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Virkemidler til forbedring af marin miljøkvalitet
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Landbaserede virkemidler

Reducerer næringsstoftilførsler til 

marin recipient

Marine virkemidler

Binder/fjerner næringsstoffer fra 

marin recipient

Andre miljøeffekter som øget 

biodiversitet, øget sigtdybde, mm
Figur: Miljøstyrelsen



Kandidaterne
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Muslingeopdræt Tangdyrkning Ålegræs transplantering



Muslingeopdræt som marint virkemiddel
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Princippet

• N og P fjernelse via høst

• Filtrerer vandet for partikler

Øget sigtdybde

Reduceret klorofyl konc.

• Øget lokal sedimentation

Effekter



Høst/N fjernelses 

potentialer for 

muslingeopdræt
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100 % svarer til:

Langliner: 0,7-1,4 t N/ha

Rør+net: 1,6-2,5 t N/ha

Baseret på føde (klorofyl), salt, temp, inkluderer ikke fx prædation, eksponering

Holbach et al., 2020



Tangdyrkning som marint virkemiddel
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Princippet Effekter

• N og P fjernelse ved høst   

• Producerer O2

• Øger lokal biodiversitet

• Ophobning af organisk 
materiale lokalt



Dyrkningspotentialer for tang
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Baseret på salt, inkluderer ikke fx næringsstof, lys mm

Forsøg har vist           

N fjernelsespotentialer 

op til 50 kg N/ha
Bruhn et al., in prep



Ålegræstransplantering
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Princippet

Drone foto: Niels Svane

foto: Troels Lange

• Binder N og P

• Nedsætter resuspension

• Øger sigtdybde

• Øger biodiversitet

• Naturgenopretning

• Er et kvalitetselement

Effekter
Donorbed

Udplantning af skud



Potentialer for ålegræstransplantering
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Screening baseret på lys, sedimentforhold, eksponering, DIN, ilt, mm. , men ikke fx epifytter

Flindt et al., in prep.



Udvalgte barrierer
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Barrierer Muslinger Tang Ålegræs

Fysisk/biologisk Føde, salt, temp Salt, lys, DIN/DIP Lys, bundforhold, 

eksponering, DIN/DIP

Administrative Tilladelser, 

konsekvensvurdering, 

sejlrender, mm

Tilladelser,

konsekvensvurdering, 

sejlrender, mm

Tilladelser til udplantning –

men ikke til høst fra 

donorbed (?!?)

Logistiske Investeringsbehov,

Aftagerkæde, beskyttelse mod 

prædation

Investeringsbehov, 

Tilgængelighed af 

sporeliner, Aftagerkæde

Kvalificeret arbejdskraft

Tilgængelighed af 

donorbede

Udplantningskapacitet/has

tighed

Sociale Visuel forurening

Anden brug af havet, evt affald

Visuel forurening

Anden brug af havet, evt

affald

Ingen kendte

Forvaltningsmæssige Håndtering af effekter af marine virkemidler, evt betalingsmodeller




