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Høringssvar til vandområdeplanerne 2021 – 2027 for Jammerland 
Bugt og Musholm Bugt 

Vandområdeplanerne 2021-2027 er i offentlig høring frem til den 22. juni 2022. I den forbindelse har 
foreningerne i Landbrugspolitisk Forum udarbejdet et høringssvar og bestilt en faglig rapport, som 
skal understøtte foreningernes høringssvar til Vandområdeplanerne. 
 
Landbrugspolitisk Forum består af foreningerne VKST, Odsherreds Landboforening, Landøkonomisk 
Selskab, Østdansk Landboforening og Nordsjællands Landboforening og Sjællandske Familielandbrug. 
Foreningerne er alle hjemmehørende på Sjælland, Lolland og Falster og repræsenterer tilsammen 
3.390 landmænd.   
 
Nærværende høringssvar er et sammendrag af den faglige rapport, der er vedlagt som bilag til 
høringssvaret, og yderligere kommentarer. Den faglige rapport består af: 
 

• Notat: Jammerland Bugt og Musholm Bugt - Beskrivelse af miljøtilstand og 
udviklingstendenser for næringsstoffer og klorofyl 

 
Høringssvaret er bygget op med følgende afsnit:  
 

1. Høringssvarets hovedbudskaber 
 

2. Vandområdeplanens foreslåede indsatskrav for Jammerland Bugt og Musholm Bugt 
 

3. Beskrivelse af miljøtilstand og udviklingstendenser for sigtdybder, næringsstoffer og klorofyl 
 

4. Havbrug i Musholm Bugt  
 

5. Strømforhold i Jammerland Bugt og Musholm Bugt 
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1. Høringssvarets hovedbudskaber  

Miljøstyrelsen mangler systemforståelse i forhold til kystvandene   
Det er tydeligt, at MST mangler systemforståelse i forhold til kystvandene og det kommer blandt 
andet til udtryk ved, at styrelsen ikke tager højde for, hvilke betydning vandudskiftningen har for 
vandmiljøet og dermed for de virkemidler, der skal anvendes for at nå målsætningerne i 
vandplanerne. Allerede ved de sidste vandplaner demonstrerede Landbrug & Fødevarer samt det 
daværende Østlige Øers Landboforeninger i en rapport af DHI, hvor stor betydning 
vandudskiftningen har i forhold til vandmiljøet, og styrelsen burde tage højde for det i forhold til 
virkemidlerne i denne vandplan.  
 
Uvildige undersøgelser i rapporten De hydrografiske forhold i Karrebæk Fjord, Roskilde Fjord, 
Isefjord, Rødsand Bredningen, Nakskov samt Præstø Fjord1 viser, at vandmasserne i de østdanske 
fjorde har en høj udskiftning. Det må ligeledes antages, at vandudskiftningen for Jammerland Bugt og 
Musholm Bugt ligeledes er høj i forhold til der er tale om åbne bugte, som støder op til Storebælt 
hvor vandtransporten er meget stor. 
 
Det kan således sammenfattes, at uvildige undersøgelser udført af DHI og Marine Science & 
Consulting ApS ret tydeligt demonstrerer, at for de østdanske fjorde gælder, at vinterens 
kvælstofafstrømning fra land kun har lille betydning for fjordens miljøtilstand, pga. den lille 
opholdstid i fjordene. Øvrige undersøgelser viser, at den væsentligste påvirkning af fjordens tilstand 
sker ved en reduktion af kvælstof i sommerhalvåret. 
 
Med den viden om, hvor stor betydning vandskiftet har for igangsættelse af de rigtige tiltag, så skal 
Miljøstyrelsen bruge den viden for at undgå implementering af virkemidler som reelt ikke medfører en 
miljøforbedring i de østdanske fjorde. 
 
Styrelsen bør anvende den tilgængelige viden i form af fx saltbalancen til at belyse vandudskiftningen 
og dermed pege på, hvornår og fra hvilke kilde, kystvandene påvirkes mest så man kan reducere N 
mest effektivt.   
 
Manglende økonomiske konsekvensberegninger  
Det er uforståeligt, at de økonomiske konsekvenser af vandplanerne endnu en gang ikke er beregnet 
inden planerne er sendt i høring. Det betyder reelt, at man ikke kan vurdere, hvilke virkemidler der er 
mest omkostningseffektive, og hvilke konsekvenser planerne har for landbruget. Landbruget har flere 
gange påpeget, at der bør laves økonomiske konsekvensberegninger for, at vandplaner kan besluttes 
på et fuldt oplyst grundlag.  
 
Indsatskrav for jammerland bugt og Musholm Bugt  
Først og fremmest skal vi påpege det problematiske i, at de to vandområder er slået sammen i denne 
vandplan – det gør arbejdet bag planerne mindre transparent.   
 
Det er ikke umiddelbart muligt at sammenligne udviklingen mellem baselinebelastning, 
målbelastning og indsatsbehov mellem VP2 og VP3 for Jammerland Bugt og Musholm Bugt. Dette 
skyldes, at man i VP2 har valgt at vise de samlede resultater for to vidt forskellige kystområder – ID 

 
1 De omtalte rapporter er indsendt til Miljøstyrelsen som bilag i høringssvar til den nuværende høring af 
Vandområdeplan 3 for de respektive kystområder. 
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28 Sejerø Bugt er summeret med ID 204 Jammerland Bugt. Sammenligningen besværliggøres 
yderligere, da kystområde ID 23 Musholm Bugt og ID 204 Jammerland Bugt i VP3 er sammenlagt.  
 
I VP2 var der ikke et indsatsbehov for Jammerland Bugt og indsatsbehovet for Musholm Bugt var 
fastsat til 21 tons N/år. I VP3 er det samlede indsatsbehov for de to bugte tilsammen øget med hele 
237 tons N/år til i alt 258 tons N/år. 
 
Umiddelbart kan det store indsatsbehov I VP3 for Jammerland Bugt og Musholm Bugt kun forklares 
ud fra øgede miljøkrav til dybdegrænse og klorofyl i forhold til miljøkravene i VP2, og på den 
baggrund stiller vi spørgsmålstegn ved rigtigheden.  
 
Miljøkrav: miljøtilstanden påvirkes af indtrængende vand fra Storebælt  
På trods af at udledningen af kvælstof fra oplandet over de seneste årtier er faldet, er sigtdybden i 
bugterne samtidig ikke blevet bedre, og det er svært at forestille sig, at miljømålet vil kunne nåes 
inden for de nærmeste år.  
 
Klorofylkoncentrationen ned gennem vanddybden i Storebælt er stort set konstant. Derfor vil 
indtrængende vand i de to bugte fra Storebælt være stærkt påvirket af de høje koncentrationer af 
klorofyl fra Storebælt, således at miljømålet for de to bugte ikke kan opfyldes ved reduktion af 
næringsstoffer fra de to bugtes oplande.  
 
For Musholm Havbrug gælder, at deres tidligere produktionstilladelser blev givet af Vestsjællands 
Amt på baggrund af den store vandudskiftning der er i Musholm Bugt. 
 
Miljøkravene til både klorofylindhold og sigtdybde synes derfor fastsat på et forkert grundlag for 
Jammerland Bugt og Musholm Bugt, da miljøtilstanden påvirkes af indtrængende vand fra Storebælt 
med højere klorofylindhold end miljøkravet for de to bugte. 
 
Vandudskiftning i Jammerland Bugt og Musholm Bugt har den betydning, at det ikke hjælper at 
anvende virkemidler med efterafgrøder i stor stil, da efterafgrøderne ikke fjerne næringsstoffer i 
sommerhalvåret. 
 
Den altovervejende grund til en eventuel næringsstofpåvirkning af Jammerland Bugt og Musholm 
Bugt ikke skal eller kan løses af landbruget er, at strømforholdene i Jammerland Bugt og Musholm 
Bugt er så stærke, at landbrugets tilførsel af næringsstoffer fra oplandet, aldrig vil komme til at have 
en betydning for sommeropvæksten af alger i Jammerland Bugt og Musholm Bugt. 
 
Landbrug skal kompensere for udledning fra havbrug  
Modsat landbruget stilles der i udkast til vandområdeplan 2021-2027 ikke krav om, at havbrugene 
skal reducere deres udledning af næringsstoffer. Dette skyldes, at kompenserende marine 
virkemidler (f.eks. muslingopdræt) ikke er godkendt til at mindske havbrugenes påvirkning af 
kystvandene med næringsstoffer.  
 
Det betyder, at havbrugenes eneste mulighed for at mindske påvirkningen med næringsstoffer, reelt 
er begrænset til en produktionsnedgang eller en flytning af produktionen til mere robuste kystvande. 
Med en godkendt miljøgodkendelse er det ikke en mulighed. 
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Når landbruget i udkast til vandområdeplan skal reducere udledningen af næringsstoffer med 258,3 
tons N/år, ender landbruget med at skulle fjerne de ca. 115 tons N/år som udledes af havbrugene, og 
som udgør 45% af det totale reduktionskrav til næringsstoftilførslen til Jammerland Bugt og Musholm 
Bugt. 
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2. Vandområdeplanens foreslåede indsatskrav for Jammerland Bugt og Musholm 
Bugt 

Tilstandsvurderingen af Jammerland Bugt og Musholm Bugt fremgår af Statens MiljøGIS for 
Vandområdeplaner 2015 – 2021 og for høring af vandområdeplaner 2021-2027. Tilstandsvurderingen 
i Statens MiljøGIS af Jammerland Bugt og Musholm Bugt er gengivet i Tabel 1 for henholdsvis 
Vandområdeplan (VP2) og Vandområdeplan 3 (VP3). Mellem VP2 og VP3 har kystområderne omkring 
Jammerland Bugt og Musholm Bugt fået en anden afgrænsning. I VP2 var Jammerland Bugt og 
Musholm Bugt to selvstændige kystområder. I VP3 er de to kystområder slået sammen. I VP2 hørte 
Musholm Bugt til hovedoplandet Smålandsfarvandet i VP3 er de to kystområder begge tilknyttet 
hovedoplandet for Kalundborg. 
 
Den samlede økologiske tilstand af Jammerland Bugt og Musholm Bugt fremgår af Tabel 1. Den 
samlede tilstand af de to bugte er i moderat økologisk tilstand både i VP2 og i VP3. 
 
Årsagen til den moderate økologiske tilstand i de to bugte skyldes forekomsten af fytoplankton 
(klorofyl), og udbredelsen/højden af ålegræs. 
 
I både Musholm Bugt var der god kemisk tilstand i VP2, i VP3 er der ikke målopfyldelse i forhold til 
kemisk tilstand i Jammerland Bugt og Musholm Bugt grundet for høje forekomster af Nonylphenoler, 
bly, kviksølv og cadmium.  
 
Tabel 1. Tilstandsvurderingen af Jammerland Bugt og Musholm Bugt i forhold til Vandområdeplan 2 (VP2) og 
Vandområdeplan 3 (VP3): Statens MiljøGIS for høring af vandområdeplaner 2021-2027. I VP2 var Bredningen en del af 
kystområdet for Guldborgssund. 

Parameter Tilstandsvurdering VP2 - 

Musholm Bugt 

Tilstandsvurdering VP2 

– Jammerland Bugt 

Tilstandsvurdering VP3 

Jammerland Bugt og 

Musholm Bugt 

Samlet økologisk tilstand Moderat økologisk 

tilstand 

Moderat økologisk 

tilstand 

Moderat økologisk 

tilstand 

Fytoplankton (klorofyl) Høj økologisk tilstand Ukendt økologisk 

tilstand 

Moderat økologisk 

tilstand 

Rodfæstede bundplanter 

(eks. ålegræs og 

vandaks) 

Moderat økologisk 

tilstand 

Ukendt økologisk 

tilstand 

Moderat økologisk 

tilstand 

Bunddyr (bentiske 

invertebrater) 

Ukendt økologisk 

tilstand 

God økologisk tilstand God økologisk tilstand 

Nationalt specifikke 

stoffer 

Ukendt økologisk 

tilstand 

Ukendt økologisk 

tilstand 

God økologisk tilstand 

Kemisk tilstand God kemisk tilstand Ukendt kemisk tilstand Ikke-god kemisk tilstand 

 
Vandområdeplanernes indsatskrav og miljøkrav er vist i Tabel 2. Som nævnt tidligere er 
kystområderne omkring Jammerland Bugt og Musholm Bugt ændret mellem VP2 og VP3, hvorfor 
Tabel 2 vedr. VP2 indeholder oplysninger om både Jammerland Bugt, Sejerø Bugt og Musholm Bugt. 
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Det er ikke umiddelbart muligt at sammenligne udviklingen mellem baselinebelastning, 
målbelastning og indsatsbehov mellem VP2 og VP3 for Jammerland Bugt og Musholm Bugt. Dette 
skyldes, at man i VP2 har valgt at vise de samlede resultater for to vidt forskellige kystområder – ID 
28 Sejerø Bugt er summeret med ID 204 Jammerland Bugt. Sammenligningen besværliggøres 
yderligere, da kystområde ID 23 Musholm Bugt og ID 204 Jammerland Bugt i VP3 er sammenlagt. 
Men det er dog muligt at sammenligne miljøkravene. 
 
I VP2 er typologien for henholdsvis Musholm Bugt og Jammerland- Sejerø Bugt vidt forskellige. I VP3 
øges kravet for dybdegrænsen til 9,6 m for Jammerland Bugt og Musholm Bugt og kravet til 
indholdet af klorofyl reduceres ned til 1,3 μg/l, hvilket er væsentlig lavere for især Musholm Bugt 
sammenlignet med samme krav i VP2. 
 
I VP2 var der ikke et indsatsbehov for Jammerland Bugt og indsatsbehovet for Musholm Bugt var 
fastsat til 21 tons N/år. I VP3 er det samlede indsatsbehov for de to bugte tilsammen øget med hele 
237 tons N/år til i alt 258 tons N/år – jævnfør Tabel 2. 
 
Tabel 2. Miljøkrav til Jammerland Bugt og Musholm Bugt i forhold til Vandområdeplan 2 (VP2) og Vandområdeplan 3 (VP3-
Bilag 1 og Bilag 1.1). I VP2 er Sejerø Bugt slået sammen med Jammerland Bugt. I VP3 er Jammerland Bugt slået sammen 
med Musholm Bugt. 

 VP2  

Musholm Bugt 

VP2 

Jammerland Bugt og 

Sejerø Bugt 

VP3 

Jammerland Bugt og 

Musholm Bugt 

Krav til dybdegrænse 4,1 m 9,0 m 9,6 m 

Krav til klorofyl 2,1 μg/l 1,6 μg/l 1,3 μg/l 

Baseline-Belastning 771,5 tons N/år 576,3 tons N/år 1188,3 tons N/år 

Målbelastning 750,5 tons N/år 647,7 tons N/år 930,0 tons N/år 

Indsatsbehov – Fordelt 21 tons N/år -71,4 tons N/år 258,3 tons N/år 

 
Jævnfør VP3 skal indsatsbehovet til et delopland også beregnes ud fra ”kædeberegnede” indsatser, 
hvor indsats til opstrøms kystvande også bidrager i forhold til dækning af indsatsbehovet til 
nedstrøms kystvande. Ifølge VP3 bilag 1.1 så sammenkædes Jammerland Bugt og Musholm Bugt ikke 
med andre kystområder, så ”kædeberegnede” indsatser kan ikke forklare det stigende indsatsbehov 
for de to bugte. 
 
Umiddelbart kan det store indsatsbehov I VP3 for Jammerland Bugt og Musholm Bugt kun forklares 
udfra øgede miljøkrav til dybdegrænse og klorofyl i forhold til miljøkravene i VP2. 
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3. Beskrivelse af miljøtilstand og udviklingstendenser for sigtdybde, næringsstoffer 
og klorofyl 

Målsætningen om en dybdegrænse for ålegræs er i VP3 på 9,6 m. I VP2 var den tilsvarende 
målsætning sat til 4,1 m og 9,0 m for henholdsvis Musholm Bugt og Jammerland Bugt. Der er meget 
få historiske måledata for dybdegrænsen for ålegræs i Jammerland Bugt og Musholm Bugt, hvorfor 
dybdegrænsen er fundet ved den regressionsbaserede model, sammen med vandområdets fysiske 
karakteristika til fastlæggelse af referencetilstand. 
 
I dag er sommersigtdybden omkring 5 – 7 m, og dermed er vandet ikke klart nok til at ålegræsset kan 
vokse ud på den ønskede dybde på 9,6 m. Tilstanden er beskrevet som moderat i udkast til VP3, 
hvilket antageligt skyldes, at de steder man måler ålegræssets dybdegrænse har ålegræsset ikke nået 
dets dybdegrænse, samtidig med bugternes høje indhold af klorofyl. 
 
På trods af at udledningen af kvælstof fra oplandet over de seneste årtier er faldet, er sigtdybden i 
bugterne samtidig ikke blevet bedre, og det er svært at forestille sig, at miljømålet vil kunne nåes 
inden for de nærmeste år.  
 
Målet for klorofyl er beregnet på baggrund af en antaget kvælstofudledning fra et naturopland. Der 
er en betydelig og stor usikkerhed forbundet med fastsættelse af klorofylmålet.  
 
Det må antages, at vandudskiftningen for Jammerland Bugt og Musholm Bugt er meget høj i forhold 
til der er tale om åbne bugte, som støder op til Storebælt hvor vandtransporten er meget stor. At 
vandudskiftningen er stor, underbygges af uvildige vandskifterapporter for østdanske fjorde, som er 
indsendt til Miljøstyrelsen ved høringssvar til VP3 fra de konkrete kystvande. 
 
Klorofylkoncentrationen ned gennem vanddybden i Storebælt er stort set konstant. Derfor vil 
indtrængende vand i de to bugte fra Storebælt være stærkt påvirket af de høje koncentrationer af 
klorofyl fra Storebælt, således at miljømålet for de to bugte ikke kan opfyldes ved reduktion af 
næringsstoffer fra de to bugtes oplande. Miljøkravene til både klorofylindhold og sigtdybde synes 
derfor fastsat på et forkert grundlag for Jammerland Bugt og Musholm Bugt, da miljøtilstanden 
påvirkes af indtrængende vand fra Storebælt med højere klorofylindhold end miljøkravet for de to 
bugte. 
 
Den forventede høje vandudskiftning mellem Storebælt og de to bugte og med en forventet kort 
opholdstid på få uger for størstedelen af det tilførte ferskvand fra de to bugtes oplande betyder det, 
at vinterens kvælstofafstrømning fra oplandet ikke eller kun meget lidt kan påvirke væksten af alger i 
sommerhalvåret.  
 
Vandudskiftning i Jammerland Bugt og Musholm Bugt har den betydning, at det ikke hjælper at 
anvende virkemidler med efterafgrøder i stor stil, da efterafgrøderne ikke fjerne næringsstoffer i 
sommerhalvåret. 
 
Hvis det ønskes at mindske klorofylniveauet og forbedre tilstanden i bugterne er det relevant at se på 
marine virkemidler. Hvad angår marine virkemidler vil reetablering af ålegræs og udlægning af 
stenrev være væsentligt til genskabe et samlet robust økosystem og opnåelse af god økologisk 
tilstand jf. Vandrammedirektivet. 
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4. Havbrug i Musholm Bugt  

Kilder til næringsstofbelastning af Jammerland Bugt og Musholm Bugt. 
Næringsstoftilførslen til Jammerland Bugt og Musholm Bugt sker fra punktkilder og diffuse kilder 
(herunder udvaskning og afstrømning fra landarealer), samt tilførsler fra atmosfæren fra luftbårne 
kvælstofkilder i såvel Danmark som andre lande. Kystvandene tilføres desuden næringsstoffer fra 
andre lande via udvekslingen af vand og stof fra tilgrænsende farvandområder i Nordsø- og 
Østersøområdet. I Jammerland Bugt og Musholm Bugt tilføres der, som blandt få kystvande i 
Danmark, desuden næringsstoffer fra Havbrug. 
En kildeopsplitning for Jammerland Bugt og Musholm Bugt er vist i Tabel 3. 
 
Tabel 3. Belastning og indsatsbehov for Jammerland Bugt og Musholm Bugt jævnfør VP3 bilag 1.1, samt estimeret andel af 
belastning baseret på tabeller SEGES har modtaget fra MST/DCE. 

 

Status-belastning 

Baseline-belastning 

2027 

Fordelt indsatsbehov 

2027, jf. bilag 1.1 

 

 

Mål-belastning 

 Tons N/år Tons N/år Tons N/år  Tons N/år 

Jammerland Bugt 

Musholm Bugt 
1.295,2 1.188,3 258,3 930,0 

 

Rensnings-

anlæg Industri 

Fersk-

vands-

dambrug 

Regn-

vandsbe-

tingede 

udled-

ninger 

Spredt 

bebyg-

gelse Havbrug 

Saltvands-

brug 

Land-

brug 

Baggrunds

belastning 

 Andel af belastning (estimering) 

Jammerland 

Musholm 
0,06 0,00 0,00 0,01 0,01 0,09 0,00 0,60 0,22 

 
Havbrug i Musholm Bugt 
Musholm A/S er en havbrugsvirksomhed, der producerer regnbueørred (Oncohynchus mykiss) ved to 
anlæg i Storebælt, hhv. Musholm Vest og Musholm Øst. Ved Musholm Øst produceres ca. 600 tons 
og på Musholm Vest produceres ca. 2.500 tons regnbueørred pr. år. Der har været havbrugsdrift øst 
for øen Musholm siden 1979 - indenfor 1 sømil fra kysten. Den seneste Miljøgodkendelse for 
havbruget Musholm Øst ejet af Musholm A/S er fra 2017. 
 
Der må i forbindelse med regnbueørredproduktionen maksimalt udledes næringsstoffer svarende til 
25 ton N/år og 3,2 ton P/år, fra Musholm Øst og 90 ton N/år og 10 ton P/år, fra Musholm Vest (Tabel 
4) foruden mindre udledninger af hjælpestoffer fra netimprægnering og medicinrester i forbindelse 
med sygdomsbehandling. 
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Tabel 4. Udledning af næringsstoffer fra havbrug i Musholm Bugt, baseret på nuværende miljøgodkendelse for Musholm 
A/S.  

 
Udledning af Tons N/år 

 

Udledning af Tons P/år  

 

Havbruget Musholm Øst 25 3,2 

Havbruget Musholm Vest 901) 101) 

1)Der kan yderligere udledes op til 10 tons kvælstof og 1 ton fosfor pr. kalenderår i det  

omfang der foretages tilsvarende kompensationsopdræt med muslinger, tang eller lign i  

vandområdet. Udledningen et enkelt år må ikke overstige 100 tons kvælstof og 11  

tons fosfor. 

 
For Musholm Havbrug gælder, at deres tidligere produktionstilladelser blev givet af Vestsjællands 
Amt på baggrund af den store vandudskiftning der er i Musholm Bugt. 
 
Havbruget Musholm Øst er placeret på vanddybder på 5-6 m i et område med gode strømforhold, 
hvilket på sigt ikke vurderes at være i overensstemmelse med vandplanens nuværende retningslinje 
50. Ifølge VP2 retningslinje 50 skal havbrug som udgangspunkt placeres på vanddybder større end, 
hvad der svarer til den forventede gennemsnitlige dybdeudbredelse af ålegræs og den naturlige 
variation (ved vandplanens mål om god tilstand). Med et nyt miljømål for Jammerland Bugt og 
Musholm Bugt for en dybdegrænse for ålegræs på 9,6 m i VP3 vil retningslinjen ikke være overholdt 
fremover, såfremt retningslinje 50 fastholde i VP3. 
 
Havbruget Musholm Vest er placeres på vanddybder på 12-15 m i et område med gode 
strømforhold, hvilket vurderes at være i overensstemmelse med vandplanens retningslinje 50.  
 
Havbruget er placeret i område med gode strømforhold, der sikrer at fækalier og foderrester føres 
væk fra nærområdet ligesom der er god afstand mellem net og bunden under burene. 
 
Modsat landbruget stilles der i udkast til vandområdeplan 2021-2027 ikke krav om, at havbrugene 
skal reducere deres udledning af næringsstoffer. Dette skyldes, at kompenserende marine 
virkemidler (f.eks. muslingopdræt) ikke er godkendt til at mindske havbrugenes påvirkning af 
kystvandene med næringsstoffer.  
 
Det betyder, at havbrugenes eneste mulighed for at mindske påvirkningen med næringsstoffer, reelt 
er begrænset til en produktionsnedgang eller en flytning af produktionen til mere robuste kystvande.  
Med en godkendt miljøgodkendelse er det ikke en mulighed. 
 
Når landbruget i udkast til vandområdeplan skal reducere udledningen af næringsstoffer med 258,3 
tons N/år, ender landbruget med at skulle fjerne de ca. 115 tons N/år som udledes af havbrugene, og 
som udgør 45% af det totale reduktionskrav til næringsstoftilførslen til Jammerland Bugt og Musholm 
Bugt. 
 
Årstider betyder meget for kvælstof og alger. Alger vokser i sommerhalvåret, så det er kun i det 
tidsrum, kvælstof påvirker mængden af alger. Derfor kan det reelle behov for kvælstofreduktioner 
afhænge meget af, hvornår på året udledningen finder sted. Det er langt fra ligegyldigt for 
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algevæksten, hvornår på året kvælstof udledes. Det internationale evalueringspanel skrev i deres 
endelige rapport at ”En vurdering af, hvordan udledningernes variation i løbet af året påvirker status 
af kystvande, kunne føre til en optimeret, omkostningseffektiv forvaltning.” Panelet mener især, at 
det er relevant at fokusere på betydningen af årstid i områder med krav om store indsatser. Jo større 
opland, og jo større indsatskrav, desto mere vil det betyde, om tidspunktet er taget med i 
regnestykket.  
 
Den altovervejende grund til en eventuel næringsstofpåvirkning af Jammerland Bugt og Musholm 
Bugt ikke skal eller kan løses af landbruget er, at strømforholdene i Jammerland Bugt og Musholm 
Bugt er så stærke, at landbrugets tilførsel af næringsstoffer, aldrig vil komme til at have en betydning 
for sommeropvæksten af alger i Jammerland Bugt og Musholm Bugt. 
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5. Strømforhold i Jammerland Bugt og Musholm Bugt 

Som nævnt i forrige afsnit har Vestsjællands Amt på baggrund af den store vandudskiftning der er i 
Musholm Bugt givet tilladelse til placering af havbrug i bugten. 
 
At der er stor vandudskiftning i Jammerland Bugt og Musholm Bugt underbygges også af 
observationer fra Forsvarets Center for Operativ Oceanografis hjemmeside. Den årlige 
gennemsnitlige vindhastighed ved 3 kyststationer, Skagen Fyr, Hvide Sande og Gedser ligger fra 7,0 til 
7,8 m/s. Den hyppigste vindretning er vinde fra omkring vest, hvor ca. 30-40 % af alle vinde kommer 
fra (periode 1989-1998) (Kilde www.dmi.dk). 
 
Som eksempel vises middelvinden ved Røsnæs Fyr målt til 6,7 m/s d. 13. juni kl. ca. 9.30 i Figur 1. Og 
de tilsvarende strømhastigheder gennem Storebælt, Jammerland Bugt og Musholm Bugt vises i Figur 
2. Jævnfør Figur 2 er strømhastighederne langt inde i Jammerland Bugt og Musholm Bugt 0,25-0,5 
knob. Fra Røsnæs til Storebæltsbroen er der ca. 36 km med en strømhastighed i de to bugte på 0,5 
knob svarer det i grove træk til en vandudskiftning på 40 timer. Vandområdeplanernes indsatsbehov 
er derfor nødt til at tage højde for vandudskiftningen i forhold til at fastsætte relevante miljømål. 
 

 
Figur 1. Middelvinden ved Røsnæs Fyr målt til 6,7 m/s d. 13. juni kl. ca. 9.30 (Kilde www.dmi.dk). 

I  

http://www.dmi.dk/
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Figur 2. Strømforhold/hastighed jævnfør Forsvarets Center for Operativ Oceanografi 13. juni i Jammerland Bugt og 
Musholm Bugt. 


