °      ’    
       N      °     ’       Ø       °      ’    
       N      °     ’       Ø       °      ’    
       N      °     ’       Ø       °      ’    
       N      °     ’       Ø       °      ’    
       N      °     ’       Ø       °      ’    
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Algeovervågning for havbrugere 
 Uge nr.   6,2         2008 

ID Dato Kl. m ° C Lokalitet Position 
Chattonella 

(celler/L) 

Chrysochromulina 

(celler/L) 

Prymnesium 
(celler/L) 

1 H 6.2.08   4,1 Hunds Hage N      °     ’       Ø       °      ’ 0 0 0
2 H 6.2.08   3,6 Hjarnø Sund N      °     ’       Ø       °      ’ 0 0 0
16 G 5.2.08    63 N      °     ’       Ø       °      ’ 0 0 0
13 G 4.2.08    67 N      °     ’       Ø       °      ’ 0 0 0
5 G 4.2.08    88 N      °     ’       Ø       °      ’ 0 0 0
2 G 4.2.08    110 N      °     ’       Ø       °      ’ 0 0 0

      N      °     ’       Ø       °      ’    
      N      °     ’       Ø       °      ’    
      N      °     ’       Ø       °      ’    
      N      °     ’       Ø       °      ’    
      N      °     ’       Ø       °      ’    
      N      °     ’       Ø       °      ’    
      N      °     ’       Ø       °      ’    
      N      °     ’       Ø       °      ’    
      N      °     ’       Ø       °      ’    
      N      °     ’       Ø       °      ’    
      N      °     ’       Ø       °      ’    
      N      °     ’       Ø       °      ’    
      N      °     ’       Ø       °      ’    
      N      °     ’       Ø       °      ’    
      N      °     ’       Ø       °      ’    
      N      °     ’       Ø       °      ’    
      N      °     ’       Ø       °      ’    
      N      °     ’       Ø       °      ’    
      N      °     ’       Ø       °      ’    
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Algeovervågning for havbrugere 
 Uge nr.   7, 2         2008 

ID Lokalitet Dato Kl. Dybde 
m

Salt
o/oo

Temp° 
C

Sigt
m

Ilt
% Chattonella 

(celler/L) 

Chrysochromulina 

(celler/L) 

Prymnesium 
(celler/L) 

1H Hjarnø 13.2.08  2 25 4.2 god 102 0 0 0
2H Hunds Hage 13.2.08  2 25 4.1 god 102 0 0 0

17 G 63 12.2.08       0 0 0
13 G 67 11.2.08       0 0 0
8 G 88 11.2.08       0 0 0
16 G 110 13.2.08       0 0 0
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Algeovervågning for havbrugere 
 Uge nr.   8, 2         2008 

ID Lokalitet Dato Kl. Dybde 
m

Salt
o/oo

Temp° 
C

Sigt
m

Ilt
% Chattonella 

(celler/L) 

Chrysochromulina 

(celler/L) 

Prymnesium 
(celler/L) 

1H Hjarnø Sund 20.2.08   27 4.2 god 112 500 106.000 0
2H Hunds Hage 20.2.08   27 4.0 god 111 2.000 53.000 0
9 G 63 18.2.08       0 0 0
12 G 67 18.2.08       0 0 0
4 G 88 18.2.08       0 0 0
15 G 110 19.2.08       0 0 0
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Algeovervågning for havbrugere 
 Uge nr.   9,2         2008 

ID Lokalitet Dato Kl. Dybde 
m

Salt
o/oo

Temp° 
C

Sigt
m

Ilt
% Chattonella 

(celler/L) 

Chrysochromulina 

(celler/L) 

Prymnesium 
(celler/L) 

1 H Hjarnø Sund  26.2.08   23 5 god 110 0 53.100 0
2 H Hunds Hage 26.2.08   24 4.7 god 115 0 26.500 0
3 H Musholm Øst 29.2.08 11:05  21 4.6 5 100 0 0 0
16 G 63 27.2.08       0 0 0
14 G 67 25.2.08       0 0 0
6 G 88 25.2.08       0 0 0
15 G 110 25.2.08       0 0 0
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Algeovervågning for havbrugere 
  Uge nr.   10,4         2008 

ID Lokalitet Dato Kl. Dybde 
m

Salt
o/oo

Temp° 
C

Sigt
m

Ilt
% Chattonella 

(celler/L) 

Chrysochromulina 

(celler/L) 

Prymnesium 
(celler/L) 

1 H Hunds Hage 3.3.08   25 4.7 god 112 0 0 0
2 H Hjarnø Sund 3.3.08   23 4.8 god 104 0 0 0
3 H Årø Havbrug 3.3.08     4  0 0 0
4 G 63 3.3.08       0 0 0
22 G 88 3.3.08       0 0 0
4 H Musholm Øst 4.3.08 10:50  25 4.75 2.5 98 0 0 0
24 G 67 3.3.08       0 0 0
29 G 110 5.3.08       0 0 0
5 H Musholm Øst 7.3.08 10:45  26 4.6 5.5 103 0 0 0
6 H Musholm Vest 7.3.08 11:30  30 4.5 6.5 101 0 0 0
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Algeovervågning for havbrugere 
  Uge nr.   11,4         2008 

ID Lokalitet Dato Kl. Dybde 
m

Salt
o/oo

Temp° 
C

Sigt
m

Ilt
% Chattonella 

(celler/L) 

Chrysochromulina 

(celler/L) 

Prymnesium 
(celler/L) 

1 H Årø Havbrug 9.3.08   22 7.0 4  7.700 0 0
2 H Hjarnø Sund 10.3.08  2 24 5.1  110 1.300 0 0
3 H Hunds Hage 10.3.08  2 25 5.0  112 0 0 0
4 H Musholm Øst 10.3.08 10:00  26 4.9 6 106 0 0 0
5 H Musholm vest 10.3.08 9:00  25 4.7 6 106 0 0 0
6 H Hunds Hage 12.3.08  0.2 26 5.6  100 0 0 0
7 H Hunds Hage 12.3.08  3-4 25 5.2  102 0 0 0
8 H Hunds Hage 12.3.08  1 m o. 

bund
23 5.0  101 0 0 0

9 H Hjarnø Sund 12.3.08  0.2 25 5.5  109 0 0 0
10 H Hjarnø Sund 12.3.08  3-4 24 5.5  102 0 0 0
11 H Hjarnø Sund 12.3.08  1 m o. 

bund
25 5.4  104 0 0 0

13 G 63 10.3.08       0 0 0
11 G 67 10.3.08       0 0 0
8 G 88 10.3.08       0 0 0
12 H Skalø Havbrug 12.3.08   20    20.000 0 0
13 H Grønsund Havbrug 12.3.08   12    0 0 0
14 H Musholm Øst 14.3.08 9:00 0.5 21 5.0 5 98 8.900 0 0
15 H Musholm Øst 14.3.08 9:00 5 23 5.0 5 98 15.300 0 0
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Algeovervågning for havbrugere 
   Uge nr.  12,5         2008 

ID Lokalitet Dato Kl. Dybde m Salt 
o/oo

Temp° 
C

Sigt
m

Ilt
% Chattonella 

(celler/L) 

Chrysochromulina 

(celler/L) 

Prymnesium 
(celler/L) 

1 H Årø Havbrug 16.3.08  overflade 22 5.8 7  12.800 0 0
2 H Årø Havbrug 16.3.08  midte 22 5.8 7  2.600 0 0
3 H Årø Havbrug 16.3.08  bund 22 5.8 7  3.800 0 0
15 G 63 16.3.08       1.000 0 0
4 H Kongsnæs Havbrug 16.3.08 14:30 0.5 16 4.8 9  11.500 0 0
5 H Kongsnæs Havbrug 16.3.08 14:30 4 16 4.8   15.300 0 0
6 H Kongsnæs Havbrug 16.3.08 14:30 9 16 4.8   15.300 0 0
7 H Musholm Øst 17.3.08 8:00 0.5 21 5.1 4 * 40.900 0 0
8 H Musholm Øst 17.3.08 8:00 5 24 5.0   30.700 0 0
9 H Hundshage 17.3.08  1 24 5.2 4 121 16.600 0 0
10 H Hundshage 17.3.08  3     11.500 0 0
11 H Hundshage 17.3.08  8     16.600 0 0
12 H Hjarnø Sund 17.3.08  1 24 5.0 4 113 21.700 0 0
13 H Hjarnø Sund 17.3.08  3     21.700 0 0
14 H Hjarnø Sund 17.3.08  8     8.900 0 0
15 H Musholm Øst 18.3.08 9:00 0.5 23 4.7 5 99 34.500 0 0
16 H Musholm Øst 18.3.08 9:00 5 23 4.7  100 30.700 0 0
17 H Musholm Vest 18.3.08 10:00 0.5 24 4.6 5 101 17.900 0 0
18 H Musholm Vest 18.3.08 10:00 5 25 4.8  102 38.100 0 0
19 H Musholm Vest 18.3.08 10:00 9 22   * 32.100 0 0
20 H  Hjarnø Sund 20.3.08  3 22 4.9 4 108 12.800 0 0
21 H Hjarnø Sund 21.3.08  3 22 4.8 4 119 20.400 0 0
22 H Hjarnø Vesterodde 22.3.08 11:00 1 19 3.8 2 110 19.200 0 0
23 H Hjarnø Vesterodde 22.3.08 11:00 3 24 4  108 11.500 0 0
24 H Hjarnø Vesterodde 22.3.08 11:00 7 17 3.7  111 16.600 0 0
*  = problemer med iltmåleren 
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Algeovervågning for havbrugere 
   Uge nr.   13,3

2008

ID Lokalitet Dato Kl. Dybde 
m

Salt
o/oo

Temp° 
C

Sigt
m

Ilt
% Chattonella 

(celler/L) 

Chrysochromulina 

(celler/L) 

Prymnesium 
(celler/L) 

1 H Hundshage 25.3.08 13:30 1 24 4.7 5 112 3.400 0 0
2 H Hundshage 25.3.08 13:30 3 24    6.800 0 0
3 H Hundshage 25.3.08 13:30 7 24    6.800 0 0
4 H Hjarnø Vesterodde 25.3.08 13:00 1 24 4.7 4.5 114 5.100 0 0
5 H Hjarnø Vesterodde 25.3.08 13:00 3 24    5.100 0 0
6 H Hjarnø Vesterodde 25.3.08 13:00 7 24    3.400 0 0
7 H Årø Havbrug 25.3.08  Top 23 5 4-5  0 0 0
8 H Årø Havbrug 25.3.08  Midt 23    1.700 0 0
9 H Årø Havbrug 25.3.08  Bund 23    0 0 0
10 H Bredemandshage, 

Kongsnæs
25.3.08 13:00 0.5 13 3.2 6  0 0 0

11 H Bredemandshage, 
Kongsnæs

25.3.08 13:00 4 13 3.2   1.700 0 0

12 H Bredemandshage, 
Kongsnæs

25.3.08 13:00 9 12 3.2   0 0 0

13 H Musholm Øst 23.3.08 14:00 0.5 20 4.7 4.5 110 80.100 0 0
14 H Musholm Øst 23.3.08 14:00 5 23 4.5  112 30.700 0 0
15 H Musholm Øst 25.3.08 10:00 0.5 18 4 6 108 165.000 0 0
16 H Musholm Øst 25.3.08 10:00 5 18 4.3  108 237.000 0 0
17 H Musholm Vest 25.3.08 10:30 0.5 19 4.3 6.5 107 218.000 0 0
18 H Musholm Vest 25.3.08 10:30 5 19 4.3  108 215.000 0 0
19 H Musholm Vest 25.3.08 10:30 11 20 4.3  114 133.000 0 0
2 G 63 24.3.08       3.600 0 0
5 G 67 24.3.08       2.000 0 0
20 H Hjarnø Vesterodde 29.3.08 10:00 1 20 4.1 5 110 187.000 0 0
21 H Hjarnø Vesterodde 29.3.08 10:00 3 21    215.000 0 0
22 H Hjarnø Vesterodde 29.3.08 10:00 7 21    151.000 0 0
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Algeovervågning for havbrugere 
  Uge nr.   14,5         2008 

ID Lokalitet Dato Kl. Dybde 
m

Salt
o/oo

Temp° 
C

Sigt
m

Ilt
% Chattonella 

(celler/L) 

Chrysochromulina 

(celler/L) 

Prymnesium 
(celler/L) 

1 H Bredemandshage, 
Kongsnæs

31.3.08 10:30 0.5 10 4.0 6  0 0 0

2 H Bredemandshage, 
Kongsnæs

31.3.08 10:30 4 10 4.0   0 0 0

3 H Bredemandshage, 
Kongsnæs

31.3.08 10:30 9 10 4.0   0 0 0

4 H Årø Havbrug 31.3.08  Top 20 6.5 8  0 0 0
5 H Årø Havbrug 31.3.08  Midt  21    0 0 0
6 H Årø Havbrug 31.3.08  Bund 21    0 0 0
7 H Hjarnø Vesterodde 31.3.08 10:00 1 24 5 5 110 172.000 0 0
8 H Hjarnø Vesterodde 31.3.08 10:00 3 23 5   144.800 0 0
9 H Hjarnø Vesterodde 31.3.08 10:00 7 27 4.8   68.100 0 0
10 H Hundshage 31.3.08 12:00 1 22 5.1 4.5 109 155.000 0 0
11 H Hundshage 31.3.08 12:00 3 22    68.100 0 0
12 H Hundshage 31.3.08 12:00 7 23    63.000 0 0
13 H Musholm Øst 31.3.08 8:00 0,5 18 5,3 6 101 8.500 0 0
14 H Musholm Øst 31.3.08 8:00 5 20 5,0  102 18.700 0 0
15 H Musholm Vest 31.3.08 9:00 0,5 19 4,8 7 99 30.700 0 0
16 H Musholm Vest 31.3.08 9:00 5 20 4,8  104 44.300 0 0
17 H Musholm Vest 31.3.08 9:00 11 20 4,8  109 54.500 0 0
18 H Hjarnø Vesterodde 2.4.08 16:20 1 21 6 4.5 117 286.000 0 0
19 H Hjarnø Vesterodde 2.4.08 16:20 3 20 6   192.000 0 0
20 H Hjarnø Vesterodde 2.4.08 16:20 7 23 6   194.000 0 0
21 H Hundshage 2.4.08 16:00 1 21 5.6 5 115 164.000 0 0
22 H Hundshage 2.4.08 16:00 3 20 5.4   177.000 0 0
23 H Hundshage 2.4.08 16:00 7 24 5   46.000 0 0
24 H Musholm Øst 2.4.08 8:30 0.5 16 5.4 6 103 46.000 0 0
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Algeovervågning for havbrugere 
  Uge nr.   15,6         2008 

ID Lokalitet Dato Kl. Dybde 
m

Salt
o/oo

Temp° 
C

Sigt
m

Ilt
% Chattonella 

(celler/L) 

Chrysochromulina 

(celler/L) 

Prymnesium 
(celler/L) 

1 H Hjarnø Vesterodde 6.4.08 12:00 2 19 6.2 4 122 370.000 0 0
2 H Hundshage 6.4.08 11:00 2 21 5.7 5 118 118.000 0 0
3 H Musholm Vest 6.4.08 11:30 0.5 15 6.0 8 95 5.100 0 0
4 H Musholm Vest 6.4.08 11:30 5 15 6.0  98 0 0 0
5 H Musholm Vest 6.4.08 11:30 11 15 6.1 8 102 3.400 0 0
6 H Musholm Øst 6.4.08  0.5 15 6.0 6 98 3.400 0 0
7 H Musholm Øst 6.4.08  5 15 5.8  97 6.800 0 0
8 H Århus Havn, Pier 2 7.4.08 11:30 0.5 15 6.4 5 115 0 0 0
9 H Århus Havn, Pier 2 7.4.08 11:30 5 22 6.1  112 0 0 0
10 H Hjarnø Vesterodde 7.4.08 15:40 1 19 6.4  131 299.000 0 0
11 H Hjarnø Vesterodde 7.4.08 15:40 3 18    419.000 0 0
12 H Hjarnø Vesterodde 7.4.08 15:40 7 21    301.000 0 0
13 H Hundshage 7.4.08 15:20 1 20 6.2  121 139.000 0 0
14 H Hundshage 7.4.08 15:20 3 20    52.400 0 0
15 H Hundshage 7.4.08 15:20 7 21    68.000 0 0
16 H Årø Havbrug 7.4.08  Top 15 5.9 9  8.500 0 0
17 H Årø Havbrug 7.4.08  Midt 16    3.400 0 0
18 H Årø Havbrug 7.4.08  Bund 18    1.700 0 0
33 G 63 7.4.08       4.100 0 0
34 G 67 7.4.08       189.000 0 0
35 G 110 6.4.08       0 0 0
19 H Hjarnø Vesterodde 9.4.08 15:00 1 20 6.7 4.5 118 298.000 300.000 0
20 H Hjarnø Vesterodde 9.4.08 15:00 3 20    381.000 700.000 0
21 H Hjarnø Vesterodde 9.4.08 15:00 7 20    132.000 200.000 0
22 H Hundshage 9.4.08 9:00 1 20 5.8  113 47.000 1.1 mill 0
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Algeovervågning for havbrugere 
  Uge nr.   16,4         2008 

ID Lokalitet Dato Kl. Dybde 
m

Salt
o/oo

Temp° 
C

Sigt
m

Ilt
% Chattonella 

(celler/L) 

Chrysochromulina 

(celler/L) 

Prymnesium 
(celler/L) 

1 H Hjarnø Vesterodde 14.4.08 7:30 1 20 7 4 106 66.400 1.3 mill 13.000
2 H Hjarnø Vesterodde 14.4.08 7:30 3 20    46.000 3.2 mill 3.200
3 H Hjarnø Vesterodde 14.4.08 7:30 7 20    41.000 2.2 mill 0
4 H Hundshage 14.4.08 6:30 1 20 6.6 5 110 0 900.000 100.000
5 H Hundshage 14.4.08 6:30 3 20    110.000 1.0 mill 220.000
6 H Hundshage 14.4.08 6:30 7 20    56.000 1.0 mill 220.000
7 H Årø Havbrug 13.4.08  Top 12 7.4 11  31.900 1.1 mill 31.900
8 H Årø Havbrug 13.4.08  Midt 12    16.600 730.000 20.400
9 H Årø Havbrug 13.4.08  Bund 13    8.900 1.0 mill 33.200
27 G 63 14.4.08       8.700 265.000 0
28 G 67 14.4.08       14.800 467.000 0
10 H  Bredemandshage 16.4.08 10:30 0.5 10 6.5 6  2.600 995.000 2.600
11 H Bredemandshage 16.4.08 10:30 4 10    3.800 664.000 8.900
12 H Bredemandshage 16.4.08 10:30 9 10    1.300 199.000 3.800
13 H Musholm Øst 16.4.08 9:00 0.5 15  5  0 265.500 27.300
14 H Musholm Øst 16.4.08 9:00 5 15  5  0 714.700 10.200
15 H Musholm Vest 16.4.08 12:00 0.5 11  9.5  0 309.700 61.300
16 H Musholm Vest 16.4.08 12:00 5 11  9.5  0 221.200 52.800
17 H Musholm Vest 16.4.08 12:00 11 11  9.5  0 132.700 44.300
18 H Hjarnø 18.4.08 8:00 1 19 7.2 5 105 0 486.700 3.400
19 H Hjarnø 18.4.08 8:00 3 20    0 353.900 1.700
20 H Hjarnø 18.4.08 8:00 7 20    0 221.200 3.400
21 H Hundshage 18.4.08 10:00 1 17 7.2 5 110 0 619.400 3.400
22 H Hundshage 18.4.08 10:00 3 17    0 442.400 17.000
23 H Hundshage 18.4.08 10:00 7 18    0 309.700 5.100
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Algeovervågning for havbrugere 
  Uge nr.   17,4         2008 

ID Lokalitet Dato Kl. Dybde 
m

Salt
o/oo

Temp° 
C

Sigt
m

Ilt
% Chattonella 

(celler/L) 

Chrysochromulina 

(celler/L) 

Prymnesium 
(celler/L) 

1 H Hjarnø 22.4.08 8:00 1 16 8,7 6 110 1.700 530.900 5.100
2 H Hjarnø 22.4.08 8:00 3 16    0 796.400 0
3 H Hjarnø 22.4.08 8:00 7 16    0 464.600 0
4 H Hundshage 22.4.08 10:00 1 17 8,2 6 114 0 796.400 0
5 H Hundshage 22.4.08 10:00 2 17    0 353.900 6.800
6 H Hundshage 22.4.08 10:00 7 17    0 398.200 10.200
7 H Årø Havbrug 20.4.08  Top  13 8,8 7  0 353.900 8.500
8 H Årø Havbrug 20.4.08  Midt 14    0 796.400 6.800
9 H Årø Havbrug 20.4.08  Bund 15    0 884.900 1.700
10 H Musholm Vest 26.4.08 8:30 0,5 10 8,2 7 110 0 2.190.000 0
11 H Musholm Vest 26.4.08 8:30 5 10 8  110 0 2.079.400 48.500
12 H Musholm Vest 26.4.08 8:30 11 10 7,7  110 0 840.600 112.400
13 H Musholm Øst 26.4.08 12:00 0,5 10 8,5 6 104 0 1.194.600 35.800
14 H Musholm Øst 26.4.08 12:00 5 10 8,1  110 0 1.327.300 74.100
15 H Hundshage 25.4.08  2 15 9,5 4 111 0 730.000 0

            
            


