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1. Nationale iltsvindskort 
Figur 1.   Niveauer for den lavest 
registrerede iltkoncentration på 
de besøgte stationer i perioden 
27. oktober - 24. november. 
 
Bemærk at figur 1 viser de lavest 
registrerede iltkoncentrationer for 
hele perioden og kan derfor ikke 
nødvendigvis sammenlignes med 
figur 2. 
 
Levels for the lowest registered 
oxygen concentration for each of 
the stations visited during the period 
27 October – 24 November. 
 
Please notice, that figure 1 shows 
the lowest observed concentra-
tions for the entire period, and 
thus cannot necessarily be com-
pared to figure 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2.   Arealudbredelse af ilt-
forhold modelleret ud fra målinger 
foretaget 10.- 24. november. Hvis 
der i perioden er målt to gange 
på den samme station, anvendes 
den seneste måling. 
 
Stationer, besøgt i modellerings-
perioden, og afgrænsningen af 
de danske farvande (EEZ, Exclu-
sive Economic Zone) er angivet. 
 
Areal distribution of oxygen condi-
tions modelled for 10-24 November. 
If a station is visited twice within the 
modelling period, the modelled 
area is based on the latest data. 
 
Stations visited during the model-
ling period, and the delimitation of 
the Danish marine waters are shown. 
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2. Sammenfatning 
Iltsvindets udbredelse og intensitet varierede meget i løbet af denne rapporteringsperi-
ode (27. oktober – 24. november). Rolige vindforhold sidst i oktober medførte en delvis 
genetablering af iltsvindet efter den markante forbedring af iltforholdene i løbet af den 
første halvdel af oktober. Kraftig blæst i første halvdel af november resulterede i endnu 
en markant forbedring af iltforholdene. Sidst i november var kraftigt iltsvind næsten 
helt forsvundet, og der var kun to områder med udbredt moderat iltsvind. Det samlede 
areal med iltsvind i november var meget mindre end i oktober og en del mindre end i 
november sidste år. I den sydlige halvdel af de indre farvande var der dog fortsat ud-
bredte områder med lavt iltindhold. 

Vejrliget i rapporteringsperioden (27. oktober – 24. november) var bl.a. kende-
tegnet ved rolige vindforhold i periodens start og meget blæst i den første halv-
del af november. Temperaturen i bundvandet var relativ høj i det meste af pe-
rioden. Svag vind stimulerer iltsvindets udvikling, mens kraftig vind generelt 
hæmmer udviklingen. Effekten af kortvarig kraftig vind er dog langt størst i 
mere lavvandede områder, da der på dybere vand som regel skal langvarig 
kraftig blæst eller en storm til at opblande vandsøjlen og derved transportere ilt 
til bundvandet. Høj vandtemperatur stimulerer udviklingen af iltsvind. 

Der var stormende kuling med vindstød som stærk storm en dag i starten af 
november. Men for iltforholdene var det af større betydning, at der var flere 
sammenhængende dage med kraftig østenvind midt i november, hvor der to af 
dagene var stormende kuling med vindstød af stormstyrke. Det gav opblan-
ding af vandsøjlen, samt forhøjet vandstand og vindstuvning, som førte til ud-
skiftning af bundvandet især langs den sydøstjyske kyst. Vandudskiftningen 
resulterede sammen med omrøringen af vandsøjlen i en markant forbedring 
af iltforholdene i bundvandet. 

Rapporteringsperioden var således kendetegnet ved først en markant forvær-
ring og efterfølgende en markant forbedring af iltforholdene (figur 1 & 2). Sidst 
i november var kraftigt iltsvind ophørt i de indre farvande bortset fra et lille 
område i den dybeste del af Mariager Fjord og det sydlige Lillebælt øst for Als. 
Udbredelsen af moderat iltsvind var begrænset til enkelte lokale små områder, 
en smal stribe i det nordlige Øresund og et mere udbredt område i henholdsvis 
Øresund og Arkonabassinet. Desuden var der en del områder med lavt iltind-
hold, næsten udelukkende i farvandene syd for Djursland. 

Det samlede areal med iltsvind i de indre danske farvande (inden for EEZ-lin-
jen) udgjorde godt 100 km2 sidst i november, heraf var kun 2 % påvirket af kraf-
tigt iltsvind. Iltsvindsarealet udgjorde godt en tredjedel af arealet i oktober og 
omkring halvdelen af arealet i november sidste år. I de indre danske farvande 
var der midt i november et areal på mere end 3.000 km2 med lavt iltindhold, 
som dog var over grænsen til iltsvind.  

Udbredt iltsvind forudsætter en forudgående stor tilførsel af næringsstoffer 
(eutrofiering), men iltsvindets udvikling i løbet af året reguleres væsentligst af 
bundvandstemperaturen og de aktuelle vejrmæssige forhold. De forventede 
vejrmæssige forhold de næste uger betyder med overvejende sandsynlighed, at 
de sidste rester af udbredt iltsvind forsvinder, og at arealet med lavt iltindhold 
reduceres markant.  
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Summary 
The distribution and intensity of the oxygen depletion varied significantly dur-
ing this reporting period (27 October – 24 November). Calm wind conditions at 
the end of October resulted in a partial return of oxygen depletion after the sig-
nificant improvement of oxygen conditions during the first half of October. 
Strong winds in the first half of November resulted in another significant im-
provement of the oxygen conditions. At the end of November, severe oxygen 
depletion had almost completely disappeared, and there were only two areas 
with widespread moderate oxygen depletion left. The total area of oxygen de-
pletion in November was much smaller than in October this year and a great 
deal smaller than in November last year. However, in the southern part of the 
Danish inner waters, areas with low oxygen levels remained widespread. 

The weather during the reporting period (27 October – 24 November) was char-
acterised by i.a. calm winds at the start of the period and very windy conditions 
in the first half of November. The temperature in the bottom water was relatively 
high during most of the period. Weak winds stimulate the development of oxy-
gen depletion, while strong winds generally inhibit this development. However, 
the effect of short-lived strong wind is far greater in shallower areas, since in 
deeper water it usually takes a long-lasting strong wind or a storm to mix up the 
water column and thereby transport oxygen to the bottom water. High water 
temperatures stimulate the development of oxygen depletion. 

There was a strong gale with gusts of storm strength on one day in the beginning 
of November. However, for the oxygen situation, it was of greater importance 
that there were several consecutive days of a strong eastern wind in mid-Novem-
ber, where two of the days were very windy with gusts of storm strength. This 
led to mixing of the water column and elevated water level, and subsequent re-
placement of the bottom water, especially along the coast of South-East Jutland. 
Together with the mixing of the water column, the water replacement resulted in 
significantly improved oxygen conditions in the bottom water. 

The reporting period was therefore characterised first by a significant worsening 
and then by a significant improvement of oxygen conditions (figure 1 & 2). At the 
end of November, severe oxygen depletion ceased in the inner waters apart from 
a small area in the deepest part of Mariager Fjord and the southern Little Belt east 
of Als. The distribution of moderate oxygen depletion was limited to a few local 
small areas, a narrow strip in the northern Oresund and a more widespread area 
in Oresund and the Arkona Basin. In addition, there were a number of areas with 
low oxygen levels, almost exclusively in the waters south of Djursland. 

The total area affected by oxygen depletion in the inner Danish waters (within 
the EEZ line) was about 100 km2 at the end of November, where approxi-
mately only 2% was affected by severe oxygen depletion. The oxygen deple-
tion area accounted for a bit more than a third of the area in October and ap-
proximately half of the area in November last year. In the inner Danish waters, 
in the middle of November there was an area of more than 3,000 km2 with 
low oxygen levels; these were, though, above the threshold of oxygen depletion. 

Widespread oxygen depletion requires a preceding large influx of nutrients 
(eutrophication), but the development of oxygen depletion during the year is 
mainly regulated by the bottom water temperature and the actual weather 
conditions. The weather conditions expected for the next few weeks mean that 
the last remnants of widespread oxygen depletion most likely will disappear 
and that the area with low oxygen levels will be significantly reduced. 
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3. Indledning 
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet, udsender hvert 
år fire iltsvindsrapporter. Rapporterne beskriver de aktuelle iltforhold i de dan-
ske samt tilgrænsende svenske og tyske farvande i perioderne juli-august, au-
gust-september, september-oktober og oktober-november. Perioderne dæk-
ker det tidsrum, hvor iltsvind typisk er mest udbredt. 

Denne rapport giver en status for den aktuelle udvikling og udbredelse af iltsvind 
fra 27. oktober til og med 24. november. Formålet med rapporten er at give of-
fentligheden et indblik i iltsvindssituationen i perioden. 

Oversigten er udarbejdet af DCE i samarbejde med Miljøstyrelsen (MST) samt 
svenske og tyske institutioner. Grundlaget for rapporten er MST’s målinger 
af iltindholdet i danske farvande og svenske og tyske myndigheders målinger 
i tilgrænsende farvandsområder. 

På baggrund af aktuelle målinger udarbejder DCE nationale stationskort og 
fladeudbredelseskort over iltforholdene i de indre farvande samt fladeudbre-
delseskort for udvalgte lokale områder. MST’s enheder udarbejder stations-
kort for udvalgte lokale områder. Stationskort viser det laveste målte iltind-
hold på de enkelte stationer. Fladeudbredelseskort er baseret på modelbereg-
nede ekstrapolationer af de faktiske målinger i forhold til variationen i dyb-
deforholdene og viser den mest sandsynlige arealudbredelse af iltsvind. 

3.1 Hvad er iltsvind, og hvordan opstår det? 
Iltsvind opstår, når iltforbruget i bundvandet er større end ilttilførslen. Ilt-
forbruget skyldes bunddyrs samt bakteriers og andre mikroorganismers re-
spiration ved nedbrydning af organisk stof og den efterfølgende oxidation af 
reducerede kemiske forbindelser (iltgæld). Iltforbruget afhænger af mængden 
og nedbrydeligheden af det organiske stof samt af temperaturen. I Danmark be-
tegnes det som iltsvind, når iltkoncentrationen i vandet er mindre end 4 mg l-1 
og som kraftigt iltsvind, når koncentrationen er under 2 mg l-1. Niveauet mellem 
2 og 4 mg l-1 kaldes for moderat iltsvind. Iltsvind i de åbne farvande forekommer 
hovedsageligt fra juli til november, men i nogle kystvande opstår iltsvind ofte 
før juli. 

Iltsvind er i løbet af de seneste ca. hundrede år forøget i hyppighed, udbre-
delse, varighed og intensitet som følge af eutrofiering (forøget tilførsel af næ-
ringsstoffer og organisk stof) og klimaforandringer. Eutrofiering fører til øget 
produktion af planteplankton, som synker til bunds og nedbrydes. Derved 
stiger iltforbruget, og der kan udvikles iltsvind ved bunden i områder, hvor 
vandsøjlen er lagdelt. Klimaforandringer vil i de fleste tilfælde forstærke ef-
fekten af eutrofiering. Stigende temperatur stimulerer udviklingen af iltsvind, 
da varmere vand indeholder mindre ilt, øger iltforbruget og styrker lagdelin-
gen af vandsøjlen. Øget nedbør medfører en større tilførsel af vand, nærings-
stoffer og organisk stof fra land til hav, hvilket medfører større eutrofiering 
og styrket lagdeling af vandsøjlen. Ændrede vindforhold påvirker opblandin-
gen af vandmasserne samt strømforholdene og dermed ilttilførslen til bund-
vandet. Mere vind øger ilttilførsel, mens mindre vind mindsker ilttilførslen. 

De aktuelle vejrmæssige forhold bidrager til at fastholde, fremme eller mindske 
iltsvind. Ilttilførslen til bundvandet er først og fremmest styret af vind- og 
strømforholdene, som er afgørende for opblandingen af vandsøjlen og vand-
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udskiftningen nær bunden. Dårlig opblanding og svag strøm kan føre til lag-
deling af vandsøjlen og utilstrækkelig ilttilførsel til bunden. Iltsvind opstår 
derfor typisk i forbindelse med saltlagdeling af vandsøjlen og forstærkes af 
vindsvage, varme perioder med temperaturlagdeling. Ved saltlagdeling er 
overfladevandet mindre salt og dermed lettere end bundvandet. Ved tempera-
turlagdeling flyder varmere og dermed lettere overfladevand oven på koldere 
og dermed tungere bundvand. Længerevarende isdække kan også afkoble ilt-
tilførslen til bundvandet og forårsage iltsvind. 

Iltsvind forekommer også naturligt, dvs. uden eutrofiering eller klimaforan-
dringer, men kun i meget begrænset omfang og typisk i dybere sedimentati-
onshuller. Det er eutrofiering, som skaber grundlaget for iltsvind i et omfang 
ud over det naturlige, mens det er de vejrmæssige forhold, som udløser iltsvind 
og er afgørende for år til år variationen i dets udbredelse, varighed og intensitet. 

3.2 Hvordan påvirker iltsvind havbunden? 
Iltindholdet i bundvandet er af afgørende betydning for bundplanter, bunddyr 
og bundlevende fisk. Lavt iltindhold (4-6 mg l-1) stresser larvestadiet af nogle 
bunddyr og fisk samt voksne individer af særligt følsomme arter. Ved mode-
rat iltsvind (2-4 mg l-1) søger mange fisk og mere mobile bunddyr væk fra de 
ramte områder, og ved længere perioder med kraftigt iltsvind (< 2 mg l-1) dør 
bunddyr og bundplanter. Selv fisk og mobile bunddyr kan blive udsat for ilt-
svind, hvis vind og strøm pludselig flytter iltfattigt vand fra et område til et andet. 

Iltsvind påvirker desuden den kemiske og biologiske omsætning i havbun-
den, fx mindsker iltsvind havbundens evne til at tilbageholde næringsstoffer 
og svovlbrinte. I havbunden er en del af næringsstofferne bundet til iltede 
kemiske forbindelser. Ved længerevarende iltsvind opløses de iltede forbin-
delser, og de tilknyttede næringsstoffer frigives til vandfasen (intern belast-
ning). Længerevarende iltsvind kan også føre til, at der dannes hvide belæg-
ninger af svovlbakterier på havbunden – det såkaldte liglagen. Svovlbakteri-
erne i liglagnet bruger det sidste ilt i bundvandet til at ilte svovlbrinte, der er 
trængt helt op i de øverste millimeter af havbunden, til gullighvid, elementær 
svovl. Liglagen repræsenterer derfor den sidste barriere, inden svovlbrinte fri-
gives fra havbunden til vandfasen. Når den sidste ilt er opbrugt, forsvinder lig-
lagnet, og bunden farves sort af jernsulfid, som er en kemisk forbindelse mellem 
reduceret jern og svovlbrinte, og overskydende svovlbrinte kan sive op i bundvan-
det. 

Iltsvind kan også bevirke en pludselig frigivelse af store mængder svovlbrinte 
som følge af en større produktion af metan i havbunden. Metanbobler, som 
strømmer ud af havbunden, kan løfte den øverste del af havbunden op i vandet 
(bundvending), og herved frigives svovlbrinte til vandfasen. Svovlbrinte er så 
giftig, at den slår de fleste tilstedeværende bunddyr og fisk ihjel. Når bund-
dyrene dør, forsvinder fiskenes fødegrundlag, og bunddyrenes fysiske akti-
vitet i havbunden (bioturbation og bioirrigation) ophører. Bunddyrenes aktivi-
tet er vigtig for at holde havbunden iltet, da en iltet havbund hæmmer udvik-
lingen af iltsvind og derved reducerer frigivelsen af næringsstoffer og svovl-
brinte fra havbunden. Der kan gå mange år efter et kraftigt og langvarigt ilt-
svind, før der igen er etableret et samfund af bunddyr med normal aldersfor-
deling, artssammensætning og individantal. 
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4. Vejrlig 
4.1 Vind 
Perioder med svage vinde kan stabilisere vandmasserne og derved fremme lag-
delingen. Det hæmmer opblandingen af vandsøjlen og udskiftningen af 
bundvandet og øger derfor risikoen for iltsvindshændelser. Kraftige vind-
hændelser kan til gengæld nedbryde lagdelingen og tilføre ilt til bundvandet, 
men kan også flytte vandmasser med iltsvind til nye områder. 

Vindhastigheden i 2022 har siden slutningen af februar overvejende ligget un-
der langtidsmidlen (1991-2020) (figur 3). Der har dog også været adskillige 
dage med en del vind undtagen i juni og august. Fra sidst i september har vinden 
varieret omkring langtidsmidlen med meget vind først i oktober, ikke ret meget 
vind resten af oktober og igen meget vind i den første halvdel af november.  

4.2 Temperatur 
Lufttemperaturen påvirker temperaturen i overfladevandet og med nogen 
tidsforsinkelse også temperaturen i bundvandet, efterhånden som vandsøjlen 
opblandes. Indstrømning af bundvand fra tilstødende områder kan også på-
virke bundvandstemperaturen. Bundvandets temperatur har betydning for 
mængden af ilt i vandet samt for, hvor hurtigt ilten bliver forbrugt, idet højere 
temperaturer mindsker ilts opløselighed i vand og øger iltforbruget. 

Lufttemperaturen var markant over langtidsmidlen (1991-2020) i årets første to 
måneder (figur 4). Derefter har temperaturen varieret omkring langtidsmidlen 
til og med juli. I størstedelen af august var temperaturen en del over langtids-
midlen, hvorefter den igen varierede omkring langtidsmidlen. Sidst i oktober 
steg temperaturen igen til et niveau markant over langtidsmidlen indtil midt i 
november, hvor temperaturen faldt til et niveau omkring langtidsmidlen. 

Figur 3.   Landsgennemsnit for 
ugentlig middelvindhastighed i 2022 
og langtidsmidlen for 1991-2020 (of-
ficiel referenceperiode). Data fra Dan-
marks Meteorologiske Institut. 
 
National average of weekly mean 
wind speed for 2022 and long-term 
average for 1991-2020 (official ref-
erence period). Data from the Dan-
ish Meteorological Institute. 

 

Figur 4.   Landsgennemsnit for 
ugentlig lufttemperatur i 2022 og 
langtidsmidlen for 1991-2020 (officiel 
referenceperiode). Data fra Danmarks 
Meteorologiske Institut. 
 
National average of weekly air tem-
perature in 2022 and long-term  
average for 1991-2020 (official ref-
erence period). Data from the Dan-
ish Meteorological Institute. 
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Bundvandstemperaturen var meget høj i starten af 2022 (figur 5). Til og med 
maj var der en stabil udvikling med temperaturer overvejende over langtids-
midlen (1991-2020). Fra juni til først i september varierede temperaturen mere; 
fra juli hovedsageligt på et niveau markant over langtidsmidlen. Fra midt i 
september til først i oktober har temperaturen varieret mindre og ligget om-
kring langtidsmidlen. Fra midt i oktober til midt i november var temperaturen 
markant over langtidsmidlen, men faldt så til et niveau omkring langtidsmidlen. 

4.3 Nedbør 
Nedbøren er vigtig i relation til iltsvind, idet mængden af næringsstoffer, der 
transporteres fra land til hav, bl.a. er bestemt af ferskvandsafstrømningen. En 
forøget tilførsel af næringsstoffer stimulerer havets produktion af organisk 
materiale og efterfølgende iltforbruget, når produktionen omsættes. 

Nedbørsmængden opgjort som månedsmiddel var omkring langtidsmidlen 
(1991-2020) i januar, april, maj, juni, september og oktober, mens det regnede 
usædvanlig meget i februar og usædvanlig lidt i marts (figur 6). I juli og august 
var nedbørsmængden noget under langtidsmidlen. 

Figur 5.   Ugentlig bundvandstem-
peratur i de indre farvande i 2022 
og langtidsmidlen for 1991-2020 
(officiel referenceperiode). Data fra 
Miljøstyrelsen. 
 
Weekly bottom water temperature 
from the inner waters in 2022 and 
long-term average for 1991-2020 
(official reference period). Data 
from the Danish Environmental 
Protection Agency. 

 

Figur 6.   Landsgennemsnit for må-
nedlig nedbør i 2022 og langtids-
midlen for 1991-2020 (officiel refe-
renceperiode). Data fra Danmarks 
Meteorologiske Institut. 
 
National average of monthly precipi-
tation in 2022 and long-term aver-
age for 1991-2020 (official  
reference period). Data from the 
Danish Meteorological Institute. 
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5. Oversigt over de enkelte farvande 
Stednavne angivet med fed skrift er angivet på figur 11. 

5.1 Vadehavet, Vesterhavet, Nordsøen og Skagerrak 
I Vadehavet samt på de kystnære målestationer i Nordsøen/Vesterhavet og 
Nordsøen/Skagerrak ud for Ringkøbing, Esbjerg og Hirtshals blev der ikke 
registreret iltsvind i denne rapporteringsperiode (27. oktober – 24. november). 

I de lavvandede vestjyske fjorde Ringkøbing Fjord og Nissum Fjord blev der 
heller ikke registreret iltsvind i rapporteringsperioden. I Nissum Fjord blev 
der ikke foretaget målinger i perioden; men normalt forekommer der ikke ilt-
svind i fjorden på denne tid af året. 

5.2 Limfjorden 
I Limfjorden blev der i denne rapporteringsperiode kun målt iltsvind i Hjar-
bæk Fjord. Der var moderat iltsvind i Hjarbæk Fjord først i november, men 
sidst i november var der gode iltforhold i fjorden. 

5.3 Kattegat og omgivende farvande 
På stationerne i Aalborg Bugt, Læsø Rende og den øvrige del af Kattegat blev 
der ikke registreret iltsvind i rapporteringsperioden (figur 1). Iltsvindsmodel-
len angiver, at der fra midt til sidst i november var et større område med lavt 
iltindhold i den sydligste del af Kattegat (figur 2). 

I Mariager Fjord var der gennem hele rapporteringsperioden kraftigt iltsvind 
og iltfrit i bundvandet i ’Dybet’ ud for Mariager by. I den inderste del af fjor-
den var der moderat iltsvind først i november, men sidst i november var ilt-
forholdene gode. 

Der blev ikke registreret iltsvind i Randers Fjord eller i Hevring Bugt i rap-
porteringsperioden. 

5.4 Aarhus Bugt og omgivende farvande 
Iltindholdet i bundvandet i Aarhus Bugt og omgivende farvande var relativt 
lavt indtil midt i november (figur 7). Sidst i november var iltindholdet steget 
markant på alle stationer. Stigningen skete som følge af den kraftige østen-
vind midt i november, der omrørte vandsøjlen og blandende mere iltholdigt 
overfladevand ned i bundvandet. Østenvinden bevirkede desuden vindstuv-
ning, som formodentlig har fået vandspejlet til at vippe efter vindhændelsen, 
hvilket har presset bundvand ud af området. Sidst i rapporteringsperioden 
blev der ikke registreret iltsvind i farvandsområdet (figur 2). 

I Aarhus Bugt var iltindholdet lavt indtil midt i november, om end der ikke 
var iltsvind. Efter vindhændelsen var iltforholdene gode i bundvandet, hvor 
saltholdigheden var faldet markant, hovedsageligt som følge af nedblanding 
af ferskere overfladevand. 

I Kalø Vig steg iltindholdet også markant efter vindhændelsen. I det dybe hul 
i Knebel Vig var der kraftigt iltsvind og iltfrit i bundvandet samt frigivelse af 
svovlbrinte fra bunden indtil midt i november. Vindhændelsen omrørte 
vandsøjlen og blandende iltholdigt vand ned i bundvandet, så der sidst i no-
vember var gode iltforhold i vigen. 



13 

 

I Ebeltoft Vig blev iltforholdene også væsentlig forbedret i tilknytning til vind-
hændelsen. Den kraftige blæst forbedrede desuden iltforholdene i Hjelm Dyb, 
men ændringen var ikke lige så markant som i Ebeltoft Vig. 

I Norsminde Fjord og i farvandet vest for Samsø blev iltforholdene ligeledes 
væsentlig forbedret i løbet af rapporteringsperioden. 

I Horsens Fjord var der lavt iltindhold i slutningen af oktober. Ved den seneste 
måling lidt før midten af november var der ikke længere lavt iltindhold, og ilt-
koncentrationen er højst sandsynligt steget yderligere efter vindhændelsen. I 
As Vig, umiddelbart syd for Horsens Fjord, var der samme udvikling i iltfor-
holdene som i Horsens Fjord. 

 

 

Figur 7.   Stationer i området fra 
Randers Fjord til Horsens Fjord, 
hvor iltforholdene er undersøgt i 
rapporteringsperioden. For hver 
station er angivet den lavest regi-
strerede iltkoncentration (mg/l). 
Udarbejdet af Miljøstyrelsen. 
 
Stations in the area from Randers 
Fjord to Horsens Fjord visited  
during the reporting period. 
Markers at each station present 
the lowest registered oxygen con-
centration (mg/l). Produced by the 
Danish Environmental Protection 
Agency. 
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5.5 Farvandene omkring Fyn inkl. bælterne og de sydøstjyske 
fjorde 

I denne rapporteringsperiode (27. oktober – 24. november) var der først en 
markant forværring af iltforholdene i farvandene rundt om Fyn, der blev ef-
terfulgt af en markant forbedring som følge af vindhændelsen midt i novem-
ber (figur 8). I løbet af sidste rapporteringsperiode (23. september – 26. okto-
ber) blev iltforholdene forbedret i større omfang end forventet ud fra vindfor-
holdene. Forklaringen var højst sandsynligt en kombination af vindstyrke, 
vindretning og vandstandsændringer som tilsammen bevirkede, at store 
vandmasser blev sat i bevægelse. Derefter fulgte et par uger med relativt ro-
lige vindforhold, hvor iltsvindet forholdsvist hurtigt etablerede sig igen, dog 
mindre udbredt og mindre intenst end midt i september. I første halvdel af 
november blæste det meget, hvilket resulterede i en flytning af bundvand og 
en opblanding af vandsøjlen. Midt i november var der flere sammenhæn-
gende dage med kraftig blæst med vindstyrker op til stormende kuling og 
vindstød af stormstyrke. 

Vinden kom fra øst, og data fra Femern Bælt, Øresund og Aarhus Bugt viser, 
at der blev tilført overfladevand fra Østersøen, som blev fordelt i de indre 
farvande og opblandet i vandsøjlen. Da vandet fra Østersøen var langt mere 
ferskt og iltholdigt end bundvandet i de indre danske farvande bevirkede op-
blandingen af vandsøjlen i forbindelse med vindhændelsen en markant stig-
ning af iltindholdet og et markant fald i saltholdigheden i bundvandet i de 
indre danske farvande. Vandstandsdata fra Femern Bælt viste også, at vand-
standen steg betydeligt i forbindelse med den kraftige østenvind og gav vind-
stuvning. Vindstuvning resulterer i en transport af bundvand i modsat ret-
ning, så snart vindstyrken aftager. Derfor er det forventeligt, at der især langs 
den sydøstjyske kyst er sket en forskydning af bundvand i vestlig retning, der 
har bevirket en hel eller delvis udskiftning af bundvandet.  Vandudskiftnin-
gen var sammen med omrøringen af vandsøjlen årsagen til den markante for-
bedring af iltforholdene i bundvandet sidst i november. 

Midt i september var der etableret et udbredt og intenst iltsvind i det nordlige 
Bælthav nord for Fyn (figur 8, venstre panel øverst). Iltsvindet var ophørt sidst 
i oktober (figur 8, højre panel øverst), men det blev hurtigt etableret igen, og 
først i november var iltsvindet omtrent lige så udbredt men dog mindre in-
tenst end midt i september (figur 8, venstre panel nederst). Den kraftige blæst i 
første halvdel af november og især de sammenhængende dage med stor-
mende kuling midt i november betød, at der ikke længere var iltsvind i om-
rådet sidst i november (figur 8, højre panel nederst). Der var dog et udbredt om-
råde med lavt iltindhold, som strakte sig fra vest for Æbelø til syd for Snæv-
ringen mellem Fredericia og Middelfart. 

I Vejle Fjord blev der højst usædvanligt målt iltsvind i den indre del af fjorden 
både sidst i september og midt i oktober. Men i denne rapporteringsperiode 
blev der ikke registreret iltsvind i fjorden. 

I Kolding Fjord blev der ikke registreret iltsvind. 

I Hejls Nor, som er et mindre lavvandet område syd for Kolding Fjord, blev 
der heller ikke registreret iltsvind. 

I Avnø Vig, som er et mindre lavvandet område nord for Haderslev Fjord, 
var der ligeledes gode iltforhold. 
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Haderslev Fjord er kendetegnet ved meget varierende iltforhold, og der op-
står ofte iltsvind i fjorden. Dette var også tilfældet i perioden fra midt i oktober 
til midt i november, hvor iltforholdene varierede fra at være relativt gode til 
moderat iltsvind og tilbage til et bedre om end lavt iltindhold. 

I Genner Bugt, mellem Haderslev Fjord og Aabenraa Fjord, blev der ikke 
registreret iltsvind i rapporteringsperioden. 

  

 
Figur 8.    Modelleret arealudbredelse af iltsvind i farvandene rundt om Fyn for 12.-22. september (forrige rapporteringsperiode, ven-
stre panel øverst), 17.-26. oktober (sidste rapporteringsperiode, højre panel øverst), 31. oktober – 3. november (venstre panel 
nederst) og 10.-24. november (højre panel nederst). 
 
Modelled areal distribution of oxygen depletion in waters around Funen for 12-22 September (previous reporting period, left panel 
top), 17-26 October (last reporting period, right panel top), 31. October – 3. November (left panel bottom), and 10-24 November 
(right panel bottom). 
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I Aabenraa Fjord var iltindholdet i slutningen af sidste rapporteringsperiode 
tæt på grænsen til iltsvind. I starten af november var iltindholdet faldet, så 
der var moderat iltsvind i den indre del af fjorden og kraftigt iltsvind i den ydre 
del af fjorden. Sidst i november, efter vindhændelsen, var der gode iltforhold i 
inderfjorden, og i yderfjorden var iltforholdene forbedret til moderat iltsvind. 

I Als Fjord etablerede der sig moderat iltsvind fra sidst i oktober til først i 
november, men sidst i november var iltforholdene i fjorden gode. I Augusten-
borg Fjord, der ligger i forlængelse af Als Fjord, blev der ikke registreret ilt-
svind i rapporteringsperioden. 

I det sydlige Lillebælt har der været stor variation i iltforholdene i bundvan-
det siden september. Midt i september var der et meget udbredt og meget 
intenst iltsvind i det sydlige Lillebælt (figur 8, venstre panel øverst).  Sidst i ok-
tober var iltforholdene markant forbedret, da der kun var ganske lidt og mo-
derat iltsvind tilbage (figur 8, højre panel øverst). Først i november havde ilt-
svindet etableret sig igen i store dele af området om end ikke helt så udbredt 
og ikke nær så intenst som sidst i oktober (figur 8, venstre panel nederst). Efter 
vindhændelsen midt i november var der næsten intet iltsvind tilbage i området 
(figur 8, højre panel nederst). 

Den indre del af Flensborg Fjord, hvor der har været kraftigt iltsvind siden 
den første måling i starten af maj, blev ikke overvåget i denne rapporterings-
periode. I den ydre del af fjorden (Sønderborg Bugt), som har været overvå-
get siden årets start, faldt iltindholdet fra et niveau lidt over iltsvindsgrænsen 
sidst i oktober til et niveau lidt under iltsvindsgrænsen først i november (figur 9). 
Efter den kraftige blæst midt i november var der gode iltforhold i den ydre 
del af fjorden. 

Nybøl Nor, som er forbundet med Flensborg Fjord, blev ikke overvåget i rap-
porteringsperioden. 

Figur 9.   Laveste iltkoncentration i 
bundvandet i den ydre del af Flens-
borg Fjord i 2022 (rød kurve) i forhold 
til langtidsmidlen for 1986-2019 
(stiplet linje). Mørkegrå angiver 50 % 
fraktilen og mørkegrå + lysegrå 80 % 
fraktilen. Data fra Miljøstyrelsen. 
 
Lowest bottom water oxygen concen-
tration in the outer part of Flensburg 
Fjord during 2022 (red line) compared 
to the long-term mean for 1986-2019 
(dotted line). Dark grey = 50 % frac-
tile, and dark grey + light grey = 80 % 
fractile. Data from the Danish Envi-
ronmental Protection Agency. 

 

 
I Det Sydfynske Øhav skete der også markante ændringer af iltforholdene i 
løbet af rapporteringsperioden (figur 8). I starten af november var der moderat 
iltsvind i Ringsgaardbassinet og i Ærøbassinets centrale del. I Ærøbassinets 
vestlige del var der kraftigt iltsvind, som ifølge iltsvindsmodellen var begræn-
set til den dybeste del af bassinet. Sidst i november var iltsvindet ophørt både 
i Ringsgaardbassinet og i Ærøbassinet. 
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I de lavvandede kystnære områder syd for Fyn blev der kun registreret ilt-
svind i Faaborg Fjord, hvor der var moderat iltsvind i starten af november. 
Sidst i november var iltforholdene gode i fjorden. 

I Storebælt blev der ikke målt iltsvind i rapporteringsperioden. Iltsvindsmo-
dellen indikerer dog, at der både først og midt i november var en smal stribe 
med moderat iltsvind i den nordligste del af bæltet (figur 8, venstre & højre 
panel nederst). Desuden angiver modellen tilstedeværelse af udbredt lavt ilt-
indhold, som berørte et markant større areal først end midt i november. 

I Langelands Sund (vest for Langeland) blev der ikke registeret iltsvind. I 
Langelandsbælt (øst for Langeland) var der ingen overvågning i denne rap-
porteringsperiode. Iltsvindmodellen indikerer lavt iltindhold i den dybe 
rende i hele bæltets udstrækning. Modelresultatet skal dog fortolkes med for-
sigtighed grundet det mangelfulde datagrundlag i området. 

5.6 Farvandene omkring Sjælland, Lolland og Falster 
I farvandene rundt om Sjælland, Møn, Lolland og Falster blev der i rappor-
teringsperioden registreret iltsvind i Kalundborg Fjord, Sejerø Bugt og     
Øresund (figur 10). 

Vest for Sjælland blev der målt moderat iltsvind i Kalundborg Fjord og Se-
jerø Bugt. I begge områder var iltsvindet begrænset til et tyndt vandlag lige 
over bunden og berørte derfor kun et lille areal i de dybeste dele af farvan-
dene. I Hesselø Bugt nord for Sjælland blev der ikke registreret iltsvind. Men 
iltsvindsmodellen angiver, at iltindholdet var lavt i et større sammenhæn-
gende område, som strakte sig fra Hesselø Bugt rundt om Sjællands Odde og 
ned i Sejerø Bugt (figur 2). 

I Roskilde Fjord og Isefjord blev der ikke registreret iltsvind. 

I Øresund var der moderat iltsvind på begge stationer nær Hven midt i no-
vember umiddelbart før vindhændelsen med flere sammenhængende dage 
med kraftig vind. Iltvindsmodellen angiver, at iltsvindet strakte sig nordover 
op til Helsingør og sydover ned til Saltholm (figur 2). 

I Køge Bugt blev der ikke registreret iltsvind i rapporteringsperioden. 

I Faxe Bugt blev der målt kraftigt iltsvind sidst i oktober. Først i november var 
iltsvindet ophørt, men iltindholdet var lavt. Sidst i november var iltforhol-
dene gode. 

I Hjelm Bugt syd for Møn var der ikke længere iltsvind midt i oktober, men 
iltindholdet var relativ lavt. Det var fortsat situationen sidst i oktober, men i 
løbet af november blev iltforholdene markant forbedret. 

I Rødsand Lagune og Smålandsfarvandet blev der ikke registreret iltsvind. 

I området omfattende Femern Bælt, Mecklenburg Bugt og Lübeck Bugt indi-
kerer iltsvindsmodellen tilstedeværelsen af et udbredt område med lavt iltind-
hold (figur 2). Dette skal dog fortolkes med forsigtighed, da området ikke blev 
overvåget i rapporteringsperioden. Bundnære målinger i tilknytning til Femern 
Bælt projektet bekræfter dog, at der var lavt iltindhold i Femern Bælt op til 
vindhændelsen midt i november. 
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5.7 Farvandene omkring Bornholm 
Der var kraftigt iltsvind øst for Bornholm, som er et naturligt iltsvindsområde 
med næsten permanent iltsvind typisk fra omkring 70 meters dybde (figur 1). 
Vest for Bornholm blev der registreret moderat iltsvind, der ifølge iltsvind-
modellen berørte et større areal, som var omkranset af et område af tilsva-
rende størrelse med lavt iltindhold (figur 2). 

Figur 10.   Stationer i farvandet 
omkring Sjælland, Lolland og Fal-
ster, hvor iltforholdene er under-
søgt i perioden 27.  oktober - 24. 
november. For hver station vises 
den lavest registrerede iltkoncen-
tration (mg/l). Udarbejdet af 
Miljøstyrelsen. 
 
Stations in the sea around Zea-
land, Lolland and Falster visited 
during the period 27 October – 24 
November. Markers at each sta-
tion present the lowest registered 
oxygen concentration (mg/l). Pro-
duced by the Danish Environ-
mental Protection Agency. 
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5.8 Kort over danske farvande 

 
Figur 11. Oversigt over danske farvande med fokus på potentielle iltsvindsområder. 
 
 Map with an overview of Danish marine waters with focus on potential areas with oxygen depletion. 
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DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet 
Jens Würgler Hansen, tlf. 30 18 31 09, e-mail jwh@ecos.au.dk 

 
Miljøstyrelsen (MST) 
Inga Holm, tlf. 93 58 82 45, e-mail inhol@mst.dk 
Mikael Hjorth Jensen, tlf. 93 58 82 47, e-mail mihje@mst.dk 

 
Sveriges Meteorologiske og Hydrologiske Institut (SMHI)/ 
Bohusläns Vattenvårdsförbund (BVVF) 
Lotta Fyrberg, tlf. +46 31 751 8978, e-mail lotta.fyrberg@smhi.se 
 
Leibniz Institute for Baltic Sea Research Warnemünde (IOW) 
Michael Naumann, tlf. +49 381 5197 267, 
e-mail michael.naumann@io-Warnemuende.de 
 
State Agency for Environment, Nature Conservation and Geology, Meck-
lenburg-Vorpommern 
Mario von Weber, tlf. +49 3843 777 331 
e-mail mario.weber@lung.mv-regierung.de 
 
Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume Schleswig-
Holstein (LLUR SH) 
Hannah Lutterbeck, tlf. +49 4347 704 274, 
e-mail hannah.lutterbeck@llur.landsh.de  
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