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Introduktion 

Dette notat er bestilt af Miljøstyrelsen, som ønsker en indledende analyse af 
data fra overvågningsindsatsen i Nordsøen på de 10 stationer som er omfattet 
af Havstrategiovervågningen for perioden 2017-2021 af fyto- og mikro-
zooplankton. Formålet med analysen er at etablere et grundlag for en eventuel 
revurdering af indsatsen i forhold til den geografiske fordeling af stationerne 
og den tidsmæssige fordeling af prøvetagningen, som pt. foregår i 2 kampag-
neperioder i henholdsvis vinter-/forårsperioden (januar-marts) og eftersom-
merperioden (september-oktober). Miljøstyrelsen understreger, at de finan-
sielle samt sejladsmæssige ressourcer skal være uændrede ved en eventuel 
ændring af overvågningsaktiviteten. 

Analysen omfatter primært data fra de 10 stationer, der indgår i Havstrate-
giovervågningen, dog med inddragelse af data fra Vandrammedirektiv-over-
vågningen i Nordsøen, som omfatter stationen ved Hirtshals (NOR7715), og 
stationen ved Sønderho Øst (RIB15100007). Begge stationer prøvetages 20 
gange per år og giver således et godt billede af udviklingen af plankton over 
hele året i modsætning til de 10 havstrategistationer, som fokuserer på det 
tidlige forår (før/under forårsopblomstringen) og eftersommerens plankton. 

Pt. omfatter planktonovervågningen en analyse af fyto- og mikrozooplankton 
(inkl. heterotrofe/autotrofe nanoflagellater) baseret på ”klassisk” oparbejd-
ning af fytoplankton (som omfatter heterotrofe furealger) og ciliater baseret 
på henholdsvis Lugol-fikserede prøver til analyse ved Utermöhl metoden og 
oparbejdning af heterotrofe/autotrofe nanoflagellater samt picoplankton ved 
anvendelse af epifluorescensmikroskopi (se de Tekniske anvisninger TA-M09 
Fytoplankton og TA-M10 Mikrozooplankton, https://ecos.au.dk/forsknin-
graadgivning/fagdatacentre/marint-fagdatacenter/gaeldende-tekniske-an-
visninger). 

På baggrund af de kvantitative og kvalitative analyser af fyto- og mikro-
zooplankton gennemført enten i forbindelse med Vandrammedirektiv- og/el-
ler Havstrategiovervågningen kan vi som udgangspunkt udtale os om føl-
gende: 

• Biodiversitet i området (antal arter etc.) 
• Forekomst af arter som kan være NIS/invasive arter/kryptogene-arter 
• Tab af arter – dvs. arter som ikke længere registreres 
• Forekomst af toksiske/skadelige arter (Harmful Algal Bloom species = 

HAB arter) 
• Geografisk variation i den kvantitative og kvalitative forekomst af fyto- og 

mikrozooplankton (abundans (celler/L) og C-biomasse (ugC/L) på stati-
onerne. 

Denne analyse vil fokusere på at dokumentere de eksisterende data og vur-
dere, om det bør overvejes, at planktonovervågningen fordeles anderledes på 
de i alt 19 stationer, som besøges ved feltkampagnerne, som også omfatter 
indsamling af hydrografiske data, vandkemiske data samt prøver til analyse 
for bunddyrssammensætningen. Desuden vurderes det, om prøvetagningen 
inden for de to perioder kan optimeres, så den bedst muligt afspejler plank-
tonsamfundene. Dette gælder specielt forårsprøvetagningen, som bl.a. har til 

https://ecos.au.dk/forskningraadgivning/fagdatacentre/marint-fagdatacenter/gaeldende-tekniske-anvisninger
https://ecos.au.dk/forskningraadgivning/fagdatacentre/marint-fagdatacenter/gaeldende-tekniske-anvisninger
https://ecos.au.dk/forskningraadgivning/fagdatacentre/marint-fagdatacenter/gaeldende-tekniske-anvisninger
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formål at beskrive de planktonsamfund som registreres i forbindelse med for-
årsopblomstringen. Planktonsamfundene i forbindelse med forårsopblom-
stringen er grundlæggende forskellige fra de samfund som udvikles i den ef-
terfølgende sommerperiode. Forårssamfundene er således oftest domineret af 
kiselalger, mens sommersamfundene oftest er blandede samfund med fore-
komst af både kiselalger og furealger samt diverse grupper af flagellater. For-
skellene i artssammensætningen i forårs- og sommersamfundene er primært 
drevet af forskelle i temperatur, tilgængelighed af næringsstoffer, græsning 
og vandsøjlens stabilitet. 

Da Miljøstyrelsen ønsker at fastholde det nuværende stationsnet, og at prøve-
tagningskampagnerne også i fremtiden skal omfatte perioderne januar-fe-
bruar og september-oktober, er det primært valget af stationer og timingen af 
prøvetagningen samt analysemetoder, som kan komme på tale i forbindelse 
med en eventuel revurdering af programmet.  

Der gøres opmærksom på, at det ville være oplagt, at analysen af data kunne 
omfatte en multivariat analyse af den kvalitative og kvantitative variation i 
artssammensætning på de 10 stationer (fx MDS-baseret), som kunne holdes 
op mod de hydrografiske og vandkemiske forhold, men at det af ressource-
mæssige årsager ikke har kunnet lade sig gøre ved denne indledende analyse. 

Projektet er gennemført med Per Andersen som projektleder og hovedansvar-
lig for analyser og præsentation af data etc. mens Hans Jakobsen har bidraget 
med udtræk af data fra ODA, statistiske beregninger og udarbejdelse af figu-
rer for fyto- og mikrozooplankton. 

7 
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Analyse af fyto-/mikrozooplankton fra havstra-
tegistationerne i Nordsøen 

Introduktion til undersøgelsesområdet i Nordsøen 
De 10 anvendte havstrategistationer er fordelt i et område, som strækker sig 
fra syd for Horns Rev (DMU1052) i syd til Hanstholm (DMU1133) i nord, og 
som strækker sig ud til en afstand på >200 km (DMU1077) fra vestkysten ud 
til grænsen for den danske EZ i området, se figur 1. 

 

 
Figur 1.    Placering af havstrategistationerne (”DMUXX”) samt VRD-stationerne (RIB1510007 og NOR7715) i Nordsøen. 
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De overordnede hydrografiske forhold i området er velkendte og omfatter en 
Jyske Kyststrøm, som strømmer langs vestkysten fra syd til nord, samt en 
blandingszone, hvor vand fra den centrale Nordsø støder op mod den Jyske 
Kyststrøm, se figur 2. Den Jyske Kyststrøm er relativt lav i salinitet pga. tilfør-
sel af ferskvand (med høje koncentrationer af N og P) fra de store europæiske 
floder, som løber ud i vadehavsregionen. I den nordlige del af området kan 
der desuden ske opblanding af vand fra den norske kyststrøm, som transpor-
terer vand fra Kattegat/Skagerrak op langs den norske syd og vestkyst, og 
atlantisk vand, som normalt transporteres som en bundstrøm ind i Skagerrak 
og det nordlige Kattegat. Der er stort potentiale for dannelse af fronter i over-
gangszonen mellem de forskellige vandmasser og lagdeling i forbindelse med 
vindstille perioder i både kystvandet og i den centrale del af Nordsøen, se fx 
Nielsen 2000 

Der er således store muligheder for, at planktonsamfundene i undersøgelses-
området påvirkes af samfund, som bringes ind i området fra de tilstødende 
vandmasser i både den sydlige Nordsø og fra selve Atlanten. Specielt belast-
ningen med N og P samt de dynamiske hydrografiske forhold, som omfatter 
skiftende tilstedeværelse af lagdeling og fronter og perioder med fuld opblan-
ding, betyder, at planktonarter med forskellige overlevelsesstrategier har mu-
lighed for at lave markante opblomstringer i undersøgelsesområdet. 

Figur 2.    Skematisk fremstilling 
af de overordnede strømforhold i 
Nordsøen inkl. den kystnære del 
af den danske Nordsø, fra Niel-
sen 2000. 
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Præsentation af data 

Prøvetagningstidspunkter 
Prøvetagningen på de 10 havstrategistationer startede i 2018. Der er således 
ingen data for 2017. 

Der bliver gennemført et tidligt forårstogt og et eftersommertogt i henholds-
vis perioderne januar/februar og september-oktober, se tabel 1. Prøvetagnin-
gen på de 2 vandrammedirektivstationer (VRD-stationer) ses i tabel 2. 

 

Biomasser 
Vinter/forår: Gennemsnittene af de samlede biomasser af fyto- og mikro-
zooplankton i forårsperioden, dog uden bakterier og den store heterotrofe fu-
realge Noctiluca scintillans, ligger på et lavt (<10 µgC/L) og relativt ensartet 
niveau på de 10 stationer over undersøgelsesperioden 2018-2021. Der ses en 
relativt stor standardafvigelse på gennemsnittene, hvilket afspejler de store 
forskelle, der er mellem årene både pga timingen af forårsopblomstringerne i 
de enkelte år og pga. tidspunkterne for prøvetagningen. Nogle år rammes for-
årsopblomstringen ikke (se 2021, hvor prøvetagningen finder sted meget tid-
ligt), mens den rammes i større grad i 2019. Dette ses også på figurerne, som 
viser gennemsnit af biomasserne i de enkelte år på tværs af stationerne, hvor 
året 2021 også kommer ud med meget lave biomasser i forhold til 2019, se 
figur 3 og figur 4. 

  

Tabel 1.   Prøvetagningstidspunkter på de 10 havstrategistationer i perioden 2017-2021. NB: ingen prøvetagning i 2017.    

  2018 2019 2020 2021 

Stationer Forår Sommer Forår Sommer Forår Sommer Forår Sommer 

DMU1023  sep-09 feb-05 sep-07 feb-24  feb-01 okt-26 

DMU1026  sep-09 feb-07  mar-05 sep-30 feb-01 okt-29 

DMU1035  sep-09   feb-26 sep-28 jan-30 okt-27 

DMU1042  sep-11   feb-26 sep-28 jan-27 okt-21 

DMU1046  sep-11   mar-04 sep-28 jan-28 okt-29 

DMU1052  sep-12   mar-04 sep-27 jan-28 okt-27 

DMU1075  sep-10 feb-06 sep-04 mar-05 sep-29  okt-30 

DMU1077  sep-10 feb-06 sep-04 mar-05 sep-29  okt-30 

DMU1130  sep-08 feb-05  feb-24 okt-01 feb-01 okt-26 

DMU1131  sep-08 feb-05 sep-08 mar-03 okt-01 feb-01 okt-26 
 

Tabel 2.    Prøvetagningsoversigt på VRD-stationerne NOR7715 og RIB1510007. 

NOR7715 2005       2011           2016 2017 2018 2019 2020 2021 

RIB1510007 1994   2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
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Figur 3.    Beregnede gennemsnit af henholdsvis ”vinter/forårs-” og sommer/efterårs-biomasserne (µgC/L) af fyto- og mikro-
zooplankton (ekskl. pelagiske bakterier og den heterotrofe furealge Noctiluca scintillans) på de 10 havstrategistationer i perio-
den 2018-2021 samt gennemsnittene af biomasserne for alle stationer i de enkelt år. 
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Undersøgelser på de to kystnære stationer (NOR7715 og RIB15100007), som 
omfatter hele året med ca. 20 prøvetagninger per år, viser, at forårsopblom-
stringen i den kystnære del af Nordsøen bygges op i perioden fra begyndelsen 
af februar og kan kulminere i løbet af marts/begyndelsen af april med bio-
masser på >80–100 µgC/L, se figur 5, 6 og 7. Det er således oplagt, både ud 
fra prøvetagningstidspunkterne og de resulterende biomasseniveauer, at prø-
vetagningen på de 10 havstrategistationer i perioden 2018-2021 har ligget så 
tidligt, at de ikke – eller kun i ringe omfang - har ”ramt” forårsopblomstrin-
gerne. Undersøgelserne af klorofyldata for 1997-2016 i kystvandene afspejler 
den tidsmæssige udvikling af fytoplankton i forårsperioden på de to VRD-
stationer, figur 7. Det ses desuden af klorofyldata fra den åbne del af Nord-
søen, at forårsopblomstringen har en tendens til at udvikle sig tidligere i 
denne del af Nordsøen end i den kystnære del. Dette skyldes sandsynligvis 
en kombination af højere temperaturer og en tidligere udvikling af springlag 
i den åbne del af Nordsøen i forhold til den kystnære del.   

Hvis prøvetagningen lægges tidligt, som fx i 2021, kan der registreres mange 
arter i lave koncentrationer, som stammer fra eftersommeren og som har over-
levet vinteren. Disse arter registreres i øvrigt med god sandsynlighed også 
ved sommer/eftersommer overvågningen i perioden (september-oktober).  

 

 
Figur 4.  Beregnede gennemsnit af henholdsvis de månedlige biomasser (µgC/L) af fyto- og mikrozooplankton (ekskl. pelagiske 
bakterier og den heterotrofe furealge Noctiluca scintillans) samt årsgennemsnittene af biomasserne på de 2 VRD-stationer ba-
seret på alle tilgængelige data for stationerne.   
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Figur 5.    Fytoplanktonbiomasser på station NOR7715 i 2019 med angivelse af prøvetagningsperioderne (markeret med lyse-
grønne søjler) på de 10 havstrategistationer i perioden 2018-2021. 

 
Figur 6.    Fytoplanktonbiomasser på station RIB15100004 i 2019 med angivelse af prøvetagningsperioderne (markeret med 
lysegrønne søjler) på de 10 havstrategistationer i perioden 2018-2021. 

 
Figur 7. Registrerede koncentrationsniveauer af klorofyl (= proxy for fytoplanktonbiomassen) i henholdsvis den kystnære og den 
åbne del af Nordsøen i perioden 1997-2016. Den fede sorte linje angiver gennemsnittet over perioden med angivelse af 1 og 3 
kvartil i form af den blå skygge. Den fede røde streg angiver klorofylkoncentrationerne i året 2016, Jacobsen & Markager 2018. 



13 

Hvis det ønskes, at overvågningen skal ”fange” et signal af forårsopblom-
stringen, er det således vigtigt, at prøvetagningen foretages så sent som mu-
ligt i det tidsvindue, som anvendes ved overvågningen (30. januar – 5. marts) 
på de 10 stationer.  

Sommer/eftersommer: Gennemsnittene af de samlede biomasser af fyto- og 
mikrozooplankton i forårsperioden, dog uden bakterier og den store hetero-
trofe furealge Noctiluca scintillans, ligger på et lavt og relativt ensartet niveau 
(<50 µgC/L) på de 10 stationer over undersøgelsesperioden 2018-2021, figur 
3. Der ses også i denne periode en relativt stor standardafvigelse på gennem-
snit, som afspejler de store forskelle, der er mellem årene i planktondynamik-
ken og pga. tidspunkterne for prøvetagningen. Nogle år rammes eftersom-
meropblomstringer ikke (se 2018), mens de rammes i større eller mindre grad 
i andre år. Dette ses også på figur 3, som viser gennemsnit af biomasserne i de 
enkelte år på tværs af stationerne, hvor året 2018 også kommer ud med meget 
lave biomasser i forhold til de tidligere år. 

Undersøgelser på de to kystnære stationer (NOR7715 og RIB15100007), som 
omfatter hele året med ca. 20 prøvetagninger per år, viser, at sommer/efter-
sommeropblomstringerne i den kystnære del Nordsøen bygges op i perioden 
juni-oktober med biomasser, som kan overstige 100 µgC/L, se figur 5, 6 og 7. 
Det er således oplagt, både ud fra prøvetagningstidspunkterne og de resulte-
rende biomasseniveauer, at prøvetagningen på de 10 havstrategistationer i 
perioden 2018-2021 har ligget, så de i et vist omfang har ”ramt” opblomstrin-
gerne. Det højeste biomasseniveau registreres på station DMU1052, som lig-
ger sydligt og kystnært lige ud for Vadehavet. De laveste biomasseniveauer 
registreres på de yderste stationer DMU1026, DMU1075, DMU1077 og 
DMU1133, se figur 3. Dette viser, at prøvetagningen, trods de den ringe tids-
mæssige opløsning, i et vist omfang afspejler tilgængeligheden af nærings-
stoffer i projektområdet.   

Det vurderes, at prøvetagningens tidsmæssige placering i eftersommerperio-
den ikke er af afgørende betydning for, hvor godt analyseresultaterne afspej-
ler forholdene i eftersommerperioden. Dette skyldes, at opblomstringerne af 
fytoplankton kan forekomme spredt over hele sommer/eftersommerperio-
den, så det kan ikke forventes, at en enkelt prøvetagning i perioden kan regi-
strere den dynamik i detaljer.  

Det er væsentligt at være opmærksom på, at resultaterne af overvågningen på 
de 10 havstrategistationer ikke står alene, men nu, altså fra 2022 og frem, kan 
kobles op på VRD overvågningen, som omfatter prøvetagning hele året på 3 
kystnære stationer, henholdsvis RIB15100007, den nye station RKB43 (ud for 
Hvide Sande tæt på station DMU1035) og NOR7715. Når data fra havstrate-
gimoniteringen sammenkobles med data fra VRD-overvågningen, bliver da-
tagrundlaget for især beskrivelsen af, hvad der sker i de kystnære dele af 
Nordsøen, forbedret. Den del af havstrategiovervågningen, som omfatter en 
række stationer i specielt den ydre del af projektområdet, dækker dog stadig 
kun dynamik og artss ammensætning sporadisk pga. de få prøvetagninger.    

Det anbefales derfor at station DMU1035, som ligger helt kystnært ud for 
Ringkøbing Fjord, kan tages ud af prøvetagningsprogrammet, da den fra 2022 
overlapper med VRD-station RKB43, som prøvetages hele året. I stedet for 
DMU1035 anbefales det at vælge station DMU1076 til den fremtidige prøve-
tagning for at få et bedre datagrundlag for at vurdere planktonet i den mere 
åbne del af Nordsøen.  Det skal bemærkes at prøvetagningen i den åben del 
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af Nordsøen har et meget begrænset omfang og at det derfor er vanskeligt at 
beregne troværdige gennemsnit fytoplanktonbiomasser og diversitetsindi-
cies.  
 
Det bør overvejes at supplere den igangværende overvågning med data fra 
satellitovervågning til at dokumentere fx tidspunkterne for forårsopblom-
stringen og efterfølgende sommer- og efterårsopblomstringer samt forskelle 
og ligheder i den geografiske fordeling af opblomstringer i undersøgelsesom-
rådet. I den forbindelse er det vigtigt at være opmærksom på, at satellitinfor-
mationen også dækker områder længere ud fra kysten i den egentlige Nordsø. 
Det bør ligeledes ove rvejes, om overvågningen kan suppleres med data fra 
den norske overvågning i den kystnære del af Nordsøen, som bl.a. omfatter 
dele af den danske del  af Nordsøen, se figur 8. 

Den fremtidige overvågning af plankton (samt hydrografi og vandkemi) i 
Nordsøen bør drage nytte af de faciliteter, der er planlagt placeret offshore, fx 
energiøer. Prøvetagning og eventuelle sensormålinger kan på denne måde fo-
retages hele året direkte fra offshore faciliteterne, hvilket betyder, at overvåg-
ningen ikke begrænses af ressourceforbruget ved gennemførsel af skibstogter.  

 
Figur 8.    Oversigt over Norsk overvågning inkl. den danske del af Nordsøen, https://www.hi.no/hi/nettrapporter/rapport-fra-
havforskningen-en-2022-32#sec-3 

https://www.hi.no/hi/nettrapporter/rapport-fra-havforskningen-en-2022-32#sec-3
https://www.hi.no/hi/nettrapporter/rapport-fra-havforskningen-en-2022-32#sec-3


15 

Biodiversitet – artsantal 
Antallet af registrerede arter på de 10 havstrategistationer i perioden 2018-
2021 ligger på ca. 100 arter. Det højeste artsantal registreres på station 
DMU1046, som er placeret ude i området, hvor kystvandet og vandet fra den 
egentlige Nordsø mødes. Det høje artsantal skyldes således, at der er bidrag 
af arter fra både kystvandet og selve Nordsøen. Længere ud i Nordsøen, fx på 
station DMU1077, ses det laveste artsantal observeret i perioden, figur 9. 

Det registrerede artsantal på de 10 havstrategistationer er væsentligt lavere 
end registreret ved VRD overvågningen på stationerne i kystvandet. Dette 
skyldes at VRD-stationerne overvåges hele året (20 prøvetagninger per år) og 
at de registrerede antal arter er baseret på undersøgelser som strækker sig 
over meget længere perioder (> 15 år). 

Fordelingen af arter på taksonomiske klasser er meget ensartet på de 10 hav-
strategisstationer med dominans af kiselalger og dinoflagellater. 

Der er ikke fortaget en detaljeret analyse af forskelle og ligheder i artssam-
mensætningen på de 10 havstrategistationer. Der er dog registreret enkelte 
markante arter (Dinophysis tripos og Ceratium arietinum), som kun er observe-
ret på de yderste stationer DMU1075, DMU1077 og DMU1131. Disse arter kan 
således opfattes som ”karakterarter” for den egentlige Nordsø. 

Der er en række markante arter, som kan ”mangle” på havstrategistationerne, 
fordi de er forårs-/sommerarter og derfor ikke registreres ved den nuvæ-
rende prøvetagning. Det gælder bl.a.: 

• Phaeocystis spp.
• Diverse Protoperidinium-arter
• Alexandrium tamarense
• Diverse Chaetoceros-arter
• Pseudochattonella-arter

Figur 9.    Antal fyto- og mikro-
zooplankton-”arter” registreret på 
de 10 havstrategistationer i perio-
den 2018-2021 samt på VRD-sta-
tionerne NOR7715 i perioden 
2005-2021 og RIB151007 i perio-
den 1994-2021. 
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Det bør overvejes at gennemføre kampagner, hvor forekomsten af plankton-
arter undersøges vha. molekylærtaksonomiske metoder for at supplere biodi-
versitetsdata fra den klassiske planktonanalyse, specielt mht. pico- og na-
noplanktonarter samt arter, som forekommer i lave koncentrationer eller som 
kan være vanskelige/umulige at bestemme ved klassisk lysmikroskopi, fx ar-
ter fra de toksiske furealgeslægter Azadinium og Alexandrium samt kiselalger 
fra slægten Pseudo-nitzschia. 

”NIS”/kryptogene arter 
Antallet af ”NIS”/kryptogene arter, sensu Stæhr et al. 2020, (se bilag 1) på de 
10 havstrategistationer varierer mellem 7 og 12. Det laveste antal registreres 
på den yderste station DMU1077, mens det højeste antal arter registreres på 
station DMU1023 (i kystvandet) og DMU1046 (i blandingszonen mellem kyst-
vandet og den egentlige Nordsø. Som for det totale artsantal registreres der 
også for ”NIS”/kryptogene arter et langt større antal arter på de to VRD-sta-
tioner, som prøvetages mere intensivt over året, og som er blevet overvåget i 
en meget længere årrække end havstrategistationerne, figur 10. 

Da tilførsel af arter til projektområdet både kan ske fra den sydlige kystnære 
del af Nordsøen (via Den Jyske Kyststrøm), den egentlige Nordsø og Skager-
rak/Atlanterhavet, er det vigtigt, at placeringen af havstrategistationerne 
dækker alle 3 vandmasser. 

Specielt den kystnære vandmasse, som påvirkes af Den Jyske Kyststrøm, kan 
være af betydning, da Den Jyske Kyststrøm kan være vigtig ved transport af 
nye arter fra syd mod nord i området.  

  

Figur 10.    Antal registrerede 
”NIS/kryptogene” arter i Nord-
søen på de 10 havstrategistatio-
ner samt de 2 VDR-stationer. 
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HAB-arter 
HAB-arter er karakteriserede ved, at de kan lave skadelige opblomstringer. 
Skadevirkningerne omfatter fiske- og bunddyrdød, akkumulering af algetok-
siner i muslinger og østers samt uklart vand, som kan skygge bundvegetation, 
medføre dårlige iltforhold og forringe badevandskvaliteten og den mere ge-
nerelle rekreative værdi i forbindelse med misfarvet vand og lugtgener, når 
opblomstringer nedbrydes.   

Antallet af HAB-arter, (se bilag 2) på de 10 havstrategistationer varierer mel-
lem 4 og 10. Det laveste antal HAB-arter registreres på station DMU1023 (i 
kystvandet ud for Limfjordens vestlige del), mens de højeste antal HAB-arter 
registreres på DMU1042 (i kystvandet ud for Vandhavet) og DMU1075 (i 
blandingszonen mellem kystvandet og den egentlige Nordsø). Som for det 
totale artsantal registreres der også for ”HAB”-arterne et langt større antal ar-
ter på de to VRD-stationer, som prøvetages mere intensivt over året, og som 
er blevet overvåget i en meget længere årrække end havstrategistationerne, 
figur 11. 

De fleste HAB-arter er etablerede i de danske kystvande, men da enkelte 
HAB-arter muligvis tilføres projektområdet fra den sydlige kystnære del af 
Nordsøen (via Den Jyske Kyststrøm, den egentlige Nordsø og Skagerrak/At-
lanterhavet, er det vigtigt, at placeringen af havstrategistationerne dækker 
alle 3 vandmasser. 

Også i denne sammenhæng kan specielt den kystnære vandmasse, som på-
virkes af Den Jyske Kyststrøm være af betydning da Den Jyske Kyststrøm kan 
være vigtig ved transport af nye arter fra syd mod nord i området. Dette gæl-
der muligvis spredningen af HAB-arter fra artskomplekset Pseudochattonella, 
som blev registreret på den jyske vestkyst i foråret 1998. 

Det er ligeledes sandsynligt, at den fiske- og bunddyr-toksiske HAB-art Kare-
nia mikimotoi i nogle år tilføres danske kystvande (bl.a. Limfjorden) fra Nord-
søen via havstrømme ind i Nordsøen fra den irske vestkyst, måske helt fra 
franske/spanske farvandene ved Biscayen, og det kan forventes, at andre syd-
lige arter kan transporteres ind ad den samme rute. På denne baggrund kan 
det være væsentligt, at havstrategistationerne dækker både kystvand, blan-
dingszonen og den egentlige Nordsø. 

Figur 11.    Antal registrerede 
”HAB”-arter i Nordsøen på de 10 
havstrategistationer samt de 2 
VDR-stationer. 
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Konklusioner/rekommandationer 

1. Forårsprøvetagningen bør lægges så sent som muligt dvs. sidst i fe-
bruar/marts for at afspejle artssammensætning og kvantitativ forekomst 
af fytoplankton og mikrozooplankton i forbindelse med forårsopblom-
stringen bedst muligt. 

2. Tidspunktet for sommer-/eftersommerprøvetagningen er ikke kritisk og 
kan fortsat lægges i perioden september/oktober. 

3. Stationerne, som ligger længst ude (DMU1077, DMU1075 og DMU1133), 
afviger umiddelbart fra de øvrige stationer, ved at der registreres enkelte 
arter, som kun registreres på disse stationer, og som kan karakteriseres 
som egentlige ”Nordsø-arter” (Dinophysis tripos og Ceratium arietinum (syn: 
Tripos arietinus). 

4. Station DMU1035, som ligger helt kystnært ud for Ringkøbing Fjord, kan 
tages ud af prøvetagningsprogrammet, da den fra 2022 overlapper med 
VRD-station RKB43, som prøvetages hele året. I stedet for DMU1035 an-
befales det at vælge station DMU1076 til den fremtidige prøvetagning for 
at få et bedre datagrundlag for at vurdere planktonet i den mere åbne del 
af Nordsøen.   

5. Det er en oplagt mulighed at inddrage satellitdata til dokumentation af 
algeopblomstringer i Nordsøen samt til at dokumentere tidspunktet for 
forårsopblomstringen/forårsopblomstringerne i forskellige dele af Nord-
søen. 

6. Det bør overvejes, om den fremtidige overvågning af plankton (samt hy-
drografi og vandkemi) i Nordsøen kan/skal drage nytte af de faciliteter, 
der er planlagt placeret offshore, fx energiøer. Prøvetagning og eventuelle 
sensormålinger kan på denne måde foretages hele året direkte fra offshore 
faciliteterne, hvilket betyder, at overvågningen ikke begrænses af ressour-
ceforbruget ved gennemførsel af skibstogter.  

7. Det bør overvejes at gennemføre kampagner hvor forekomsten af plank-
tonarter undersøges vha. molekylærtaksonomiske metoder (eDNA/meta-
barcoding) for at supplere biodiversitetsdata fra den klassiske plankton-
analyse specielt mht. pico- og nanoplanktonarter samt arter, som forekom-
mer i lave koncentrationer, eller som kan være vanskelige/umulige at be-
stemme ved klassisk lysmikroskopi, fx arter fra de toksiske furealgeslæg-
ter Azadinium og Alexandrium samt kiselalge fra slægten Pseudo-nitzschia. 

8. Prøvetagningen på havstrategistationerne har et begrænset omfang der 
ikke muliggør beregninger af repræsentative fytoplanktonbiomasser og 
diversitetsindicies. Hvis miljøministeriet ønsker at danske data for den 
åbne del af Nordsøen skal indgå i havstrategiens deskriptore, gøres der 
opmærksom på at det nuværende prøvetagningsprogram utilstrækkeligt 
og der bør prøvetages med regelmæssige intervaller gennem hele året.  
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