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Sammenfatning
Modellen, der blev udviklet i 2002 til beregning af iltsvinds udbredelse i de
indre farvande, har gennemgået en gennemgribende opdatering. Selv om de
basale principper for beregningen af iltsvindets udbredelse er de samme som
i den tidligere model, så er der langt hen af vejen tale om en helt ny model.
Opdelingen i et langt større antal beregnings- og stationsområder betyder
sammen med et forbedret datagrundlag for dybdeforholdene, at beregninger
med den opdaterede model giver et langt mere nuanceret, mere korrekt og
visuelt pænere billede af iltsvindets udbredelse. Desuden kan den opdaterede
model zoome ind på det landsdækkende kort over iltsvindsudbredelsen og i
høj kvalitet vise iltsvindets udbredelse i regionale områder. Iltsvindets udbredelse beregnet med den opdaterede model viser generelt en større udbredelse
af iltsvind, især kraftigt iltsvind, end udbredelsen beregnet med den tidligere
model. Men på et overordnet niveau er beskrivelsen af den historiske udvikling af det samlede iltsvindsareal omtrent den samme for den tidligere og den
opdaterede iltsvindsmodel.

Formål
Den iltsvindsmodel, som bruges til at beskrive arealudbredelsen af iltsvind i
de indre farvande til brug for de årlige iltsvindsrapporter, er udviklet i 2002
og efterfølgende justeret efter behov i mindre omfang. De seneste års arbejde
med modellen har tydeliggjort en række problemstillinger, som både omhandler modellen og datagrundlaget. Derfor har der været behov for en mere
gennemgribende opdatering af iltsvindsmodellen, hvilket er formålet med
det her beskrevne projekt.

Baggrund
Iltsvindsmodellen beskriver arealudbredelsen af iltsvind i et område ved at
kombinere oplysninger fra iltprofiler (overvågningsdata) med dybdeforholdene (dybdemodel). Hovedparten af de anvendte iltprofildata er indsamlet i
det danske nationale overvågningsprogram suppleret med data fra den svenske og tyske overvågning i de tilstødende farvande.
Den oprindelige iltsvindsmodel blev udviklet efter det meget voldsomme iltsvind i 2002, som afstedkom et stort behov for at kunne beskrive arealudbredelsen af iltsvind. Det daværende DMU opstillede en empirisk model, som
baseret på overvågningsdata og dybdekort beregnede den arealmæssige udbredelse af iltsvind. Modellen blev udviklet i efteråret 2002 og publiceret i
2003 (Carstensen & Erichsen 2003).
Iltsvindsmodellen bruger iltprofiler til at aflæse dybdegrænser for iltkoncentrationerne på 4 mg/l (overgang til moderat iltsvind) og 2 mg/l (overgang til
kraftigt iltsvind) og interpolerer dybdegrænserne ud i det omkringliggende
vandområde ved en geostatistisk metode, Kriging, hvorved arealudbredelsen
af dybdegrænserne for henholdsvis 4 mg/l og 2 mg/l bestemmes (figur 1.1).
Hvis iltprofilerne i et område ikke rammer iltsvindsgrænserne (4 mg/l og 2
mg/l), forlænger modellen iltprofilerne til større dybder for derved at estimere dybden for iltsvindsgrænserne på evt. dybere vand i nærområdet. De
fastlagte flader af dybdegrænserne for 4 mg/l og 2 mg/l (oxykliner) kombineres efterfølgende med dybdemodellen til en egentlig beskrivelse af iltsvindets udbredelse afstemt i forhold til dybdeforholdene.

3

Figur 1.1. Konceptuel beskrivelse af, hvordan information om den vertikale fordeling af iltkoncentrationer (iltprofiler) og den horisontale information om dybdeforhold (dybdemodellen) via iltsvindsmodellen sammensættes til en arealudbredelse af iltsvind. I
eksemplet er iltprofilerne på station A og B ekstrapoleret ud til større dybder og anvendt til at beskrive dybdeudbredelsen af iltsvindsgrænserne i nærområdet.

Den dybdemodel, som indgik i den oprindelige iltsvindsmodel, havde en
grid-størrelse (opløsning) på 100x100 m, som af hensyn til beregningstiden
blev skaleret til 400x400 m grid. Det er en tilstrækkelig opløsning til store ensartede flader, men det er en ret grov opdeling for mindre områder, og områder med betydelig variation i dybdeforholdene. Tidligere har der af samme
grund været anvendt en model med en grid-størrelse på 50x50 m for mere
lokale udbredelseskort (Limfjorden, Århus Bugt-området, Fyn/Lillebælt-området). Ved modelleringen af de nationale og regionale/lokale iltsvindskort
har der således været forskel i grid-størrelse af dybdemodellen, lige som der
i mindre omfang har været forskel i modelopsætningen og i af tidsperioden
for de anvendte overvågningsdata, hvilket har resulteret i nogle uhensigtsmæssige uoverensstemmelser mellem kortene.
Arealudbredelseskortene beskriver iltsvindssituationen i de indre farvande
og bruges i de årlige iltsvindsrapporteringer. Modelbeskrivelsen viser den
mest sandsynlige udbredelse af iltsvindet baseret på det tilstedeværende datagrundlag. Kvaliteten af modelbeskrivelsen afhænger af datagrundlaget (iltprofiler, antal og placering af målestationer, målefrekvens, dybder) og variationen i de hydromorfologiske forhold (dybde, strøm, etc.) i det modellerede
område. Desuden skal data være indsamlet inden for en så kort periode som
muligt, da iltsvind er meget dynamisk og flytter sig rundt med vind og strøm.
I praksis er der for de nationale iltsvindskort typisk anvendt data indsamlet
inden for ca. 2 uger. Da iltdynamikken i fjorde og kystvande er større end i de
åbne farvande, er der ved tidligere rapportering af iltsvindsudbredelsen i
Limfjorden tilstræbt at bruge data indsamlet inden for en uge. Antagelsen bag
modelleringen er således, at bundvandet ikke ændrer sig (herunder flytter
sig) inden for modelleringsperioden, hvilket er en statisk tilgang til en dynamisk virkelighed.
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Modellen forudsætter en udbredt og repræsentativ dækning af stationer med
iltprofilmålinger for at kunne give en robust beregning af iltsvindets udbredelse. Da modelleringen er drevet af måledata, vil en reduktion i datamængden øge usikkerheden på beskrivelsen af iltsvindets udbredelse. I 2014 blev
antallet af stationer, hvor der måles iltprofiler, reduceret med godt 30 %, hvilket resulterede i en øget usikkerhed på beregningen af iltsvindets udbredelse.
Reduktionen i antallet af stationer tydeliggjorde i den forbindelse en række
problemstillinger ved iltsvindsmodelleringen herunder modelleringen af iltsvind i strømrender.

Proces for opdatering af model
Elementer i opdateringen – oversigt
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Modellens basis forbedret
Beregningsalgoritmerne er gennemgået og optimeret
Beskrivelse af dybdeforhold og kystlinje er forbedret
Særlige forhold i lokale områder, fx strømrender, er håndteret
Facilitet for regionale kort er indarbejdet
Opdaterede model er testet i forhold til tidligere model
Iltsvindets udbredelse i de indre danske farvande medio september i perioden 1989-2016 er beregnet.

Elementer i opdateringen – uddybet
1)

Forbedring af modellens basis

 Modellens kode er ændret fra SAS-script til SQL-server med R integration
 Der er udviklet en database som en samlet platform for modellen
 Modelområdet (indre farvande) er opdelt i et større antal beregningsområder (21 mod tidligere 5), og de tilknyttede stationsområder er øget tilsvarende og justeret
 Den danske EEZ-linje (Economic Exclusive Zone) er lagt ind i modelområdet
 Det samlede iltsvindsareal og –volumen (opdelt på moderat og kraftig iltsvind) beregnes som summen af areal/volumen inden for hver af 12 områdesektioner og opgøres både for de indre farvande (inkl. svenske og tyske farvande) og indre danske farvande (dvs. inden for EEZ).
2)

Gennemgang og optimering af beregningsalgoritmer

 Algoritmer for iltprofiler er gennemgået og konsolideret eller justeret
 Ekstra korrigeringstrin (iltprofil-algoritme) er tilføjet
 Dybden på overvågningsstationerne er defineret, så de for alle stationer er
i overensstemmelse med de reelle dybder.
3)

Forbedret dybdemodel (kortgrundlag og gridstørrelse) og beskrivelse af kystlinje
 Den geografiske opløselighed er øget ved at bruge et forbedret kortgrundlag (EMODnet) og ved at formindske beregningscellerne (gridstørrelsen)
fra 400x400 meter til 1/8x1/8 minut (svarende til ca. 130x230 m, dvs. godt
5x mindre gridstørrelse)
 Skift af koordinatsystem fra UTM32 til WGS84
 Kortgrundlaget for beskrivelse af den danske kystlinje er opdaterede til
den bedst mulige opløsning (DAGI-reference 1:10.000), og kortgrundlaget
for beskrivelse af den svenske og tyske kystlinje er ligeledes blevet optimeret (EEA coastline 1:100.000).
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4)

Særlige forhold i lokale områder

 Stationsnettet er suppleret med nogle få pseudostationer (ikke eksisterende
stationer), som enten duplikerer iltprofilet fra en nærliggende overvågningsstation eller angiver faste dybder for iltsvindsgrænserne 4 og 2 mg/l.
Der er suppleret med pseudostationer i områder, som ikke er tilstrækkelig
dækket af overvågningsstationer i forhold til iltsvindsmodelleringen, dvs.
områder hvor iltforholdene lokalt ikke kan beskrives ved simple interpolationer af iltprofilerne fra de nærmeste overvågningsstationer, fx i områder
med lavvandede tærskler, smalle landtanger eller strømrender
 Nogle af disse områder med specielle lokale forhold er i modellen defineret ved deres eget mindre beregningsområde, så de kun påvirkes af stationer beliggende i nærzonen (herunder evt. pseudostationer).
5)

Regionale kort

 Den opdaterede model er gjort klar til at kunne vise iltsvindets arealudbredelse i fire udvalgte regionale områder (Limfjorden samt Randers og
Mariager Fjord, Aarhus Bugt og omgivende farvande, Fyn og omgivende
farvande, Sjælland-Lolland/Falster og omgivende farvande)
 Grafiske problemstilling vedr. ’grov’ pixelstørrelse i de regionale kort er løst.
6)

Test

 Algoritmerne for iltprofilerne er testet ved at sammenstille udvalgte profiler (ca. 500) i perioden 2009-2016 for henholdsvis den opdaterede og den
tidligere model, og fundne uoverensstemmelser er afklaret
 Arealudbredelsen af iltsvind beregnet med den opdaterede og den tidligere model for forskellige områder og forskellige tidspunkter er sammenlignet, og fundne uoverensstemmelser er afklaret.
7)

Beregning af det samlede iltsvindareal medio september for 19892016
 Det samlede areal af iltsvindets udbredelse i de indre farvande medio september i perioden 1989-2016 er genberegnet med den opdaterede model,
dvs. inkl. iltsvindsarealer i de tilstødende svenske og tyske farvande
 Det samlede areal af iltsvindets udbredelse i de indre danske farvande (inden for EEZ-linjen) medio september i perioden 1989-2016 er også beregnet med den opdaterede model
 Datovinduet for overvågningsdata anvendt i beregningen af de historiske
iltsvindsarealer er optimeret.

Resultater
Beregnings- og stationsområder
Figur 1.2 viser de 21 beregningsområder i den opdaterede model og de 5 beregningsområder anvendt i den tidligere model. Det større antal beregningsområder betyder, at der er mindre hydrografisk variation inden for det enkelte beregningsområde, og at stationerne i det tilknyttede stationsområde er
tættere knyttet til beregningsområdet. Dette giver samlet set en bedre beskrivelse af iltsvindets udbredelse. Stationsområdet er en udvidelse af beregningsområdet og omfatter de stationer i tilstødende områder, som er vurderet
til at have en indflydelse på iltsvindets udbredelse inden for beregningsområdet (figur 1.3).
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Figur 1.2. Beregningsområder anvendt i henholdsvis den opdaterede (A, 21 stk.) og tidligere iltsvindsmodel (B, 5 stk.). Mariager
Fjord udgør et selvstændigt områder i begge modeller (i det opdaterede kort dog kun den indre del, idet den ydre del hænger
sammen med Kattegat-området). I den opdaterede model udgør Randers Fjord et selvstændigt beregningsområde, mens fjorden i den tidligere model var en del af den nordlige del af Kattegat-området.

Figur 1.3. Beregnings- og stationsområde for Arkona Bassinet vest for Bornholm. Det mørke areal angiver beregningsområdet,
mens det samlede stationsområde omfatter det mørk areal plus de tre lysere arealer.
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Geografisk udbredelse og arealberegning af iltsvind
Figur 1.4 viser arealudbredelsen af iltsvindet medio september beregnet med
henholdsvis den opdaterede (A) og den tidligere model (B). Overordnet set er
billedet af iltsvindets arealudbredelse omtrent det samme for de to modelberegninger, da der i store træk er angivet iltsvind i de samme områder. Men der
er dog synlige forskelle, idet den opdaterede modelberegning generelt øger udbredelsen af iltsvind og især udbredelsen af kraftigt iltsvind. Dette gælder især
for de områder, hvor der er færrest overvågningsstationer, dvs. i de åbne farvande såsom Kattegat, Arkona Bassinet (vest for Bornholm) og området syd for
Lolland-Falster. Til gengæld er der stor overensstemmelse mellem de to modelberegninger for de kystnære indre danske farvande, hvor der er en langt bedre
dækning med overvågningsstationer. Forskellen mellem de to versioner af iltsvindsmodellen skyldes, at den opdaterede model bl.a. som følge af en bedre
opløsning i beskrivelsen af dybdeforholdene, en mere detaljerede opdeling i beregnings- og stationsområder samt optimerede iltprofilalgoritmer giver en
bedre beskrivelse af iltsvindsforholdene især i de åbne farvande. En anden forbedring ved den opdaterede iltsvindsmodel er, at den optimerede beskrivelse
af iltsvindets udbredelse i strømrender fx betyder, at den opdaterede model
ikke som den tidligere angiver kraftigt iltsvind i Langelandsbælt og i strømrenden øst om Agersø (nordvest for Langeland), områder hvor der ikke er målt
kraftigt iltsvind. Endelig betyder det øgede antal beregningsområder, at den
opdaterede model ikke er lige så følsom over for en utilstrækkelig stationsdækning som den tidligere model - eksempelvis angav den tidligere model fejlagtigt
udbredt iltsvind i Venø Bugt i Limfjorden (figur 1.4B), hvilket ikke er tilfældet
med den opdaterede model (figur 1.4A). Arealberegninger foretaget med den
tidligere og den opdaterede model er yderligere sammenstillet i afsnittet om
den historiske udvikling i iltsvindsarealerne.

A

B

Figur 1.4. Arealudbredelsen af iltsvind 12.-21. september beregnet med den opdaterede (A) og den tidligere model (B).

Modellen beregner det samlede iltsvindareal inden for de definerede grænser
opgjort på moderat iltsvind (2-4 mg/l) og kraftigt Iltsvind (< 2 mg/l). Det
samlede areal er både i den opdaterede og den tidligere model opdelt i 12
sektioner i form af arealer for Nordlige Kattegat, Centrale Kattegat, Sydlige
8

Kattegat, Limfjorden, Mariager Fjord, Nordlige Bælthav, Lillebælt, Flensborg
Fjord, Storebælt, Øresund, vestlige Østersø og Arkona Bassinet (figur 1.5).
Ved præsentation af arealberegningerne i bl.a. iltsvindsrapporter og havrapporter er iltsvindets udbredelse i Arkona Bassinet uden for EEZ-linjen ud for
Sjælland og Falster ikke medtaget, da hensigten har været at opgive det samlede areal for de ’indre farvande’, som ikke omfatter den ’ydre’ del af Arkona
Bassinet. Fremadrettet vil det samlede iltsvindsareal blive opgjort for de ’indre danske farvande’, dvs. de ’indre farvande’ inden for EEZ-linjen. Dette dels
for at fokusere beregningen på danske områder, men i langt højere grad for at
gøre beregningen mere robust. Det skyldes, at opgørelsen af iltsvindets arealudbredelse i svensk og tysk farvand er afhængig af overvågningen af iltforholdene i disse områder, som, til trods for et glimrende samarbejde, er vanskelig at koordinere med den danske iltsvindsovervågning. Det er vigtigt at
være opmærksom på, at selv om arealopgørelsen indsnævres til at omhandle
’indre danske farvande’, så indgår stadig iltdata fra de tilstødende farvandsområder i modelleringen af iltsvindets udbredelse i det omfang, de er tilgængelige. En arealberegning, som kun omfatter danske farvande, er dog mindre
afhængig af svenske og tyske iltdata end en arealberegning, som også omfatter de tilstødende svenske og tyske farvande.

Figur 1.5. Delområder for beregning af arealudbredelsen af iltsvind inden for modelområdet samt angivelse af EEZ-linjen (Economic Exclusive Zone) for afgrænsning af de danske farvande.

Arealudbredelseskort for regionale områder
Det nationale kort giver et overblik over iltsvindsforholdene i stor målestok.
Men det nationale kort kan naturligvis ikke vise andet end iltsvindets overordnede udbredelse. Derfor har iltsvindsrapporterne ofte være suppleret med
regionale kort, hvor der er zoom’et ind på områder af særlig interesse. Dette
er sket i form af fladeudbredelseskort (dvs. arealangivelse) og prikkort (dvs.
stationsangivelse), som styrelsen oftest har været ansvarlige for. Ulempen ved
de regionale fladeudbredelseskort har været, at de ikke er blevet fremstillet
med en model identisk til den brugt ved de nationale fladeudbredelseskort,
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som DMU/DCE har været ansvarlige for. Desuden er de regionale fladeudbredelseskort oftest ikke baseret på data fra helt den samme tidsperiode som
de nationale kort. De to forhold betyder, at der som regel ikke har været fuld
overensstemmelse mellem angivelserne af arealudbredelsen i de regionale
kort og arealudbredelsen for de samme områder i de nationale kort, hvilket
har kunnet forvirre læseren og give et mindre troværdigt indtryk. Ulempen
ved prikkortene er, at de kun indeholder information om den laveste iltkoncentration i bundvandet på den enkelte station i den angivne periode og derfor ikke fortæller noget om arealudbredelsen. Desuden dækker prikkortene
typisk hele afrapporteringsperioden og er derfor mindre aktuelle end fladeudbredelseskortene, som typisk dækker de sidste to uger af rapporteringsperioden, men også kan laves for andre perioder i rapporteringsperioden og
derved illustrere dynamikken af iltsvind.
Det er derfor hensigtsmæssigt at kunne fokusere på interessante regionale
områder ved brug af den samme iltsvindsmodel, som anvendes til at beregne
iltsvindets udbredelse præsenteret i det nationale kort, hvilket er blevet muligt med den opdaterede iltsvindsmodel. I samarbejde med Miljøstyrelsen er
der udvalgt fire områder (Limfjorden samt Randers og Mariager Fjord, Aarhus Bugt og omgivende farvande, Fyn og omgivende farvande, Sjælland-Lolland/Falster og omgivende farvande), hvor det er særlig relevant at kunne
vise iltsvindets udbredelse i større detaljegrad (figur 1.6).

Figur 1.6. Nationalt kort med angivelse af udsnit for fire regionale kort til en mere detaljeret præsentation af iltsvindets udbredelse.
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I princippet er der tale om simple kort, hvor der er zoom’et ind på det nationale kort - men virkeligheden er dog mere kompliceret end som så. Det skyldes bl.a., at som udgangspunkt kan det regionale kort rent grafisk ikke udnytte den højere opløselighed i den opdaterede model, idet de grafiske pixels
i de regionale kort dækker over flere celler/grid i modellen, hvilket dog ikke
er synligt på det nationale kort. Dette betyder, at de regionale kort som udgangspunkt fremstår ’grovere’, end de i virkeligheden er, idet problemstillingen er rent grafisk. Dette er løst ved i det enkelte regionale kort at reducere
størrelsen af de grafiske pixels, så den øgede detaljegrad med den opdaterede
model også fremgår rent grafisk. Rent beregningsmæssigt er det nationale
kort og det regionale kort identiske – det er kun rent visuelt, at det er nødvendigt at justere de regionale kort, så den øgede detaljegrad i den opdaterede
model synliggøres. I figur 1.7 er forskellen i det grafiske udtryk af de regionale
kort illustreret for henholdsvis et kort udarbejdet med den opdaterede model
og grafisk tilpasset, et kort udarbejdet med den opdaterede model uden grafisk tilpasning og et kort udarbejdet med den tidligere model.

A

B

C

Figur 1.7. Arealudbredelsen af iltsvind 12.-21. september i Aarhus Bugt området: (A) Udsnit fra opdaterede model (med grafiske tilpasning), (B) udsnit fra opdaterede model (uden grafisk tilpasning, dvs. simplet zoomkort), (C) udsnit fra tidligere model
(simpelt zoomkort).

Det er fristende at udnytte zoom-muligheden til at fokusere på små lokalområder. Men modellen kan kun ganske groft beskrive iltsvindssituationen i
mindre fjorde og kystnære områder, fordi der typisk er få eller ingen stationer.
I sådanne lokalområder er den geografiske opløselighed af modellen udfordret, men modellen er i endnu højere grad udfordret af antallet af repræsentative stationer for området, som er afgørende for kvaliteten af modelleringen.

Historisk udvikling i iltsvindsarealer (1989-2016)
Med den tidligere model er det samlede areal for iltsvindets udbredelse i de
indre farvande medio september beregnet for perioden fra 1989 og frem. Disse
data er præsenteret i forskellige sammenhænge herunder i den årlige nationale rapport om havmiljøets tilstand. Som omtalt har opdateringen af modellen betydet en forbedret beskrivelse af iltsvindets udbredelse, hvorfor beregningen af de historiske arealer også vil være ændret fra den tidligere til den
opdaterede model.
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Den historiske udvikling af arealet af iltsvind i de indre danske farvande medio september i perioden 1989-2016 beregnet med den opdaterede model er
præsenteret i figur 1.8. Som beskrevet ovenfor giver det en mere robust sammenstilling mellem årene, hvis den samlede arealudbredelse beregnes inden
for den danske EEZ-linje, dvs. for de indre danske farvande. Når modelleringen begrænses til at omfatte de indre danske farvande bliver det beregnede
areal naturligvis mindre, end når beregningen inkluderer de tilstødende svenske og tyske farvande (figur 1.9). Som gennemsnit for alle årene var arealudbredelsen i de indre farvande 40 % mindre, når de tilstødende svenske og tyske farvande ikke blev inkluderet i beregningen, dvs. beregningen kun omfattede de indre danske farvande.
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Figur 1.8. Arealudbredelsen af iltsvind i indre danske farvande, dvs. inden for EEZ-linjen, medio september 1989-2016 opdelt
på moderat og kraftigt iltsvind 2016 - beregnet med den opdaterede model.
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Figur 1.9. Sammenligning af arealudbredelsen af iltsvind i de indre
farvande, dvs. inkl. de tilstødende
svenske og tyske farvande, og de
indre danske farvande, dvs. inden
for den danske EEZ-linje, medio
september 1989-2016 - beregnet
med den opdaterede model.
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Forskellen i arealangivelsen beregnet med den opdaterede og den tidligere
model er omtalt med udgangspunkt i kortene for september 2016 (figur 1.4),
men diskuteres også her med baggrund i de historiske beregninger af iltsvindet arealudbredelse i de indre farvande (dvs. inkl. de tilstødende svenske og
tyske farvande). Sammenligningen sker dog med forbehold for, at datovinduet for beregningerne af de historiske arealer med den opdaterede model er
blevet optimeret i forhold den tidligere opgørelse og derfor ikke er helt den
samme for de to beregninger. Iltsvind er meget dynamisk og kan ændre sig
meget på kort tid, hvorfor man ikke ukritisk kan sammenstille de to historiske
arealberegninger baseret på forskellige datovinduer. For den 28-årige periode
1989-2016 er den gennemsnitlige længde af det i modelleringen anvendte datovindue i september 14 dage for den tidligere model og 15 dage for den opdaterede model, og midten i datovinduet er i gennemsnit 20. september for
beregningerne med den tidligere model og 18. september for beregningerne
med den opdaterede model. Der er således et meget stort overlap i både længden og placeringen af datovinduet anvendt i de to sæt arealberegninger, hvorfor resultatet opnået med de to modeller godt kan sammenlignes på et meget
overordnet niveau.
Mønstret for udviklingen i det samlede iltsvindareal i de indre farvande medio september er overordnet det samme for perioden 1989-2016 uafhængigt
af, om arealet er beregnet med den tidligere eller den opdaterede iltsvindsmodel (figur 1.10). De fleste år er arealet dog større, når beregningen foretages
med den opdaterede i forhold til den tidligere iltsvindsmodel, og i gennemsnit for den 28-årige periode er arealet knap 30 % større, når det beregnes med
den opdaterede iltsvindsmodel. Ovenstående er dog en ’worst case’ sammenstilling af forskellen i arealberegning for 1989-2016, da den burde være sket
på grundlag af beregninger baseret på det samme datovindue, hvilket ville
have øget overensstemmelsen imellem arealberegningerne foretaget med de
to udgaver af iltsvindsmodellen.
Figur 1.10. Sammenligning af arealudbredelsen af iltsvind i de indre
farvande, dvs. inkl. de tilstødende
svenske og tyske farvande, medio
september 1989-2016 beregnet
med henholdsvis den opdaterede
og den tidligere model.
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