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1 BAGGRUND OG INDLEDNING  

Danske havbrugere er underlagt egenkontrol af havbrugenes påvirkning af det omgivende mil-
jø. Typen og omfang af egenkontrol varierer noget afhængig af produktionens størrelse, de fy-
siske forhold i produktionsområdet samt sårbarheden af det omgivende miljø. Det er dog gen-
nemgående for havbrugene, at deres påvirkning af sedimentforhold følges ved årlige analyser 
for organisk stof, næringsstoffer (kvælstof, fosfor), kobber samt evt. medicinrester.  Eksiste-
rende danske havbrug skal miljøgodkendes i 2014 og der er behov for en samlet vurdering af 
den gennemførte kontrolovervågning med sigte på at opgøre den hidtidige belastning af sedi-
mentet ved havbrugsdrift og udarbejde et forslag til fremtidig egenkontrolprogram. 
 
Den danske havbrugsproduktion er i internationalt perspektiv meget lille med en gennemsnit-
lig årlig produktion på ca. 10.000 tons og et beregnet kvælstoftab på ca. 300 tons. Andre miljø-
relevante påvirkninger er tab af organisk stof, fosfor, afgivelse af kobber, der anvendes som 
begroningshæmmer på havbrugsnettene, samt medicinrester. Miljøpåvirkningen sker dels ved 
udledning og tab af opløste forbindelser så som ammonium udskilt fra fisk, kobber og medicin-
rester og dels ved tab af fast stof i form af fækalier (med indehold af organisk stof, nærings-
stoffer og medicinrester) og ved afskalning af kobberholdig maling fra nettene. De faste af-
faldsstoffer vil hurtigt synke til bunden, men spredningen vil afhænge af strømhastigheden 
under sedimentationen og af ekstremstrøm og eventuel bølgepåvirkning der kan hvirvle sedi-
mentet op på bunden og yderlige sprede det faste materiale sammen med overfladesedimen-
tet. Ekstremstrøm vil variere tidsligt og være mest sandsynlig under efterårs- og vinterstorme. 
 
I rapporten behandles sedimentdata fra 7 ud af i alt 18 danske havbrug. Produktionen ved de 7 
udvalgte havbrug er på 5150 tons og udgør ca. 65 % af den samlede danske produktion. Hav-
brugene er udvalgt fordi der foreligger længere (5-10 år) ubrudte eller nær fuldstændige tids-
serier af analyser for næringsstoffer og kobber i sedimentet.  Målt på den tilladte fiskeproduk-
tion er de udvalgte 7 havbrug større end gennemsnittet for danske havbrug ligesom 
vanddybden er lidt større (Tabel 1.1) og havbrugene er generelt placeret længere væk fra ky-
sten.  
 
Tabel 1. Karakteristika alle 18 danske havbrug og 7 havbrug udvalgt til dataanalyser af indsamlede se-
dimentprøver. De 7 havbrug er udvalgt på baggrund af længere tidsserier af sedimentanalyser. 
 18 danske  havbrug 7 udvalgte havbrug 

Tilladt produktion (middel) 465 735 

Vanddybde (middel) 9,5 10,5 

 
Sedimentdata er analyseret ved almindelig statistik samt ved multivariate analyser, hvor om-
verdensfaktorer så som strømhastighed samt produktioners størrelse er inddraget som forkla-
ringsparametre på eventuelle forskelle mellem havbrugene. I denne udgave af rapporten be-
handles havbrugene anonymt. 
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2 METODE OG RESULTATER 

2.1 Data 

Primærdata i form af analyserapporter bestilt af og leveret til havbrugerne har udgjort det 

primære grundlag i analyserne. Disse data er digitaliseret (data indføjet i regneark), der er ud-

ført en indledende manuel screening for manglende data og utilstrækkelig datakvalitet eller 

stærkt afvigende analyseresultater. Afvigende resultater af næringsstoffer og glødetab i sedi-

mentet blev søgt identificeret ved betydelige afvigelser i lineære regressioner mellem nærings-

stoffer og glødetab og mellem tørstofindhold og næringsstoffer (se Faktabox nedenfor).  

 

Udvælgelseskriterier var: 

 Prøver med tørstofindhold under 30 % blev udelukket fra analyser (4 prøver), idet det 

antoges at der var sket en ”forurening” med havvand der kunne have skyllet det øverste 

sedimentlag bort 

 Prøver med kvælstofindhold under detektionsgrænser blev ”mærket” og resultater fra 

dataanalyser med og uden disse data blev sammenlignet. Der var ingen forskel i regres-

sionskoefficienterne i de lineære regressioner mellem næringsstoffer og sedimentets 

glødetab med og uden disse prøver og på baggrund heraf, blev det besluttet at inddrage 

disse data med værdier lig med detektionsgrænser for de pågældende prøver. 

 Datasæt med stærkt afvigende (meget høje) kvælstofindhold i forhold til fosforindhold 

og glødetab blev elimineret (16 prøver), da de høje værdier både omfattede prøver fra 

kontrolområder (udenfor havbrug) og indenfor havbrugsområder, var fra samme analy-

seperiode og gennemført af samme laboratorium. Det antages at de afvigende analyse-

resultater skyldes laboratoriefejl.  

 

De syv havbrug ligger alle udenfor fjorde i varierende afstand fra kysten, men mere eller min-

dre udsat for strøm og bølger og på forskellig dybde (5-15 m). Sedimentforholdene mellem dis-

se lokaliteter vil derfor variere naturligt (uden påvirkning fra havbrug).  

 

For få en referenceramme til at vurdere havbrugsområderne imod blev der udvalgt mellem 

110 og 300 sedimentdata fra prøver indsamlet i Bælthavet, kystvande og i yderfjorde og hvor 

der forelå korresponderende data for vanddybde, glødetab, næringskoncentrationer (300 prø-

ver) eller korresponderende data for vanddybde, glødetab og kobberindhold. Omkring 80 % af 

prøverne er indsamlet om foråret (februar-maj), 15 % om efteråret (september-november) og 

3-4 % om sommeren. I prøver med sammenlignelige fysiske forhold (dybde, farvande, afstand 

fra kyst) kunne der ikke påvises forskelle mellem prøver indsamlet om foråret og efteråret. 

Prøver med glødetab over 12 % af tørvægten blev ikke inddraget i analyser, da dette er en øvre 

grænse målt i havbrugsprøverne. Ingen af ”baggrundsprøverne” kom fra områder med kendte 

punktkilder så som udledning fra spildevandsanlæg og resultaterne antages at afspejle forhol-

dene i indre danske farvande generelt som er påvirket af diffuse belastninger fra land, atmo-

sfære og skibsfart. 
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Faktabox: Glødetab og næringsstoffer i sedimentet  
 
Kulstof (C), kvælstof (N) og fosfor (P) er sammen med ilt og brint de primære byggesten i le-

vende organismer og C, N og P forekommer med nær konstante forhold i biologisk materiale. I 

havet udgør nedsynkende planktonalger og døde dyr den primære kilde til det organiske stof i 

sedimentet, og derfor forekommer kulstof, kvælstof og fosfor i forholdsvis faste forhold i sedi-

mentet. Forskellig hastighed i mineralisering af organisk bundet kulstof og næringsstoffer kan 

medføre en vis, men begrænset forskydninger mellem elementerne. Hvis der er stor afvigelse i 

forholdet mellem C, N og P i det stof som tilføres sedimentet vil det afsløres i x-y afbildningerne 

mellem kulstof (eller glødetab) og næringsstoffer.  

 

I stedet for kulstof analyseres sedimentet normalt for ”glødetab” (GT), dvs. vægttab af tørt sedi-

ment efter opvarmning til ca. 460 
o
C, fordi dette bedre afspejler mængden af organisk stof (kul-

stof, ilt og brint). 

 
Fiskefoder er baseret på fiskemel, -olie samt protein, kulhydrater og olier fra landbaserede af-

grøder og indeholder også C, N og P i forholdsvist faste forhold. På grund af forskellig udnyttel-

sesgrad af foderet kan fækalierne få et afvigende forhold mellem C, N og P. Fækalierne og se-

dimentet under havbrug vil normalt have en forhøjet indhold af fosfor, fordi den del af fosforet 

som stammer fra fiskeben (i fiskemel) ikke umiddelbart kan assimileres i fisk og heller ikke mi-

neraliseres i sedimentet pga. stærk binding til kalcium. Man kan derfor forvente at se en ophob-

ning af fosfor i sedimentet under havbrug med mindre havbruget ligger i et farvand hvor strøm 

og bølger jævnligt ”skyller” overfladesedimentet væk 

 

Sammen med produktionsstørrelsen er de fysiske forhold i form af vanddybde og strømforhold 

vigtige parametre der påvirker havbrugsproduktionens ”fodaftryk” i sedimentet. Tabel 2 viser 

oversigtsdata fra de 7 havbrug. Statistik for strøm i overfladen og bundvandet er udtrukket fra 

hydrodynamisk model opsat for Bælthavet og det sydlige Kattegat. I visse områder (havbrug A 

og G) er modellens opløsning ikke tilstrækkelig høj og modelresultaterne anses ikke at være 

repræsentative. Anvendelse af andre modeller (med stor rumlig opløsning) har vist middel-

strøm i en stille periode om sommeren på 0,16 m/s i overfladen ved havbrug A og meget lav 

bundstrøm grundet lagdeling om sommeren. Ved havbrug G har anvendelse af en højopløst, 

men dybdemidlet model vist gennemsnitlig hastighed om sommeren på 0,06 m/s. 

 

Tabel 2. Karakteristika af lokaliteter ved 7 havbrug, hvor sedimentdata er analyseret. Strømdata er baseret på mo-

dellerede data fra ”modelår” 2005, som er det mest repræsentative siden 2000. * kun sommerperiode 2004.  

Havbrug Dybde Middelstrøm Ekstremstrøm Produktion Net-type 

    overflade (m/s) bund (m/s) t/år   

A 15 (0,16)* 0,09* 800 ? 

B 11 0,13 0,14 300 ? 

C 11 0,13 0,20 350 ? 

D 10 0,12 0,17 300 ? 

E 11 0,10 0,09 600 ? 

F 12 0,24 0,22 2300 Nylon 

G 5-6 0,06* som i overfl. 500 Nylon 

 

 

For alle 7 havbrug er der indsamlet og analyseret glødetab (% af sedimentets tørvægt, udtryk-

ker indholdet af organisk stof) og næringsstoffer i sedimentprøver fra foråret (typisk i midten 
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af marts) inden produktionen af fisk er begyndt, og igen ved produktionsperiodens afslutning, 

typisk i oktober – november ( se Tabel 2). 

 

Forventningen er, at det organiske indhold og koncentrationen af næringsstoffer er lavest om 

foråret og i takt med at der fodres gennem sommeren øges tilførslen til og koncentrationen i 

sedimentet. Fodringen nedtrappes i november og bure og fisk fjernes i december. Sedimentet 

under havbrugene har da 3-4 måneder til at ”restituere” inden næste produktionsperiode.  

 

I forårsprøverne er der også analyseret for kobber, men med forskellig tidslig dækning ved de 

enkelte havbrug (Tabel 3).  

 

Tabel 3. Oversigt over antal analyseresultater (næringsstoffer / kobber) der indgår i de statistiske analy-

ser fordelt på havbrug og på prøver fra produktionsområder og kontrolområder. For havbrugene A-E er 

kontrolstationerne beliggende umiddelbart udenfor havbrugsområderne. For Havbrug F (og G) er kon-

trolstationerne beliggende 1000 m fra havbrugsområdet. For Havbrug G indgår data fra 2001-2012 i 

tids-trend analyse 

Havbrug Område Periode 

 
Produktion "kontrol"   

 næringsstoffer / kobber  

A 10 / 3 43 /20 2006-2011 

B 9 / 3 41 / 12 2007-2011 

C 9 / 2 32 / 8 2007-2011 

D 9 / 2 32 / 8 2007-2011 

E 9 / 2 16 / 7 2007-2011 

F 30 / 8 32 / 8 2007-2011 

G 40 / 30 Identisk med F 2006-2012 

 

De medtagne havbrug har også krav om at analysere for medicinrester i sedimentet om foråret 

for at følge en eventuel ophobning i sedimentet under havbrugene.  Prøverne er alle indsamlet 

indenfor havbrugsområdet som en blandingsprøve repræsenterende 2-flere positioner under 

burene. Der er i alt indsamlet og analyseret 39 prøver for sulfadiazin og trimethoprim og 30 

prøver for oxolinsyre indenfor perioden 2006 – 2011 ved de 7 havbrug. 

 

 

2.2 Statistiske analyser 

I analysen af data er der anvendt forskellige statistiske test for at undersøge om havbrugspro-
duktionerne påvirker sedimentets indhold af næringsstoffer indenfor og udenfor havbrugsom-
råderne ved:  

 Sammenligning af diffust påvirket sediment (fra stationer i kystvande og Bælthavet 
uden kendte punktkilder) med sediment indsamlet indenfor og omkring (kontrolområ-
der) havbrug ved anvendelse af lineær regression mellem glødetab og næringskoncen-
tration og glødetab og Cu koncentration samt test for forskelle i regressionslinjernes 
hældning og y-akse skæring ved anvendelse af co-variansanalyser (Ancova).  
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 Undersøge om der sker en sæsonmæssig akkumulering af organisk stof og nærings-
stoffer indenfor og omkring havbrug i produktionsperioden ved  

o test for forskelle af middelværdier af næringsstofkoncentrationer i sediment 
indsamlet i foråret og efteråret indenfor de enkelte havbrug; der anvendes t-
test hvis værdierne er normalfordelte og en ikke-parametrisk Mann-Whitney 
test, hvis værdierne ikke er normalfordelte 

o sammenligning af hældning og y-akse skæring i lineære regressioner mellem 
glødetab og næringsstoffer i forårs- og efterårsprøver ved co-variansanalyser 
(Ancova); disse analyser ser på det samlede datasæt fra 7 havbrug. 

 Undersøge om der sker lang-tids ændringer i sedimentets indhold af organisk stof 
(glødetab), næringsstoffer, kobber og evt. medicinrester. Trendanalyser gennemføres 
ved Keldall-Tau analyse på normaliserede data (de enkelte års data divideres med 
langtidsmiddel for perioden) 

 Effekt af produktionsstørrelse, dybde, overflade- og bundstrøm ved havbrugene på se-
dimentets indhold (overkoncentration) af kvælstof, fosfor og kobber analyseret ved 
den multivariate regressionsanalyse Partial Least Squares (PLS). 

 

2.3 Resultater 

2.3.1 Effekt af havbrugsproduktion på sedimentets indhold af næringsstoffer 
Figur 1 - 4 viser lineære regressioner mellem sedimentets glødetab og koncentration af næ-
ringsstoffer kvælstof og fosfor i havbrugsområder (indenfor og udenfor) og sammenlignelige 
områder i danske yderfjorde, kystvande og i Bælthavet i tidsperioden 2007-2011. 

N-indhold om foråret (Figur 1) 
Sedimentets koncentration af kvælstof viste en meget tæt sammenhæng til glødetabet i sedi-
mentet både i kontrolprøver indsamlet omkring havbrug og i sediment, der ikke er påvirket af 
punktudledninger (Kyst-Bælt). Hældningerne i regressionsligningerne er svagt forskellige, men 
forskellen er ikke signifikant (Ancova test). 

Sammenhængen mellem glødetab og kvælstof var endnu stærkere indenfor havbrugsområdet 
(R2 = 0,78), og regressionslinjens hældning var både lavere end diffust belastet sediment (Kyst-
Bælt) og også lavere end udenfor havbrugsområdet. Ingen af forskelle var signifikante. 

Analyserne viser, at sedimentets koncentration af kvælstof ved de syv havbrug samlet set ikke 
er påvirket af havbrugsproduktionen det og de foregående år og således ikke har en varig ef-
fekt på sammenhængen mellem sedimentets glødetab og indhold af kvælstof. 

N-indhold om efteråret (Figur 2) 
Om efteråret er sammenhængen mellem kvælstofkoncentration og sedimentets glødetab 
mindre stærk sammenlignet med om foråret, og det er gældende både indenfor og udenfor 
havbrugsområdet (lavere R2). De lavere regresionskoefficienter skyldes især prøver fra havbru-
gene B og D, der havde meget høje N-koncentrationer i forhold til glødetabet.   
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Figur 1 Lineær regression (stiplet) mellem sedimentets glødetab og koncentration af kvælstof i forårsprøver uden-
for havbrugsområder (kontrol-områder - øverst) og i prøver taget indenfor havbrugsområder ved 7 havbrug 
(nederst). Til sammenligning er vist regressioner (ubrudt linje) mellem kvælstof og glødetab i sediment fra 
kystvande, ydre fjorde og Bælthavet. Prøver fra havbrugenes kontrolområder fra 2001-2012. Prøver fra 
kyst og bælt fra 1994-2008. 

Der er en signifikant lavere hældning og større værdi af y-akse skæring i regressionen udenfor 
havbrugsområderne sammenlignet med ikke-punktkilde påvirket sediment fra yderfjorde, 
kystvande og Bælthavet (Ancova). For sedimentet inde i havbrugsområderne kunne der ikke 
påvises forskelle til regressionen for sedimentet udenfor havbrug og til ikke-punktkilde påvir-
ket sediment. Det kan skyldes, at prøvetantallet for havbrugsområderne er forholdsvist lavt og 
viser meget stor variation. Samlet set er der stærke indikationer på at der sker en begrænset 
ophobning af kvælstof (i forhold til glødetabet) i og udenfor havbrugsområderne, men at den-
ne er midlertidig og begrænset til produktionsperioden, fordi forårsprøverne ikke viste afvigel-
ser i forhold til diffust belastet sediment. 

  Kontrolområde 

  Havbrugsområde 
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Figur 2 Lineær regression (stiplet) mellem sedimentets glødetab og koncentration af kvælstof i efterårsprøver 
udenfor havbrugsområder (kontrol-områder - øverst) og i prøver taget indenfor havbrugsområder ved 7 
havbrug (nederst). Til sammenligning er vist regressioner (ubrudt linje) mellem kvælstof og glødetab i se-
diment fra kystvande, ydre fjorde og Bælthavet. Prøver fra havbrugenes kontrolområder fra 2001-2012. 
Prøver fra kyst og bælt fra 1994-2008. 

P-indhold om foråret (Figur 3) 
Sedimentets koncentration af fosfor viste en signifikant men sammenlignet med kvælstof en 
mindre tæt sammenhæng til glødetabet i sedimentet både i kontrolprøver indsamlet omkring 
havbrug og i sediment, der ikke er påvirket af punktudledninger (Kyst-Bælt). Hældningerne i 
regressionsligningerne er næsten identiske, og der er ingen forskel i hverken hældning og y-
akse skæring (Ancova test). 

Inden for havbrugsområder er fosforkoncentrationen generelt forhøjet sammenlignet med se-
diment der ikke er belastet med punktkilder (Kyst-Bælt).   Dette ses ved at fosforværdierne for 
et givet glødetab ligger over regressionslinjen for kyst-bælt. Ligeledes er hældningen af regres-

Kontrolområde 

Havbrugsområde 
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sionslinjen for havbrugssediment stort set ikke signifikantforskellig fra 0 og med en forklarings-
grad på 7 %. Dette indikerer en varig ophobning af fosfor der ikke omsættes og ikke har sam-
menhæng til det organiske stof. Især for sediment fra havbrugsområdet er der stor forskel 
mellem de enkelte havbrug; f.eks. der ses ikke ophobning af fosfor i havbrugsområdet ved 
havbrugene A, B og E. 

Analyserne viser, at fosfor indholdet i sedimentet udenfor havbrugsområderne ved de syv 
havbrug samlet set ikke er påvirket af havbrugsproduktionen det og de foregående år og såle-
des ikke sker en varig ophobning af fosfor omkring havbrugene, mens der sker en varig ophob-

ning af fosfor i sedimentet under 4 ud af 7 havbrug.  

 

 

Figur 3 Lineære regression (stiplet) mellem sedimentets glødetab og koncentration af fosfor i forårsprøver udenfor 
havbrugsområder (kontrol-områder - øverst) og i prøver taget indenfor havbrugsområder ved 7 havbrug 
(nederst). Til sammenligning er vist regressioner (ubrudt linje) mellem kvælstof og glødetab i sediment fra 
kystvande, ydre fjorde og Bælthavet. Prøver fra havbrugenes kontrolområder fra 2001-2012. Prøver fra 
kyst og bælt fra 1994-2008. 

Kontrolområde 

Havbrugsområde 
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P-indhold om efteråret (Figur 4) 
Om efteråret er sammenhængen mellem fosforkoncentration og sedimentets glødetab uden 
for havbrugsområderne sammenlignelig (hældning) med diffust-påvirket sediment, men ni-
veauet ligger ca. 20 % højere. Dette tolkes som en yderligere berigelse med fosfor hidrørende 
fra foderet. Inden for havbrugsområderne er koblingen mellem glødetab og fosfor ringe med 
en forklaringsgrad på 13 %. Berigelsen med fosfor i forhold til glødetab ses især ved havbrug G 
og i mindre grad ved havbrug E. Berigelsen ved disse stationer hænger antagelig sammen med 
lavere maksimal strømhastighed ved bunden (se Tabel 2). 

 

 

Figur 4 Lineære regression (stiplet) mellem sedimentets glødetab og koncentration af fosfor i efterårsprøver uden-
for havbrugsområder (kontrol-områder - øverst) og i prøver taget indenfor havbrugsområder ved 7 havbrug 
(nederst). Til sammenligning er vist regressioner (ubrudt linje) mellem kvælstof og glødetab i sediment fra 
kystvande, ydre fjorde og Bælthavet. Prøver fra havbrugenes kontrolområder fra 2001-2012. Prøver fra 
kyst og bælt fra 1994-2008. 

 

Kontrolområde 

Havbrugsområde 
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2.3.2 Sæsonvariation i sedimentets glødetab og næringsindhold i og omkring 
enkelte havbrug 
Analyserne baseret på det samlede datamateriale viste betydelige forskelle i den sæsonmæs-
sig berigelse af sedimentet ved de enkelte havbrug. I dette afsnit undersøges eventuelle sæ-
sonforskelle opgjort på enkelte havbrug og der undersøges også om der er forskelle mellem 
havbrugsområderne og ”kontrol-områderne” udenfor havbrugene. 

I tabel 4 er vist en oversigt af den gennemsnitlige sæsonberigelse af sedimentets glødetab 
(LOI), af kvælstof og af fosfor. Berigelsen er beregnet ved forholdet mellem sedimentkoncen-
trationer om efteråret divideret med koncentrationen om foråret det samme år og for de 
samme stationer. For 6 havbrug (A-F) gennemførtes testen som parrede t-test. Ud af 21 test (7 
havbrug x 3 variable) havde 15 i middel højere koncentrationer om efteråret end om foråret, 
men ”kun” i 6 tilfælde var berigelsen signifikant (tot-P, ved havbrug C, glødetab og tot-N ved 
havbrug D, tot-N ved havbrug F, GT og tot-P ved havbrug G). I 4 tilfælde var middelværdien af 
koncentrationer lavest om efteråret og i 2 tilfælde var denne forskel signifikant (tot-N og tot-B 
ved havbrug B) 

Tabel 4. Forhold i koncentration of glødetab (GT), total-kvælstof og total-fosfor mellem efterårs- og forårsprøver (ef-
terårsværdier divideret med forårsværdier fra samme stationer) ved 7 havbrug. Oversigt over antal analyse-
resultater (næringsstoffer / kobber) der indgår i de statistiske analyser fordelt på havbrug og på prøver fra 
produktionsområder og kontrolområder. For havbrugene A-E er kontrolstationerne beliggende umiddelbart 
udenfor havbrugsområderne. For Havbrug F (og G) er kontrolstationerne beliggende 1000 m fra havbrugs-
området. P-niveau under 0,05 anses for signifikant; >0,05 – berigelse af glødetab og næringsstofkoncentra-
tion ikke er signifikant 

Havbrug Produktion GT tot-N tot-P periode antal år prøver/år Statistik 

  t/år  ---- Efterår/Forår ----- start       

A 800 1,159 1,070 1,411 2006 5½ 2 x 5 
 

  
> 0,05 > 0,05 > 0,05  

  
parret t-test 

B 300 0,762 0,746 0,718 2007 3½ 2 x 5 
 

  
> 0,05 0,027 0,025  

  
parret t-test 

C 350 1,588 1,081 1,546 2007 4½ 2 x 5 
 

  
> 0,05 > 0,05 0,028  

  
parret t-test 

D 300 2,323 2,458 1,462 2007 4½ 2 x 5 
 

  
0,040 0,005 > 0,05  

  
parret t-test 

E 600 2,338 1,735 1,704 2007 4½ 2 x 5 
 

  
> 0,05 > 0,05 > 0,05  

  
parret t-test 

F 2300 0,79 1,41 0,982 2007 4 2 x 8 
 

  
> 0,05 0,048 > 0,05  

  
parret t-test 

G 500 1,700 1,690 4,193 2006 5 Var. 
     0,015 > 0,05 0,0001      uparret 

 

Det varierende billede tolkes som resultat af betydelige rumlige forskelle indenfor og udenfor 
havbrugsområderne og vanskeligheden med at ramme præcist de samme positioner ved hver 
indsamling.  
 
Tabel 5 viser resultatet af test hvor det samlede datamateriale er analyseret for sæsonvariati-
on i 2 grupper; kontrolområder (uden for havbrugsområder) og indenfor havbrugsområderne. 
Det kan ses at der gennem produktionssæsonen for alle 7 havbrug under ét sker en berigelse 
af sedimentet med både kvælstof og fosfor (men ikke en berigelse af glødetabet) i både hav-
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brugsområderne og også i kontrolområderne. Berigelsen er forholdsmæssigt størst og mest 
signifikant i havbrugsområderne. Det kan også bemærkes, at havbrugsområderne både forår 
og efterår har et lavere glødetab og lavere kvælstofkoncentrationer end havbrugenes kontrol-
områder, mens koncentrationen af fosfor er højere i havbrugsområderne. Dette tyder på, at 
kontrolområderne set under ét antagelig ikke er repræsentative for de fysiske forhold ved 
havbrugsområderne. Men data viser også, at fosfor reelt er beriget i havbrugsområderne, fordi 
koncentrationerne er højere på trods af lavere glødetab.  

 

Tabel 5. Test for forskelle i koncentration af glødetab (GT), total-kvælstof og total-fosfor i forårs- og efter-
årsprøver i kontrolområder og havbrugsområder. Signifikante forskelle baseret på Mann-Whitney 
test er vist med kursiv og fed font. 

  Sediment Forår Efterår M-W test 

 
GT % af TV 3,41 3,93 > 0,05 

Kontrolområde Tot-N mg/kg TV 1814,5 2386,8 0,006 

 
Tot-P mg/kg TV 515,8 821,3 0,04 

antal prøver     89 104   

 
LOI % af TV 2,68 2,89 > 0,05 

Havbrugsområde Tot-N mg/kg TV 1194,0 1753,0 0,0001 

 
Tot-P mg/kg TV 624,5 1153,1 0,004 

antal prøver     62 58   
 

2.3.3 Tidslig udvikling i sedimenternes indhold af glødetab og næringsstoffer 
ved 6 havbrug 
Fem havbrug (A – E, G) er undersøgt for tidslig udvikling i sedimenternes indhold af glødetab 
og næringsstoffer ved positioner indenfor havbrugsområderne og ved prøvetagningspositioner 
(umiddelbart) uden for havbrugsområderne dækkende perioden 2006-2011 for havbrug A-E, 
og 2001-2012 for havbrug G. Da der ved havbrugene A-E er der indsamlet på én position cen-
tralt i havbrugsområdet og på 4 positioner udenfor, vil effekten af kontrolstationer komme til 
at dominere billedet.  

For hver position og sæson er der beregnet et gennemsnit for glødetab, kvælstofkoncentration 
og fosforkoncentration, og disse gennemsnit er efterfølgende divideret op i tidsserien af analy-
sedata fra de respektive stationer og sæson. Herefter er der beregnet gennemsnit for de 5 sta-
tioner opgjort på sæson og år. Hvert punkt i Figur 5 repræsenterer således et gennemsnit af 5 
enkelttal som er normaliseret. Ved denne fremgangsmåde elimineres effekten af eventuelle 
forskelle, der knytter sig til lokale forhold (f.eks. forskelle i dybde) ved prøvepositionerne. 

Resultaterne afbildet i Figur 5 peger på at der ikke er sket en tidslig udvikling over de seneste 
5-6 år ved de 5 havbrug. Variationen mellem årene er stor, især i prøver fra efteråret. Ved prø-
vetagningen i efteråret 2008 var analyseværdierne for kvælstof og til dels fosfor meget høje, 
mens glødetabet var forholdsvist lavt. 

Sedimentdata fra havbrugene A-E gør det ikke muligt til at afgøre om der sker ændringer i se-
dimentkoncentrationer over tid. Hertil er variationen for stor. De korte tidsserier kan derfor ik-
ke underbygge konklusionerne i afsnit 2.3.1, nemlig at der tilsyneladende sker en ophobning af 
fosfor i sedimentet under havbrug. En indlysende årsag er, at 80 % af data vist i Figur 5 er fra 
positioner der ligger umiddelbart udenfor havbrugsområderne og derfor ikke påvirkes, som 
hvis alle prøver var indsamlet under fiskenettene.  
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Figur 5 Tidslig variation i glødetab (LOI), koncentration af kvælstof og fosfor ved havbrugene A – E opdelt på sæson. 

 

Der foreligger en længere tidsserie (2001-2012) med bestemmelse af næringsstoffer i sedi-
mentet ved havbrug G (Figur 6). Ved dette havbrug er koncentrationer af glødetab og tot-
fosfor om foråret reduceret signifikant (Kendall-Tau koeff: - 0,47 (GT); - 0,35) gennem perio-
den, mens variationen i tot-kvælstof ikke viser nogen tidslig udvikling. Reduktionen gennem 
perioden udgør 60 % for glødetabet og 50 % for tot-fosfor. Årsagen til den generelle forbedring 
i sedimentkvaliteten ved havbrug G kendes ikke, men kan hænge sammen med en forbedring 
af foderkvaliteten og/eller en bedre foderudnyttelse.  
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Figur 6 Tidslig variation i glødetab (GT), koncentration af kvælstof og fosfor ved havbrug G om foråret. 
Enkelt-værdier er baseret på gennemsnit af 2 puljede prøver der igen består af op til 5 del-
prøver, alle indsamlet inden for havbrugsområdet. 

 

2.3.4 Effekt af havbrugsproduktion på kobberindhold i sedimentet 
Kobber anvendes som anti-begroningsmiddel i havbrug. Nettene imprægneres med kobber-
holdig maling (ofte i form af Cu2O) inden udsætning om foråret. Kobber frigives langsomt i op-
løst form fra nettets overflade og derved reduceres begroning med alger og blåmuslinger, men 
der er også tilfælde med afskalninger af kobbermalingen fra net. Disse malingstykker sedimen-
terer hurtigt og aflejres i sedimentet under havbrugene, mens der sker en fragmentering. 
Sammen med kobberindhold i fiskefækalier er afskallet maling antagelig den vigtigste kilde til 
forhøjede kobberkoncentrationer i sedimenter under havbrug.  

For nærværende (2012) anvendes 2 forskellige net materialer i havbrug, flettet net i nylon og 
monofil net ”Dynema”. Pga. langt mindre overflade er kobberforbruget – og dermed også ta-
bet til miljøet – ved anvendelse af Dynema net kun en 1/5 af forbruget i net med de gamle net 
materialer (DHI 2008). Flere danske havbrugere har udskiftet og de øvrige er i færd med at ud-
skifte nylon-net med Dynema-net, i takt med at nylonnettene udfases pga. slitage. Tilførsel af 
kobber til sedimentet fra havbrug vil derfor blive reduceret markant indenfor 3-5 år. 

Kobber og andre tungmetaller bindes stærkt til lerpartikler og til organisk stof. Indholdet af 
kobber i sedimentet vil derfor variere lineært med sedimentets glødetab i diffust påvirket se-
diment. Variationen er dog betydelig måske pga. ukendte punktkilder og et varierende indhold 
af lerpartikler i sedimentet. Sediment indsamlet i danske kystvande, yderfjorde og Bælthavet i 
områder med samme variation i dybde som ved havbrug (5-16 m) og med sammenligneligt 
glødetab som ved havbrugenes ”kontrolstationerne” har kobberkoncentrationer der varierer 
lineært med sedimentets glødetab og med en hældning på 0,21 mg Cu/g organisk stof (Figur 
7). Kobberkoncentrationen i sediment fra havbrugenes kontrolområder varierede tilsvarende 
med glødetabet, men med større variation omkring regressionslinjen. Variansanalysen (Anco-
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va) viste dog at der ikke var forskel på de to datasæt, og det må konkluderes at kontrolstatio-
nerne udenfor havbrugsområderne generelt ikke viser forhøjede kobberkoncentrationer. Det 
skal understreges af kontrolområderne ved havbrugene A til E ligger umiddelbart udenfor hav-
brugsområderne. 

Sedimentet indenfor havbrugsområder viste langt mere varierende og højere koncentrationer 
af kobber samt en 4 gange højere hældning på regressionslinjen (Figur 7 nederst).  

 

 

Figur 7 Scatter-plot og lineære regression (stiplet) mellem sedimentets glødetab og koncentration af kobber uden-
for havbrugsområder (kontrol-områder - øverst) og i prøver taget indenfor havbrugsområder ved 7 havbrug 
(nederst). Til sammenligning er vist regressioner (ubrudt linje) mellem kobber og glødetab i sediment fra 
danske kystvande, ydre fjorde og Bælthavet. Den vandrette gule linje markerer sedimentkvalitstskriteriet 
ERL der angiver en øvre grænse for koncentrationer, der ikke anses at skade bundlevende dyr, mens den 
røde linje markerer sedimentkvalitets kriteriet ERM. Sediment med kobberkoncentrationer der ligger mel-
lem ERL og ERM kan forventes at påvirke bundfaunaen (se Tabel 6).  

 

  Kontrolområde 

  Havbrugsområde 
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Der findes endnu ikke et kvalitetskriterium for kobber i sediment i Danmark. Kobber-forurenet 
sediment kan dog vurderes i forhold til toksikologisk baserede grænseværdier fastsat på basis 
af mere end 40.000 sammenhørende datasæt for kobberindhold i sedimentet på den ene side 
og sammensætning af bundfauna og/eller resultat af toksicitetstest med sediment på den an-
den side (se faktabox). 

Faktabox: sedimentkvalitetskriterier for kobber 

I en oversigtsartikel fra 2002 (Burton 2002) blev der opregnet 11 forskellige (nationale og inter-

nationale) kriterier der afgrænser uforurenet/uproblematiske indhold af hvert tungmetal i sedi-

mentet, 7 forskellige kriterier der afgrænser middel-forurenet/problematiske indhold metaller og 

4 kriterier som afgrænser sediment med ekstrem forurening, dvs. der eksisterer 22 forskellige 

sedimentkvalitetskriterier for kobber.  De mest almindeligt anvendte effekt-baserede er ERL (Ef-

fect Range Low) og ERM (Effect Range Medium) udviklet af NOAA (Buchman 2008). ERL og 

ERM er baseret på samtidige analyser af bundfauna og sedimentets indhold af forureninger. 

For kobber viste 9% af bundprøverne forringet kvalitet af de gravende bunddyr, hvis kobberkon-

centrationen lå under 34 mg Cu/kg sediment (ERL), mens 84% af prøverne havde forringet fau-

nakvalitet, hvis kobberkoncentrationen lå over 270 mg/kg sediment (ERM). For prøver med 

kobberindhold mellem ERL og ERM var der effekter i 29 % af prøverne. I mange sedimenter 

forekommer forurenende stoffer samtidigt i lave, middel eller høje koncentrationer, og alle toksi-

ske stoffer bidrager til de biologiske effekter i sedimentet Det indebærer, at en kobberkoncentra-

tion på 34 mg Cu/kg TV ikke automatisk betyder en sandsynlighed for effekter på bunddyrssam-

fundet på 9 %, fordi der i de samme prøver også kan forekomme højere koncentration af andre 

forurenende stoffer, der også vil bidrage til toksiciteten. Under havbrug er kobber normalt det 

eneste tungmetal der forekommer i forhøjede koncentrationer. 

 

 

Tabel 6. Sedimentkvalitetskriterier ERL og ERM for kobber og sandsynligheder for effekter på bunddyr 
hvis kriterierne overskrides. 

         < ERL >__ < ERM > 

mg Cu/ kg TV  34  270  

Effekt-
sandsynlighed 

9,4%  29,1%  83,7% 

 

Den svage kobling mellem koncentrationen af kobber og glødetab under havbrug, med store 
rumlige variationer indenfor det enkelte havbrugsområde, f.eks. ved Havbrug G (Figur 7 ne-
derst; Tabel 7) indikerer, at forhøjede kobberkoncentrationer forekommer som punktvis anta-
gelig som malingpartikler. 

I datasættet for diffust belastet sediment oversteg kobberkoncentrationen ERL i 1,2 % af prø-
verne, mens sedimentet i havbrugenes kontrolområder i gennemsnit overskred grænsen i 8 % 
(uvægtet) og 6% (vægtet) af prøverne, men med store variationer mellem havbrugene (0 % til 
25 %). Ingen prøver fra havbrugenes kontrolområder eller fra ”kyst-bælt” overskred ERM vær-
dien på 270 mg Cu/kg TV.  
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Tabel 7. Forekomst (i %) af koncentrationer over ERL (34mg Cu/kg TV) og over ERM (270 mgCu/kg TV) 
for kobber i sediment. Uvægtet gennemsnit er baseret på alle analyserede prøver; i de vægtede 
gennemsnit vejer alle havbrug ens uanset antal prøver. 

 

 
> ERL > ERM 

 Kyst-Bælt 1,2% 0% 
K

o
n

tr
o

lo
m

rå
d

er
 

A 14% 0% 

B 0% 0% 

C 25% 0% 

D 0% 0% 

E 0% 0% 

F 0% 0% 

G - 
 Gns. Kontrol (uvægtet) 

Gns. Kontrol (vægtet) 
8% 
6% 

0% 
0% 

H
av

b
ru

gs
o

m
rå

d
er

 A 33,3% 0% 

B 0% 0% 

C 0% 0% 

D 0% 0% 

E 0% 0% 

F 12,5% 0% 

G 30% 0% 

Gns. Havbrug (uvægtet) 
Gns. Havbrug (vægtet) 

22% 
11% 

0% 
0% 

 

Inden for havbrugsområderne var der overskridelser af ERL værdien på 34 mg Cu/ kg TV i 22 % 
af prøverne (baseret på uvægtet gennemsnit dvs. alle prøve vejer ens) og i 10% af prøverne 
baseret på vægtet gennemsnit (= alle havbrug vejer lige meget uanset antal sedimentprøver 
der indgår i dataanalysen). Som for kontrolområderne var der betydelig variation mellem hav-
brugene (0 % til 33 %) (Tabel 7).  

Nyere undersøgelser har vist zink- og kobberholdige partikler fra bådmaling er tilgængelige for 
og optages i bunddyr, der graver i og æder sedimentet (Gammon et al. 2009, Jones & Turner 
2010, Turner 2009, Turner et al. 2008), mens der endnu ikke foreligger sammenlignende toksi-
citetstest, hvor kilderne til kobberforurening er forskellige (begroningshæmmende maling vs. 
spildevandsudledning). Det må antages, at efter findeling og mobilisering vil kobberet gradvist 
blive en mere integreret del af sedimentet og indgå i processer så som binding til lerpartikler 
og organisk stof samt optag i dyr og planter. Der betyder, at sediment med forhøjede koncen-
trationer under havbrug må vurderes efter samme retningslinjer som sediment med en mere 
”homogen” fordeling af forhøjede koncentrationer.  

2.3.5 Effekt af havbrugsproduktion på medicinindhold i sedimentet 
Som en del af havbrugernes egenkontrol analyseres sedimentet under havbrug jævnligt for 
indhold af medicin, nemlig de tre akvakultur-mediciner sulfadiazin, trimethoprim og oxolinsy-
re, som er godkendt til anvendelse i danske havbrug. Analyserne baseres på sammenstukne 
delprøver af overfladesediment fra flere positioner inden for havbrugsområdet. Der foreligger 
39 analyseresultater for sulfadiazin og trimethoprin, og 30 analyseresultater for oxolinsyre for-
delt på de 7 havbrug. Der blev påvist oxolinsyre ved havbrug B i alle 5 år der er analyseret, med 
koncentrationer mellem 27 og 51 µg/ kg TV. For de øvrige havbrug og mediciner er der ikke 
påvist koncentrationer som ligger over detektionsgrænserne. Med undtagelse af havbrug B 
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(med konstant lave detektionsgrænser) varierede detektionsgrænsen betydeligt (op til en 10-
faktor) mellem havbrugene, mens den tidslige variation i detektionsgrænser inden for de en-
kelte havbrug var mindre, typisk en 2-faktor. Med så stor variationsbredde i detektionsgræn-
serne giver det ikke mening at sammenligne medicinniveauer på tværs af havbrug, og man ved 
heller ikke om selv de laveste anvendte detektionsværdier er relevante eller tilstrækkelige for 
at beskytte miljøet mod resistensudvikling i mikrofloraen.  Vanskeligheder med at tolke data 
kan være årsagen til at rutinemæssig overvågning af medicinrester i sedimenter ikke er ud-
bredt og heller ikke indgår i overvågningen i de største producentlande.  

 

Tabel 8. Fund af medicinrester i sediment under havbrug (x/) i forhold til antal gennemførte analyser (/y). 
Variationsbredde i detektionsgrænser (DL) vist for de 3 mediciner.  

Havbrug Sulfadiazin Trimetoprim Oxolinsyre 
 A 0 / 3 0 / 3 0 / 3 
 B 0 / 5 0 / 5 5 / 5 
 C 0 / 3 0 / 3 0 / 3 
 D 0 / 3 0 / 3 0 / 3 
 E 0 / 2 0 / 2 0 / 2 
 F 0 / 12 0 / 12 0 / 7 
 G 0 / 11 0 / 11 0 / 7 
 DL (µg/kg TS) 3-100 1-100 10-100  

 

2.3.6 Indflydelse af produktionsstørrelse, dybde, og strømforhold på havbruge-
nes fodaftryk i sedimentet. 
Som det fremgår af de overstående afsnit er der store variationer mellem graden af påvirkning 
ved de forskellige havbrug. I dette afsnit analyseres effekterne af strømhastighed ved overfla-
de og bund, dybde samt produktionens størrelse på afvigelser mellem sedimenternes indhold 
af glødetab, kvælstof og fosfor i havbrugsområdet og i kontrolområder/fjord-bælt data (Tabel 
9). 

PLS-”Partial Least Squares-Projection to Latent Structures” er anvendt ved analysen. PLS er en 
multivariat metode, som adskiller sig fra de beslægtede multi-variate metoder så som Principal 
Component Analyse (PCA) og Multi Dimensiocal Scaling (MDS) ved at fokusere på den bedst 
mulige beskrivelse af responsvariable (= forskelle mellem havbrugs- og kontrolområde) ud fra 
de styrende forhold (strømhastigheder, dybde, størrelse af den årlige produktion) mens PCA 
især fokuserer på at forklare variationen i observationerne af f.eks. fosfor, kvælstof og gløde-
tab i sedimentet.  

Inden analyserne blev både potentielt styrende variable (x-matrice) og responsvariable (y-
matrice) undersøgt for varianshomogenitet. Det viste sig, at kobberkoncentrationer ikke var 
normalfordelte. Inden PLS analyserne blev disse koncentrationer log-transformerede sammen 
med de potentielt styrende variable. Analyser af glødetab, tot-kvælstof og tot-fosfor blev gen-
nemført uden transformation af data.  

Betydningen af de forskellige potentielt styrende variable blev undersøgt ved krydskorrelation 
og ved selektivt at fjerne/inkludere enkeltvariable (”leave-one-out jack-knifing”) og maksimere 
den enkelte PLS models forklaringsgrad. Generelt blev kun x-variable med enkeltbidrag over 4 
% til en samlet model inkluderet. 
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De enkelte responsvariable blev kun inkluderet i PLS modellerne, hvis forklaringsgraden var 
større end 20 % ved 2 PLS komponenter.  

Da de potentiel styrende hydrografiske forhold baserer sig på ét datasæt for et ”normalår” 
(2005) gennemførtes analyserne baseret på årsgennemsnit af sæson- og havbrugsopdelte da-
ta.  

Det samlede datasæt 2 (sæson) x 7 (havbrug), hvor sæsondata blev analyseret særskilt. 

 

Tabel 9. Oversigt over x- og y-variable undersøgt i PLS modeller for at forklare variationen i havbrugspro-
duktionens aftryk i sedimentet 

X-variable Y-variable 

Produktionsstørrelse  

Dybde  

Gns. overfladestrøm 

Afvigelse mellem kontrol- og havbrugs-
område: 

(HavbrugGT, N, P, Cu - KontrolGT, N, P, Cu) / 
Kontrol GT, N, P, Cu 

Gns. og ekstrem bundstrøm  

Gns. og ekstrem bundstrøm
2
  

 

Effekt af produktion og de fysiske forhold på havbrugenes fodaftryk efter produk-

tionssæsonen 
PLS-modellernes evne til at forklare forskelle i kobber og glødetab mellem havbrugsområde og 
kontrolområde var lav, under 25 %, og der blev ikke udviklet PLS-modeller for disse variable  

Modeller til forklaring af forskelle i koncentrationen af kvælstof og fosfor mellem havbrugsom-
råder og kontrolområder kunne samlet forklare omkring ca. 1/3 af den totale variation i kvæl-
stof og ca. halvdelen af den totale variation i total fosfor (Figur 8). Den forholdsvist lavere for-
klaringsgrad for kvælstof kan hænge sammen med en mere effektiv absorption af kvælstof i 
foderet sammenlignet med fosfor. Der var 2 signifikante PLS-komponenter og 4 signifikante x-
variable:  

o Variationen i produktionstørrelsen bidrog til at forklare 6 % af variationen i tot-N og 14 
% af tot-P variationen, således at en større produktion alt andet lige fører til en større 
forskel mellem kontrolområde og havbrugsområde. 

o Variationen i den gennemsnitlige overfladestrøm i produktionsperioden kunne forklare 
8 % af forskellen mellem tot-N og tot-P i og uden for havbrugsområdet, således at en 
højere middelstrøm reducerer forskellen mellem havbrugsområde og kontrolområde 
fordi fækalier spredes over et større område under nedsynkning hvis middel strømha-
stigheden er høj.  

o Variationen i ekstrem bundstrøm (97,5-percentil) i produktionsperioden kunne forkla-
re 9 % og 15 % af forskellen mellem tot-N og tot-P, henholdsvis. Selv en kortvarig høj 
bundstrøm kan ophvirvle og borttransportere den fine fraktion af sedimentet. Herved 
reduceres koncentrationen af næringsstoffer i sedimentet.  
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o Kvadratet af ekstrem bundstrøm indgik i den 2-PLS komponent med bidrag på 10 % og 
14 % til forklaring af forskelle i næringskoncentrationer mellem havbrugsområde og 
kontrolområde (samme forklaringsmekanisme som overfor). 

o Forskelle i dybde mellem havbrugsområder havde ikke betydning for forskelle mellem 
havbrugsområde og kontrolområde. Det kan skyldes, at variationen i dybde mellem 
havbrugene var begrænset. 

Samlet kunne forskelle i strømforholdene forklare 27 % af variationen i N-forholdene og 37 % 
af variationen i P-forholdene i sedimentet, mens produktionen kunne forklare 8 til 14 % af va-
riationen i sedimentets indhold af næringsstoffer. En forholdsvist stor betydning af strømha-
stighed for sedimentvariable såsom næringsstoffer, sulfidindhold og sammensætning af bund-
fauna er også vist i tværgående undersøgelser fra Norge, Canada og Scotland (Carroll et al. 
2003, Chang og Page 2011, Wells 2007). Nogle af disse undersøgelser viste også, at produkti-
onsstørrelsen og især ”hvileperioder” (uden havbrugsproduktion) havde betydning for sedi-
mentforholdene.  

At modellerne for fosfor og kvælstof i sedimentet ”kun” kan forklare op til halvdelen af variati-
onen mellem havbrugene viser, at der er flere forhold og processer fra fækalierne forlader net-
tene til der indsamles og analyseres sediment under og omkring havbrugene som ikke er til-
strækkelig kendt og ikke umiddelbart kan kvantificeres. Ved havbrug i Middelhavet er 
tætheden af vilde fisk bestemt til at være op til 60 gange højere end udenfor havbrug (Felsing 
et al. 2005), og i forsøg ved havbrug i Australien skete der ikke akkumulering af organisk stof 
og næringsstoffer i sedimentet under havbrug hvor vilde fisk havde fri adgang, mens der skete 
akkumulering i sedimentet, hvis det var afskærmet ved indhegning (Valle et al. 2007). Det er 
sandsynligt, at vilde fisk også bidrager til at ”fjerne” organisk stof og næringsstoffer ved at kon-
sumere fækalier fra sedimentet under danske havbrug. Der vil være forskelle i betydningen af 
en sådan ”mekanisme” mellem de forskellige havbrug ligesom man også kan forvente år-til-år 
variationer i vilde fisks påvirkning ved det enkelte havbrug.  

En betydelig, men varierende udnyttelse af det organiske stof fra vilde fisk og mobile bunddyr 
kan sammen med strømforhold være årsagen til at produktionsstørrelsen har så ringe indfly-
delse på havbrugenes aftryk i sedimentet.  
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Figur 8 Relativ betydning af styrende forhold til forklaring af forskelle i sedimentets koncentration of tot-
N (øverst) og tot-P (nederst) mellem havbrug og kontrolområder. Baseret på efterårsprøver. Pi-
lenes retning angiver om x-variablen øger (↑) eller reducerer (↓) forskelle mellem havbrugsom-
råde og kontrolområde. 

 

3 KONKLUSION 

Dataanalyserne viser, at havbrugsproduktion har en målelig og signifikant påvirkning af sedi-
mentet under havbrug, især med forhøjede koncentrationer af fosfor og kobber. 
 

o Koncentrationen af fosfor, men generelt ikke kvælstof øges under produktionsperio-
den fra april til november. 

 
o Ved nogle havbrug placeret i områder med lave strømhastigheder sker der længereva-

rende berigelse af sedimentet med fosfor og kobber. Disse overkoncentrationer ”fjer-
nes” ikke hvert år i den vind- og strømrige vinterperiode når burene er inddraget. 

 
o Ved havbrug placeret i områder med gode strømforhold ”skylles” overkoncentrationer 

af næringsstoffer i næringsstoffer bort under vinterperioden. 
 



 

 

DAK/sediment/dhi/flm  
22 

DHI 

 

o Ved et havbrug med lang tidsserie (2001-2012) af sedimentdata er der sket signifikant 
reduktion i sedimentets organiske indhold og indhold af fosfor. Ved andre havbrug 
med kortere tidsserier (2006/7 – 2011) kunne der ikke påvises tidslige ændringer 

 
o Koncentrationen af kobber i sedimentet under havbrug - men ikke uden for havbruge-

ne - er forhøjet med større fundprocenter over internationale grænseværdier end se-
diment uden for havbrug og i sediment udsat for diffus påvirkning. 

 
o Medicinrester i sedimentet er ikke et generelt problem i sedimentet ved danske hav-

brug; i ét havbrug ud af syv havbrug er der påvist oxolinsyre ved alle 5 år hvor der er 
indsamlet prøver. Ved de øvrige 6 havbrug der indgår i undersøgelsen er der ikke på-
vist medicinrester i sedimentet (39 prøvetagninger).  

 
 

 

4 ANBEFALINGER 

o De gennemførte dataanalyser giver anledning til at revidere den eksisterende egen-
kontrol af sedimentforholdene.  

o Sediment glødetab, kvælstof, fosfor bør kun analyseres om foråret, fordi de sæ-

sonbetingede overkoncentrationer alligevel ”forsvinder” hver vinter). Analyserne 
gennemføres i sammenstukne delprøver (mindst 6) som udtages med dykker ved ned-
presning af rør (5 cm indre diameter) i sedimentet. De 6 delprøver udtages indenfor et 
areal på 5 x 5 m. På større dybde kan prøverne tages med Kajak rør fra overfladen. 
Overfladeprøver (0-3 cm) fra de 6 rør puljes og sendes til analyse. Forstyrrede prøver 
med ophvirvlning af overfladesediment i rørene anvendes ikke.  

o Kobber bør analyseres i sammenstukne delprøver (mindst 6) hvert 2. år ved samme 
metode som ved udtagning af prøver til næringsanalyser Det er vigtigt at kunne doku-
mentere at belastningen reduceres når erhvervet er gået over til Dynema. 

o Medicinanalyser reduceres ved havbrug hvor medicin ikke er påvist i løbet af de sene-
ste 6 år (analyseres hvert 5. år) 

o Der bør stilles specifikke krav til analyselaboratorierne mht. detektionsgrænser for næ-
ringsstoffer 
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