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Kvælstof og fosfor er de to væsentligste næringsstoffer for produktionen af 
organisk materiale. En øget udledning af næringsstofferne resulterer i forhø-
jede næringsstofkoncentrationer i vandet, som i vækstperioden, hvor der er 
tilstrækkeligt lys, øger planteproduktionen. Den større produktion fører til 
øget sedimentation af organisk materiale med større iltforbrug i bundvandet 
til følge.  Iltforbruget kan resultere i iltsvind. Produktionen i vandsøjlen vil 
desuden føre til større biomasse af planteplankton, mere uklart vand og ud-
skygning af vegetationen på bunden. Samlet fører for mange næringsstoffer 
til radikale ændringer af kystnære marine økosystemer, som taber biodiver-
sitet, produktion af spisefisk, rekreativ værdi og evne til at omsætte og fjerne 
kvælstof.   

Udledningen af kvælstof er specielt et problem i marine områder. I fersk-
vand er fosfor hovedsageligt det begrænsende næringsstof, da der generelt 
er overskud af kvælstof og ydermere kan kvælstoffikserende cyanobakterier 
kompensere for eventuelt manglende kvælstof ved at fiksere frit kvælstof fra 
atmosfæren. Bortset fra den brakvandende Østersø gælder dette ikke i de 
marine områder. Her er saltholdigheden for høj til at cyanobakterier kan tri-
ves (Conley et al. 2009). Skiftet fra fosfor til kvælstof som primært begræn-
sende næringsstof sker nederst i ferskvandssystemer og i fjordene. Fjordene 
repræsenterer derfor overgangszoner, hvor både fosfor (forår) og kvælstof 
begrænset produktionen.  

Data indsamlet som led i det nationale og de regionale marine overvåg-
ningsprogrammer dokumenterer de ovenfor beskrevne effekter af kvælstof-
udledninger til de marine områder. Samme forhold er beskrevet overalt i 
verden, hvor der er høj befolkningstæthed og/eller intensivt landbrug.  

Effekter på planktonalger 
I de indre danske farvande er biomassen af planteplankton siden 1980erne 
faldet med reduktionerne i tilførsler af kvælstof (Henriksen 2009). Der er en 
signifikant sammenhæng mellem koncentrationerne af klorofyl a (et indirek-
te mål for biomassen af planteplankton) og kvælstoftilførslerne i 35 fjorde og 
kystnære områder (Carstensen & Henriksen 2009), og hyppigheden af plan-
teplanktonopblomstringer i en række fjorde og i Kattegat kan knyttes til 
kvælstoftilførslerne (Carstensen et al. 2007). Både planteplankton biomasse 
og frekvens af opblomstringer indgår i Vandrammedirektivets biologiske 
kvalitetselement ”planteplankton”.  

Effekter på bundvegetation 
Kvælstoftilførslen regulerer makroalgernes dækningsgrad på hård bund bå-
de i de åbne farvande (Dahl & Carstensen 2008) og i de kystnære områder 
(Carstensen et al. 2008). Øgede kvælstoftilførsler medfører forhøjede plante-
planktonbiomasser og ringere lysforhold for makroalgerne. Samtidigt redu-
ceres dybdeudbredelse af bevoksninger med høj dækningsgrad, og påvirker 
dermed bevaringsstatus for arter, der er karakteristiske for naturtypen 
”rev”, der er en af naturtyperne, der skal beskyttes i Natura 2000-områder. 
På tilsvarende vis vil forringede lysforhold forårsaget af øgede kvælstoftil-
førsler betyde, at ålegræssets dybdegrænse rykkes ind på lavere vand og det 
potentielle udbredelsesområde indskrænkes (Markager et al. 2010). Der er 
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også andre faktorer, der bidrager til ålegræssets udbredelse. Ålegræsengene 
tjener som vigtige habitater for bentiske invertebrater og fiskeyngel. 

Effekter på iltforhold 
Iltsvind opstår når iltforbruget i en længere periode har oversteget ilttilførs-
len i bundvandet. Vejrforholdene har stor betydning for udviklingen af ilt-
svind og kan i væsentlig grad forklare forskelle i udbredelsen og styrken af 
iltsvind fra år til år. Generelt er iltkoncentrationen faldet igennem de sidste 
årtier, men det skyldes i høj grad at klimaet er blevet varmere. Hvis man ta-
ger højde for de variationer der har været i klimaet igennem de sidste årtier, 
ses en positiv effekt af de reducerede kvælstofkoncentrationer på iltforhol-
dene. Således er der en tæt kobling mellem næringsstofkoncentrationerne 
om vinteren og ilten i bundvandet den efterfølgende sommer – jo mindre 
uorganisk kvælstof desto bedre iltforhold i Kattegat, Storebælt og den vest-
lige Østersø (Jonasson in prep.). 

Effekter på bundfauna 
Sammensætningen af bundfaunaen er ligeledes påvirket af kvælstoftilførs-
lerne. Højere kvælstoftilførsler kan medføre dominans af opportunistiske ar-
ter og reduktion af biodiversiteten (Josefson et al. 2009). Herudover kan ilt-
svind, der kan relateres til kvælstoftilførsler, medføre forringelser af bund-
faunaens habitat. I værste fald kan det medføre at bundfaunaen bliver dræbt 
eller inaktiveret. Når bundfaunaen er væk, vil fraværet af deres grave- og 
pumpeaktivitet, der ellers er med til at ilte sedimentet, medføre yderligere 
forringelse af bundhabitaten.  
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