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1.1 Råstofkortlægning 
GEUS har i samarbejde med Orbicon udført en råstofkortlægning af Jyske Rev 
området (Fase 1) (figur 6) i sommeren 2010. Kortlægningen er udbudt af 
Naturstyrelsen, dels som et led i den statslige råstofkortlægning og dels i 
forbindelse med implementeringen af EU Havstrategi Direktivet. 
 
Den råstofmæssige kortlægning har til formål at tilvejebringe et samlet overblik over 
de tilgængelige råstofforekomsters beliggenhed, størrelse og sammensætning i de 
danske farvande. Kortlægningen skal ses, som en del af en langsigtet forsynings- 
og indvindingsplanlægning, der skal sikre forsyningen af råstoffer på en 
miljømæssig forsvarlig måde. 
 
Den råstofmæssige kortlægning omfattede en kombination af bathymetrisk 
opmåling med ekkolod, side scan sonar kortlægning af havbundens overflade samt 
shallowseismisk kortlægning af geologiske enheder i havbunden. Den akustiske 
dataindsamling blev efterfulgt af vibrationsboringer til bestemmelse af 
sedimenternes råstofkvalitet. På baggrund af en akustisk tolkning af havbundens 
beskaffenhed blev der, i udvalgte områder, foretaget biologisk verifikation af 
havbunden, med ROV (Remotely Operated Vehicle) og grab prøvetagning. 
 
Den geologiske tolkning af de indsamlede data er samlet i en geologisk model for 
Jyske Rev, som basis for en vurdering af de potentielle ressourceområder. 
Modellen viser, at der findes potentielle råstofforekomster i forskellige stratigrafiske 
enheder, der varierer fra dybe kanalaflejringer afsat før Weichsel Istiden, over 
smeltevandsaflejringer afsat ved Weichsel gletsjerens tilbagesmeltning fra 
hovedopholdslinjen, til druknede kystaflejringer og sandbølger, som i visse tilfælde 
stadig er aktive. Speciel fokus er der lagt på tilstedeværelsen af en række 
gigantiske sandrygge, som er i størrelsesordenen 30 km lange 5 km bredde og 5–
15 m tykke. Dannelsen af disse rygge antages at være et resultat af en kompleks 
udviklingshistorie relateret til en kombination af et tidligt Holocæn kraftigt 
tidevandsmiljø, den Postglaciale transgression og den subrecente til recente 
Jyllandsstrøm.   
 
Tolkningen af data er præsenteret på to kort (Kortbilag A 5.1 og A 5.2), som dels 
omfatter de holocæne, marine sand- og grusressourcer, som er blottet på 
havbunden og dels præ-holocæne sand- og grusressourcer, som delvist overlejres 
af de holocæne ressourcer. Disse kort er ikke fulddækkende kort, men derimod 

1 Sammenfatning 
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griddet i et ca. 300 m bredt bælte langs sejllinjerne, da det generelle sejllinjegrid på 
2,5 × 5 km ikke tillader fuldt dækkende kort.  
 
Med henblik på en generel vurdering af potentielle voluminer er der produceret 
fulddækkende tykkelsesgrid, som er benyttet til beregning af potentielle 
råstofmængder i de udpegede ressourceområder (se afsnit 7.2). Disse mængder er 
vejledende og kan kun benyttes som sådanne bl.a. i forbindelse med 
Naturstyrelsens fremtidige administration i forbindelse med udpegning af 
interessante områder for fremtidige detaljerede råstofundersøgelser. 
 
Udover potentielle råstofforekomster er der en tæt relation mellem de geologiske 
enheder og havbundens biotoper, hvilket blandt andet giver sig udtryk i en klar 
sammenhæng mellem de før omtalte sandrygge og fordelingen af tobisfiskeri. 
 
Afrapporteringen af data er optimeret med en HTML rapportstruktur der giver lettere 
adgang til data. Det er således muligt, på et digitalt kort over Nordsøen, at 
præsentere de enkelte korttemaer kombineret og ved et klik på prøvepositioner at 
få adgang til akustiske eksempler, boringsdata og kornstørrelsesanalyser. 

1.2 Substrat- og naturtypekortlægning 
Substrat og naturtypekortlægningen blev ligeledes gennemført for Naturstyrelsen i 
sommeren 2010 i et ca. 5.000 km2 stort område i Nordsøen (Fase 1 og 2) (figur 6) 
for at fremskaffe viden om havbundens beskaffenhed. Formålet var at fremskaffe 
basisinformation til brug for de naturtypekort, der skal udarbejdes i forbindelse med 
implementeringen af EU Havstrategi Direktivet.  
 
Der er blevet indsamlet ca. 6.000 linjekilometer data med akustiske (ekkolod og 
side scan sonar) og seismiske (chirp og sparker) instrumenter. De akustiske data er 
tolket med henblik på overfladesedimenternes sammensætning og verificeret 
visuelt ved hjælp af 260 ROV dyk (Remotely Operated Vehicle) suppleret med godt 
100 bundprøver. På denne baggrund er havbundens sedimenttyper klassificeret og 
præsenteret i en række substrattypekort (kortbilag A 6.1, A 6.2, A 6.3 samt A 13). 
 
Spor efter trawlfiskeri og dynamiske havbundsstrukturer er ligeledes registreret, og 
en korrelation med den sandede substrattype viser høj grad af sammenfald med 
afgrænsningen af de kendte tobisfiskeriområder.  
 
Undersøgelserne demonstrerer en tydelig sammenhæng mellem fordelingen af de 
underliggende geologiske enheder og fordelingen af substrattyperne, hvilket er et 
eksempel på, at forståelsen af den geologiske udvikling af havbunden i Nordsøen - 
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især i perioden efter den sidste istid – sammen med en udredning af de nutidige 
sedimenttransportmønstre er essentiel baggrundsinformation for 
naturtypekortlægningen.   
 
Naturtypekortlægningen omfatter dels Natura 2000 elementer defineret af EU’s 
Habitatdirektiv og dels EUNIS klassifikationen som er udformet med henblik på en 
harmonisering af habitattyper på tværs af Europa. Begge klassifikationer tager 
udgangspunkt i substrattyperne suppleret med information blandt andet om 
morfologi, aflejringsmiljø, salinitet og lysforhold, samt suppleret med informationer 
om hvilke flora- og faunasamfund der er knyttet til de forskellige substrattyper. 
 
Baseret på de geofysiske undersøgelser (substratoplysninger) blev der indsamlet 
godt 100 bundprøver og gennemført 260 ROV dyk med henblik på verificering af 
flora- og faunasamfund (naturtyper) og de resulterende naturtypekort og EUNIS 
kort dækker både Fase 1 og Fase 2 områderne. 
 
Afrapporteringen af data er optimeret med en HTML rapportstruktur, der giver 
lettere adgang til data. Det er således muligt på et digitalt kort over Nordsøen at 
præsenterer de enkelte korttemaer kombineret og ved et klik på prøvepositioner er 
det muligt at få adgang til ROV videosekvenser, logbøger, 
bundfaunabestemmelser, akustiske eksempler og sedimentdata. 
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2.1 Mapping of raw materials 
A consortium consisting of Orbicon and GEUS has in the summer 2010 carried out 
a mapping of raw materials at the Jyske Rev region (Phase 1) (figure 6). The 
geophysical and biological surveys was initiated and funded by the Danish Nature 
Agency, partly in connection with an overall national mapping of raw materials and 
partly in connection with the implementation of the EU Sea Directive. 
 
The aim of the mapping of raw material was to provide an overview of locations, 
volumes and composition of available raw materials in the central part of the Danish 
part of the North Sea. The mapping of raw materials must be seen in the context of 
a long term supply and extraction policy that secures offshore raw materials in an 
environmental sustainable way. 
 
Raw materials were mapped using a combination of bathymetric profiling with echo 
sounder, side scan sonar mapping of the seabed surface as well as shallow seismic 
mapping of geological units in the seabed. The acoustical data collection was 
followed by vibrocores for the purpose of sediment characterisation and raw 
material quality evaluation. On the basis of acoustical interpretation of the seabed 
sediments, positions for biological verification with ROV (Remotely Operated 
Vehicle with video) and grab sampling were selected. 
 
The geological interpretation of the collected data is presented in a geological 
model that includes the Jyske Rev region. This model is used as a basis for an 
evaluation of potential areas with raw materials. The model shows that a number of 
stratigraphical units contains potential raw material from deep Pre-Weichselian 
channel deposits and melt water deposits from the Weichselian main border glacier 
retreat to drowned coastal deposits and sand waves, of which some are still active. 
Special focus has been added on the occurrence of a number of giant sand ridges 
in the order of 30 km long, 5 km wide and 5–15 m in thickness. The formation of 
these ridges is interpreted to be the result of a complicated developmental history 
related to the combination of an early Holocene tidal environment, the postglacial 
transgression and the subrecent to recent Jutland Current. 
 
The interpretation of seismic data is presented in two maps which presents the 
Holocene marine sand and gravel resource areas, exposed on the seabed (Map A 
5.1) and the Pre-Holocene sand and gravel resource areas, partly super positioned  
by the Holocene resources (Map A 5.2). It is not full coverage maps but line maps 

2 Summary 
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gridded in a 300 m wide zone along the survey lines, generally in a grid of 2.5 x 5 
km. 
 
In order to be able to estimate volumes of the individual areas, an overall map of 
the thickness of the raw materials has been produced. The volumes are only 
guiding figures.  In order to select potential interesting areas for future detailed 
surveys for raw materials, it is advised to contact the Danish Nature Agency who is 
the administrator of marine raw materials.   
 
In addition to potential raw materials, the geological units are closely linked to the 
seabed biotopes. This is very clearly seen in the close connection between the 
previously mentioned sand ridges and the distribution of sand eel fishery. 
 
The reporting of the geophysical data has been optimised by the use of a HTML 
report structure, which provides easy access to data. It offers the possibility to 
combine the presentation of map themes with line and point information on a digital 
map of the surveyed part of North Sea. A click on the different sample positions will 
give the reader access to acoustical examples, coring data and grain size analysis. 

2.2 Mapping types of substrate and flora/fauna 
The substrate- and nature type mapping was, as for the research for potential areas 
with raw materials, carried out for the Danish Nature Agency in the summer 2010. 
The survey area was about 5.000 km2 in the central and western part of the Danish 
part of the North Sea (Phase 1 and 2) (figure 6). The aim of the project was to 
collect basic information of the seabed characteristics and biological parameters, 
and thereby to provide information about nature types, to be used in the 
implementation of the EU Sea Directive. 
 
About 6.000 line kilometres was surveyed including echo sounder and side scan 
sonar as well as chirp and sparker (seismic instruments). The acoustical data has 
been used to interpret surface sediment composition. In this interpretation, visual 
verification, provided with a ROV (Remotely Operated Vehicle with video), has been 
used along with bottom samples. By using this combination of surface sediment 
data, visual verification and bottom samples, the seabed sediment types has been 
classified and presented in a number of substrate type maps (maps A 6.1, A 6.2, A 
6.3 and A 13).   
 
Signs of scars in the seabed from trawling and dynamical structures in the seabed 
have been mapped. It has been possible to show a correlation between these 
dynamic coarse sand areas (substrate type 1b) and sand eel fishery areas. 
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The geophysical data demonstrates a clear correlation between the distribution of 
seabed geological units and substrate types. It is therefore an example on how 
essential the understanding of the geological development of the seabed in the 
North Sea, is in combination with present sediment transport patterns, as 
background information for nature type mapping. 
 
The nature type mapping includes elements from Natura 2000 classification defined 
by the EU Habitat Directive and the EUNIS classification constructed with the 
purpose to harmonise habitat types all over Europe. The classification types are 
based on bottom substrate types supplemented by information on morphology, 
depositional environment, salinity and light intensity as well as information about 
flora and fauna communities that inhabits the different substrate types.  
 
Based on substrate information, 260 ROV verifications and app. 100 bottom 
samples were taken with the purpose to verify the distribution of flora and fauna 
communities, resulting in nature type maps and EUNIS maps that covers both 
phase 1 and 2 areas. 
 
Reporting of geophysical and biological data has been optimised by the use of a 
HTML report structure, which provides easy access to all data. It offers the 
possibility to combine the presentation of map themes with line and point 
information on a digital map of the surveyed areas in the Danish part of the North 
Sea. A click on the different sample positions will give the reader access to 
acoustical examples, sediment data, video documentation and descriptions of flora 
and fauna.  
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Miljøministeriet er ansvarlig for udførelsen af kortlægningen af marine råstoffer 
(Råstofloven § 18). Formålet med denne statslige marine råstofkortlægning er at 
tilvejebringe et samlet overblik over de tilgængelige råstofforekomsters 
beliggenhed, størrelse og sammensætning. Kortlægningen skal ses som en del af 
en langsigtet forsynings- og indvindingsplanlægning, der skal sikre forsyningen af 
råstoffer på en miljømæssig forsvarlig måde. 
 
Af miljømæssige hensyn er en række indvindingsområder på lavt vand og i 
beskyttelsesområder allerede blevet lukket. Der er derfor et stigende behov for at 
identificere nye indvindingsmuligheder på dybere vand og i mere kystfjerne 
områder i Kattegat og Nordsøen samt for at forbedre vidensgrundlaget for disse 
potentielle indvindingsområder. Behovet forstærkes af den stigende konkurrence 
om udnyttelse af havet og dets ressourcer i form af f.eks. fiskeri samt anlæg såsom 
rørledninger, tele- og transmissionskabler og vindmølleparker. 
 
Miljøministeren skal i henhold til Havstrategidirektivet1

 

 udarbejde havstrategier for 
de danske farvande med det formål at fastholde eller etablere ”god miljøtilstand” 
senest 2020. I forbindelse med udarbejdelse af Havstrategidirektivets basisanalyse 
for de danske farvande, har nærværende opgave til formål at tilvejebringe viden om 
de bentiske naturtypers udbredelse i den nordlige og ydere del af den danske del af 
Nordsøen. Desuden vil resultaterne af råstofkortlægningen blive indarbejdet som en 
del af den samlede kortlægning i relation til Havstrategidirektivets basisanalyse. De 
indsamlede informationer skal desuden anvendes til habitatmodellering for 
Nordsøen. 

Miljøministeriet har derfor anmodet Konsortiet Orbicon & GEUS om at gennemføre 
kortlægningsopgaverne i den danske del af Nordsøen, dels som led i den statslige 
råstofkortlægning og dels i forbindelse med implementeringen af 
Havstrategidirektivet.   

3.1 HTML/rapport struktur 
Rapporten findes på en DVD som en interaktiv rapport med klikbare kort, hvor 
videosekvenser, logbøger, analyseresultater m.m. kan kaldes frem. Alle kort er 
præsenteret i farver og i GIS (MapInfo) 

                                                      
1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/56/EF af 17. juni 2008 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets 
havmiljøpolitiske foranstaltninger (havstrategirammedirektivet), EU-Tidende 2008 nr. L 164, side 19).  

3 Indledning 
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3.2 Formål og opgavedefinition 
Den maringeologiske råstofkortlægning og videnopbygning skal sikre den 
nødvendige viden som grundlag for den langsigtede statslige planlægning og den 
erhvervsmæssige råstofefterforskning og udnyttelse. Kortlægningen skal samtidig 
tilvejebringe den natur- og miljørelevante basisviden, der er nødvendig for at 
vurdere konsekvenserne af råstofindvinding og administrere interessekonflikter i 
forhold til et bredt spektrum af beskyttelsesinteresser og andre fysiske aktiviteter i 
det marine miljø.  

Formålet med naturtypekortlægningen er at kortlægge de bentiske naturtyper i de 
nordlige og ydre dele af Nordsøen inden for dansk territorial farvand, så disse 
information kan indgå i Miljøministeriets basisanalyse for Nordsøen i relation til 
implementering af havstrategien. 

Der er undersøgt to områder i Nordsøen opdelt i fase 1 og fase 2. Fase 1 består af 
tre prioriterede områder omkring Jyske Rev, mens fase 2 ligger i den ydre del af 
Nordsøen i dansk territorial farvand. For yderligere beskrivelse af 
undersøgelsesområderne se afsnit 5. 

Formålet med fase 1 er i udvalgte områder på Jyske Rev på dybder ned til ca. 35 
meter, at: 

1. Identificere og kortlægge råstofressourcernes beliggenhed, 
samt øge kendskabet til ressourcens størrelse og 
sammensætning i de 3 delområder. 

2. Identificere, kortlægge og beskrive substrat- og naturtyperne i 
de 3 delområder på EUNIS niveau 3. 

Formålet med fase 2, i den nordlige og ydre del af Nordsøen (i dansk territorial 
farvand) er at: 

• Identificere, kortlægge og beskrive substrat- og naturtyperne i 
de to delområder (fase 2A og fase 2B) på EUNIS niveau 3. 
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Kortlægningen er gennemført i sommeren 2010 som et samarbejde mellem 
Orbicon og GEUS. Kortlægningen er foretaget ved bathymetrisk opmåling med 
hjælp af enkelt stråle ekkolod, akustisk opmåling med seismikudstyr og side scan 
sonar, samt efterfølgende kalibrering på baggrund af grab- og 
vibrocoreprøvetagning samt visuelle observationer af havbunden i form af 
videooptagelser.  
 
Kortlægningen af de udvalgte områders bathymetri er sket ved hjælp af ekkolod. 
 
Kortlægningen af de udvalgte områders råstoffer og overfladesedimenttyper er sket 
ved hjælp af seismik og side scan sonar. På baggrund af en første tolkning er en 
række positioner udvalgt til nærmere inspektion af de fysiske og biologiske forhold. 
  
Grabprøver og verifikationsboringer med vibrocore er udtaget i fase 1 områdets 3 
prioriterede områder til brug for tolkning af seismisk data og områdets biologiske 
forhold.  
 

Kortlægning af bundtyperne i området et sket ved hjælp af side scan sonar/chirp. 
På baggrund af en første tolkning er en række positioner udvalgt til nærmere 
inspektion af de fysiske og biologiske forhold.  

 

Som supplement til de visuelle verifikationer er sedimentsammensætningen 
bestemt ud fra bundprøver indsamlet med van Veen Grab. 
 

Verificering af de fysisk-biologiske forhold er sket gennem visuel inspektion med 
ROV (mini-ubåd med videokamera) på udvalgte positioner som på udskrifter af side 
scan sonardata udviser forskelligartede karakteristika. Der foretages en vurdering 
af substratet, herunder forekomst af hårdbundsarealer/rev, der skønnes at være 
sårbare og omfattet af Habitatdirektivets udpegningsgrundlag. Endvidere vurderes 
de generelle biologiske forhold. 

 
Som supplement til de visuelle verifikationer er der indsamlet bundfaunaprøver med 
van Veen Grab til bestemmelse af den marine bundfauna i henhold til NOVANA 
retningslinjer. 

4.1 Datatæthed i opmålingsområderne  
Med de givne rammer for opmålingsopgaven er dataindsamlingen forsøgt optimeret 
med hensyn til datatæthed. 

4 Metodebeskrivelser 



Marin råstof- og naturtypekortlægning i Nordsøen, 2010 

 

15 
 

4.1.1 Fase 1 datatæthed  
I fase 1 er der sejlet omkring 2900 linjekilometer kombineret sidescan og seismik og 
der er 60 stk. 6 eller 3 m vibrationsboringer. Desuden er der foretaget 110 ROV 
verifikationer og gennemført 32 grab prøvetagninger. 
De 2900 linjekilometer er fordelt som følger: 

• Prioritetsområde 1, 1200 km, hvor der generelt er sejlet et grid på 2 x 5 km 
med undtagelse af allerede kortlagte råstofområder og på vanddybder over 
40 m.  

• Prioritetsområde 2, 1100 km, hvor der er sejlet et grid på 2 x 5 km, da der 
ikke er eksisterende data i en kvalitet, som kan indgå som 
suppleringsdata. Prioritetsområde 2 indeholder desuden ikke tidligere 
kortlagte råstofområder. 

• Prioritetsområde 3, 600 km, hvor der er sejlet et grid på 2 x 10 km. 
Grundet den laveste prioritet er halvdelen af de tværgående 
korrelationslinjer udeladt. 

 
De 60 vibrocore-boringer er placeret med henblik på verifikation af samtlige 
overfladenære geologiske enheder og er således en blanding af råstofboringer og 
stratigrafiske boringer til understøttelse af den geologiske model med henblik på  
tolkning af de seismiske data.  
 
ROV verifikationerne og grabprøverne er placeret på baggrund af en side scan 
tolkning af overfladesubstrattyperne. 

4.1.2 Fase 2 datatæthed 
Der er sejlet omkring 3000 linjekilometer sidescan og seismik. Desuden er der 
foretaget 150 ROV verifikationer og gennemført 70 grab prøvetagninger.  
 
Generelt er der sejlet et grid på 15 x 15 km, men i et område i den østligste del af 
fase 2 området (et område på ca. 60 km²) er øst-vest linjerne placeret med en 
linjeafstand på kun 7,5 km, da der her er mere lavvandet og morfologien på 
søkortet antyder en mulig større havbundsheterogenitet. Ved en lavere indbyrdes 
linjeafstand er der opnået en højere opløsning af de geofysiske data, og dermed 
opnås bedre tolkningsmulighed. 
 
ROV verifikationerne og grabprøverne er placeret på baggrund af en sidescan 
tolkning af overfladesubstrattyperne. 
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4.2 Opmålingsfartøjer og skibskonfiguration 
Den arealmæssige faseopdeling af kortlægningen har betydet, at det var mest 
praktisk at mobilisere to skibe til den akustiske opmåling samt et tredje til den 
biologiske verifikation. 
 
M/V Madog blev benyttet til akustisk kortlægning af fase 1 området og M/V Castor 
til akustisk kortlægning af fase 2, mens M/V Sea Master blev benyttet til det 
biologiske survey med ROV og bundprøvetagning. 

4.2.1 M/V Madog 
Surveyfartøjet M/V Madog er et velegnet skib til geofysiske surveys, da det har en 
passende størrelse, stikker dybt og har ved en lang række surveys i bl.a. Nordsøen 
vist sig at være en meget god arbejdsplatform (Figur 1). Desuden har besætningen 
på skibet stor erfaring i at sejle geofysiske surveys og håndtere vibrocoreudstyret. 
 

 
Figur 1 Foto af skibet M/V Madog som blev anvendt til den akustiske kortlægning af fase 1 
området. 

 
Mobiliseringen af survey-skibet blev påbegyndt umiddelbart efter 
kontraktindgåelsen i slutningen af maj og omfattede installation af Applanix POS 
MV, som er et dual-frekvens gps system, der ved efterprocessering opnår RTK 
GPS nøjagtighed. Der blev ligeledes monteret sparker, kombineret side scan/chirp, 
og enkeltstråle ekkolod med motion sensor samt navigationsprogrammer, 
positionsudstyr mm. ombord (se Figur 2 for opsætning). 
 
Ud over det seismiske udstyr blev vibrocore-udstyret rigget til, så det kunne 
benyttes inden for få timers varsel, hvilket i tvivlsspørgsmål om den seismiske 
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tolkning kunne optimere det seismiske survey. Skibet blev mobiliseret i perioden 29. 
– 31. maj i Thyborøn med survey afgang 1. juni. 
 
M/V Madog var, ud over skibets besætning på 5 mand, bemandet med 2 
geologer/geofysikere og 1 tekniker. Holdet arbejdede i 24 timers drift med 
indsamling af de geofysiske data. Samtidig med indsamlingen af data foregik 
konvertering af indsamlede seismisk data til Geographix® arbejdsstations format og 
et tolkningsprojekt blev oprettet med mulighed for at påbegynde tolkning og 
foretage en fornuftig udpegning af mulige borepositioner og ikke mindst i 
kvalitetssikrings øjemed. Ligeledes blev side scandata løbende gennemgået og 
kvalitetssikret, og der blev påbegyndt udpegning af targets til punktundersøgelser. 
 

 
Figur 2 Detaljeret skitse (ikke målfast) af instrumentplaceringen på M/V Madog 
 
GEUS’s 6 m vibrocore var ombord på M/V Madog under hele surveyet, hvilket 
åbnede mulighed for at foretage boringer når som helst, hvis der skulle vise sig 
behov for dette, eller hvis der opstod nedbrud på det seismiske udstyr, som ellers 
ville koste downtid til reparation eller erstatning af udstyr. Surveyarbejdet forløb 
imidlertid uden de store problemer, og de seismiske undersøgelser med tilhørende 
udpegninger af borepositioner og side scan targets blev udført, inden vibrocore-
boringerne blev udført. 

4.2.2 M/V Castor 
Surveyfartøjet M/V Castor er velegnet til geofysiske surveys i den ydre del af 
Nordsøen idet det er stort, stikker meget dybt og er yderst stabilt. Skibets åbne hæk 
betyder desuden, at det geofysiske udstyr kan håndteres på en let og sikker måde 
trods skibets størrelse. Skibet har ved en lang række opgaver i Nordsøen vist sig at 
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være en god arbejdsplatform. Desuden har besætningen på skibet stor erfaring i at 
sejle geofysiske surveys. 
 

 
Figur 3 Skitse af skibet M/V Castor 
 
Da de geofysiske undersøgelser i fase 1 og fase 2 områderne skulle foregå parallelt 
blev mobilisering af survey skibet påbegyndt umiddelbart efter kontraktindgåelsen i 
slutningen af maj. 
 
Mobiliseringen af M/V Castor omfattede installation af DGPS, sparker, kombineret 
side scan/chirp, et enkeltstråle ekkolod med motion sensor, navigationsprogrammer 
samt positionsudstyr mm. (se Figur 4 for opsætning). 
 

 
Figur 4 Detaljeret skitse af instrumentplacering på M/S Castor 

 
Da M/V Castor skulle benyttes til en GEUS kortlægnings-indsats i Nordsøen 
umiddelbart efter afslutningen af fase 2 kortlægningen, blev M/V Castor udstyret 
med et sparker system selv om kortlægningsopgaven i fase 2 området kun 



Marin råstof- og naturtypekortlægning i Nordsøen, 2010 

 

19 
 

krævede side scan/chirp. Sparkersystemet kørte under hele survey, men er ikke 
tolket til brug for fase 2 rapporteringen. 
 
Mobiliseringen af M/V Castor fandt sted i Fåborg i perioden 31. maj til 3. juni med 
surveyafgang 4. juni fra Fåborg. Feltperioden for M/V Castor blev fra 4. – 26. juni 
2010. Det første døgn gik med forlægning til Nordsøen, mens der igen var 
forlægning ved afslutningen af surveyet, da M/V Castor fortsatte med et 
Nordsøsurvey for GEUS i den efterfølgende 10 dages periode, hvilket gav mulighed 
for stor fleksibilitet. 

4.2.3 M/V Sea Master 
Survey fartøjet Sea Master fra TP Offshore er et virkeligt godt egnet skib til det 
biologiske survey med ROV dyk og bundprøvetagning med van Ween grab. Skibet 
er relativt stort med god plads i salonen hvorfra ROVén blev styret, samt et stort 
agterdæk med kran. Skibet har en service fart på ca. 16 knob, hvilket var helt 
nødvendigt for at kunne gennemføre det garanterede antal ROV dyk og 
bundprøvetagninger i det meget store undersøgelsesområde. I den ydre del af 
Nordsøen var der op til 30-40 km mellem prøvetagningsstationerne. Desuden har 
skibets kaptajn, Tom Poulsen, en virkelig lang erfaring i netop denne type surveys.  
 

 
Figur 5 M/V Sea Master 
 
Sea Master blev mobiliseret den sidste uge i juli 2010, med afgang samme uge. 
Survey perioden i såvel fase 1 som fase 2 områderne med Sea Master strakte sig 
over perioden fra d. 22. juli til den 4. september 2010. 

4.3 Positionering  
Til fase 1 surveyet med skibet M/V Madog benyttedes Applanix POS MV, som er et 
præcisions dual-frekvens gps system, der ved efterprocessering med Applanix 
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PosPac opnår RTK GPS nøjagtighed og dermed giver input til en nøjagtig 
dybdemåling, som både er tidevandskorrigeret og vandstandskorrigeret. Denne 
model er benyttet i multibeamopmålingerne udført i forbindelse med Femern Bælt 
projektet og giver ifølge Farvandsvæsenet en nøjagtighed på omkring 30 cm.  
 
Til fase 2 surveyet med skibet M/V Castor blev Thales Sagitta 16 kanals L1/L2 GPS 
benyttet, som har indbygget modtager for DGPS korrektion. Præcisionen spænder 
fra 1,5 meter ned til 10 centimeter afhængig af operationstilstand. Alle positioner 
blev optaget og præsenteret i WGS84. 
  
Denne konstallation giver ikke højdedata, men i fase 2 området, hvor der stort set 
kun findes vanddybder på over 30 m, er det, ifølge Farvandsvæsenet, tilstrækkeligt 
med en tidevandsmodel korrektion. 
 
Farvandsvæsenet har konstrueret en tidevandsmodel for undersøgelsesområdet 
dækkende surveyperioden. Denne model er benyttet til postprocessering af 
dybdedata fra fase 2 området.   
 
Ved survey start og slut blev navigationsnøjagtigheden tjekket i et kendt punkt på 
havnen. 
 
Til logging af GPS-positionerne benyttedes den centrale navigationscomputer med 
NaviPac-software, som indsamlede antennepositionen samt distribuerede offsets 
og korrigerede navigationsdata til de enkelte instrumenters optage-software. 

4.4 Bathymetri 
Til dybdemåling i fase 1 og fase 2 områderne blev der anvendt en Reason 
Navisound 215, der ud over en høj dataopløsning på helt ned til 1 cm’s nøjagtighed, 
udmærker sig ved stor stabilitet i måledata. Instrumentet blev ligeledes forsynet 
med heave-kompensation samt logging til pc. Ekkoloddet opererer med en 
transducer på henholdsvis 33/200 kHz.  
 
Reason Navisound 215 ekkoloddet er kalibreret på fabrikken inden for det sidste år, 
og der blev desuden foretaget kalibreringstests i forbindelse med mobiliseringen.  
Ekkolodsdatabehandlingen i relation til editering af fejlskud blev foretaget med 
NaviPac-software pakken NaviEdit. 
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4.4.1 Metodebeskrivelse bathymetri fase 1 
Fase 1 blev som nævnt sejlet med M/V Madog i perioden 02-07-2010 til 03-08-
2010. Den oprindelige plan var at benytte GEUS’ nyindkøbte posMV 320 fra 
Applanix, registrere data til postprocessering i posPac og efterfølgende bruge 
merge funktionen i Naviedit og dermed opnå en gps højde med den ønskede 
nøjagtighed sammen med vores Reson 215 ekkolod. 
 
Mobiliseringen foregik i Thyborøn ved ydre kaj og her blev ekkoloddet Navisound 
215 50/200 khz testet, og POS MV blev interfacet med Navipac, hvor data blev 
logget i surveyformat.  
 
Samtidig registreredes data fra POS MV på en dedikeret bærbar computer til 
postprocessering i PosPac, som var indkøbt til samme lejlighed. Da systemet var 
kørende, blev der under en testsejllads indsamlet data, som så efterfølgende blev 
processeret i England, da PosPac donglen ikke var ankommet til Danmark endnu. 
Data blev sendt retur med besked om, at der var udfald i IMU som gjorde 
processeringen vanskelig, men ikke umulig. 
 
Det var muligt at lave en differentiel løsning på data på baggrund af RINEX data fra 
KMS-basestationer i Smidstrup og Suldrup. Disse data kunne dog imidlertid ikke 
merges med NaviPac-filer på samme måde.  
 
EIVA mente ikke, at muligheden for en alternativ merge funktion til data fra 
PosGNSS modulet i Applanix eksisterede. Derimod kunne det lade sig gøre, at 
bruge de postprocesserede GPS-data som en tide, hvilket svarer til en GPS–tide, 
der er lagt sammen med geoide-separationen for området og antennehøjden over 
middelvandstand. 
 
En kombination mellem ekkolodsdata og separationen mellem antenne og 
transducer vil svare til, at der er sejlet med fast offset og tidevandskorrektion. 
 
Data er afleveret til Farvandsvæsenet som separate xyz-filer for hvert af de 3 
prioritetsområder. Desuden er der afleveret processeringsrapporter for differentiel 
gps-data med metodeangivelse og anslåede nøjagtigheder. 
 
Vertikal datum er angivet i forhold til DNN (Dansk Normal Nul) fratrukket 
geoideseparation for området (DKGEOID02). Dybden er således udtrykt som 
bathystreng + fast transducerdybde. 
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De aktuelle værdier er: 
Gps-højde    44.1 
Antanne-transducer separation  40.1 
Gps-transducer offset   6.23 
 
Det vil sige, at alle udlæsninger fra ekkolod adderes 2.23 m for at svare til 
afstanden fra DVR90 0 m til havbund. Der findes for alle gps-data i fase1 en post-
processeret differentielløsning med en nøjagtighed på 0.1 – 0.2 m. 

4.4.2 Metodebeskrivelse bathymetri fase 2 
Fase 2 blev sejlet med M/V Castor i perioden 2010-06-06 til 2010-07-09. Skibet 
blev mobiliseret i Assens og her blev også testet, at systemet var interfacet med 
NaviPac, hvor ekkolodsdata blev registreret i surveyformat.  
 
Positioneringen foregik med en Sagitta gps uden korrektioner. Transduceroffset 
blev målt til 2.7 m fra vandlinje ved surveyfart med fyldte tanke. Offsettet blev sat til 
0 m i ekkolod, lydhastighed til 1500 m/s. Alle offsets blev indtastet i NaviPac. 
Der blev sat markeringer på transducerstang pr. 0.05 m, og der blev desuden 
foretaget en aflæsning i døgnet af draft, som ikke ændrede sig mere end 0,1 m 
under et togtafsnit. 
 
Efterfølgende blev data fra Navisound 215 despiket med en bølgelængde på 5 
meter og en båndbredde på 0,1 m, og data blev glattet ved en bølgelængde på 12 
m. 
 
Editering blev lavet som batcheditering og efterfølgende blev alle filer kontrolleret. 
Data blev eksporteret som en xyz-ascii fil for hver af de 2 frekvenser.  
Tidevandsdata fra Farvandsvæsenet er brugt korriktion af data før de blev 
trianguleret i visualiseringsprogrammet Golden Software Surfer ®. 

 
Navigations data fra fase 2 området blev indsamlet med Thales Sagitta 16 kanals 
L1/L2 GPS, som har indbygget modtager for DGPS korrektion. 
 
Ved start og slut af survey blev der foretaget barertests af ekkolodets nøjagtighed. 
Efterprocesseringen af dybdedata omfattede korrektion af fejldybder. Alle 
bathymetridata er fremsendet til Farvandsvæsenet. 
 
Ved et møde med Farvandsvæsenet omkring indsamlingsprocedure for dybdedata 
blev der aftalt en procedure for korrektion af fase 2 områdes dybdedata, som er 
kalibreret i henhold til Farvandsvæsenets forskrifter og tidevandskorrigeret med 
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modeldata fra Farvandsvæsenet, så de refererer til DVR90. Alle positioner er 
optaget og præsenteret i WGS84. 

4.5 Akustisk kortlægning med sparker 
Til indsamling af seismiske data blev benyttet en Geo-spark 200, som har en 
effektiv havbundspenetration på 30-40 ms under havbunden, hvilket svarer til 20-30 
m’s dybde. Den opererer med et 200 tips sparkerarray med en energiudladning på 
50-1000 joule pr. ping, afhængig af bundforholdene. Den vertikale opløsning i de 
seismiske data er 30 til 50 cm. 
 
Geo-spark 200 består af en række elektroder, der aflades i vandet, hvorved der 
skabes en trykpuls. Sparkeren er derfor afhængig af vandets saltholdighed for at 
fungere. Sparkerkilden er produceret af GeoResources af fabrikatet Geo-spark 200. 
Denne er en højt opløst multitip sparker designet til brug sammen med Geo-spark 
1000 strømforsyning samt GeoResources enkeltkanals 8 sensor mini-hydrofon.  
 
Til indsamling af sparkerdata blev Delph Seismic programmel anvendt, som er et 2 
kanals optageprogrammel, der giver mulighed for simpel processering og 
overvågning af datakvaliteten i forbindelse med indsamling af data. Data 
indsamledes i standard SEG-Y format, der kan læses af de fleste seismiske 
tolkningsprogrammer.  
 
Sparkerudstyret er det eneste instrument, som teoretisk set kan udsende støj til 
gene for havpattedyr. Konsortiet har undersøgt problemstillingen, som er nærmere 
beskrevet i afsnit 4.7, hvor den benyttede observation samt en slow-start procedure 
er beskrevet. 
 
Tolkning af chirp og sparkerdata blev foretaget på en seismisk arbejdsstation, hvor 
Landmarks Geograbhix® blev benyttet. Softwaren er oprindelig udviklet til 
olieindustrien med henblik på 3-dimensional kortlægning. De seismiske SEG-Y data 
blev loadet som et samlet projekt. En stor fordel ved dette program er, at man hele 
tiden kan videreudvikle sin model med rettelser og tilføjelser i relation til tolkninger 
af reflektorer.   

4.6 Akustisk kortlægning med sidescan sonar  
Side scan sonaren er speciel anvendelig til beskrivelse af havbundens hårdhed og 
ruhed og dermed en beskrivelse af bundens beskaffenhed. På side scan sonar 
billederne er det således forskellen i ruheder på havbunden, som gør det muligt at 
identificere og adskille forskellige naturtyper med deres specielle karakteristika eller 
objekter så som sandflader, sten, boblerev, vrag mm. 
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Til indsamling af overfladesedimentdata og som supplerende indsamling af 
verfladenære seismiske data blev benyttet en kombineret side scan og chirp. Den 
kombinerede side scan sonar og subbottom profiler (chirp) SIS 1625 er produceret 
af Teledyne Benthos. Side scan sonaren har en optimal opløsning på tværs af 
sejlretningen på ned til 4,5 cm. Det er en dobbeltfrekvent side scan sonar, der kan 
operere samtidigt på 100 og 400 kHz. Swath-vinkel er valgbar mellem 25 og op til 
500 meter.  
 
Den højopløselige subbottom profiler (chirp) opererer i frekvensområdet 1-10 kHz. 
Subbottom profileren kan indstilles i samme rangeintervaller som side scan sonaren 
og opererer med et output på 4 kW og en maksimal vertikal opløsning på 5 cm. 
 
På M/V Madog togtet var vanddybderne generelt mindre end 35 m, hvorfor den 
kombinerede side scan sonar/chirp (SIS 1625) blev sænket 5–10 m under 
havoverfladen med skibets kran. På M/V Castor togtet forekom der vanddybder i 
størrelsesordenen op til 80 m, hvilket betød at den kombinerede side scan 
sonar/chirp (SIS 1625) skulle kunne hæves og sænkes for at sikre, at den hele 
tiden var placeret korrekt over havbunden. Derfor blev side scan sonar/chirp 
”fisken” forbundet til et spil med 600 m wire, som kunne styres fra surveyrummet. 
”Fisken” kunne derved holdes omkring 20 m over havbunden for optagelse af 
optimale data.  
 
Triton Isis® software blev benyttet såvel til opsamling af side scan sonardata som til 
fremstilling af side scan mosaik samt targetopmåling og præsentation. Side scan 
mosaik data blev præsenteret som GEOTIF data, der efterfølgende blev loadet i 
MapInfo® som GIS-lag. 

4.7 Håndtering af effekterne af seismisk støj på havpattedyr 
I overensstemmelse med Marine Strategy Framework Directives (MSFD) krav til 
"god miljøtilstand", hvorved forstås, at: ... menneskeskabte tilførsler af stoffer og 
energi, herunder støj, i havmiljøet ikke må skabe forurenende virkninger", har 
konsortiet udført et litteraturstudie, for at finde en standard for brug af seismisk 
udstyr i kortlægning og kunne ikke finde noget, der refererer til en dansk standard 
for mindskning af seismisk genereret støj til gene for pattedyr. 
 
Den britiske Joint National Conservation Committee JNCC (Joint National 
Conservation Committee. 2004) har offentliggjort en "Vejledning om minimering af 
akustik forstyrrelse af havpattedyr fra seismiske surveys”. Deres retningslinjer 
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(JNCC procedure) gælder ved brug af Air Gun-systemer, mens der ikke er nogen 
specifik omtale af de seismiske systemer, som anvendes i vores undersøgelser. 
 
I mangel af en certificeret national standard og protokol for hvad støj forårsaget af 
seismiske undersøgelser kan betyde for havpattedyr i nærheden af 
undersøgelsesfartøjet, besluttede konsortiet at følge JNCC protokol, og har dermed 
gjort følgende: 

 
1.  Før starten af undersøgelsen blev der udført en visuel look-out efter 
pattedyr.  
 
2. Det skulle registreres i undersøgelseslogbogen, hvis der observeredes 
pattedyr i nærheden af undersøgelsesskibet før påbegyndelsen af 
undersøgelsen. Ingen pattedyr blev observeret 
 
3. En langsom startprocedure blev fulgt inden påbegyndelsen af 
undersøgelsen. Dvs. at den leverede energi til de seismiske systemer 
gradvist i løbet af 15 minutter blev øget til normalt niveau. 

4.8 Visuel dokumentation og verifikation med ROV 
Efter det geofysiske survey med sidescan sonar / chirp, sparker og enkeltstråle 
ekkolod var gennemført, blev primært sidescan sonardata (understøttet af 
seismiske data) gennemgået med henblik på, at udpege områder / positioner, hvor 
den visuelle dokumentation (herunder evt. bundprøvetagning) skulle gennemføres. 
Denne verifikation dannede grundlag for kalibrering og endelig tolkning af sidescan 
sonardata til fremstilling af naturtypekort m.m. og beskrivelse af de biologiske 
forhold.  
 
Den visuelle dokumentation blev gennemført ved ROV (mini ubåd), forsynet med 
undervandsvideo. Ved verifikationen blev det ønskede område afsøgt og de 
substratmæssige og biologiske forhold dokumenteret.  
 
Den ideelle metode er at benytte dykkere, da det giver mulighed for at tage prøver 
med op til artsbestemmelse. På dybder, hvor makroalgevegetationen er veludviklet, 
har dykkeren mulighed for bedre at beskrive vegetationens lagdeling, end det er 
muligt med en ROV. I nærværende kortlægningsområder var vanddybderne 
imidlertid så store, at det ikke var muligt at anvende dykkere. Der blev derfor kun 
benyttet en ROV, primært en SEA Botix, LBV 150 men også en Video Ray Pro III 
XE.  
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ROV’en er forsynet med video, lys og propeller, der muliggør bevægelse i alle 
retninger. ROV og video bliver styret fra en kontrolpult med joystick og monitor, 
således er det muligt at styre ROV’en med stor præcision, hvilket giver optimale 
betingelser for gode optagelser til den visuelle verifikation. Desuden blev 
videooptagelserne kommenteret af erfarne marinbiologer og ”speaket” blev optaget 
sammen med videosporet. Videoerne findes i Bilag B. 
 
Ud fra de indsamlede sidescan sonar data blev en lang række forskellige men også 
gennemgående karakteristika udvalgt til nærmere verifikation. Det blev sikret, at der 
var et repræsentativt udsnit af identificerede enkeltobjekter (muligvis sten, 
stenbunker etc.) og større sammenhængende og morfologisk ensartede bundtyper 
(muligvis sandflader, spredte sten på sandbund etc.). Der er gennemført 
verifikationer på i alt 260 lokaliteter. 
 
For hver af de 260 punktobservationer er undervandsvideoen suppleret med en 
tilhørende logbog over observerede substratmæssige og biologiske forhold samt 
relevante registreringer af dybde m.m. (Bilag C). Stationernes placering fremgår 
desuden af kortbilagene A3.1, A3.2, A3.3 og A11. 

 
Tabel 1 Oversigtsskema med antal verifikationslokaliteter, grabprøver og vibrocores. 

   GRAB  
Område Dybdeinterval  

(m) 
Verifikations- 
lokaliteter 

Bundfauna Sediment Vibrocore 

F1P1 22,5 – 48,5 27 9 10 32 
F1P2 23,5 – 38,2 47 13 13 18 
F1P3 27,5 – 44,5 36 10 10 10 
F2A 29 - 56 101 41 41  
F2B 38 - 73 49 29 29  
I alt  260 102 103 60 

4.9 Prøvetagning 

4.9.1 Vibrocore 
Der blev udtaget 60 kerneprøver med en vibrocore, og disse prøver analyseredes 
for kvaliteten af sedimenterne og korreleredes til de seismiske data, hvorved 
potentielle råstofforekomster kunne kortlægges. 
 
Vibrocore-boringerne blev udført af GEUS i samarbejde med Bjerregaard Montage 
ApS. Der boredes med vibrocorer VKG (Vibrations Kern Gerät) med henholdsvis 3 
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og 6 meters kernebor. Vibrocoreren er elektrisk/hydraulisk drevet ved 380 VAC og 
borer med en kraft på 30 kN ved 28 Hz. 
 
GEUS’ vibrocorer er effektiv til boringer i både ukonsoliderede og konsoliderede 
havbundssedimenter, og kan betjenes af et mandskabsgruppe på 1 borer, 1 
kranoperatør og 2 assistenter. 

 
Efter endt survey blev vibrationskernerne sendt til GEUS’ kernelager, hvor 
kernestykkerne blev splittet på langs, kernematerialet blev geologisk beskrevet, og 
der blev udtaget prøver til kornstørrelsesanalyser. Beskrivelserne er rapporteret 
med udtegning af lithologiske logs med tilhørende beskrivelser, hvor de udtagede 
prøveniveauer er angivet. Vibrocoreplaceringerne fremgår af kortbilagene A3.1, 
A3.2 og A3.3 

4.9.2 Grab biologiske prøver 
Under det biologiske survey med M/V Sea Master blev der indsamlet i alt 102 grab-
bundprøver til at supplere de visuelle verifikationer dels i forhold til den 
overflademæssige substratsammensætning og dels ved oparbejdning i henhold til 
NOVANA retningslinjer for bundfauna.  
 
Prøvetagning af bundprøver med grab er dog begrænset af grabbens evne til 
primært at kunne tage prøver fra forholdsvis blød bund. Bundrøverne er dermed i 
praksis udelukkende fortaget på substrattype 1a, 1b og 1c. I områder med 
substrattyperne 2, 3 og til dels 4 er de grabprøver der er gennemført, taget fra de 
sandede dele af substrattyperne – hvilket faunamæssigt på mikrohabitatniveau vil 
svare til en substrattype 1.  

4.9.3 Grab overfladesediment 
Som verifikation af sedimentets overfladesammensætning blev der benyttet en 
Grab-bundprøvehenter. Der blev indsamlet i alt 103 bundprøver fra fase 1 og 2 til 
bestemmelse af kornstørrelsesfordelingen af overfladesedimentet. Grabprøverne 
blev leveret til GEUS efter endt survey, hvor materialet blev beskrevet og der blev 
udtaget prøver til kornstørrelsesanalyser til beskrivelse af sedimentet. De udtagne 
prøver blev sigtet på GEUS sedimentlaboratorium og afrapporteret med angivelse 
af sigterester og kumulative sigtekurver. 

4.9.4 Bundfauna 
De kvalitative og kvantitative beskrivelser af de biologiske forhold understøttes af 
bundfaunaprøver indsamlet ligeledes med en grab. Der blev i alt indsamlet 102 
bundfaunaprøver i fase 1 og 2 (se Tabel 1). Bundfaunaprøverne blev straks efter 
prøvetagning sigtet igennem en 1 mm sigte og sigteresten blev konserveret i sprit, 
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for senere oparbejdet i henhold til NOVANA retningslinier for marin bundfauna, på 
Orbicons laboratorium. Bundfaunaprøverne er oparbejdet af en marinbiolog med 
mere end 20 års erfaring med marine bundfaunaprøver fra bl.a. Nordsøen. 

Efterfølgende er såvel de kvalitative (epifauna fra ROV dyk) som kvantitativt 
oparbejde bundprøver (infauna) blevet statistisk behandlet, hvor 
sammenligneligheden mellem bundfaunaen og substrattypen er blevet analyseret 
på baggrund af forskellige statistiske analyser; Bray-Curtis similaritetsindex, 
SIMPER og ANOSIM. Similaritetsanalyserne er ikke fortaget med henblik på 
adskillelse fase 1 og fase 2 områderne, men udelukkende for at analyserer om det 
er muligt at adskille faunaen i relation til de forskellige substrattyper. 

Disse analyser indgår i den generelle beskrivelse af de identificerede naturtyper.  

4.9.5 Kornstørrelsesanalyser 
De udtagne sedimentprøver fra vibrationsboringerne og grabprøverne sigtedes på 
GEUS’ sediment laboratorium og er afrapporteret med angivelse af sigterester og 
kumulative kornstørrelsesfordelingskurver (Bilag G). 
 
Sigteanalysen omfatter at totalprøven er tørret og sigtet gennem en sigtesøjle fra 
32 mm ned til 0.063 mm med ½ phi intervaller, hvilket svarer til 16 sigter. Metoden 
er tillempet i forhold til Dansk Standard (DS 405,9, DS/EN 933-1) idet, der er 
indføjet flere sigter, end der beskrives i denne standard. 
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Kortlægningen er opdelt i to områder i Nordsøen og består af fase 1, som omfatter 
området omkring Jyske Rev og Lille Fisker Banke samt fase 2 i den ydre del af 
Nordsøen inden for det danske territoriale farvand. Fase 1 er desuden inddelt i tre 
prioriterede områder. På nedenstående Figur 6 ses områdernes placering. 

Figur 6 Oversigtskort med placering af Fase 1 prioritet 1, 2 og 3 samt Fase 2. 

5.1 Fase 1  
Fase 1 Jyske Rev – Lille Fisker Banke området strækker sig fra ca. 30 km nordvest 
for Thyborøn indsejlingen til Limfjorden og mere end 100 km mod nordvest, hvor 
havbunden begynder at skråne mod den dybere del af Nordsøen. Områdets 
nordøst–sydvestlige udstrækning er i samme størrelsesorden (Figur 6).  
 
Fase 1 prioritet 1 (Jyske Rev) ligger nærmest den jyske vestkyst med 
gennemsnitsdybder på 20–30 m (lokalt op til 40 m) og mindre områder med dybder 
på 10–20 m, mens fase 1 prioritet 3 (Lille Fisker Banke) ligger på lidt dybere vand 
typisk 25–45 m med mindre områder på 20–30 m. Syd for Jyske Rev findes der et 
forholdsvist lavvandet område (25–35 m), som er inddraget i undersøgelserne som 
fase 1 prioritet 2. 

5 Generel områdebeskrivelse og afgrænsning 
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5.1.1 Bundtopografi og morfologi 
Den bathymetriske opmåling af Fase 1 området viser, at der på grænsen mellem 
F1P1 og F1P2 findes et NV–SØ orienteret strøg med vanddybder i 
størrelsesordenen 25–30 m, som kan tolkes som den marine fortsættelse af 
Weichselisens hovedopholdslinje (Figur 7). Dette område udgør kerneområderne af 
Jyske Rev og Lille Fisker Banke. 
 
Nord for denne linje præges bathymetrien både i F1P1 og F1P3 af NNØ-SSV 
orienterede rygge, som er i størrelsesordenen 20–40 km lange og 5–10 km bredde. 
Toppen af ryggene ligger i dybdeintervallet 18–24 m, medens der opnås 
vanddybder på over 40 m imellem ryggene. De meget store rygge repræsenterer 
gigantiske tidevandssandbanker, hvilket dokumenteres i afsnit 5.1.2.8.  
 
Syd for ”hovedopholdslinjen” i F1P2 skråner havbunden generelt svagt mod 
sydvest, hvilket er tolket som en druknet slette dannet af Weichselisens 
smeltevand. 
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Figur 7 Bathymetrisk kort over Fase 1 undersøgelsesområdet. 
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5.1.2 Geologiske forhold 
Den geologiske model for Fase 1 området er gennemgået i de følgende afsnit, men 
indledningsvis gennemgås den generelle stratigrafi, med henblik på at skabe et 
overblik over den samlede geologiske udvikling i Jyske Rev – Lille Fisker Banke 
området. De dominerende geologiske enheder er illustreret i et idealiseret geologisk 
profil (Figur 8), og tidsudviklingen for de geologiske lag er angivet i et stratigrafisk 
skema (Figur 9), medens overfladegeologiens fordeling er præsenteret på Figur 10.  
 
De prækvartære lag er tæt på havbunden i undersøgelsesområdet, og den 
prækvartære overflade består generelt af Miocænt sand/ler og Danien kalk, men i 
forbindelse med saltdiapirisme er kalk fra Kridttiden blevet løftet op nær havbunden.  
 
De kvartære toplag er i undersøgelsesområdet ret tynde, i størrelsesordenen 10–20 
meters mægtighed, dog med lokale fordybninger og dale, som gør lagene 10 tals 
meter tykkere. 
 
De ældste kvartære lag er dårligt dokumenteret i området. Syd for Weichselisens 
hovedopholdslinje (Fase 1 prioritet 2), ud for Bovbjerg og den vestlige fortsættelse 
af denne, findes der dog veldokumenteret Elster og Saale moræneaflejringer i 
bakkeødannelser, og Saale smeltevandsslette aflejringer ses omkring de glaciale 
morfologiske grunde.   
 
Weichselisens hovedopholdslinje skærer øst–vest igennem undersøgelsesområdet 
ved sydranden af Jyske Rev (sydlige del af Fase 1 Prioritet 1) og må formodes at 
fortsætte syd for Lille Fisker Banke. Weichselisens påvirkning er dels repræsenteret 
ved glacialtektoniske forstyrrelser ved gletscherranden, samt ved 
morænedannelser afsat under gletscheren og i forbindelse med afsmeltningen af 
denne. Smeltevandssand og -grus findes i de glaciale lavninger i Weichsel 
landskabet og som proksimale–distale smeltevandssletteaflejringer, der overlejrer 
de ældre glaciale dannelser syd for hovedopholdslinjen.  
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Figur 8 Idealiseret geologisk profil NV-SØ på tværs af Jyske Rev og ind i ældre glaciale 
landskab sydøst her for. Legende til de geologiske enheder fremgår af Figur 9. 

 

 
Figur 9 Stratigrafisk tidsskema for fase 1 Lille Fisker Banke – Jyske Rev området. 
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Figur 10 Geologisk havbunds overfladekort for Fase 1. Legende til de geologiske 
overfladenære enheder fremgår af det stratigrafiske tidsskema Figur 9 og med sorte kryds er 
angivet lokalisering af seismiske eksempler. Afgrænsning af dybe dale er angivet med røde 
stiplede linjer. 

 
I takt med Weichsel israndens tilbagesmeltning spredte udbredelsen af Yngre 
Yoldia ishavet sig og ishavsler findes generelt som dæklag oven på de glaciale lag 
på vanddybder over 40 m. 
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Den relative sænkning af havniveauet (kystlinjesænkning) i perioden for 17.000–
11.000 år siden (Figur 11) nåede et minimum på -50 m omkring 11.000 år før nu. 
På det tidspunkt var størstedelen af undersøgelsesområdet over havniveau og frem 
til den efterfølgende holocæne transgression, må man forvente, at der har været en 
hiatus, hvor der generelt kun har kunnet udvikles jordbunde og tørv i fugtige 
lavninger, samt at et kraftigt vindregime har kunnet forårsage at æolisk sand har 
kunnet aflejres. 
 
Fra 11.000 før nu og frem til for ca. 6.000 år siden har der været en kontinuerlig 
havstigning i området. Dette har resulteret i afsætning af marine, finkornede 
sedimenter på dybere vand, som har været forbundet med åbne fjorde (Agger 
Leret, se afsnit 5.1.2.7), der smøg sig omkring højdedrag, der er dannet som en 
kombination af glacialtektonik og saltdiapir bevægelser.   
 
Den fortsatte transgression betød, at de glaciale rygge/salt-domer blev omdannet til 
øer i det åbne hav, og kysterosions processer dannede kystaflejringer i form af 
strandvolde og oddedannelser på læsiden. Hele området blev dækket af havet for 
ca. 7.000 år siden, og gradvist udvikledes Nordsøens tidevands strømsystem. De 
nu druknede kystaflejringer blev udsat for varierende grad af erosion eller blev 
dækket af dynamisk strømaflejret sand (Jyske Rev Sand). For omkring 6.000 år 
siden nåede kystlinjen sit maksimale niveau, som varierer i området mellem ca. 1 
og 3 m over nuværende havniveau.  
 
Jyske Rev sandet repræsenterer således aflejringer fra de sidste omkring 7.000 år 
og kan opnå adskillige meters tykkelse, hvoraf de mest recente aflejringer kan være 
aflejret i dynamiske sand bundformer, som ofte er sandbølger, der kan blive op til 5 
meter høje og med bølgelængder på over 100 m.  
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Figur 11 Den vertikale kystlinje forskydningskurve for Fase 1 Jyske Rev – Lille Fisker Banke 
området. 

5.1.2.1 Seismiske enheder  

Den geologiske model er dokumenteret i de seismiske data som tolkede enheder, 
der er angivet på det stratigrafiske tidsskema (Figur 9). 
 

• Prækvartæret og de ældre glaciale enheder er kun sporadisk dokumenteret 
og hovedsageligt syd for hovedopholdslinjen og i forbindelse med dybe 
kanaldannelser. 

 
• Marint Eem er ligeledes koncentreret syd for hovedopholdslinjen og i 

forbindelse med dybe kanaler. 
 

• Hovedopholdslinjens moræne og smeltevandssilt, -sand og -grus. 
 

• Senglaciale marine sedimenter (Yngre Yoldia Ler). 
 

• Tidlig holocæne marine dannelser og laguneaflejringer (Agger Leret). 
 

• Holocæne, gigantiske sandrygge. 
  

• Holocæne, druknede kystaflejringer.  
 

• Subrecent til recent mobilt sand (Jyske Rev Sand). 
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5.1.2.2  Prækvartære sedimenter og strukturer 

I Nordsøen varierer prækvartær-overfladen fra Øvre Kridt-Danien kalksten i nordøst 
til Paleogene og Neogene sedimentære lag i den centrale del (Figur 12). Den 
generelle hældning mod vest-syd-vest på basis af Kvartæret er en effekt af 
bassinindsynkning i den centrale del og hævning i den marginale østlige del.  
 
I perioden fra Oligocæn til tidlig Pleistocæn blev Nordsøen indfyldt med sediment 
fra deltaer, der byggede ud fra det skandinaviske skjold. Således blev der aflejret 
mere end 2000 m prækvartære sedimenter oven på kridttidens aflejringer og 
omkring 1000 m kvartære sedimenter (Figur 13). 
 
 

 
Figur 12 Den prækvartære geologi i Nordsøbassinet (Japsen 2000). 
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Figur 13 Tykkelsen af de prækvartære lag som dækker kridttidens aflejringer i Nordsøen 
(Japsen 2000).  

 
Overgangen mellem de kvartære aflejringer og de ældre lag (Basis Kvartær) er 
kortlagt på grundlag af dyb seismik (Nielsen et al. 2008). Denne overgang befinder 
sig få meter under havbunden ved Vestkysten, men tykkelsen af de kvartære lag 
tiltager mod vest. I den centrale del af Nordsøen findes bunden af de kvartære lag 
mere end 1200 m under havbunden.  
 
Kortudsnittet vist i Figur 14 er sammensat af resultaterne af kortlægningen og et 
eksisterende kort publiceret af Binzer og Stockmarr (1994). På kortet ses i Jyske 
Rev undersøgelsesområdet N-S orienterede begravede dale, som efter Huuse & 
Lykke-Andersen (2000) er af Elster eller Saale alder. Også i den vestlige del af 
Nordsøen findes der dale i prækvartæret, her orienteret NV-SØ (Salomonsen & 
Jensen 1994). Her er dalenes alder Saale, Weichsel og Holocæn. Alle de omtalte 
dale er fyldt med kvartære sedimenter. I Jyske Rev undersøgelsesområdet er 
dalene skåret ned i Øvre Kridt aflejringer, længere mod syd i tertiære lag, medens 
ældre kvartære lag er skåret i den centrale del af Nordsøen.  
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Figur 14 Udsnit af kort over basis af de kvartære lag i Nordsøen (fra Nielsen et al., 2008). 
Forkortelserne a.s.l.: above sea level og b.s.l.: below sea level. 

 
Studier af top Kridt overfladen (Clausen og Huuse 1999) viser, at der har været 
betydelig tektonisk opløftning af de nordøstlige marginale dele af Nordsøen siden 
Kridttiden, og tektoniske nærstudier af Jyske Rev området (Figur 15) viser 
tilstedeværelsen af mange saltdiapir strukturer og deres tilhørende forkastninger, 
randsynklinaler og lignende. Selv om saltdiapirerne er spredt ud over området, viser 
de sammen med forkastningerne en overordnet NNV–SSØ orientering.  
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Figur 15 Top Kridt strukturer ms twt (two way time). Kortet er kontureret med 50 ms’s 
intervaller. (Clausen and Huuse 1999). 
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Som det fremgår af ovenstående gennemgang af de prækvartære sedimenter og 
det seismiske eksempel F1P1_83A ( Figur 16 ), er der kun et forholdsvis tyndt 
kvartært dæklag i Jyske Rev området, og det må forventes, at de prækvartære 
strukturer har haft en stor indflydelse på den kvartære sedimentations historie. At 
dette er tilfældet, kan man forvisse sig om, ved at studere forløbet af de kvartære 
dale, som det fremgår af det geologiske kort Figur 10 og Figur 17, hvor Huse og 
Andersen (2000) ud fra dyb-seismiske data har kortlagt fordelingen af dybe 
kvartære dale i Nordsøen. 
 
Når man sammenholder Figur 10 og Figur 17 fremgår det tydeligt, at de 
prækvartære strukturer præger også den kvartære udvikling, og endda den 
nuværende havbund bærer præg af forløbet af de begravede prækvartære dale, 
der snor sig mellem saltdiapirgenererede forhøjninger, der delvist udgør Jyske Rev 
og Lille Fisker Banke.  
 
 

 
Figur 16 Seismisk sparker eksempel F1P1_83A viser et tyndt dække af Prækvartære lag. 
For lokalisering se Figur 10. 
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Figur 17 Begravede kvartære dale i den østlige del af Nordsøen (Huuse & Lykke-Andersen 
2000). 
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5.1.2.3 Ældre glaciale dannelser (Saale moræne enhed) 

Ifølge Ehlers (1990) var hele Danmark og Nordsøen dækket af gletschere gennem 
store dele af Saale istiden blandt andet fra det Baltiske område. Det er Saale 
gletscherne, der har glacialtektonisk deformeret kvartære og miocæne aflejringer i 
mindst to komplekser: i Fanø Bugt (Andersen, 2004) og i Ydre Horns Rev (Jensen 
et al., 2008). Hvis forstyrrelserne ved Horn Rev kan tilskrives det sidste Saale 
fremstød, Warthe fremstødet, vil israndslinjen ligge længere ude i Nordsøen end 
foreslået af Houmark- Nielsen (2007) og måske passe bedre til udbredelsen 
foreslået af Ehlers (1990) (Figur 18).  
 
Sandede og lerede moræneaflejringer med grus, sten og blokke fra Saale kendes 
således fra Horns Rev området (Larsen, 2003; Larsen & Andersen, 2006; Jensen et 
al., 2008) og videre mod nord op ad Jyllands vestkyst, hvor forlængelsen af Saale 
bakkeøerne er fundet mindst 20 km mod vest, ude i Vesterhavet (Leth et al., 2001; 
Anthony, 2001; Leth, 2003). I disse bakkeøer træffes både moræne og 
smeltevandsaflejringer. 



Marin råstof- og naturtypekortlægning i Nordsøen, 2010 

 

44 
 

 
Figur 18 Udbredelsen af Saale istidens gletschere ifølge Ehlers (1990). 
 
Den nordlige begrænsning af bakkeølandskabet er observeret i Bovbjerg 
kystprofilet, som skærer Weichsel isens maksimale udbredelse (Pedersen et al., 
1988), men på grund af erosion og oparbejdning af sedimenterne er der ingen 
skarpe morfologiske indikationer på den maksimale Weichsel isudbredelse på 
havbunden umiddelbart ud for kysten.   
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Til søs er der imidlertid observeret glaciale deformationer i proksimale, glaciale 
sedimenter tæt ved placeringen af den maksimale Weichsel isudbredelse og 
Weichsel smeltevandsaflejringer er kortlagt mellem bakkeø dannelserne (Figur 19). 
 

 
Figur 19 Kystområdet mellem Thyborøn i nord og Ringkøbing Fjord i syd. Til højre Per 
Smed’s geomorfologisk kort og til venstre geologisk jordartskort, som desuden dækker 
området omkring 20 km ud i Nordsøen (Anthony, 2001). 
Legende: 1. Weichsel hovedopholdslinje moræne, 2. Saale moræne og smeltevands 
aflejringer og 3. Weichsel smeltevandsslette. 

 
Profilerne i et 20 km bælte ud for Torsminde og Hvide Sande (Figur 20) viser, at der 
i nord er en glacial depression syd for hovedopholdslinjen, som også inkluderer 
Nissum Bredning. Sandsynligvis er denne depression dannet, da 
morænekomplekset blev dannet ved Bovbjerg. 
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Syd herfor findes der en begravet moræneoverflade, som sandsynligvis er af Saale 
alder (Figur 21). Depressionerne i dette begravede landskab er i reglen udfyldt med 
Weichsel smeltevandsaflejringer. 
 
Man må forvente, at Weichsel isens hovedopholdslinje fortsætter mod vest, syd for 
Lille Fisker Banke og at glacialtektoniske forstyrrelser kan have blotlagt Saale 
dislokerede smeltevands sand- og grusaflejringer ved gletscherranden.   
 

 
Figur 20 Havbundsprofiler i et 20 km bælte ud for Thyborøn i nord og Ringkøbing Fjord i syd 
(lokalisering på kysten se figur 14). Efter Anthony (2001). 
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Det geologiske kort (Figur 10) viser, at Weichselisens hovedopholdslinje fortsætter 
vest på i fase 1 området (ca. 20 km vest for den jyske vestkyst), markeret af den 
sydligste udbredelse af Weichsel morænen, der afløses af Weichsel 
smeltevandsslette aflejringer syd herfor. Formodet Saale moræne ses i Fase 1 
Prioritet 2, som vinduer der delvist er overlejret af marint Eem silt–ler, Weichsel 
smeltevandssand og holocæne marine sand aflejringer. 
 

 
Figur 21 Seismisk Sparker eksempel F1P2_18A. der viser formodet Saale moræne over 
prækvartær, syd for Weichsel hovedopholdslinjen. For lokalisering se Figur 10 

5.1.2.4  Præ-Weichsel dybe kanaler  

Kortlægningen viser, at de dybe prækvartære dale i høj grad har været aktive også 
i kvartær perioden. Syd for Weichsel hovedopholdslinjen er forløbet af de dybe dale 
tydligst, og i Fase 1 Prioritet 2 området ses et tydeligt nord-syd kanalforløb (Figur 
10) hvor sedimentindfyldet primært består af sedimenter fra Saale perioden dels 
som moræne og dels som smeltevandssand (Figur 212).  
 
Syd for hovedopholdslinjen, i den nord - østlige del af Fase 1 Prioritet 2, findes der 
en op til 10 m tyk transparent seismisk enhed i den øverste del af kanalen, som 
delvist er dækket af Weichsel smeltevand/moræne og holocæne marine aflejringer 
(Figur 223) En vibrationsboring (E Bilag F1P2 VB-28) i enheden viser, at der er tale 
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om marint ler/silt, som grundet sin stratigrafiske placering må tolkes som marint 
Eem. 
 

 
Figur 22 Seismisk sparker eksempel F1P2-02 der viser formodet præ-Weichsel 
sedimentindfyld af dyb kanal. For lokalisering Figur 10. 
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Figur 23 Seismisk sparker eksempel F1P2-09A der viser den transparente marine Eem 
enhed som kanaludfyldning. For lokalisering se Figur 10. 

 
De dybe dale fortsætter nord for hovedopholdslinjen, og de dybe kanaler indeholder 
også her sediment, der er yngre end Weichselisens aflejringer, idet der både ses 
senglaciale marine og holocæne marine udfyldninger af de øverste dele af 
kanalerne.  
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Figur 24 Seismik sparker eksempel F1P1-86 der viser tilstedeværelsen af ældre kanalfyld 
overlejret af senglaciale holocæne kanalsedimenter. For lokalisering se Figur 10. 

5.1.2.5 Hovedopholdslinjens moræne og smeltevandssilt, -sand og -grus. 

Grundlaget for dannelsen af Jyske Rev blev anlagt under det maksimale isfremstød 
fra NØ i slutningen af Weichsel for ca. 23.000-21.000 år siden (Leth, 1998; 
Geoviden, 2005).  
 
Jyske Rev og Lille Fisker Banke området var dækket af en eller flere 
gletschertunger og isfronten fortsatte mod øst til Bovbjerg og området omkring 
Viborg. Herfra fortsatte isfronten mod syd og udgjorde samtidig en del af den 
såkaldte hovedopholdslinje ned gennem Jylland (Figur 25) (Houmark-
Nielsen,1987).  
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Figur 25 Udbredelse af isskjoldet over Sydskandinavien i Sen Weichsel for omkring 23-21 
tusind år siden - også kaldet NØ fremstødet (fra Houmark-Nielsen et al. 2005). 

 
Aflejringer fra israndsområdet i den sydlige del af Jyske Rev fremstår som relativt 
højtliggende moræneaflejringer med glacialtektoniske forstyrrelser (Figur 26), 
medens der i området syd for Weichsel israndslinjen findes smeltevandssand og -
grus i de glaciale lavninger i Weichsel landskabet (Figur 27) og som proximale–
distale smeltevandsslette aflejringer, der overlejrer de ældre glaciale dannelser 
(Saale/Elster) syd for hovedopholdslinjen (Figur 28).  
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Figur 26 Seismisk sparker eksempel F1P3-49 der viser tilstedeværelsen af hovedopholds-
linjens glaciale forstyrrelser og moræneaflejringer samt foranliggende smeltevandsaflejringer. 
For lokalisering se Figur 10. 

 
Figur 27. Seismik sparker eksempel F1P1-71 der viser smeltevandssand og -grus i de 
glaciale lavninger. For lokalisering se Figur 10. 
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Figur 28. Seismisk sparker eksempel F1P1-96-2 der viser smeltevands slette aflejringer syd 
for hovedopholdslinjen. For lokalisering se Figur 10. 

 
Omkring israndslinjen, i den sydligste del af Jyske Rev, overlejres Weichsel 
moræneler mange steder af et få meter tykt dække af Weichsel smeltevandssand 
og -grus, der blev aflejret i kanaler i forbindelse med tilbagesmeltningen af Weichsel 
hovedisfremstødet i området (Figur 29). Syd for israndslinjen findes Weichsel 
smeltevandssand og – grus i lavninger mellem ældre glaciale dannelser 
(Elster/Saale).  
 
Weichselaflejringerne og stenede residualsedimenter over disse udgør store dele af 
havbunden i den sydlige del af Jyske Rev og Lille Fisker Banke. På kortet over 
havbundsoverflade sedimentfordelingen (Figur 10) ses, at områderne karakteriseret 
som moræneler (lokalt med residualgrus samt sten og blokke) danner et let buet 
forløb fra kystområdet ud for Limfjorden over den sydlige del af Jyske Rev og videre 
mod ØNØ omkring den dansk-norske EEZ-grænse. Dette kan tilskrives et buet 
(lobalt) forløb af Hovedopholdslinjen der repræsenterer det sidste Weichsel 
isfremstød i området. 
 
 Den irregulære overflade af Weichsel glacial-landskabet er delvist bevaret i form af 
asymmetriske glaciale rygge, der formodentligt skyldes overskydning og skråstilling 
af glaciale sekvenser (Figur 30). Ældre dale og mindre depressioner mellem 
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morænehøjene kan være erosivt skåret af smeltevandsaflejringer, der 
repræsenterer senglaciale dræneringssystemer, som har præget området under 
isens tilbagesmeltning. 
 

 
Figur 29. Seismisk sparker eksempel F1P1-73-1 viser Weichsel smeltevandssand og - grus i 
kanaldannelser syd for hovedopholdslinjen. For lokalisering se Figur 10. 
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Figur 30. Seismisk sparker eksempel F1P1-70 der viser Weichsel morænerygge. For 
lokalisering se Figur 10. 

5.1.2.6  Senglaciale marine sedimenter (Yngre Yoldia Ler) 

Som beskrevet i det foregående afsnit har forløbet af Weichselisens 
hovedopholdslinje forløbet langs Jyske Rev og formentlig længere mod vest ved 
Lille Fisker Banke (Geoviden, 2005).  Da isen efterfølgende smeltede tilbage, lå 
størstedelen af Danmark over havet på nær Vendsyssel, hvis lavere dele blev 
overskyllet af ishavet (Yoldiahavet) for omkring 16.000-15.000 år siden (Figur 312).  
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Figur 31Skitse af Weichselisens tilbagesmeltning for 17.000-14.500 år siden i Sen Weichsel. 
Her er smeltevandssletten foran gletscheren samt tunneldale og ishavet illustreret, hvor 
Yngre Yoldia Leret er aflejret. Øverst ses en legende, (Geoviden, 2005). 

 
I takt med Weichselisrandens tilbagesmeltning øgedes udbredelsen af Yngre Yoldia 
ishavet og glacialt nedskårne dalsystemer i området mellem Jyske Rev og det 
sydlige Skagerak, blev delvist udfyldt af store mængder marint ler og silt (Figur 31), 
det såkaldte Yngre Yoldia Ler, som generelt findes som dæklag oven på de glaciale 
lag på vanddybder over 40 m (Figur 33 og Figur 34). Den relative sænkning af 
havniveauet (kystlinjesænkning) i perioden for 17.000–11.000 år siden medførte en 
regression af kystlinjen, som nåede et minimum på -50 m omkring 11.000 år før nu.  
Det senglaciale Yngre Yoldia Ler er primært kortlagt nordøst for Jyske Rev i dale op 
mod 15 km brede og mere end 40 m dybe og nedskåret i det glaciale landskab i en 
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nordvest-sydøstlig retning. Denne retning er generelt sammenfaldende med 
forkastningssystemernes retning i den øvre kalkgruppe. Dette indikerer, at der 
findes en sammenhæng mellem de præ-kvartære forkastningssystemer og 
udbredelsen af de senglacialt udfyldte dale, som er begrænset af moræne. Mod syd 
er aflejringernes udbredelse begrænset af det højtliggende glaciale landskab Jyske 
Rev og Lille Fisker Banke.  
 

 
Figur 32 Seismisk sparker eksempel F1P1-86 der viser kanaludfyldninger bestående dels af 
ældre kanalfyldninger i form af senglacialt Yngre Yoldia ler og yngre kanaludfyldninger 
bestående af holocæne sedimenter (Agger Ler). For lokalisering se Figur 10. 
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Figur 33 Seismisk sparker eksempel F1P1-08-2 der viser senglacialt Yngre Yoldia ler, der 
underlejrer holocæne sandbanker. For lokalisering se Figur 10. 

 

 
Figur 34 Seismisk sparker eksempel F1P3-20 der viser det udbredte senglaciale Yngre 
Yoldia ler på over 40 m vanddybde, der underlejrer holocæne sandbanker. For lokalisering 
se Figur 10. 
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De senglaciale marine sedimenter i området består primært af lamineret ler med 
indslag af silt og fint sand. Det marine ler er karakteriseret ved at være seismisk 
semi-transparent med parallelle reflektorer, som tilnærmelsesvis følger den 
underliggende topografi. Udover det parallelle reflektionsmønster ses et mere 
kaotisk mønster med lav reflektivitet i de dybeste dele af dalene (Figur 32). 
 
Den relative sænkning af havniveauet (kystlinje sænkning) i perioden for 17.000 – 
11.000 år siden (Figur 11) nåede et minimum på -50 m omkring 11.000 år før nu. 
På det tidspunkt var størstedelen af undersøgelsesområdet over havniveau og frem 
til den efterfølgende holocæne transgression. Dette har resulteret i en hiatus, hvor 
der generelt kun har kunnet udvikles jordbunde, dannes tørv i fugtige lavninger 
samt at et kraftigt vindregime har kunnet forårsage at æolisk sand har kunnet 
aflejres.  Dette kan registreres på de seismiske profiler, hvor en unkomformitet 
viser, at der er en erosionsflade i toppen af den glaciomarine enhed (Figur 33).    

5.1.2.7  Tidlig holocæne marine dannelser og lagune aflejringer (Agger Leret) 

Seismisk set er tidligt holocæne leraflejringer kendt fra hele Jyske Rev området, 
hvor de ældste lag onlapper de glaciale lag i omkring kote -40 og markerer dermed 
den holocæne transgressionen af området (Figur 34). Borekerner og dateringer 
indikerer, at enheden repræsenterer overgangen fra ikke-marine forhold til fuldt 
marine forhold, med en forøget cirkulation og stigende salinitet i tidlig Holocæn. 
Dateringerne viser endvidere at enheden er aflejret samtidig med lagunesedimenter 
(Agger Leret), der findes længere mod øst i de lavvandede områder (Figur 35) 
(Leth 2003).  
 
Agger Leret, som kan følges ind i Limfjordsområdet under Agger Tange ind i 
Nissum Bredning, repræsenterer en kontinuerlig aflejringsperiode på ca. 6.000 år 
startende i Præboreal 9.650 år før nu til Subboreal 3.650 år før nu eller senere 
(Leth, 1998). I forbindelse med havspejlsstigningen i Tidlig Holocæn blev 
lavningerne i det glaciale landskab successivt overskyllet af atlantisk vand, der 
relativt hurtigt skabte varme forhold i Præboreal. De meget finkornede og 
velsorterede sedimenter i Agger Leret tolkes afsat i op til 40 m dybe, 
lagunebassiner og fjorde beskyttet mod den åbne marine kyst mod vest af en 
række glaciale øer. Man kan sammenligne Agger Ler bassinet med den nutidige 
vestlige del af Limfjorden. 
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Figur 35 Tykkelseskort over lagunefacies (Agger Leret) i den østlige del af Jyske Rev og den 
vestlige Limfjord. 

 
Da de sidste glaciale øer på Jyske Rev blev transgrederet for omkring 7.000 siden, 
overskylledes de bagvedliggende laguner, der etableredes åbne marine forhold 
over hele området, og i forbindelse med denne transgression eroderedes Agger 
Leret. Herved blev der dannet en skarp, erosiv overgang til det overliggende marine 
sand. I den østligste del af Jyske Rev, hvor yngre marine sandlag er tynde eller ikke 
til stede pga. erosion, står Agger Leret visse steder frem på havbunden og 
repræsenterer bundsubstrattype 1c se afsnit 6.1.  
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5.1.2.8  Holocæne gigantiske sandrygge 

I den nordligste del af fase 1 er der kortlagt gigantiske sandrygge, der hovedsagelig 
overlejrer senglaciale og tidlig Holocæne silt- til sandsedimenter (Figur 36 A). 
Sandryggene findes på vanddybder mellem 30 og 20 m og er syd på forankret til 
den glaciale del af Jyske Rev og Lille Fisker banke. Sandryggene dominerer det 
bathymetriske kort (Figur 36 A) med en orientering NNØ – SSW og med en længde 
på 20–40 km samt en bredde på 5–10 km. Toppen af ryggene er på 18–24 m’s 
vanddybde, medens trugene mellem ryggene når dybder på omkring 40 m. Der er 
tale om komplekse strukturer, som efter al sandsynlighed er opstået i forbindelse 
med den marine transgression fra kote ca. -45 til det nutidige havniveau, hvor 
kraftig tidevand i den initiale fase har medført dannelse af gigantiske 
tidevandsrygge på nordsiden af Jyske Rev deglaciations overfladen (Figur 36 A og 
B), der efterfølgende ved fortsat sedimenttransport er blevet udbygget helt frem til 
nutiden. 
 
De seismiske tværsnit viser flere generationer af hældende lag og udbygninger 
(Figur 37), og boringer viser, at der er tale om sand spændende fra mellemkornet til 
groft sand med grusklaster. 
 

 
Figur 36 A. Bathymetrisk kort og B. Rekonstrueret deglaciationsoverflade., hvor de marine 
senglaciale- holocæne lag er trukket fra. 
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Figur 37 Seismisk sparker eksempel F1P1-21B der viser snit gennem en af de gigantiske 
holocæne tidevandsrygge. For lokalisering se Figur 10. 

5.1.2.9  Holocæne druknede kystaflejringer  

Det glaciale Jyske Rev Lille Fisker Banke landskab er præget af moræneaflejringer, 
som har været kildeområde for holocæne sandede og grusede druknede 
kystakkumulationer. Det glaciale palæolandskab druknede successivt under den 
postglaciale havspejlsstigning og i den forbindelse, har der gennem flere faser 
været muligheder for kystudviklinger med aflejring af kystdannelser som 
strandvolde og odder.  
 
Som det fremgår af det geologiske havbundsoverfladekort (Figur 10) er den 
arealmæssige udbredelse af holocænt sand og grus  i Jyske Rev Lille Fisker Banke 
området ganske stort. Kildeområdet for de sandede og grusede materialer er de 
højtliggende morænelerområder. På grundlag af det eksisterende prøvemateriale af 
grabprøver og boringer har det været muligt at skelne mellem grusede erosions 
restaflejringer og strandvolds/odde dannelser. 
 
Erosionsrestsedimenterne er dannet i forbindelse med udvaskning/erosion af 
moræneler. Der er tale om er et blandingssediment bestående af sand, grus og 
småsten (Figur 38).  
 
Indholdet af grus (> 2mm) er i dette sediment hyppigt større end 50 %. På grund af 
en relativ kort transportvej og lav grad af omlejring må sedimentet betegnes som 
umodent og kan indeholde porøs flint. Grustypen udgør tynde lag over større 
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sammenhængende områder indenfor vanddybder fra mindre end 20 m til omkring 
40 m. 
 

 
Figur 38 Seismisk sparker eksempel F1P1-58A der viser morænebund som generelt er 
dækket af et tyndt lag af gruserosionsrest. For lokalisering se Figur 10. 

 
Den gradvise holocæne transgression af Jyske Rev området har givet ophav til 
dannelse af sand- og grusakkumulationer i forbindelse med strandvolds- og/eller 
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oddedannelser (

 
Figur 39, Figur 40 og Figur 41). Disse sedimenttyper har på aflejringstidspunktet 
været knyttet til den glaciale kyst af moræneler.  
 
Der er tale om modne sedimenter af velafrundede klaster uden eller med et meget 
lavt indhold af porøs flint og andre let-forvitrende mineraler. Sand- og grustypen er 
fundet på vanddybder omkring 25-30 m. Dette bekræftes desuden af den aktuelle 
indvinding af kvalitetsmaterialer fra den centrale del af Jyske Rev. Grustypen kan 
være dækket af yngre sandaflejringer.  
 
Et karakteristisk morfologisk fænomen kaldet ”Muren” repræsenterer en morfologisk 
markant ryg, som ligger på grænsen mellem moræne landskabet og 
strandvoldsdannelser og som også må forventes at indeholde en kombination af 
disse to bundtyper. 
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Figur 39 Seismisk sparker eksempel F1P1-96-2 der viser kystaflejringer på kanten af 
Weichsel hovedopholdslinje morænebund. For lokalisering se Figur 10. 

 

 
Figur 40 Seismisk sparker eksempel F1P1-61 der viser kyst grusaflejringer over 
morænebund. For lokalisering se Figur 10. 
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Figur 41 Seismisk sparker eksempel F1P1-58A der viser snit gennem en kystsekvens. For 
lokalisering se Figur 10. 

5.1.2.10 Subrecent til recent mobilt sand (Jyske Rev Sand) 

Jyske Rev Sand repræsenterer den yngste aflejringsenhed afsat i det åbne hav 
under påvirkning af kraftig bundstrøm og bølger i perioden fra den senere del af 
midt Holocæn til i dag (Figur 9). Aflejringerne består af en sandet facies relateret til 
mobile sandbølger i hele Fase 1 området men dog med størst forekomst nord for 
Jyske Rev og Lille Fisker Banke. 
 
De glaciale morænerygge der opbygger kernen af Jyske Rev og Lille Fisker Banke 
blev gradvist oversvømmet i tidlig Holocæn, og med åbningen af den Engelske 
Kanal og oversvømmelse af de sidste glaciale øer i Nordsøen for omkring 7.000 år 
siden, blev der skabt et nyt tidevandsregime i Nordsøen og mulighed for etablering 
af den kystparallelle Jyllandsstrøm, der præger området i dag (Figur 43) (Leth, 
1998).  
 
En del af de sandede områder på nordsiden af Jyske Rev skyldes større 
sandbanker, der antages aflejret som tidevandsbanker under et lavere 
havspejlsniveau. Tidevandsbankerne har så senere under det stigende havniveau 
fortsat sin progradering hovedsageligt mod nordnordøst. I takt med at hydrografien 
ændrede sig i den østlige del af Nordsøen, har sandbankernes ydre form tilpasset 
sig de nye hydrografiske forhold. 
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Det delvist mobile sandede sediment findes i kilometer store arealer med 
morfologisk positive sandbanker. Mellem de enkelte sandlegemer findes større 
flader af grusede residualsedimenter, som ofte er delvist overlejret af asymmetriske 
sandbølger med en bølgelængde i størrelsesordenen 100-500 m og en højde på 2-
5 m. Denne type sandakkumulationer findes spredt dels i den kystnære del af Jyske 
Rev på vanddybder under 25 m, dels i området nordøst for Jyske Rev på 
vanddybder mellem 30 og 80 m (Figur 42).  
 
I området sydøst for Jyske Rev, ud for Torsminde, er det dokumenteret at mobile 
bundformer i kystzonen (dvs. på vanddybder under 20 m) vandrer ca. 20-50 m pr. 
år netto i nordlig retning (kilde: Kystdirektoratet). Kornstørrelsen varierer fra groft 
sand i trugene af sandbølgerne til fint sand på kammene. Sidescan sonar profiler 
viser desuden, at overfladen af storskala bundformerne ofte er dækket af 
bølgeribber med en bølgelængde på 1–2 m. 
 
Der er en klar relation mellem de aktivt vandrende bundformer som sandbølger og 
mega-ribber og det nuværende hydrografiske miljø domineret af den NNØ-gående 
Jyllandstrøm med kraftige bundstrømme og bølgepåvirkning i specielt 
stormvejrsituationer (Figur 43). De registrerede sandede bundformer i området 
dokumenterer maksimal bundstrømshastigheder i størrelsesordenen 100-150 cm/s.  
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Figur 42 Seismisk sparker eksempel F1P1-101 der viser subrecente til recente sandbølger. 
For lokalisering se Figur 10. 
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Figur 43 Nutidige strømningsmønstre fra Nordsøen og ind i Kattegat. SJC er 
Jyllandsstrømmen (Gyllencreutz et al. 2006). 

 

5.2 Fase 2  

5.2.1 Bundtopografi og morfologi 
På kortbilag A12 ses at vanddybden i undersøgelsesområde fase 2 varierer mellem 
28 og 75 meter. Det mest lavvandede område findes i den østlige del, hvor 
vanddybderne findes i intervallet 28-50 m. Dybderne tiltager gradvist mod vest, hvor 
havbunden flader ud og stiger gradvist fra vanddybder på 50 m til op mod 75 m tæt 
ved den norsk-engelske grænse.  
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De morfologiske træk i den østlige del af området er præget af en højere 
kompleksitet end i den vestlige del. Mindre strukturer, der hæver sig fra den 
omkringliggende havbund, kan observeres i den nord-østlige og østlige del af 
området. Disse strukturer hæver sig omkring 10-15 m fra den omkringliggende 
havbund, og når disse sammenholdes med sedimenttyperne er det muligt at tolke 
disse strukturer som enten sandbanker eller stenrev. 

5.2.2 Dannelseshistorie  
Undersøgelsesområdet fase 2 har været helt uden Weichselisens påvirkning. Den 
relative havniveausænkning i perioden 17.000-11.000 år før nu medførte en 
regression af kystlinjen, som for omkring 11.000 år siden, nåede et niveau på 
omkring -50 m under nuværende havniveau. På dette tidspunkt var hele den 
vestlige del af undersøgelsesområdet under havniveau. I denne periode blev der 
aflejret marint, finkornet materiale i de dybere dele af undersøgelsesområdet, mens 
den østlige del, som har været over havniveau, har fungeret som en kystzone, hvor 
også Elben har haft sin udmunding (Jelgersma, 1979). I denne østlige del af 
undersøgelsesområdet kan det derfor forventes at finde et mere varieret indslag af 
forskellige kornstørrelser, da området har været meget dynamisk ind til drukningen 
af kystaflejringerne for omkring 7.000 år siden.   
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6.1 Klassifikation 

6.1.1 Substrattyper 
For bedst muligt at dække de forskellige bundsubstrattyper eksisterende i 
undersøgelsesområderne, er der taget udgangspunkt i de klassifikationer, der 
anvendes i de danske råstofsager, substrat- og naturtypekortlægning for BLST 
m.m. Klassifikationen af substrattyper er defineret på baggrund af empirisk viden og 
den nuværende form blev defineret og fastlagt i 2007 i forbindelse med Natura 
2000 kortlægning i Nordsøen (Orbicon A/S, 2007) og er godkendt af By- og 
Landskabsstyrelsen. På baggrund af den geofysiske kortlægning med sidescan 
sonar, seismik samt de biologiske verifikationspunkter udført med grab og ROV, er 
disse modificeret og i nærværende kortlægning er bundsubstratet inddelt i seks 
forskellige klasser. 
 
  

6 Bearbejdning og tolkning af data 
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1a. Siltet sand: Homogen siltet sandbund på vanddybder dybere end 40-45 m, 
hvor bunden ikke er dynamisk påvirket, og hvor sedimentet består af silt og siltet 
sand. Figur 44 viser et eksempel på hvordan bundsubstrattype 1a ser ud på 
henholdsvis side scan sonar, sparker og ROV. 
 

 

 
Figur 44 Substrattype 1a præsenteret på side scan, sparker profil og foto fra ROV. Bemærk 
op til 20 m’s tykkelse af substrattype 1a. 

1b. Sand: Homogen fast sandbund (sand er defineret som kornstørrelser fra 0.06–
2.0 mm) præget af en vis form for dynamik med bølgeribber m.m. umiddelbart 
vurderet på vanddybder lavere end ca. 40-45 m. Denne substrattype kan også have 
varierende indslag af skaller og grus. Figur 45 viser et eksempel på hvordan 
bundsubstrattype 1b ser ud på henholdsvis side scan sonar, chirp og ROV. 
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Figur 45 Substrattype 1b præsenteret på side scan, chirp profil og ROV foto. Bemærk lange 
sandwaves præget af mindre sandbølger på toppen 

1c. Mønstret sandet bund med ler: Område bestående af ler eller større relikte 
lerblokke på en siltet til sandet havbund, hvor det højreflektive ler giver havbunden 
et mønstret udseende. Disse lermønstre kan have meget markante strømribber.. 
Figur 46 viser et eksempel på hvordan bundsubstrattype 1c ser ud på henholdsvis 
side scan sonar, sparker og ROV.  
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Figur 46 Substrattype 1c præsenteret på side scan, sparker profil og ROV foto. Bemærk ler 
kant som er fremeroderet på havbunden  

2. Sand, grus og småsten: Meget varierende substrattype, domineret af sand og 
groft sand med varierende mængder af grus og småsten samt enkelte spredte store 
sten. Substratet består af en blanding af sand, groft sand og grus med en 
kornstørrelse på ca. 0,06 - 20 mm og småsten med størrelser ca. 2 – 10 cm. 
Substrattypen kan også indeholde enkelte større sten > 10 cm. Figur 47 viser et 
eksempel på hvordan bundsubstrattype 2 ser ud på henholdsvis side scan sonar og 
ROV. 
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Figur 47 Substrattype 2 præsenteret på side scan og ROV foto. Bemærk den pletvise 
fremtræden af bundformen  

3. Sand, grus og småsten samt bestrøning (ca. < 25 %) med sten > 10 cm: 
Områder bestående af blandede substrater med sand, grus og småsten og med en 
bestrøning af større sten > 10 cm. Substrattypen er sammenlignelig med 
substrattype 2, men adskiller sig fra denne ved at indeholde et større antal sten > 
10 cm. Stenene ligger oftest spredt (bestrøning). Figur 48 viser et eksempel på 
hvordan bundsubstrattype 3 ser ud på henholdsvis side scan sonar og ROV. 



Marin råstof- og naturtypekortlægning i Nordsøen, 2010 

 

76 
 

 

Figur 48 Substrattype 3 præsenteret på side scan og ROV foto. Bemærk den pletvise 
fremtræden af bundtypen. 

4. Sten dækkende ca. >25 %: områder domineret af sten >10 cm, men også med 
varierende indslag af sand, grus og småsten. Som for naturtype 3 kan stenene 
ligge spredt i et lag, men substrattypen kan også indeholde egentlige stenrev. Figur 
49 viser et eksempel på hvordan bundsubstrattype 4 ser ud på henholdsvis side 
scan sonar, chirp og ROV. 
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Figur 49 Substrattype 4 præsenteret på side scan, chirp profil og foto. Bemærk den ujævne 
morænebund. 

6.1.2 Naturtyper 
De biologiske observationer er gennemført ved analyse af optagne videosekvenser 
fra de enkelte stationer. Der blev desuden indsamlet bundprøver til bestemmelse af 
bundlevende dyr. Herudfra er den dominerende flora og fauna identificeret og 
naturtyper associeret til de forskellige bundsubstrattyper er bestemt og kortlagt.  
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6.1.2.1 Natura 2000 definitioner 

Som supplement til ovenstående substrattypeklassifikation vil det være relevant at 
inddrage de naturtyper der er beskrevet i Habitatmæssig sammenhæng:  
 
For at sikre en fælles forståelse af forpligtelserne i EU Habitatdirektivet fra 1992 
(Rådets direktiv 92/43/EØF) offshore blev der i 2003 nedsat en arbejdsgruppe 
under EU’s Habitat Komite, med henblik på at udvikle et sæt fælles retningslinjer for 
forståelse af Natura 2000 bestemmelserne for det marine miljø samt med henblik 
på at understøtte medlemslandenes udpegninger og forvaltning af disse områder.  
Arbejdsgruppen er i maj 2005 fremkommet med et udkast til ”Guidelines for the 
establishment of the NATURA 2000 network in the Marine Environment. Application 
of the Habitats and Birds Directive”. Her præsenteres en opdatering af marine 
habitaters definitioner indeholdende 8 habitattyper listet i Annex 1 i 
Habitatdirektivet.  
 
I forbindelse med Habitatdirektivet har DMU i 2003 udgivet ”Kriterier for gunstig 
bevaringsstatus. Naturtyper og arter omfattet af EF-habitatdirektivet & fugle 
omfattet af EF-fuglebeskyttelsesdirektivet” (Søgaard et al., 2003) og i 2005 blev 
rapporten suppleret med ”Kriterier for gunstig bevaringsstatus for EF-
habitatdirketivets 8 marine naturtyper” (Dahl et al., 2005), hvori de marine 
naturtyper beskrives. 
  
Ud af de listede habitattyper kan 3 typer være relevante for den centrale og ydre del 
af den danske del af Nordsø og dermed for nærværende kortlægningsprojekt.  
 

• Sandbanker med lavvandet vedvarende dække af havvand (Natura 
2000 habitattype 1110). Gælder dog kun for vanddybder lavere end 
ca. 20 m. 
 

• Stenrev (Hårdbundsarealer/rev) i form af stenede og biogene 
formationer, der hæver sig over havbunden (Natura 2000 habitattype 
1170) 

 
• Undersøiske formationer forårsaget af udstrømmende gas (boblerev) 

(Natura 2000 habitattype 1180). Der er dog ikke fundet boblerev i 
hverken fase 1 eller fase 2 undersøgelsesområderne 
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Sandbanker med lavvandet vedvarende dække af havvand 
Som tidligere anført er den danske del af Nordsøen præget af glaciale sedimenter, 
som delvist er modificeret af postglacialtidens relative ændringer i havniveau og 
vandcirkulationen i Nordsøen. Disse forhold har resulteret i dannelsen af udbredte 
områder, hvor havbunden består af sand.  
 
Kortlægningen sandbanker med lavvandet vedvarende dække af havvand følger 
definitionen fra ”Marine Guidelines” af maj 2005, der også omfatter den offshore 
del: 
 
Definition: 
 
“Sandbanks are elevated, elongated, rounded or irregular topographic features, 
permanently submerged and predominantly surrounded by deeper water. They 
consists mainly of sandy sediments, but larger grain sizes, including boulders and 
cobbles, or smaller grain sizes including the mud may also be present at the 
sandbank. Banks where sandy sediments occur in a layer over hard substrata are 
classed as sandbanks if the associated biota are dependent on the sand rather 
than on the underlying substrata.” 
 
Clarification: 
 
“Slightly covered by sea all the time” means that above a sandbank the water depth 
is seldom more than 20 m below chart datum. Sandbanks can, however, extend 
beneath 20 m below the chart datum and it is appropriate to include in designations 
such areas where they are part of a feature. Such features may have trans-frontier 
dimension. 
 
Beskrivelse af sandbanker med lavvandet vedvarende dække af havvand (1110) 
ifølge DMU’s Kriterier for gunstig bevaringsstatus for EF-habitatdirektivets 8 marine 
naturtyper (Dahl, 2005): 
 
Sandbanker, som konstant er dækket af vand på dybder ned til 20 meter. De er 
hævet over den omgivende bund, således at der opstår en banke. De kan være 
uden bevoksning eller bevokset med samfund af ålegræs. Sandbanker kan træffes 
tæt på kysten i forbindelse med f.eks. revledannelser eller som mere permanente 
banker længere fra kysten.  
 
Denne naturtype forekommer fra Nordsøen til Østersøen. Det biologiske indhold på 
bankerne er derfor udsat for markant forskellige saliniteter spændende fra ca. 34 ‰ 
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til 8 – 10 ‰. Ustabilt substrat (omlejring) forekommer på alle lokaliteter og skyldes 
strømforhold og bølgenedslag. Sandbanker kan være ubevoksede eller have en 
vegetation primært tilhørende havgræs-samfundet, oftest domineret af ålegræs. 
Bundfaunaen er tilknyttet de lavvandede samfund, Lavtvands-samfundet (Macoma-
samfundet) og Nordsø-samfundet (Venus-samfundet). 
 
Graden af eksponering er væsentlig for naturtypens biologiske sammensætning. Ud 
fra den eksisterende viden vil det som minimum være relevant at opdele naturtypen 
i følgende undertyper: 
 

• Ikke eksponerede sandbanker på lavt vand med undervandsvegetation. 
• Eksponerede sandbanker på lavt vand uden undervandsvegetation. 
• Sandbanker på dybt vand uden undervandsvegetation. 

 
Stenrev  
Habitatdirektivets definition på naturtypen Rev er ikke dækkende for alle danske 
hårdbundstyper, men omfatter alene typer, hvor de karakteristiske stenede eller 
biogene formationer hæver sig fra den omgivende havbund med en ubrudt zonation 
af plante- og dyresamfund. For at understrege vigtigheden af denne habitattype 
offshore og for at alle de forskellige eksisterende typer af rev i EU’s havområder er 
definitionen af ”Reef” blevet præciseret i ”Marine Guidelines” af september 2005 til 
følgende: 
 
Definition: 
 
”Reef can be either biogenic concretions or of geogenic origin. They are hard 
conpact substrate on solid and soft bottoms, which arise from the sea floor in the 
sublittoral and littoral zone.  Reefs may support a zonation of benthic communities 
of algea and animal species as well as concretions and coralline concretions” 
 
Clarification: 
 

• Hard compact substrate is rocks (including soft rock e.g. chalk) boulders 
and cobbles, generally > 64 mm in diameter. 

• Biogenic concretions are defined as: concretions, encrustations, coraline 
concretions and bivalve mussel beds originating from dead or living 
animals, i.e. biogenic hard bottom supply habitats for epibiotic species. 

• Geogenic origin means: reefs formed by non-biogenic substrata. 
• Arise from the seafloor means: the reef is topographically distinct from the 

surrounding seafloor. 
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• Sublittotal and littoral zone means: the reefs may be extended from the 
sublittoral uninterrupted into the intertidal (littoral) zone or may only occur in 
the sublittoral zone, including deep water areas such as the bathyal. 

• Such substrata that are covered by a thin and mobile veneer of sediment 
are classed as reefs if the associated biota is dependent on the hard 
substratum rather than the overlying sediment. 

• Where an uninterrupted zonation of sublittoral and littoral communities 
exists, the integrity of the ecological unit should be respected in the 
selection of sites. 

 

A variety of subtidal topography features are included in this habitat complex such 
as: hydrothermal vents habitats, sea mounts, vertical rock walls, horizontal ledges, 
overhangs, pinnacles, gullies, ridges, sloping or flat bed rocks, broken rocks and 
boulder and cobble field.  

Beskrivelse af rev (1170) ifølge DMU’s Kriterier for gunstig bevaringsstatus for EF-
habitatdirektivets 8 marine naturtyper (Dahl, 2005): 

Rev er områder, hvor havbunden rager op og har stenet bund eller anden hård 
bund. Revet kan eventuelt være blottet ved ebbe. Fra havbunden og opefter 
indeholder revene ofte en ubrudt lagdeling af forskellige dyre- og plantesamfund. 
Det giver de enkelte rev en stor rigdom af dyr og planter, som ofte er helt forskellige 
fra andre, selv nærliggende rev. Det er især den faldende saltholdighed ned 
gennem de danske farvande fra Kattegat til Østersøen omkring Bornholm, der er 
årsag til, at dyre- og plantelivet er meget forskelligt fra rev til rev 

Revenes vertikale udstrækning i forhold til havoverfladen varierer betydeligt, hvilket 
har stor betydning for det aktuelle lysniveau på den enkelte position og dermed 
også det biologiske indhold.  

Habitatdirektivet og den tilhørende fortolkningsmanual indeholder indtil videre ikke 
en tilstrækkelig detaljeret definition på naturtypen rev til, at den kan bruges til 
direkte at afgrænse revenes arealudbredelse. I Danmark har man derfor valgt en 
definition fra Dahl et al. (2003), som ikke tager udgangspunkt i stenstørrelserne, 
men i sedimentets funktion som levested for specialiserede dyr og planter, som 
lever på hårdt substrat. 

Ud fra den eksisterende viden vil det som minimum være relevant at opdele 
naturtypen i følgende 6 undertyper: 

• Stabile stenrev på dybt vand med strukturerende makroalgeforekomster 

• Stabile stenrev på dybt vand med strukturerende makrofaunaforekomster 

• Stabile stenrev på lavt vand med strukturerende makroalgeforekomster  
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• Stabile stenrev på lavt vand domineret af blåmuslinger 

• Ustabile rev på lavt vand 

• Biogene rev på dybt vand 

6.1.2.2  Fase 1 og 2 naturtyper 

Undersøgelsesområderne fase 1 og 2 i den centrale og ydre del af den danske del 
af Nordsøen, er relativt dybe områder. Det betyder at de substrattyper der er blevet 
kortlagt i nærværende undersøgelse, i henhold til ovenstående Habitat 
fortolkninger, kunne være:  
 

• Sandbanker på dybt vand uden undervandsvegetation (I den 
sammenhæng skal det dog nævnes at der ikke er registreret sandbanker 
med vanddybder lavere end 20 m, hvorfor de dybereliggende sandbanker 
der er kortlagt i nærværende undersøgelse, ikke er en beskyttet naturtype i 
Habitatmæssig sammenhæng) 
 

• Stabile stenrev på dybt vand med strukturerende makroalgeforekomster 

 
• Stabile stenrev på dybt vand med strukturerende makrofaunaforekomster 

6.1.3 EUNIS klassifikation 
EUNIS klassifikationen stammer fra Conner David et al., 2004, og er opstået som 
en del af et større projekt med det formål at harmonisere en 
habitattypeklassifikation gældende på tværs af Europa. 
 
EUNIS inkluderer alt fra ferskvand til marine habitater, og EUNIS-databasen 
inkluderer EUNIS habitater og EU’s habitat direktiv Annex I 
(http://eunis.eea.europa.eu/habitats-code-browser.jsp).   
   
De klassifikationer der er fundet relevante for at beskrive habitaterne i 
undersøgelsesområderne i Nordsøen er følgende: 
 
Beskrivelse af EUNIS habitattype A5.35 (Niveau 4) 
 
Engelsk navn: Circalittoral sandy mud 
 
Circalittoral zone, sammenhængende sandet mudder, typisk med over 20 % silt/ler, 
sædvanligvis i vanddybder på over 10 m, med svag eller meget svage 
tidevandsstrømme. Denne habitattype findes generelt i dybere områder af bugter 
og marine fjorde eller offshore fra mindre bølgeeksponerede kyster. Søfjer såsom 
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[Virgularia mirabilis] og slangesøstjerner som [Amphiura spp.] er især karakteristisk 
for denne habitattype, mens infaunale arter omfatter den rørbyggende børsteorm 
[Lagis koreni] og [Owenia fusiformis], og muslinger som [Mysella bidentata] og 
[Abra spp.]. 
 
Beskrivelse af EUNIS habitattype A5.2 (Niveau 3) 
 
Engelsk navn: Sublittoral sand 
 
Rent mellemkornet til fint sand eller ikke-sammenhængende let mudret sand på 
åbne kyster, offshore eller i flodmundinger og marine indløb. Sådanne habitater 
udsættes ofte for bølger eller tidevandsstrømme, der begrænser silt og lerindholdet 
til mindre end 15 %. Denne naturtype er karakteriseret ved en række dyr, herunder 
børsteorme, toskallede bløddyr og amphipoden crustacea. 
 
Beskrivelse af EUNIS habitattype A4.2 (Niveau 3) 
 
Engelsk navn: Atlantic and Mediterranean moderate energy circalittoral rock 
 
Forekommer hovedsageligt på eksponeret til moderat bølgeeksponeret circalittoralt 
grundfjeld og store sten, udsat for moderat kraftige og svage tidevandsstrømme. 
Denne naturtype indeholder en bred vifte af biologiske undertyper, fra pighuder og 
crustose samfund (A4.21) til sabellaria rev (A4.22) og circalittorale muslingebanker 
(A4.24). 
 
Beskrivelse af EUNIS habitattype A5.1 (Niveau 3) 
 
Engelsk navn: Sublittoral coarse sediment 
 
Grovkornet havbund, herunder groft sand, grus, småsten og større sten, som ofte 
er ustabile på grund af tidevandsstrømme og/eller bølger. Disse naturtyper findes 
generelt på den åbne kyst eller i tidevandsdominerede marine indløb. De har typisk 
et lavt siltindhold og mangler en betydelig tangkomponent. De er karakteriseret ved 
en robust fauna, herunder veneride muslinger. 
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Beskrivelse af EUNIS habitattype A3.2 (Niveau 3) 
 
Engelsk navn: Atlantic and Mediterranean moderate energy infralittoral rock 
 
Overvejende moderat bølge-eksponeret grundfjeld og store sten, med forbehold for 
moderat stærk til svag tidevandsstrøm. På grundfjeldet og stabile større sten er der 
typisk et snævert bånd af tang [Laminaria digitata] i sublittorale udkant, der ligger 
over en [Laminaria hyperborea] skov og park. Associeret til større brunalger (findes) 
samfund af tang, overvejende røde og inkluderer en bred vifte af mere sarte 
trådformede arter end dem, som findes på mere udsatte kyster (jf. A3.11). 

6.2 Udarbejdelse af kortmateriale 
Med baggrund i de akustiske surveys samt prøvetagnings og visuelle data er de 
råstofmæssige og naturtypemæssige resultater tolket og præsenteres som en 
række temakort, dels i MapInfo format til yderligere GIS integrering og dels som 
PDF digitalt tolkede kortbilag både i A3 og A1 papir format. 

6.2.1 Sejllinjekort og Bundverifikation 
De akustiske sejllinjers GPS positioner er logget i Navipac navigationscomputeren 
flere gange i sekundet og disse data er gemt i XY-filer, der danner baggrund for 
udfærdigelse af sejllinjekort, mens bundverifikationspunkterne det vil sige ROV 
positioner samt vibrocore og grab positioner er logget ved manuel aktivering af 
Navipac ved bundberøring eller start af videooptagning. 

 
XY-filerne er importeret i MapInfo® GIS format og præsenteres oven på de officielle 
søkort for områderne med tilladelse fra Farvandsvæsenet. Sejllinjerne og 
Bundverifikationerne er præsenteret på kortbilagene A1, A2, A3.1, A3.2, A3.3, A10 
og A11. 
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6.2.2 Dybdeforhold 
De korrigerede bathymetriske data fra henholdsvis fase 1 og fase 2 (se afsnit 4.4) 
fremstår som XYZ-data, der er importeret i MapInfo® GIS format.  
  
På grund af sejllinje gridafstanden på mindst 2x5 km i Fase 1 er det besluttet ikke at 
levere fulddækkende grid på A kortbilagene, men derimod er der ved hjælp af 
griddingsprogrammet MapInfo®/Vertical Mapper™ produceret gridning i Fase 2 i et 
500 m bælte langs sejllinjerne og i Fase 1 et 500 m bredt bælte. Efterfølgende er 
kontureret i 5 m dybdeintervaller, som er præsenteret på kortbilagene A4.1, A4.2, 
A4.3 og A12. 
 
Som en del af den generelle beskrivelse af fase 1 bundtopografi og 
råstofkortlægningen er der produceret fulddækkende dybdegrid, som dog kun kan 
benyttes i forbindelse med beskrivelse af de generelle bathymetriske forhold i 
området. I fase 2 giver det ikke mening at lave tilsvarende kort.  

6.2.3 Råstofressourcekort i Fase 1 
De indsamlede shallowseismiske SGY-data fra Fase 1, blev indlæst i Landmarks 
Geographix® tolke program og geotif-filer af side scan sonar data blev ligeledes 
indlæst. Tolkningen af disse data viste, at de overfladenære sand og grus råstoffer 
kan præsenteres på to kort, dels omfattende forekomster afsat i forbindelse med 
den holocæne, marine transgression gennem de sidste ca. 8.000 år og dels 
forekomster af ældre sand- og grusforekomster afsat før den holocæne, marine 
transgression, for en stor dels vedkommende, som smeltevandsaflejringer i 
forbindelse med Weichselisens afsmeltning fra området. 
 
Den seismiske datakvalitet og de geologiske enheder er dokumenteret dels ved 
seismiske eksempler i E bilagene og ved vibrocore sedimentbeskrivelserne i F 
bilagene. 

 
Relevante tolkede horisonter blev trukket fra hinanden i Geographix® og XYZ-
tykkelsesfiler blev produceret for de to råstofkort. XYZ-filerne er importeret i 
MapInfo® GIS format. På grund af sejllinje gridafstanden på mindst 2x5 km er det 
besluttet ikke at levere fulddækkende grid på A råstof kortbilagene, men derimod er 
der ved hjælp af gridingsprogrammet Vertical Mapper™ produceret gridning i et ca. 
300 m bælte langs sejllinjerne. Efterfølgende er sedimenttykkelserne kontureret i 1 
m tykkelsesintervaller, som er præsenteret på kortbilagene A5.1 og A5.2. 
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Som en del af den generelle beskrivelse af fase 1 råstofkortlægningen er der 
produceret fulddækkende tykkelsesgrid, som dog kun kan benyttes i forbindelse 
med beskrivelse af de generelle råstofforhold i området.  

6.2.4 Substrattypekort 
Både i fase 1 og fase 2 blev der indsamlet en kombination af side scan sonar og 
Chirp data, som danner baggrund for den akustiske tolkning af bundsubstrattyper. 
Side scan XTF filerne blev processeret, og der blev produceret geotif filer (pixel 
opløsning 0.5 m og en side scan range på ca. 300 m), som kunne indlæses i 
Mapinfo® med henblik på arealtolkning kombineret med detaljeret tolkning af side 
scan data og chirp data ved genafspilning af data i Triton Isis®  programmet. 
Bundsubstrattype klassifikationen præsenteret i afsnit 6.1.1 er et udtryk for den 
mønstergenkendelse, der er muligt at skelne i de akustiske data.  
 
Finpudsningen af klasser og arealfordeling blev udført ved at sammenholde side 
scan mosaik data med de visuelle ROV verifikationer og kornstørrelsesanalyserne 
af grabprøverne. ROV verifikationerne er dokumenteret i videosekvenser i B 
bilagene og logbog beskrivelserne i C bilagene samt ved side scan sonar 
eksempler i D bilagene, kombineret med en samling substrattypeeksempler 
ligeledes i D bilagene. Grabprøvernes kornstørrelsesfordeling er dokumenteret i G 
bilagene. 
 
Baggrundsdata i form af sejllinjer og bundverifikationspunkter fremgår af 
kortbilagene A3.1, A3.2, A3.4 og A11, mens bundsubstrattypekortene er 
præsenteret i kortbilagene A6.1, A6.2, A6.3 og A13. 
 
På grund af sejllinje gridafstanden på mindst 2 x 5 km, er det besluttet ikke at levere 
fulddækkende grid på A bundsubstrat kortbilagene, men derimod er 
bundsubstrattyperne digitaliseret i Mapinfo® i et ca. 300 m bælte langs sejllinjerne 
svarende til den omtrentlige range af side scan data. Derved opnås en visuel 
præsentation af datatæthed og konfidensniveauet af data. 

6.2.5 Naturtypekort 
Substrattypekortene kombineret med morfologiske overvejelser fra dybdedata har 
dannet baggrund for tolkningen af naturtyper og dermed naturtypekort, hvis 
klassifikation er beskrevet i afsnit 6.1.2.1. Finpudsningen af klasser og 
arealfordeling blev udført ved at sammenholde sidescan mosaik data med de 
visuelle ROV verifikationer og kornstørrelsesanalyserne af grabprøverne. 
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ROV verifikationerne er dokumenteret i videosekvenser i B bilagene og logbog 
beskrivelserne i C bilagene samt ved side scan sonar eksempler i D bilagene, 
kombineret med en samling substrattypeeksempler ligeledes i D bilagene. 
Grabprøvernes kornstørrelsesfordeling er dokumenteret i G bilagene. 
 
Baggrundsdata i form af sejllinjer og bundverifikationspunkter fremgår af 
kortbilagene A3.1, A3.2, A3.4 og A11, mens substrattypekortene er præsenteret i 
kortbilagene A6.1, A6.2, A6.3 og A13. 
 
På grund af sejllinje grid afstanden på mindst 2x5 km, er det besluttet ikke at levere 
fulddækkende grid på A naturtype kortbilagene, men derimod er naturtyperne 
digitaliseret i Mapinfo® i et ca. 300 m bælte langs sejllinjerne svarende til den 
omtrentlige range af side scan data. Derved opnås en visuel præsentation af 
datatæthed og konfidensniveauet af data. 

6.2.6 Menneskelige aktiviteter 
Tolkningen af kombinerede side scan sonar og chirp data omfattede ud over 
akustisk kortlægning af bundsubstrater ligeledes registrering af synlige 
menneskelige aktiviteter på havbunden. Der er især tale om trawlmærker, som det 
har været muligt at inddele efter intensivitet af trawling, desuden har det været 
muligt at identificere kabler og rørledninger samt tilstedeværelsen af enkelte vrag. 
 
Trawlmærke områderne kan sammenlignes med oplysninger fra fiskeriet om vigtige 
tobistrawlområder. Trawlmærke typerne er vist på side scan sonar eksempler i D 
bilagene, kombineret med en samling substrattypeeksempler ligeledes i D bilagene. 
 
Baggrundsdata i form af sejllinjer og bundverifikationspunkter fremgår af 
kortbilagene A3.1, A3.2, A3.4 og A11 mens de menneskelige aktiviteter er 
præsenteret på kortbilagene A8.1, A8.2, A8.3 og A15. 
 
På grund af sejllinje gridafstanden på mindst 2x5 km, er det besluttet ikke at levere 
fulddækkende grid på A menneskelig aktivitet kortbilagene, men derimod er de 
menneskelige aktiviteter digitaliseret i Mapinfo® i et ca. 300 m bælte langs 
sejllinjerne svarende til den omtrentlige range af side scan data. Derved opnås en 
visuel præsentation af datatæthed og konfidensniveauet af data. 

6.2.7 EUNIS-kort 
Substrattypekortene kombineret med morfologiske overvejelser fra dybdedata, 
generelle oplysninger om dybden af den fotiske zone og energiniveau, samt de 
detaljerede oplysninger om flora- og faunasamfund, har dannet basis for 
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fremstillingen af EUNIS kortene i fase 1 og 2 med en klassifikation som beskrevet i 
afsnit 6.1.3. 
 
Finpudsningen af klasser og arealfordeling blev udført ved at sammenholde side 
scan sonar mosaik data med de visuelle ROV verifikationer, beskrivelser af 
biologiske grabprøver og kornstørrelsesanalyserne af sediment fra grabprøverne. 
ROV verifikationerne er dokumenteret i videosekvenser i B bilagene og logbog 
beskrivelserne inklusive bundfauna i C bilagene samt ved side scan sonar 
eksempler i D bilagene, kombineret med en samling substrattypeeksempler 
ligeledes i D bilagene. Grabprøvernes kornstørrelsesfordeling er dokumeteret i G 
bilagene. 
 
Baggrundsdata i form af sejllinjer og bundverifikationspunkter fremgår af 
kortbilagene A3.1, A3.2, A3.4 og A11, mens EUNIS-kortene er præsenteret i 
kortbilagene A9.1, A9.2, A9.3 og A16. 
 
På grund af sejllinje gridafstanden på mindst 2 x 5 km, er det besluttet ikke at levere 
fulddækkende grid på A EUNIS kortbilagene, men derimod er EUNIS typerne 
digitaliseret i Mapinfo® i et ca. 300 m bælte langs sejllinjerne svarende til den 
omtrentlige range af side scan data. Derved opnås en visuel præsentation af 
datatæthed og konfidensniveauet af data. 
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7.1 Bundtopografi og morfologi 
Dette område udgør kerneområderne af Jyske Rev og Lille Fisker Banke. Den 
bathymetriske opmåling af Fase 1 området viser, at der på grænsen mellem F1P1 
og F1P2 samt den sydlige del af F1P3 findes et NV–SØ orienteret strøg med 
vanddybder på 25–30 m. Dette område tolkes som den marine fortsættelse af 
Weichselisens hovedopholdslinje (Figur 7).  
 
Nord for denne linje præges bathymetrien både i F1P1 og F1P2 af NNØ-SSV 
orienterede rygge, som er i størrelsesordenen 20–40 km lange og 5–10 km bredde. 
Toppen på ryggene ligger i dybdeintervallet 18–24 m, medens der opnås 
vanddybder på over 40 m imellem ryggene. De meget store rygge repræsenterer 
gigantiske tidevandssandbanker, hvilket dokumenteres i afsnit 5.1.2.8..  
 
Syd for ”hovedopholdslinjen” i F1P3 skråner havbunden generelt svagt mod 
sydvest, hvilket er tolket som en druknet slette dannet af Weichselisens 
smeltevand. 

7.2 Råstoffer i fase 1 undersøgelsesområdet 
Råstofkortlægningen i fase 1 har afsløret store sand- og grusforekomster dannet i 
forbindelse med den holocæne, marine transgression, dels som tidevandsrygge, 
kystdannelser og dels som mobile recente til subrecente sandbanker dannet af 
Jyllandsstrømmen. De holocæne marine sand- og grusressourcer er et resultat af 
erosion af de glaciale og ældre sedimenter, som også delvist er aflejret som et 
dække over disse. I store områder ligger de ældre sedimenter blottet på havbunden 
og blandt andet smeltevandssand og -grus er potentielle råstofressourcer. 

 
For overskuelighedens skyld er der produceret 2 råstofkort i fase 1: kortbilag A5.1 
der viser de holocæne marine sand- og grusressourcer, og kortbilag A5.2 der viser 
de præ-holocæne sand- og grusressourcer, som delvist overlejres af kortbilag A5.1 
ressourcerne. 

7.2.1 Holocænt marint sand og grus i fase 1 
De holocæne sand- og grusressourcer er som hovedregel let tilgængelige i de 
øverste få meter af havbunden. Kortlægningen af ressourcetykkelsen langs 
sejllinjerne fremgår af kortbilag A 5.1, mens der er i Figur 50 er vist et oversigtligt 
ressourcekort med angivelse af potentielle råstofområder 1–8. På grund af 
usikkerheder med kortlægning af tynde enheder og det spredte sejllinje grid (2.5x5 

7 Resultater af fase 1 – råstofkortlægning 
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km i tætteste grid) er der i Figur 50 kun angivet arealer med ressourcetykkelser 
over 2 m. 

 
Figur 50 Tykkelseskort over holocæne marine sand- og grusressourcer i fase 1 med 
tykkelser over 2 m. Potentielle råstofområder 1-8 er vist indrammet med røde linjer, og 
vibrocorepositioner er angivet. Detaljeret råstofsejllinjekort se Kortbilag A.5.1. 
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Efter ønske fra Naturstyrelsen er det forsøgt at give et bud på mængden af 
ressourcerne i de omtalte potentielle råstofområder. Det skal pointeres, at det er 
behæftet med meget store usikkerheder dels på grund af den store afstand mellem 
de seismiske linjer 2.5 × 5 km og dels fordi at tolkningen hovedsageligt er funderet 
på de akustiske data med kun få vibrocores. Ikke desto mindre er der tale om store 
voluminer, som er udregnet ud fra de konstruerede grids af den tolkede tykkelser af 
de enkelte seismiske enheder.  
 
Homogeniteten af ressourcerne er imidlertid meget svær at vurdere, baseret på de 
eksisterende data. Det er ligeledes tilfældet med hensyn til hvor meget 
kvalitetssand og –grus, der kan hentes op af havbunden. Resultaterne skal derfor 
ses som et kvalificeret oplæg til at følge op med detaljerede undersøgelser i 
potentielt lovende områder.  
 
Nedenfor er specificeret mulige ressourcer inden for hvert af de 9 råstofområder der 
er afgrænset i Fase 1 området. 

7.2.1.1 Potentielt råstofområde 1 

I den nordligste del af fase 1 er der kortlagt et gigantisk sandressourceområde, der 
hovedsagelig overlejrer senglaciale og tidlige holocæne silt- til sandsedimenter 
(Figur 37). Hovedparten af ressourceområdet findes i store sandrygge på 
vanddybder mellem 30 og 20 m (Figur 7) (seismiske eksempler F1P1-21B, F1P1-
07 og F1P1-08). Der er tale om en kompleks ressource, som efter al sandsynlighed 
er opstået i forbindelse med den marine transgression fra kote ca. - 45 til det 
nutidige havniveau, hvor kraftig tidevand i den initiale fase har medført dannelse af 
gigantiske tidevandsrygge, der efterfølgende ved fortsat sedimenttransport er blevet 
udbygget helt frem til nutiden. Geologisk beskrivelse se afsnit 5.1.2.8. 
 
De seismiske tværsnit viser flere generationer af hældende lag og udbygninger og 
boringerne viser, at der er tale om sand spændende fra mellemkornet til groft sand 
med grusklaster (vibrocores F1P1-VB-14, F1P1-VB-17, F1P1-VB-18, F1P1-VB-48, 
F1P1-VB-24, F1P1-VB-25, F1P3-VB-53). Ressourcen er hovedsagelig koncentreret 
i fire nordøst - sydvest orienterede rygge, som er i størrelsesordenen 20 km lange 
og 5 km bredde med ressourcetykkelser på op til 20 m. 
 
Et foreløbigt estimat over ressourcemængden (volumenberegning af grid) er >7 
mia. m3 - et tal som dog er behæftet med stor usikkerhed. 
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7.2.1.2 Potentielt råstofområde 2   

I det nordøstligste hjørne af fase 1 undersøgelsesområdet findes der på relativt 
dybt vand (30–40 m) et antal store sandbølger (sandwaves) med bølgelængder på 
op til 500 m og sandtykkelser på op til 5 m (seismiske eksempler F1P1-08 og F1P1-
101).  
  
Sandbølgerne er stadig under udbygning og består af mellem til grovkornet marint 
sand (vibrocores F1P1-VB-20 og F1P1-VB-21). Geologisk beskrivelse se afsnit 
5.1.2.10. 
 
Et foreløbigt estimat over ressourcemængden er i størrelsesordenen 150 mio. m3 
(volumenberegning af grid). 

7.2.1.3 Potentielle råstofområde 3 

I den vestligste del af fase 1 prioritet 1 ved grænsen til fase 1 prioritet 3  findes 
råstofområde 3 Figur 7), der fremtræder som et ca. 15 km lang nord–syd gående 
bælte, med en bredde på omkring 5 km på ressourcekortet (Figur 50). Morfologisk 
set træder ressourcerne ikke frem på kortet, men deglaciations overfladekortet 
(Figur 36B) viser, at der er tale om udfyldning af en kanallignende struktur i den 
glaciale overflade (seismiske eksempler F1P3-19 og F1P3-13). Fyldmaterialet 
består sandsynligvis af holocæne marine kystdannelser, der hovedsagelig består af 
sand (vibrocore F1P3-VB-55), men som ligeledes kan indeholde grus. Geologisk 
beskrivelse se afsnit 5.1.2.9. 
 
Ressourcemængden er anslået til at ligge i størrelsesordenen 200 mio. m3 
(volumenberegning af grid). 

7.2.1.4 Potentielt råstofområde 4 

I den sydvestlige del af Jyske Rev er ressourceområde 4 udpeget (Figur 50). 
Svarende til ressourceområde 3 er der tale om udfyldning af svage depressioner i 
det glaciale landskab (vibrocore F1P1-VB-08). Karakteristisk for området er, at der 
findes dybe dale i området, som kan afspejles helt op i de yngste sedimentlag 
(Figur 8). Geologisk beskrivelse se afsnit 5.1.2.9. 
 
Ressourcemængden er anslået til at ligge i størrelsesordenen 450 mio. m3 
(volumenberegning af grid). 
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7.2.1.5 Potentielt råstofområde 5 

Det potentielle råstofområde 5 er domineret af en stor sandbanke med en nord-syd 
udstrækning på ca. 15 km og en øst vest udstrækning på omkring 8 km. 
Sandbanken ligger delvist i en depression øst for det glaciale Jyske Rev og støder 
op til den glaciale kant ”muren” (seismisk eksempel F1P1-65).  
 
Ressourcen består af hovedsagelig af mellemkornet sand (Vibrocore F1P1-VB-23), 
der er aflejret i læ af det glaciale landskab i forbindelse med den holocæne marine 
transgression. Ressourcen dækker delvist tidligere detaljerede undersøgte områder 
(efterforskningsområde Jyske Rev A, fællesområde 562-HA og paragraf 20 
området 562-JB). Det må forventes, at området omkring muren kan indeholde groft 
sand og grus-/ralressourcer i form af proximale transgressions kystaflejringer. 
Geologisk beskrivelse se afsnit 5.1.2.9. 
 
Ressourcemængden er anslået til at ligge i størrelsesordenen 600 mio. m3 
(volumenberegning af grid). 

7.2.1.6  Potentielt råstofressourcer langs ”Muren” 

I området mellem råstofområde 4 og 5, samt delvist i område 5 findes der en 
karakteristisk stenbestrøet vold ”Muren”, (geologisk beskrivelse se afsnit 5.1.2.9) 
der træder morfologisk frem og tidligere undersøgelser (efterforskningsområde 
Jyske Rev A, fællesområde 562-HA og paragraf 20 området 562-JB) viser, at der 
findes sand og grovklastiske ressourcer i nærområderne omkring muren (vibrocore 
F1P1-VB-02 og F1P1-vb-03), dannet som et resultat af transgressions 
kystnedbrydning af morænematerialer (seismisk eksempel F1P1-61).  
 
Herværende undersøgelse er ikke detaljeret nok til at angive mængder og 
kvaliteter, blot kan det konstateres, at det er et unikt område med tilstedeværelse af 
sand, grus og ral af høj kvalitet, der ikke findes tilsvarende i resten af fase 1. 

7.2.1.7 Potentielt råstofområde 6. 

I den østtlige del af fase 1, på grænsen mellem prioritet 1 og 2, er der kortlagt et par 
aflange sandbanker med en nordøst–sydvestlig retning i størrelsesordenen 10 km 
lange og 5 km bredde. Sandet fremtræder i boringerne som hovedsagelig mellem til 
finkornet sand. Der er tale om holocænt, marint sand sandsynligvis aflejret af 
Jyllandsstrømmen (vibrocore F1P1-VB-22). For geologisk beskrivelse se afsnit 
5.1.2.10. 
 
Ressourcemængden er anslået til at ligge i størrelsesordenen 300 mio. m3 
(volumenberegning af grid). 
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7.2.1.8 Potentielt råstofområde 7 

Den syd-vestlige del af fase 1 prioritet 2 (Figur 7) er et relativt fladt område med 
vanddybder på 30–35 m, og de seismiske undersøgelser samt en enkelt boring 
viser, at der findes et tæppeagtigt (sheet) sandlag, som er op til 6 m tykt (vibrocore 
F1P2-VB-32). Sandlagene er sandsynligvis aflejret som en følgeproces af den 
marine holocæne transgression kombineret med dannelsen og den fortsatte 
aktivitet af den kraftige Jyllandsstrøm. Geologisk beskrivelse se afsnit 5.1.2.9 og 
5.1.2.10. 
 
Ressourcemængden er anslået til at ligge i størrelsesordenen 800 mio. m3 
(volumenberegning af grid), men der må forventes at være tale om fint til 
mellemkornet sand med relativ begrænset råstofmæssig relevans. 

7.2.1.9 Potentielt råstofområde 8. 

I den sydøstlige del af fase 1 prioritet 2 Figur 7) er der faldende vanddybder fra 30 
til omkring 20 m ind mod den jyske vestkyst, og geologisk set ændrer terrænet sig 
fra smeltevandsslette til bakkeødannelser gennemskåret af dybe dale. 
Råstofområde 8 (Figur 50) er udpeget i et område, hvor et generelt 2–3 m tykt 
sandtæppe afløses af op til 6 m tykke sandbanker (seismiske eksempler F1P2-VB-
41 og F1P2-VB-42). 
 
Sandbankerne består af marint, hovedsagelig fin til mellemkornet sand, og må 
forventes at kunne tilskrives kystdannelse i forbindelse med den holocæne 
transgression. For geologisk beskrivelse se afsnit 5.1.2.9. 
 
Den totale råstofmængde vurderes til at ligge i størrelsesordenen 300 mio. m3 
(volumenberegning af grid). 

7.2.2 Præ- Holocænt marint sand og grus i fase 1 
De Præ-Holocæne sand- og grusressourcer er delvist dækket af de Holocæne 
marine råstoffer (se Figur 50). Kortlægningen af ressourcetykkelsen langs 
sejllinjerne fremgår af kortbilag A5.2, mens der i Figur 51 er vist et 
oversigtsressourcekort med angivelse af potentielle råstofområder 9–16. På grund 
af usikkerheder med kortlægning af tynde enheder og det spredte sejllinje grid (2.5 
x 5 km i tætteste grid) er der i Figur 51 kun angivet arealer med ressourcetykkelser 
over 2 m.   
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Figur 51 Tykkelseskort af Præ-Holocæne sand- og grusressourcer i fase 1 med tykkelser 
over 2 m. Potentielle råstofområder 9-16 er vist og vibrocorepositioner er angivet. 
Udbredelsen af Holocæne marine sand- og grusressourcer er her angivet som marint 
dæksand. Detaljeret råstoflinjekort se kortbilag A.5.2. 
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7.2.2.1 Potentielt råstofområde 9 

I den sydligste del af fase 1 undersøgelsesområdet udgøres de overfladenære lag 
af smeltevandsslette sedimenter, som delvist er overlejret af holocænt marint sand 
(seismisk eksempel F1P2-78). Smeltevandsslette sedimenterne udgør et stort 
sammenhængende område, der er omkring 30 km øst-vest retning og ca. 10 km i 
nord-syd retning. Området begrænses mod syd af undersøgelsesgrænsen.  Der er 
kun få boringer i enheden. Disse viser, at der antagelig er tale om fin- til 
mellemkornede sandede sedimenter. Disse er tvivlsomme som råstofressource, 
men størrelsen taget i betragtning er det relevant i beskrivelsen af område. Det skal 
bemærkes, at dele af råstofområdet er dækket af et flere meter tykt lag af holocænt 
sand. Geologisk beskrivelse se afsnit 5.1.2.5. 
 
Der er tale om en meget stor forekomst, hvor den totale råstofmængde vurderes til i 
størrelsesordenen 2,5 mia. m3 (volumenberegning af grid). 

7.2.2.2 Potentielle råstofområder 10, 11 og 12. 

I den østlige del af fase 1 prioritet 2 er der kortlagt 3 områder med samme 
genetiske historie, idet der er tale om smeltevandskanal sedimenter, som generelt 
består af sand med grusindhold. Det formodes, at være Weichsel 
smeltevandskanaler, som delvist er dækket af holocænt marint sand (seismiske 
eksempler F1P1-73 og F1P2-71). Geologisk beskrivelse se afsnit 5.1.2.5. 
 
Volumenberegningerne giver meget høje mængder af ressourcer, men det er 
nødvendigt at lave detaljerede undersøgelser, for at kunne beskrive 
inhomogeniteten og kvaliteten af disse råstofområder. 
 
De foreløbige råstofmængder vurderes til i størrelsesordenen 100 mio. m3 i område 
10, 50 mio. m3 i område 11 og 100 mio. m3 i område 12 (volumenberegning af grid). 

7.2.2.3  Potentielle råstofområder 13 og 14 

I den centrale glaciale del af Jyske Rev, på vanddybder mellem 20 og 30 m, findes 
der ligeledes smeltevandskanal sedimenter, som sandsynligvis er aflejret i 
forbindelse med Weichsel hovedopholdslinjens afsmeltning. Ressourcerne er 
aflejret ved og evt. under isranden, så der kan være tale om proximale sedimenter 
bestående af sand og grus, der til en vis grad også kan være eroderet ved den 
efterfølgende holocæne transgression (seismisk eksempel F1P1-71). Geologisk 
beskrivelse se afsnit 5.1.2.5. 
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Også her giver volumenberegningerne meget høje mængder af ressourcer, men 
det er nødvendigt at lave detaljerede undersøgelser, for at kunne beskrive 
inhomogeniteten og kvaliteten af disse råstofområder. 
 
De foreløbige råstofmængder vurderes til i størrelsesordenen 150 mio. m3 i område 
13 og 40 mio. m3 i område 14 (volumenberegning af grid). 

7.2.2.4 Potentielt råstofområde 15. 

I den nordøstlige del af fase 1 er der observeret kanaludfyldninger som evt. kan 
have ressourcemæssig relevans. Kanalerne blev nederoderet i den senglaciale 
regressions periode inden den holocæne transgression bevirkede at kanalerne blev 
fyldt med sediment (seismiske eksempler F1P1-34 og F1P1-86). Der er tale om 
vanddybder på over 30 m, så ressourcerelevansen er begrænset. Desuden er det 
langt fra sikkert, at sedimentfyldet generelt er råstofrelevant, da udfyldningen kan 
være finkornet. Kun detaljerede undersøgelser vil kunne afsløre i hvor høj grad, der 
er tale om råstof. Geologisk beskrivelse se afsnit 5.1.2.4. 
 
Der er ikke opgjort råstofvolumen i dette område. 

7.2.2.5  Potentielt råstofområde 16 

Råstofområde 16 er en fællesbetegnelse for en række mindre områder (røde 
polygoner) i den syd–østlige del af Fase 1, hvor der findes et system af dybe dale 
(op til 400 m dybe) som er udfyldt af Præ-Weichsel glaciale og interglaciale 
aflejringer. I de udpegede polygoner kommer de dybe kanaler helt op til havbunden 
(seismisk eksempel F1P2-02), og kanalfyldet er tilsyneladende sand, hvilket er 
dokumenteret i et enkelt tilfælde (vibrocore F1P2-VB-45). Over større arealer er 
kanalsedimenterne dækket af nogle få meter holocænt sand. Råstofområdet er 
taget med, da detaljerede undersøgelser muligvis vil kunne afsløre store mængder 
sand. Geologisk beskrivelse se afsnit 5.1.2.4. 
 
Der er ikke beregnet råstofvolumen for denne potentielle råstoftype. 
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8.1 Fase 1 prioritet 1 substrat- og naturtyper 

8.1.1 Substrattyper 
Området dækker den centrale del af Jyske Rev og området nord herfor. I den 
centrale del præges havbunden af substrattyperne 3 og 4 med et varierende 
indhold af sten (kortbilag A.6.1). Adskillige steder findes stendækket havbund, som 
enkelte steder er udformet som stenrygge, der hæver sig 2–5 m over den 
omkringliggende havbund. Den stenede havbund er sammenfaldende med de 
områder, hvor moræneaflejringer udgør havbunden svarende til israndslinjen for 
den sidste istid, Weichsel.  
 
I andre områder i den centrale del ses en gruset sandbund (substrattype 2) 
vekslende med de mere stenede substrattyper. Ofte ses sandede indslag 
(substrattype 1b) i form af sandbølger og ribber, der migrerer ind over de hårde 
substrattyper. Mod syd ses en overgangszone vekslende mellem sandede 
substrater og hårdbundssubstrater. Endvidere er der stedvis fundet et substrat, 
hvor underlejrende stenfrit ler er blottet på havbunden delvist dækket af sand 
(substrattype 1c).    
 
Mod nord skifter havbunden markant karakter fra de hårde substrattyper til en 
havbund præget af velsorteret sand. Substrattype 1b dominerende således et 
større sammenhængende område her. Udbredte sandbølger og andre dynamiske 
bundformer indikerer, at området er påvirket af aktiv sedimenttransport. 
Sandforekomsterne er dannet i forbindelse med den holocæne transgression som 
tidevandsrygge, kystdannelser eller som mobile recente til sub-recente sandbanker. 

8.1.2 Naturtyper 
I fase 1 prioritet 1 området blev der gennemført i alt 27 ROV verifikationer og taget 
9 bundprøver med van Ween grab med følgende fordeling i de forskellige 
substrattyper:  
 

• På 11 lokaliteter blev der verificeret type 1b (sand) 
• På 9 lokaliteter blev der verificeret type 2 (sand, grus og småsten) 
• På 2 lokaliteter blev der verificeret type 3 (bestrøning) 
• På 5 lokaliteter blev der verificeret type 4 (stenrev) 
• De 9 bundfaunaprøver er taget i følgende substrattyper 

o 8 i type 1b 
o 1 i type 2 

8 Resultater af substrat- og naturtypekortlægningen            
i fase 1 området 
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Ved den geofysiske kortlægning er der identificeret og afgrænset to potentielt 
sårbare naturtyper i området – sandbanker og stenrev: 
 
Sandbanker: På baggrund af de kortlagte sandede substrattyper og 
havbundsbundtopografien er der identificeret og afgrænset sandbanker i områdets 
nordlige del. En østligste sandbanke er beliggende i dybdeintervallet 18 – 32 m, 
mens den vestligste er beliggende mellem 24 – 32 m. Bankerne har en 
udstrækning fra nordøst – sydvest. Begge sandbanker er karakteriseret ved en 
meget stejlt hældende østlig flanke og en jævn vestlig flanke. De to banker er 
forbundet med en tredje smallere sandbanke i dybdeintervallet 24 – 32 m.  
 
Substratet på verifikationslokaliteterne med type 1b bund, består generelt af en 
sandbund med bølgeribber flere steder med tomme muslingeskaller. Desuden blev 
der enkelte steder registreret detritus mellem strømribberne.  
 
Stenrev: Områder med stenrev (type 4) og stenede områder (type 3) er identificeret 
og afgrænset i et øst-vest forløbende strøg i den centrale del af området i 
dybdeintervallet fra ca. 22 m – ca. 41 m. 
 
I områder med substrattype 4, er substratet domineret af sten i varierende 
størrelser, der i visse områder næsten havde karakter af egentlige stenrev. Det 
øvrige substrat består af hård sandbund med stenbestrøning eller brolægning af 
mindre sten. 
 
I områderne med substrattype 3, består substratet af en stenbestrøning med 
spredte større sten (> 10 cm) der i mindre lokale områder kan have 
stenrevslignende karakter. Det øvrige substrat består af fast sandbund, grus og 
småsten.  

 
På de verifikationslokaliteter med substrattype 2 bund, består substratet generelt af 
en gruset, småstenet og sandet bund med markante strømribber. 
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8.1.3 Biologiske forhold 
De biologiske forhold i fase 1 prioritet området 1 beskrives dels via de kvalitative 
epifaunadata, som er undersøgt ved hjælp af ROV og dels via de kvantitative data 
fra bundprøverne indsamlet med Grab (infauna).  Både infaunadata og 
epifaunadata er blevet statisk undersøgt ved hjælp af statistiske analyser, hvor 
similaritet mellem substrattyper og artssammensætning beregnes (se diskussion 
kap. 10). 
 
Epifauna (ROV) 
Faunaen knyttet til substrattype 1b bestod generelt af meget få eller ingen individer 
og med en generel meget lavt artsdiversitet. De oftest forekommende arter var 
søstjerner (Asteria rubens), kamstjerner (astropecten irregularis) og eremitkrebs 
(Pagurus bernhardus). Af andre dyr registreret i substrattype 1b kan nævnes 
maskekrabbe (Corystes cassivelaunus), børsteorm (Polychaeta sp.) og knivmusling 
(Ensis sp.), Desuden blev der observeret enkelte fisk som tobis (Ammodytidae), 
fladfisk og knurhane (Triglidae). 
 
Epifaunaen tilknyttet substrattype 2 er, som med faunaen knyttet til substrattype 1b, 
generelt med meget få arter og få individer. Der blev registreret dyr som 
eremitkrebs (Pagurus bernhardus), søstjerne (Asteria rubens), trekantorm 
(Pomatoceros triqueter), dødningehåndkoral (Alcyonium digitatum), bladmosdyr 
(Flustridae), knivmuslingeskal (Solenidae). Der blev kun registret få fiskearter i 
tilknytning til substrattypen. De fiskearter der blev registreret var fladfisk, knurhane 
(Triglidae) og torsk (Gadus morhua). 
 
Både på substrattype 1b og substrattype 2 blev de fastsiddende bunddyr som 
dødningehåndkoral, trekantsorm, bladmosdyr m.fl. udelukkende observeret på de 
ganske få og spredte sten i substrattypen.  
 
På stationer med substrattype 3 var faunaen generelt mere artsrig og med 
væsentlig flere individer end på stationer med substrattype 1b og 2. Der blev 
registreret dyr som dødningehåndkoral (Alcyonium digitatum), søstjerne (Asterias 
rubens), søanemoner (Anthoza sp.), trekantorm (Pomatoceros triqueter), polypdyr 
(Hydrozoa sp.), slangestjerner (Ophiothrix fragilis) og bladmosdyr (Flustridae sp). 
Hovedparten af de nævnte dyr er afhængige af faste substrater til vedhæftning. 
Torsk (Gadus morhua) var den eneste fiskeart der blev registeret på substrattype 3 
i Fase 1 prioritet 1 området. 
 
Arts- og individrigdommen var generelt størst i områder med substrattype 4 
sammenlignet med de tre andre verificerede substrattyper. Bl.a. associeret til sten i 
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type 4 blev der registreret kolonidannende søpunge (Ascidiacea), dyriske svampe 
(porifera sp.), søstjerner (Asterias rubens og Marthasterias glacialis), 
dødningehåndkoraller (Alcyonium digitatum), fjergrenede polypdyr (Halecium 
halecinum), søanemoner (Antroza sp.) og bladmosdyr (Flustridae sp). Herudover 
blev der observeret fisk som torsk (Gadus morhua) og havkarusser (Ctenolabrus 
rupestris).  
 
Vegetation 
Der blev generelt ikke registreret vegetation på de naturtyper der er karakteriseret 
ved forholdsvis bløde bunde (1b og 2) grundet manglede egnet substrat til 
fasthæftning. En enkelt observation af fedtemøg (ectocapus sp.) blev dog iagttaget 
på substrattype 2.  
 
På substrattype 4 blev der udelukkende registreret vegetation på de 
verifikationslokaliteter med de laveste vanddybder (22 – 27,6 m), Der blev fundet 
arter som palmetang (Laminaria hyperborea), fingertang (Laminaria digitata) 
kødblad (Dilsea carnosa), blodrød rippeblad (Delesseria sanguinea), bugtet 
rippeblad (Phycodrys rubens), Blød kællingehår (Desmarestia viridis), skulpetang 
(Halidrys siliquosa), fedtemøg (ectocapus sp.) og almindelig kællingehår 
(Desmarestia aculeata). 
 
Tilstedeværelsen af vegetation på stenrevene viser, at der kommer tilstrækkeligt 
med lys ned på havbunden til makroalgerne. Men der er ingen tvivl om at de 
registrerede fotiske stenrev ligger i nærheden af dybdegrænsen for makroalger i 
Nordsøen, idet vegetationen trods alt var relativt sparsom i dækningsgrad og 
artsdiversitet.   
 
Det er udelukkende i fase 1 prioritet 1 og i fase 1 prioritet 3 at fotiske stenrev er til 
stede, hvilket klart adskiller flora/faunaen i disse 2 områder fra andre dybere 
liggende områder med substrattype 4.  
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Infauna i fase 1 prioritet 1  
 

 
Figur 52 Diagram over det totale antal arter samt faunagrupper fordelt på de forskellige 
substrattyper i fase 1 prioritet 1 området 

 
Som det fremgår af ovenstående figur blev der registreret ca. 75 arter knyttet til 
substrattype 1b. Børsteorm er dominerende med ca. dobbelt så mange arter som 
de næst mest hyppige faunagrupper (mollusker og krebsdyr). 
 
Der blev kun indsamlet én prøve fra en type 2 bund, hvorfor det sparsomme 
artsantal fra denne ikke kan sammenlignes med artsantallet fra 1b prøverne. 

8.1.4 EUNIS 
Bundsubstrattypekortet A6.1 kombineret med morfologiske overvejelser fra 
dybdedata, samt de detaljerede oplysninger om arter og biodiversitet, har dannet 
basis for fremstillingen af EUNIS kortet A9.1. Klassifikationen er beskrevet i afsnit 
6.1.3. EUNIS kortet A9.1 er udformet i et samarbejde mellem biologer og geologer, 
på basis af et detaljeret studie af arter og biodiversitet i området.  
 
På EUNIS kortet A9.1 indgår bundsubstrattype 1a under EUNIS klasse A5.35, 
bundsubstrattype 1b under EUNIS klasse A5.2, bundsubstrattype 1c under EUNIS 
klasse A4.2, bundsubstrattype 2 og 3 indgår begge under EUNIS klasse A5.1 og 
bundsubstrattype 4 under EUNIS klasse A3.2 (for Fase 1, som indgår i den fotiske 
zone). 
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8.2 Fase 1 prioritet 2 

8.2.1 Substrattyper  
I den nordligste del af området findes et område med grusede og stenede 
aflejringer (substrattype 3 og 4), der kan henføres til den sydligste del af Weichsel 
israndslinjen (kortbilag A.6.2). I områdets østlige og sydøstlige del er havbunden 
præget af gruset bund (substrattype 2) og stenet bund (substrattype 3). Dette 
område kan relateres til glaciale dannelser/bakkeøer fra forrige istid (Saale). Ellers 
er området præget af en homogen sandbund, substrattype 1b, med dynamiske 
bundformer fra recent sedimenttransport til tider med indslag af den grusede 
substrattype 2. De grusede områder markerer områder, hvor de underliggende 
smeltevandssedimenter er eroderet frem.  
 

Spredte områder, hvor smeltevandsler eller tidlig marint Holocænt ler og marint 
sand danner en sammensat bundtype, er klassificeret som substrattype 1c.     

8.2.2 Naturtyper 
I fase 1 prioritet 2 området blev der gennemført i alt 47 ROV verifikationer og taget 
13 bundprøver med van Ween grab med følgende fordeling i de forskellige 
substrattyper:  
 

• På 2 lokaliteter blev der verificeret type 1a (siltet sand) 
• På 20 lokaliteter blev der verificeret type 1b (sand) 
• På 2 lokaliteter blev der verificeret type 1c (blotlagt ler og lerrygge) 
• På 17 lokaliteter blev der verificeret type 2 (sand, grus og småsten) 
• På 4 lokaliteter blev der verificeret type 3 (bestrøning) 
• På 2 lokaliteter blev der verificeret type 4 (stenrev) 
• De 13 bundfaunaprøver er taget i følgende substrattyper: 

o 10 i type 1b 
o 1 i type 1c 
o 2 i type 2 

 
Stenrev: Der er kun identificeret og afgrænset én potentielt sårbar naturtype i 
området; substrattype 4 (stenrev), som er lokaliseret ved 2 verifikationslokaliteter i 
den nordligste del af området grænsende op mod Jyske Rev. 

8.2.3 Biologiske forhold 
De biologiske forhold beskrives som i fase 1 prioritet 1 dels via de kvalitative 
epifaunadata, som er undersøgt ved hjælp af ROV og dels via de kvantitative data 
fra bundprøverne optaget med Grab (infauna).  Både infaunadata og epifaunadata 
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er blevet statisk undersøgt ved hjælp af Bray-Curtis simililaritets-metoden, hvor 
similaritet mellem substrattyper og artssammensætning beregnes.  
 
Selv om der alene er observeret den potentielt sårbare naturtype 
rev/hårdbundsarealer i fase 1 prioritet 2 området, beskrives epifaunaen og 
epifloraen, samt infauanen dog både for de bløde bundsubstrattyper og for de 
hårde substrattyper i nedenstående.  
 
Specielt skal nævnes, at der i fase 1 prioritet 2 området er observeret substrattypen 
1c, som er en havbund bestående af ler (eller større relikte lerblokke). Leret 
fremstår højreflektivt og giver dermed bunden mønstret udseende. Samtidig er der 
en anderledes fauna på denne bundtype.   
    
Epifauna (ROV) 
Som i fase 1 prioritet 1 var epifaunaen på de bløde bundtyper generelt mere 
artsfattig og med få individer sammenholdt med observationerne fra de hårde 
substrattyper. Med de bløde substrattyper menes her substrattype 1a (2 stationer), 
substrattype 1b (20 stationer) og substrattype 1c (2 stationer). Af de få arter der 
blev observeret var eremitkrebs (Pagurus bernhardus), arter af krabber – herunder 
maskekrabbe (Corystes cassivelaunus), troldkrabbe (Lithodes maja) og 
taskekrabbe (Cancer pagurus), de hyppigst forekommende arter, der adskiller sig 
fra artssammensætningen på de andre substrattyper. Ligeledes knivmusling (Ensis 
sp.) var en typisk art på den bløde bundtype.  Alm. søstjerne (Asteria rubens) er 
dog den hyppigst forekommende epifaunaart på de bløde bunde, men den fandtes 
også på de hårde bundtyper og blev observeret på hovedparten af alle stationerne 
og ser derfor ikke ud til at være knyttet til bestemte substrattyper.    
 
Epifaunaen på substrattype 1c adskilte sig fra de andre bløde bunde ved en stor 
forekomst af store taskekrabber (Cancer pagurus), som kunne iagttages i de 
mange huller i lervæggen. I hele kortlægningen er det kun i fase 1 prioritet 2 
området, at der er observeret substrattype 1c og kun på station F1P2024 og 
F1P2034. 
 
De bløde bundtyper var stort set uden fastsiddende organismer, grundet 
manglende egnet substrat til fasthæftning.  
 
Der blev kun registeret arter af fladfisk (ikke nærmere bestemt) og knurhane 
(Eutrigla gurnardus) på de bløde bundtyper. Mange af stationerne var helt uden 
observationer af fisk. 
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 På stationer med substrattype 2 var epifaunaen mere artsrig end på stationer med 
substrattype 1, men dog artsfattig i forhold til stationer med substrattype 3 og type 
4.  Grundet tilstedeværelsen af både sand, grus og evt. mindre sten på denne 
substrattype, var der, udover dyr som er tilknyttet bløde bunde, også arter i 
epifaunaen som kan vedhæfte sig de enkelte spredte lidt større sten. 
  
Derfor var der, udover eremitkrebs (Pagurus bernhardus), troldkrabber (Lithodes 
maja), maskekrabber (Corystes cassivelaunus) og knivmuslinger (Ensis sp.) også 
observeret arter som trekantorm (Pomatoceros triqueter), dødningehåndkoral 
(Alcyonium digitatum), søanemoner (Anthozoa sp.), bladmosdyr (Flustridea sp.), 
søpunge (Ascidiacea sp.) og polypdyr (Hydrozoa sp) i epifaunaen. Alle disse arter 
har været vedhæftet småsten og skaller. 
 
Der var kun få observationer af fiskearter på stationer med substrattype 2, herunder 
blev arter af fladfisk hyppigst observeret, mens der var enkelte observationer af sej 
(Pollachius virens), torsk (Gadus morhua) og knurhane (Eutrigla gurnardus). De 
sidste 3 arter er kun med en observation af hver. Flere stationer med substrattype 2 
i fase 1 prioritet 2 var helt uden observationer af fisk. 
 
Stationer med substrattype 3 og substrattype 4 var karakteriseret ved at være 
meget artsrige og individrige, med en epifauna domineret af fastsiddende dyr. 
Stationerne i fase 1 prioritet 2 adskiller sig ikke af betydning i epifaunanes 
sammensætning, afhængig af om det er substrattype 3 eller 4. De beskrives derfor 
også samlet.  
 
De typiske arter observeret var dyriske svampe (Porifera sp), bladmosdyr 
(Flustridea sp.), søpunge (Ascidiacea sp.), polypdyr, (Hydrozoa sp), trekantorme 
(Pomatoceros triqueter), kamstjerner (Astropecten irregularis), dødningehåndkoral 
(Alcyonium digitatum), taskekrabber (Cancer pagurus), stort søpindsvin (Echinus 
esculentus), søanemoner (Anthozoa sp.) og søstjerner (Asterias rubens). Enkelte 
arter fra den bløde bund blev dog også observeret herunder børsteorm (Polychaeta 
sp.). Det er givet at der er flere arter tilknyttede de stenede bundtyper, men som 
ikke er blevet observeret ved rov-undersøgelserne, da dyrene kan gemme sig 
mellem stenene. På de bløde og sandede bundtyper, vil man typisk se det der er, 
såfremt sigtbarheden i vandet er god. 
 
Af fisk blev der observeret torsk (Gadus morhua), bergylt (Labrus bergylta), 
knurhaner (Eutrigla gurnardus) og rødspætter (Pleuronectes platessa). 
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Vegetation 
Der blev ikke observeret flora på nogle af stationerne i fase 1 prioritet 2. Dette 
gælder også på de stenede bundtyper hvor floraen har mulighed for at hæfte sig på 
fast substrat. At de registrerede lokaliteter med sten eller stenrev var uden 
makroalger skyldes, at de ligger dybere end de fotiske stenrev i fase 1 prioritet 1 og 
derfor er uden for den fotiske zone.  
 
Infauna i fase 1 prioritet 2  
 

 
Figur 53 Diagram over det totale antal arter samt faunagrupper fordelt på de forskellige 
substrattyper i fase 1 prioritet 2 området 

 
Som det fremgår af ovenstående figur blev der registreret knapt 90 arter knyttet til 
substrattype 1b i fase 1 prioritet 2 området. Børsteorm er, som i som i 
prioritetsområde 1 den dominerende artsgruppe med knapt dobbelt så mange arter 
som den næst mest hyppige gruppe (krebsdyr). Men også krebsdyr er relativt 
dominerende med flere arter i prioritet 2 området end i prioritet 1 området. Det 
samlede artsantal i prioritet 2 området er større end i prioritet 1 området på den 
samme bundtype (1b) og med ca. det samme antal prøver. 
 
Der blev kun indsamlet én prøve fra en type 1c bund og 2 fra en type 2 bund, 
hvorfor det sparsomme artsantal fra disse bundtyper ikke kan sammenlignes med 
artsantallet fra 1b prøverne. 
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8.2.4 EUNIS 
Bundsubstrattypekortet A6.2 kombineret med morfologiske overvejelser fra 
dybdedata, samt de detaljerede oplysninger om arter og biodiversitet, har dannet 
basis for fremstillingen af EUNIS kortet A9.2. Klassifikationen er beskrevet i afsnit 
6.1.3. EUNIS kortet A9.2 er udformet i et samarbejde mellem biologer og geologer, 
på basis af et detaljeret studie af arter og biodiversitet i området.  
 
På kortbilag A9.2 indgår bundsubstrattype 1a under EUNIS klasse A5.35, 
bundsubstrattype 1b under EUNIS klasse A5.2, bundsubstrattype 1c under EUNIS 
klasse A4.2, bundsubstrattype 2 og 3 indgår begge under EUNIS klasse A5.1 og 
bundsubstrattype 4 under EUNIS klasse A3.2 (for Fase 1, som indgår i den fotiske 
zone). 

8.3 Fase 1 prioritet 3 

8.3.1 Substrattyper 
Området udgør Jyske Revs fortsættelse mod vest i retning af Lille Fiskerbanke. Der 
ses en fordeling af substrattyperne, som i område F1P1 med en stenet og gruset 
havbund domineret af substrattyperne 3 og 4 i den sydligste del og en havbund, der 
gradvis bliver mere sandet i nordlig retning (kortbilag A.6.3). Adskillige steder findes 
stendækket bund, som enkelte steder er udformet som stenrygge, der hæver sig 2–
5 m over den omkringliggende havbund.  

I den nordvestligste del ses også et meget lokalt område med stenet bund. Store 
områder er dog præget af substrattype 2, en relativ grovkornet, sandet og gruset 
bund med få spredte sten. Substrattypen har som oftest mange dynamiske 
bundformer, der indikerer kraftig bundstrøm. Enkelte steder er det underliggende ler 
blottet. Disse områder med substrattype 2 relateres til morænelersområder dækket 
med et decimeter tykt dæklag af residualsedimenter, dvs. sedimenter, der er 
udvasket af det underliggende moræneler. Som i område F1P1 er fordelingen af de 
stenede og grusede substrattyper sammenfaldende med israndslinjen for den 
sidste istid, Weichsel. 
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8.3.2 Naturtyper 
I fase 1 prioritet 3 området blev der gennemført i alt 36 ROV verifikationer og taget 
10 bundprøver med van Ween grab med følgende fordeling i de forskellige 
substrattyper:  
 

• På 7 lokaliteter blev der verificeret type 1b (sand) 
• På 0 lokaliteter blev der verificeret type 1c (blotlagt ler og lerrygge) 
• På 19 lokaliteter blev der verificeret type 2 (sand, grus og småsten) 
• På 5 lokaliteter blev der verificeret type 3 (bestrøning) 
• På 5 lokaliteter blev der verificeret type 4 (stenrev) 
• De 10 bundfaunaprøver er taget i følgende substrattyper: 

o 6 i type 1b 
o 3 i type 2 
o 1 i type 3 

 
Ved den geofysiske kortlægning er der identificeret og afgrænset to potentielt 
sårbare naturtyper i området – sandbanker og stenrev: 
 
Sandbanker 
På baggrund af de kortlagte sandede substrattyper og havbundsbundtopografien er 
den potentielt sårbare naturtype sandbanker, identificeret og afgrænset i områdets 
nordlige del beliggende mellem 20 og 40 m. Banken har en udstrækning fra nordøst 
– sydvest. Substrattypen i dette område er 1b og 2.   

Hårdbundsarealer/rev  
På baggrund af de kortlagte stenede substrattyper er naturtypen stenrev blevet 
identificeret og afgrænset i et øst-vest forløbende strøg midt igennem den 

sydligste del af området, typisk på dybder mellem 30 og 40 meter.  

8.3.3 Biologiske forhold 
De biologiske forhold beskrives som i de øvrige områder, dels via de kvalitative 
epifaunadata, som er undersøgt ved hjælp af ROV og dels via de kvantitative data 
fra bundprøverne optaget med Grab (infauna).  Både infaunadata og epifaunadata 
er blevet statisk undersøgt ved hjælp af Bray-Curtis simililaritets-metoden, hvor 
similaritet mellem substrattyper og artssammensætning beregnes.  
 
Epifauna (ROV) 
Stationer med substrattype 1b var karakteriseret ved generelt at være artsfattige. Af 
de få arter som blev registreret var typisk observationer af bunddyr som alm. 
søstjerne (Asteria rubens), knivmusling (Ensis sp.), kamstjerne (Astropecten 
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irregularis), taskekrabbe (Cancer pagurus), troldkrabbe (Lithodes maja) og sømus 
(Echinocardium cordatum) men også observationer af bladmosdyr (Flustridea sp.),  
polychaeter og dødningehåndkoraller (Alcyonium digitatum) knyttet til de større 
skaller eller spredte mindre sten.  
 
Det er bemærkelsesværdigt, at der ikke er blevet observeret eremitkrebs på denne 
substrattype, da denne art hyppigt er blevet observeret på denne substrattype i de 
andre undersøgelsesområder i fase 1. 
    
På hovedparten af stationerne med substrattype 1b blev der ikke observeret fisk. 
Kun på 2 stationer er fisk blevet observeret, hvoraf den ene station er med 
observation af en ikke nærmere bestemt fladfisk, mens den anden station er med 
observation af torsk (Gadus morhua) og lange (Molva molva) 
 
På substrattype 2 er den observerede artsdiversitet generelt lidt større end den er 
på substrattype 1b, men flere af stationer er dog bemærkelsesværdige ved at være 
uden registreringer af epifauna overhovedet.  
 
De typiske arter observeret i type 2 områder var bladmosdyr (Flustridea sp.), alm. 
søstjerne (Asteria rubens), eremitkrebs (Pagurus bernhardus) dødningehåndkoral 
(Alcyonium digitatum), kamstjerne (Astropecten irregularis), sømus (Echinocardium 
cordatum), trekantorm (Pomatoceros triqueter), slangestjerne (Ophiothrix fragilis), 
polypdyr (Hydrozoae sp.) og søpølse (Holothuriodea sp.). 
   
Det maksimale antal arter observeret på en enkelt station med substrattype 2 var 8 
forskellige arter, hvilket ikke er stort i forhold til stationer med substrattype 3 og 4 
hvor der på flere stationer blev observeret op til 12 forskellige epifaunaarter, heri 
ikke iberegnet observationer af fisk og makroalger. Stationer med substrattype 2 
var ret variable både med hensyn til antallet af forskellige observerede arter og med 
hensyn til hvilke arter der er observeret. Der er således observationer af både dyr 
tilknyttet de bløde substartyper (som f.eks knivmusling) og arter som afhængige af 
fast substrat til vedhæftning. Substrattype 2 er dog også en meget varieret 
substrattype med både sand, grus, små sten og enkelte større sten, hvilket giver 
organismer med meget forskellige livsstrategier mulighed for at etablere sig. 
 
Kun få at stationerne med substrattype 2 var med observationer af fisk. 
Hovedparten var uden observationer. De få arter der blev registreret var torsk 
(Gadus morhua) og rødspætte (Pleuronectes platessa). 
 



Marin råstof- og naturtypekortlægning i Nordsøen, 2010 

 

110 
 

Epifauanen observeret ved ROV undersøgelserne på hårdbundsarealerne med 
substrattype 3 og 4, er væsentlig mere artsrige end stationer med de mere bløde 
bundtyper. Artssammensætningen på substrattype 4 og substrattype 3 adskiller sig 
dog ikke væsentligt fra hinanden - de er begge domineret af fastsiddende dyr og 
beskrives derfor samlet. Typiske arter observeret er fjergrenede polypdyr (Halecium 
halecinum), bladmosdyr (Flustridae sp.), trekantorme (Pomatoceros triqueter), 
dødningehåndkoraller (Alcyonium digitatum), søanemoner (Anthozoa sp.), stort 
søpindsvin (Echinus esculentus), dyriske svampe (Porifera sp.), søpunge 
(Holothuriodea sp.), slangestjerner (Ophiothrix fragilis), pigget søstjerne 
(Marthasterias glacialis) og taskekrabber (Cancer pagurus). 
 
Hovedparten af dyrene er afhængige af det faste substrat til vedhæftning, dog ikke 
taskekrabber (Cancer pagurus) som i stedet bruger stenformationerne som 
skjulested.  
 
På en del af stationerne med substrattype 3 og 4 blev der observeret fisk, primært 
torsk (Gadus morhua) og havkarusse (Ctenolabrus rupestris). Havkarussen jager 
ved at stå i sit skjul mellem stenene og spise de smådyr der måtte komme forbi og 
blev i fase 1 prioritet 3 området, udelukkende observeret på lokaliteter med 
substrattype 4, hvor der er stenhuler den kan skjule sig i. Torsk (Gadus morhua) 
blev observeret på lokaliteter med substrattype 3 og substrattype 4. 
 
Vegetation  
Der blev registreret vegetation på stationer med substrattype 3 og substrattype 4 på 
dybder mellem 28,6 m og helt ned til 39,6 m (på dybder over 30 meter i Nordsøen, 
trænger så lidt lys ned at kun enkelte arter kan opretholde en nettofotosyntese), 
mens der ikke blev observeret vegetation på de bløde bundsubstrattyper, grundet 
substratets beskaffenhed der ikke muliggør vedhæftning til vegetationen.  
 
Den mest artsrige vegetation blev registreret på de laveste dybder i tilknytning til 
substrattype 4 på dybder omkring 30 m. Der blev observeret arter som blodrød 
ribbeblad (Delesseria sanguinea), bugtet rippeblad (phycodrys rubens), palmetang 
(Laminaria hyperborea), buskformede rødalger, røde kødskorper og røde 
kalkskorper. Fotisk stenrev er således observeret på enkelte stationer i fase 1 
prioritet 3.  
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Infauna i fase 1 prioritet 3 
 

 
Figur 54 Diagram over det totale antal arter samt faunagrupper fordelt på de forskellige 
substrattyper i fase 1 prioritet 3 området 

 
Som det fremgår af ovenstående figur blev der registreret godt 70 arter knyttet til 
substrattype 1b i fase 1 prioritet 2 området. Børsteorm er helt dominerende og 
udgør ca. ½ af de registrerede arter og dermed næsten fire gange så mange arter 
som de næst mest dominerende grupper (mollusker og krebsdyr). Det samlede 
artsantal i prioritet 3 området er på niveau med prioritet 1 området og dermed 
mindre end i prioritet 2 området på samme bundtype (1b), men med et lidt lavere 
antal prøver. 
 
I Prioritet 3 området blev der indsamlet 3 prøve fra en type 2 bund og én fra en type 
3 bund. At der her er indsamlet 3 prøver fra type 2 bunden afspejles i artsantallet 
som her var væsentligt højere end i de to foregående områder. 
 
Den ene prøve fra en type 3 bund kan ikke sammenlignes med nogen af de andre, 
men denne ene prøve var dog relativt artsrig og som de øvrige infaunaprøver 
domineret af børsteorm. 

8.3.4 EUNIS 
Bundsubstrattypekortet A6.3 kombineret med morfologiske overvejelser fra 
dybdedata, samt de detaljerede oplysninger om arter og biodiversitet, har dannet 
basis for fremstillingen af EUNIS kortet A9.3. Klassifikationen er beskrevet i afsnit 
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6.1.3. EUNIS kortet A9.3 er udformet i et samarbejde mellem biologer og geologer, 
på basis af et detaljeret studie af arter og biodiversitet i området.  
 
På kortbilag A9.3 indgår bundsubstrattype 1a under EUNIS klasse A5.35, 
bundsubstrattype 1b under EUNIS klasse A5.2, bundsubstrattype 1c under EUNIS 
klasse A4.2, bundsubstrattype 2 og 3 indgår begge under EUNIS klasse A5.1 og 
bundsubstrattype 4 under EUNIS klasse A3.2 (for Fase 1, som indgår i den fotiske 
zone). 

8.4 Andre observationer i fase 1 området (vrag, trawl, kabler) 
Indenfor Fase 1 området findes udbredte spor efter trawlaktiviteter i de nordligste 
dele af prioritetsområderne 1 og 3. Trawlsporernes fordeling er sammenfaldende 
med områder med sandbankerne, hvor der foregår tobisfiskeri. Mindre områder 
med trawlspor findes på den sydøstlige side af Jyske Rev. Disse er ligeledes 
sammenfaldende med tobisfiskepladser. 
 
Der er observeret 2 skibsvrag på side scan optagelserne, et i den sydøstligste del 
af prioritetsområde 1 på omkring 24 m vanddybde, og et i den nordvestlige del af 
prioritetsområde 3 på ca. 40 m’s vanddybde, der er dokumenteret på 
videooptagelse F1P3-007. 
 
I den centrale del af Jyske Rev er der observeret spor efter råstofindvinding. 
Sporene ligger generelt indenfor råstofovergangsområdet 562-HA. 
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9.1 Bundtopografi og morfologi 
På kortbilag A12 ses at vanddybden i undersøgelsesområde fase 2 varierer mellem 
28 og 75 meter. Det mest lavvandede område findes i den østlige del, hvor 
vanddybderne findes i intervallet 28-50 m. Dybderne tiltager gradvist mod vest, hvor 
havbunden flader ud og stiger gradvist fra vanddybder på 50 m til op mod 75 m tæt 
ved den norsk-engelske grænse. De morfologiske træk i den østlige del af området 
er mere kompliceret end i den vestlige del. Flakdannelser kan ses i den nord østlige 
del med en højdeforskel på ca. 10-15 m med hensyn til den omgivende havbund. 
Ved en sammenkobling af de morfologiske træk og sedimenttyper kan de tolkes 
som sandbanker og rev strukturer. 

9.2 Substrattyper 
Bundsubstrattyperne i undersøgelsesområde fase 2 ses på kortbilag A13, og 
klassifikationen er beskrevet i afsnit 6.1.1. I den vestlige del af området, på 
vanddybder over 50 m, præges havbunden af en bundsubstrattype 1a, hvilket tyder 
på, at området er uden påvirkning af Nordsøens kraftige strømsystemer og bølger. 
Som nævnt har dette været under havniveau i mange årtusinder, og derfor er det 
muligt at finde bundsubstrattype 1a i netop denne del.   

I undersøgelsesområdets centrale del er havbunden udsat for kraftigere strøm og 
bølger, hvilket giver en mere sandet havbund (bundsubstrattype 1b). Her findes 
tobisfiskeområderne, som rejser sig fra den omkringliggende havbund i et strøg der 
løber NØ-SV.  

Mod øst ses en havbund udsat for strøm og bølger, hvor havbundssubstratet 
veksler mellem sandede bundsubstrattyper (bundsubstrattype 1b og 2) og 
hårdbundssubstrattyper (bundsubstrattype 3 og 4). Endvidere er der stedvis fundet 
dynamiske bundformer, der indikerer at området er påvirket af aktiv 
sedimenttransport. Igen har den kraftige strøm og sedimenttransport flere steder i 
hele området blotlagt en havbund bestående af stenfrit ler delvist dækket af sand 
og silt (bundsubstrattype 1c). 

  

9 Resultater af substrat- og naturtypekortlægning              
i fase 2 området 
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9.3 Naturtyper i fase 2A 
I fase 2A området blev der gennemført i alt 101 ROV verifikationer og taget 41 
bundprøver med van Ween grab med følgende fordeling i de forskellige 
substrattyper:  
 

• På 5 lokaliteter blev der verificeret type 1a (siltet sand) 
• På 60 lokaliteter blev der verificeret type 1b (sand) 
• På 0 lokaliteter blev der verificeret type 1c (blotlagt ler og lerrygge) 
• På 22 lokaliteter blev der verificeret type 2 (sand, grus og småsten) 
• På 12 lokaliteter blev der verificeret type 3 (bestrøning) 
• På 2 lokaliteter blev der verificeret type 4 (stenrev) 
• De 41 bundfaunaprøver er taget i følgende substrattyper: 

o 33 i type 1b 
o 4 i type 1a 
o 3 i type 2 
o 1 i type 3 

 
Naturtyperne i Fase 2A er vist på kortbilag A14. Klassifikationen er beskrevet i 
afsnit 4.9.2.  
 
Stenrev samt områder med pletvise stenrev  
På baggrund af den geofysiske kortlægning er der identificeret 
hårdbundssubstrattyper (bundsubstrattype 3 og 4) stenrev og område med pletvise 
stenrev i afgrænsede områder. Naturtyperne er observeret i den østlige og nordlige 
del af området og kun på få lokaliteter Naturtypen stenrev er delt op i to 
underkategorier:  
 
Type 4, som overordnet svarer til bundsubstrattype 4 med stenrev, hvor 
stendækningen overstiger 25 % af havbundsarealet. Substrattype 4 er kun blevet 
observeret på 2 stationer (F2a101 og F2a109) 
 
Type 3, som overordnet svarer til bundsubstrattype 3, hvor stendækningen generelt 
er mindre end 25 %, men hvor type 4 dog kan forekomme i afgrænsede områder. 
Denne substrattype er mere udbredt end substrattype 4 men er dog kun observeret 
på 15 stationer i Fase 2A. 
 
Sandede naturtyper 
På baggrund af den geofysiske kortlægning er der identificeret sandede 
bundsubstrattyper med egentlige bankedannelser i et NØ-SV-ligt strøg igennem 
undersøgelsesområdet. De mest nordøstlige sandbanker findes på vanddybder i 
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intervallet 30 - 35 m, mens de sydvestlige sandbanker findes på dybere vand på 
omkring 35 - 45 m. De sandede substrattyper hører overordnet ind under 
substrattype 1b – som er karakteriseret som en homogen fast sandbund med præg 
af en hvis bølgedynamik og i substrattype 2, som er mere heterogen med både 
grus, sand, småsten og enkelte større sten. Disse to bundtyper udgør hovedparten 
af de undersøgte lokaliteter i undersøgelsesområde 2A.  Derudover er enkelte 
stationer med substrattype 1a som er bløde siltede sandbunde, hvor energien er lav 
(grundet dybde og strømforhold) og hvor finere partikler kan bundfælde sig. Denne 
substrattype er kun observeret på 5 lokaliteter i undersøgelsesområde 2a på 
vandybder mellem 45,4 og 51, 2 meter 

9.3.1 Biologiske forhold i undersøgelsesområde 2A  
De biologiske forhold beskrives som i de øvrige områder, dels via de kvalitative 
epifaunadata, som er undersøgt ved hjælp af ROV og dels via de kvantitative data 
fra bundprøverne optaget med Grab (infauna).  Både infaunadata og epifaunadata 
er blevet statisk undersøgt ved hjælp af Bray-Curtis simililaritets-metoden, hvor 
similaritet mellem substrattyper og artssammensætning beregnes.  
 
Epifauna (ROV) 
Epifaunaen i tilknytning til substrattype 1b er på et overordnet plan karakteriseret 
ved først og fremmest at være artsfattig, når arter af fisk ikke inkluderes i 
epifaunaen. Typisk blev der observeret 1 - 3 forskellige arter ved ROV-
undersøgelserne per station. Flere stationer med denne substrattype var helt uden 
observationer af epifauna, men der var dog også en enkelt station med denne 
substrattype hvor der blev observeret op til 8 forskellige epifaunaarter (station 
F2a084).  
 
Typiske arter tilknyttet denne substrattype var kamstjerne (Astropecten irregularis), 
og eremitkrebs (Pagurus bernhardus), som var at finde på hovedparten af stationer 
med substrattype 1b. Oftest var det de eneste 2 arter registeret på lokaliteten. Alm. 
søstjerne (Asterias rubens) var også meget almindelig på denne substrattype, men 
arten var vidt udbredt i hele undersøgelsesområdet fase 2 A og blev observeret på 
hovedparten af lokaliteterne og på mange forskellige substrattyper og kan derfor 
ikke konkluderes tilknyttet bestemte substrattyper. Maskekrabbe (Corystes 
cassivelaunus), konk (Buccinum undatum) og knivmusling (Ensis sp.) var også 
forekommende på substrattype 1b, men var ikke nær så almindelig som de 
ovenstående arter.  
 
Hovedparten af stationer med denne substrattype var uden observationer af fisk. 
På de stationer hvor der blev observeret arter af fisk var det tobis (Ammodytes 
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marinus), torsk (Gadus morhua) fløjfisk (Callionymus lyra) og arter af fladfisk der 
blev observeret – typisk dog kun 1 - 2 arter per station. 
 
På substrattype 1a, som er den blødeste bund, er der kun får stationer i dette 
undersøgelsesområde, så det er vanskeligt at uddrage konklusioner ud fra det 
gældende datamateriale. Af de arter der blev observeret kan nævnes kamstjerner 
(Astropecten irregularis), maskekrabber (Corystes cassivelaunus), eremitkrebs 
(Pagurus bernhardus), børsteorm (polychater sp), jomfruhummer (Nephrops 
norvegicus), konk (Buccinum undatum), og alm. søstjerne (Asterias rubens). 
Desuden observationer af dødningehåndkoral (Alcyonium digitatum) og polypdyr 
(hydrozoa sp. ) i tilknytning til fast substrat som en stor skal eller lign. Børsteorm  
sås ofte sammen med konk (Buccinium undatum), da konk gerne spiser børsteorm. 
Generelt er de observerede stationer med bundtype 1a med få epifaunaarter i dette 
fase 2A området.  
 
Der blev kun observeret enkelte fisk i relation til substrattype 1a og her primært 
arter af fladfisk men dog også enkelte observationer af torsk (Gadus morhura) og 
fløjfisk (Callionymus lyra). 
 
Epifaunaen på substrattype 2 minder om epifauanen observeret på substrattype 1b 
i dette undersøgelsesområde, dog med den undtagelse at der optrådte enkelte 
fastsiddende dyr, idet substrattypen indeholder mindre sten og skaller, som 
muliggør vedhæftning.  Hyppigt observerede dyr i tilknytning til denne substrattype 
var alm. søstjerne (Asteriea rubens), slangestjerne (Ophiothrix fragilis), kamstjerne 
(Astropecten irregularis), eremitkrebs (Pagursus bernhardus), dødningehåndkoral 
(Alcyonium digitatum) og trekantorm (Pomatoceros triqueter). Specielt trekantorm 
adskiller epifauanen på substrattype 2 fra epifauanen på substrattype 1b. arten er 
observeret på mange stationer med substrattype 2 på mindre sten, men kun på en 
enkelt station med substrattype 1b.  
 
Der er generelt kun få observationer af fisk på denne substrattype og flere af 
stationerne er helt uden observationer af fisk. Til gengæld er der observeret mange 
forskellige arter stationerne imellem, herunder rødspætte (Pleuronectes platessa), 
fløjfisk (Callionymus lycra), tobis (Ammodytes marinus), kutling (Gobiidae), torsk 
(Gadus morhura) og ikke nærmere bestemte arter af fladfisk. 
 
Epifaunaen på de hårde substrattyper 3 og 4 er i dette undersøgelsesområde 
meget sammenlignelige og beskrives derfor samlet. Den observerede epifauna var 
artsrig og helt domineret af dyr knyttet til hårdt substrat, som trekantorm 
(Pomatoceros triqueter), dødningehåndkoral (Alcyonium digitatum), stort søpindsvin 
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(Echinus esculentus, bladmosdyr (Flustra foliacea og Securiflustra securifrons), 
fjergrenede polypdyr (Nemertesia sp), brændende søanemone (Bolocera tuediae), 
og andre søanemoner, rur sp. kamstjerner (Astropecten irregularis), slangestjerner 
(Ophiothrix fragilis), alm. søstjerne (Asterias rubens) og eremitkrebs (Pagursus 
bernhardus). Derudover er der observationer af taskekrabber (Cancer pagurus) 
som bruger hulrummene mellem stenene til at gemme sig i. 
 
Den hyppigst observerede fiskeart i tilknytning til denne substrattype var torsk 
(Gadus morhura), men der var også observationer af fløjfisk (Callionymus lycra), 
kutling (Gobiidae) og ganske sensationelt så vi sildehaj to gange. En del af 
stationerne med substrattype 3 og substrattype 4 var dog uden observationer af 
fisk.   
           
Vegetation 
De stenede substrattyper ligger i dette undersøgelsesområde på vanddybder 
mellem 37,7 og 56 meter. På disse dybder kommer der så lidt lys ned til bunden at 
det tilsyneladende ikke er muligt for makroalgerne etablere sig, trods egnet 
substrat. Makroalgeregistreringerne udgøres alene af to observation af røde 
kødskorper og røde kalkskorper på stationer beliggende på henholdsvis 43,5 og 
44,2 meters vanddybde. Ingen andre algerater er blevet observeret i dette 
undersøgelsesområde. 
 
Infauna (van Ween grapprøver)  
 

 
Figur 55 Diagram over det totale antal arter samt faunagrupper fordelt på de forskellige 
substrattyper i fase 2A området 
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Som det fremgår af ovenstående figur blev der registreret næsten 130 arter knyttet 
til substrattype 1b i fase 2A området, men der er også indsamlet 33 prøver fra 
denne substrattype, der er helt dominerende i fase 2A området. Børsteorm er 
fortsat dominerende og udgør næsten ½ af de registrerede arter og mere end 
dobbelt så mange som den næst mest dominerende gruppe (mollusker). Men der 
er tilsyneladende et større antal arter af mollusker i fase 2A området end der er i 
fase 1 områderne. Det betyder at mollusker her er den næst mest dominerende 
faunagruppe, hvor det i fase 1 områderne var krebsdyr.  
 
Det samlede artsantal i fase 2A området er noget højere end fra den samme 
substrattype (1b) i fase 1 områderne. Dette skyldes formegentlig det væsentlig 
højere antal prøver der er indsamlet på type 1b bunde i fase 2A området, idet de 
øvrige prøver fra type 2 og 3 bunde har ca. samme artsantal med et tilsvarende 
antal prøver som i fase 1 områderne.  
 
I fase 2A området blev der indsamlet 3 prøve fra en type 1a bund, 3 fra en type 2 
bund og en enkelt prøve fra en type 3 bund.  
 
Antallet af arter i type 2 og type 3 bundene er ca. det samme som er fundet i fase 1 
områderne, med et tilsvarende antal prøver. 

9.4 Naturtyper i undersøgelsesområde 2B 
I fase 2 B området blev der gennemført i alt 49 ROV verifikationer og taget 29 
bundprøver med van Ween grab med følgende fordeling i de forskellige 
substrattyper:  
 

• På 34 lokaliteter blev der verificeret type 1a (siltet sand) 
• På 14 lokaliteter blev der verificeret type 1b (sand) 
• På 1 lokaliteter blev der verificeret type 2 (sand, grus og småsten) 
• De 29 bundfaunaprøver er taget i følgende substrattyper: 

o 18 i type 1a 
o 11 i type 1b 

 
Dette undersøgelsesområde er det dybeste af de kortlagte områder med 
vanddybder fra 38 til 73 meter. På disse dybde er der kun i ringe grad påvirkning fra 
bølgerne og lette sedimenter kan derfor bundfælde sig. Derfor er substrattype 1a, 
(siltet sand) den mest udbredte substrattype i dette undersøgelsesområde (34 
stationer). Der er dog stationer med sandede bundtyper i form af substrattype 1b 
(14 stationer) og substrattype 2 (1 station). De sandede substrattyper er beliggende 
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i den østlige og sydligste mest lavvandede del af undersøgelsesområdet, mens 
type 1b – siltet sand, er beliggende i den vestlige og nordlige del af fase 2 B 
området.  
 
Der er ikke observationer af hårde bundtyper (type 3 og type 4) i 
undersøgelsesområdet.  

9.4.1 Biologiske observationer i undersøgelsesområde 2B 
De biologiske forhold beskrives som i de øvrige områder, dels via de kvalitative 
epifaunadata, som er undersøgt ved hjælp af ROV og dels via de kvantitative data 
fra bundprøverne optaget med Grab (infauna).  Både infaunadata og epifaunadata 
er blevet statisk undersøgt ved hjælp af Bray-Curtis simililaritets-metoden, hvor 
similaritet mellem substrattyper og artssammensætning beregnes.  
 
De almindeligste arter tilknyttet substrattype 1a var konk (Buccinium undatum) og 
børsteorm (Polychaeta sp). Konk har børsteorm som en af sine væsentligste 
fødekilde og de 2 arter sås ofte på de samme stationer. Derudover blev der 
observeret arter som eremitkrebs (Pagursus bernhardus), alm. Søstjerne (Asteriea 
rubens), slangestjerne (Ophiothrix fragilis), kamstjerne (Astropecten irregularis), 
maskekrabbe (Corystes cassivelaunus), sømus (Echinoidea), brændende 
søanemone (Bolocera tuediae), dyriske svampe (Porifera sp), søpunge 
(Ascidiacea), bladmosdyr (Flustra foliacea og Securiflustra securifrons)  og polypdyr 
(Hydrozoa sp.) 
 
Grundet den bløde substrattype var der også observationer af kammusling 
(Pectinidae), knivmuslinger (Solenidae) og molboøsters (Arctica islandica), der alle 
er tilknyttet mudderblandet sandbund.  
 
Generelt var variationen mellem stationerne stor og der blev observeret en del 
forskellige arter på stationerne. Artsdiversiteten var generelt større på substrattype 
1a end på de andre bløde bunde med substrattype 1b og 2.  
 
Der blev observeret fisk på hovedparten af stationerne med substrattype 1a og med 
mange forskellige arter stationerne imellem. De almindeligste fiskerater observeret 
på denne bundtype var arter af fladfisk og kutling (Gobiidae). Af andre arter 
observeret er sildehaj, torsk (Gadus morhura), fløjfiks (Callionymus lycra) og tobis 
(Ammodytidae). 
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Epifauna (ROV) 
Epifaunaen tilknyttet substrattype 1b og 2 beskrives samlet da de dels ikke adskiller 
sig meget i artssammensætningen, samt at der kun er en enkelt registrering på 
substrattype 2.  
 
Eremitkrebs (Pagursus bernhardus) var sammen med alm. Søstjerne (Asteriea 
rubens) typiske arter observeret på substrattype 1b, men der var også 
observationer af konk (Buccinium undatum), børsteorm (Polychaeta sp), 
maskekrabbe (Corystes cassivelaunus), kamstjerne (Astropecten irregularis), 
polypdyr (Hydrozoa sp.) og knivmusling (Solenidae). Taskekrabbe (Cancer 
pagurus) blev observeret på den ene station med substrattype 2 i hele 
undersøgelsesområdet. Generelt var den observerede epifauna på substrattype 1b 
mindre artsrig end epifaunaen tilknyttet substrattype 1a.    
     
Der var kun få registreringer af fisk i tilknytning til substrattyperne 1b og 2. De fisk 
der blev observeret var sej (Pollachius virens), fløjfiks (Callionymus lycra), rokke, 
arter af fladfisk og panserulk. Sidstnævnte art blev kun observeret på én station i 
hele undersøgelsesområdet.   
         
Vegetation  
Grundet de store vanddybder og manglen på egnet substrat til vedhæftning blev 
der ikke observeret makroalger i fase 2 B området. 
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Infauna (van Ween grapprøver)   
 

 
Figur 56 Diagram over det totale antal arter samt faunagrupper fordelt på de forskellige 
substrattyper i fase 2B området 

 
Som det fremgår af ovenstående figur blev der registreret næsten 150 arter knyttet 
til substrattype 1a i fase 2B området, ved i alt 18 indsamlede prøver fra denne 
substrattype, der er helt dominerende i fase 2A området. Der blev også registreret 
et stort antal arter fra substrattype 1b bund, med ca. 110 arter fra 10 indsamlede 
prøver. I fase 1 prioritet 2 området blev der ligeledes indsamlet 10 prøver fra en 
type 1b bund, men her var det samlede artsantal knapt 90, hvilket betyder at det 
samlede artsantal på en type 1b bund er noget større i den vestlige del af 
undersøgelsesområdet. 
 
I fase 2B området må det formodes at type 1a bunden er den mest artsrige trods 
det større antal indsamlede prøver. 
 
Børsteorm er fortsat helt dominerende og udgør næsten ½ af de registrerede arter. 
I type 1a bunden er mollusker den næst mest dominerende faunagruppe, mens det 
er krebsdyr i type 1b bunden. Dog er der ikke ret stor forskel på antallet af 
mollusker og krebsdyr i type 1b bunden. 
 
Det samlede artsantal i fase 2B området er det højest registrerede (type 1a bund), 
dog er antallet af arter lidt mindre i type 1b bunden i fase 2B området sammenlignet 
med 2A området. Det skal dertil siges at prøveantallet i de to områder jo også er 
ganske forskellige, med 33 1b prøver i fase 2A og kun 11 1b prøver i fase 2B.   
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9.5 EUNIS 
Bundsubstrattypekortet A13 kombineret med morfologiske overvejelser fra 
dybdedata og strømenerginiveau, samt de detaljerede oplysninger om arter og 
biodiversitet, har dannet basis for fremstillingen af EUNIS kortet A16. 
Klassifikationen er beskrevet i afsnit 6.1.3. EUNIS kortet A16 er udformet i et 
samarbejde mellem biologer og geologer, på basis af et detaljeret studie af arter og 
biodiversitet i området.  
 
Kortet fremstår med følgende bundsubstrattype 1a under EUNIS klasse A5.35, 
bundsubstrattype 1b under EUNIS klasse A5.2, bundsubstrattype 1c under EUNIS 
klasse A4.2, bundsubstrattype 2 og 3 indgår begge under EUNIS klasse A5.1 og 
bundsubstrattype 4 under EUNIS klasse A4.1 (for Fase 2, som ikke indgår i den 
fotiske zone). 

9.6 Andre observationer (vrag, trawl, kabler m.m.) 
Kortbilag A15 viser de områder, hvor der er blevet registreret menneskelig aktivitet 
på havbunden ud fra side scan sonar data. Med menneskelig aktivitet menes 
bundtrawling, udlægning af rørledninger og kabler, skibsvrag eller vragdele samt for 
enkelte delområder spor efter sandindvinding.  
 
Undersøgelsesområdet er tydeligt præget af bundtrawling specielt i den østlige og 
sydøstlige del, og disse trawlmærker falder ikke nødvendigvis indenfor de 
afgrænsede tobis fiskeområder (Jensen et al., 2010). Dette kan have flere årsager, 
blandt andet at det ikke er tobis, der fiskes efter alle de steder, der er registreret 
trawlmærker på havbunden. Langs den dansk-norske grænse er også registreret 
en del trawlmærker.  
 
Flere steder i undersøgelsesområdet er kabler eller rørledninger blevet identificeret 
på havbunden, hvilket alle steder stemmer fint overens med de kabler/rørledninger, 
der er registreret på det bagvedliggende søkort. Derudover er der fundet seks 
eventuelle vrag eller vrag dele i området.  
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10.1 Råstofkortlægning 
Råstofkortlægningen af Fase 1 området er hovedsagelig baseret på de akustiske 
sparker, chirp og sidescan informationer med verifikation i 50 vibrationsboringer 
med op til 6 m penetration. 
 
Det seismiske grid er generelt sejlet med 2.5×5 km mellem linjerne, og det spredte 
sejllinjegrid tillader ikke et fulddækkende kortgrid med fordelingen af 
ressourceområder og tykkelser af enheder. Derfor er der udarbejdet kortbilag A 5.1 
og A 5.2, som viser henholdsvis de holocæne, marine sand- og grusressourcer, 
som er blottet på havbunden og henholdsvis præ-holocæne sand- og 
grusressourcer, som delvist overlejres af kortbilag A 5.1 ressourcerne. Disse kort er 
ikke fulddækkende kort, men derimod griddet i et ca. 300 m bredt bælte langs 
sejllinjerne. Efterfølgende er der kontureret i 1 m’s intervaller. 
 
Råstofkortlægningen knytter sig i høj grad til den opstillede geologiske model, som 
ved en beskrivelse af de geologiske enheder kan sandsynliggøre aflejringsmiljøet 
og dermed også give indikationer om råstofressourcernes voluminer og kvalitet. 
Med baggrund i kortlægningen og den geologiske model er der produceret 
fulddækkende tykkelsesgrid, som er benyttet til beregning af potentielle 
råstofmængder (Tabel 2 og Tabel 3) i de udpegede ressourceområder. Disse 
mængder er naturligvis kun vejledende og kan kun benyttes som sådanne bl.a. i 
forbindelse med Naturstyrelsens fremtidige administration med udpegning af 
interessante områder for fremtidige detaljerede råstofundersøgelser. 
  

10 Diskussion 
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10.1.1 Holocæne marine ressourcer  
De holocæne marine ressourcer består af gigantiske fossile tidevandsrygge, fossile 
kystdannelser og strømdominerede sandwaves/sandbanker. Den største ressource 
er de gigantiske tidevandsrygge med 7000 mio. m3 (Tabel 2) bestående 
hovedsagelig af sand, men som også kan indeholde grus. Proksimale distale 
forhold så vel som udbygningsmønstre skal dog undersøges detaljeret, for at man 
kan være i stand til at give detaljerede opgørelser over mængder og kvaliteter. 
 
Kystdannelserne er dannet i forbindelse med den holocæne relative havstigning og 
det er nødvendigt at kortlægge strandvoldssystemer og andre kystsystemer i 
detaljen for at kunne give detaljerede oplysninger om mængder og kvaliteter. 
Sandbankerne og sandwaves fordelingen på havbunden er kun kendt overordnet 
og det gælder ligeledes at detaljerede undersøgelser vil afsløre mængder og 
kvalitet. 
  
Tabel 2 Ressourceopgørelse over holocæne marine sand- og grusressourcer 

Ressource-
område 

Ressourcemængder 
i mio. m3 

Ressourcetype Aflejringsmiljø 

1 7000 sand og grus gigantiske tidevandsrygge 
2 150 sand sandwaves 
3 200 sand og grus kystdannelser 
4 450 sand kystdannelser 
5 600 sand kystdannelser 
6 300 sand Sandbanker 
7 800 sand Kystdannelser og sandbanker 
8 300 sand Kystdannelser og sandbanker 

10.1.2 Præ-Holocæne ressourcer 
De præ-holocæne ressourcer er domineret af smeltevandsaflejringer aflejret på 
smeltevandssletten foran hovedopholdslinjen eller i kanaler i forbindelse med 
gletscheren, men både ældre og yngre kanaludfyldninger er ligeledes observeret. 
Smeltevandsslette ressourcerne langt fra gletsjerranden udgør betydelige mængder 
(område 9, Tabel 3) men det må forventes, at der er ofte er tale om fin- til 
mellemkornet sand.  
 
Smeltevandskanal ressourcerne er ikke kortlagt i detaljen ved dette studie, men de 
interessante områder er identificeret, og det er sandsynliggjort, at der er tale om 
interessante ressourcer både med hensyn til sand og grus. 
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Kanaludfyldningerne som er dannet efter Weichsel isens tilbagesmeltning er kun af 
tvivlsom interesse som ressource, idet det må forventes hovedsagelig at være 
lerede og siltede sedimenter, men tilstedeværelsen af transgressivt sand kan ikke 
udelukkes på nuværende tidspunkt. 
 
Præ Weichsel kanaludfyldning er fundet syd for hovedopholdslinjen, hvor det 
sporadisk kan lade sig gøre at komme til ressourcen, hvor der er vinduer eller 
meget tynde toplag. Der er tale om potentielt meget store sandressourcer, som bør 
gøres til genstand for en særskilt undersøgelse.  
 
Tabel 3 Ressourceopgørelse over præ- holocæne sand- og grusressourcer 

Ressource- 
område 

Ressourcemængder 
i mio. m3 

Ressourcetype Aflejringsmiljø 

9 2500 sand smeltevandsslette 
10 100 sand og grus smeltevandskanaler 
11 50 sand og grus smeltevandskanaler 
12 100 sand og grus smeltevandskanaler 
13 150 sand og grus smeltevandskanaler 
14 40 sand og grus smeltevandskanaler 
15 ? silt - sand kanaludfyldning 
16 ? sand kanaludfyldning 
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10.2 Samlet diskussion af substrat- og naturtypekortlægning 

10.2.1 Kornstørrelsesanalyser 
I forbindelse med de biologiske verifikationer blev der foretaget grabprøvetagninger 
i alle undersøgelsesområderne i et antal, som det fremgår af Tabel 4. Efterfølgende 
blev der lavet kornstørrelsesanalyser, som det er beskrevet i afsnit 4.9.5. 
 
Tabel 4 Oversigtsskema med antal grabprøver 

OMRÅDE DYBDEINTERVAL 
(METER) 

ANTAL GRABPRØVER 

F1P1 22,5 – 48,5 10 
F1P2 23,5 – 38,2 12 
F1P3 27,5 – 44,5 10 
F2A 29 - 56 41 
F2B 38 - 73 28 
I alt  101 

 
Substrattypeklassifikationen i afsnit 6.1.1 giver tilsyneladende veldefinerede 
klasser, som det er muligt at efterprøve ved at studere kornstørrelsesfordelingen i 
de enkelte klasser. 
 
For at lette overskueligheden af data er fordelingerne af kornstørrelserne plottet i 
trekantsdiagrammer med følgende opdelinger i ler, silt og finsand <0,2 mm, 
medium sand 0,2 mm-0,6 mm, og groft sand og grus >0,6 mm. 

10.2.1.1 Kornstørrelsesfordeling af substrattype 1a. 

Der er kun kortlagt substrattype 1a i Fase 2 område a og b, som ved plotning i 
trekantsdiagrammer (Figur 57 og Figur 58) viser, at substrattype 1a generelt kan 
karakteriseres ved ikke at indeholde groft sand og grus, og mere end 50 % ler, silt 
og finsand under 0,2 mm. 
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Figur 57 Trekantsdiagram kornstørrelsesanalyser af Fase 2a bundsubstrattype 1a. 
 

 
Figur 58 Trekantsdiagram kornstørrelsesanalyser af Fase 2b bundsubstrattype 1a. 
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10.2.1.2  Kornstørrelsesfordeling af substrattype 1b. 

Der er kortlagt substrattype 1b i alle undersøgelsesområder. Ved plotning i 
separate trekantsdiagrammer for de enkelte undersøgelsesområder (Figur 59 til 
Figur 63) viser det sig, at substrattype 1b generelt kan karakteriseres ved at plotte i 
nærheden af hjørnet med mellemkornet sand, som hovedregel med mere end 60 % 
mellemkornet sand og mindre end 40 % af groft sand og grus og ler, silt og finsand 
under 0,2 mm.  
 
I Fase 1 områderne er der stor grad af homogenitet med kun få prøver, som falder 
uden for den opsatte klasse, hvilket også gælder Fase 2b. Fase 2a udviser nogen 
større inhomogenitet specielt med en del prøver, der indeholder mere ler, silt og 
finsand (Figur 62). Årsagen til inhomogeniteten tilskrives hovedsagelig at der 
optræder en høj grad af pletvis optræden af substrattype 1b, og der er stor chance 
for at tage prøver i overgangsområder mellem klasserne. Desuden kan der være en 
metodisk fejlkilde idet at grabprøver har en tendens til at underrepræsenterer de 
grovere sedimenter, samtidig med at man skal op på meget store prøvemængder 
for at få over 400 korn af de grove fraktioner og dermed opnå statistisk signifikans. 
 

 
Figur 59 Trekantsdiagram kornstørrelsesanalyser af Fase 1 prioritet 1 bundsubstrattype 1b. 
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Figur 60 Trekantsdiagram kornstørrelsesanalyser af Fase 1 prioritet 2 bundsubstrattype 1b. 
 

 
Figur 61 Trekantsdiagram kornstørrelsesanalyser af Fase 1 prioritet 3 bundsubstrattype 1b. 
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Figur 62 Trekantsdiagram kornstørrelsesanalyser af Fase 2a bundsubstrattype 1b. 
 

 
Figur 63 Trekantsdiagram kornstørrelsesanalyser af Fase 2b bundsubstrattype 1b. 
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10.2.1.3 Kornstørrelsesfordeling af bundsubstrattype 2. 

Der er ligeledes kortlagt substrattype 2 i alle undersøgelsesområder. Ved plotning i 
separate trekantsdiagrammer for de enkelte undersøgelsesområder (Figur 64 til 
Figur 63) viser det sig, at substrattype 2 er meget inhomogen (dog generelt set 
dårligt sorteret og med mindre end 50 % ler, silt og finsand). Årsagen til 
inhomogeniteten tilskrives hovedsagelig at substrattypen er en erosiv bund, hvor 
der kan findes erosionsrester både fra finkornet og fra grovere bund.  
 
Bundsubstrattype 2 kan ligeledes optræde pletvist, og der er stor chance for at tage 
prøver i overgangsområder mellem klasserne. Desuden kan der være en metodisk 
fejlkilde idet at grab prøver har en tendens til at underrepræsenterer de grovere 
sedimenter samtidig med at man skal op på meget store prøvemængder, for at få 
over 400 korn af de grove fraktioner og dermed opnå statistisk signifikans. 
 
 

 
Figur 64 Trekantsdiagram kornstørrelsesanalyser af Fase 1 prioritet 1 bundsubstrattype 2. 
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Figur 65 Trekantsdiagram kornstørrelsesanalyser af Fase 1 prioritet 2 bundsubstrattype 2. 
 

 
Figur 66 Trekantsdiagram kornstørrelsesanalyser af Fase 1 prioritet 3 bundsubstrattype 2. 
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Figur 67 Trekantsdiagram kornstørrelsesanalyser af Fase 2a bundsubstrattype 2. 
 

 
Figur 68 Trekantsdiagram kornstørrelsesanalyser af Fase 2b bundsubstrattype 2. 
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10.2.2 Substrattypekort 
Substrattypekortlægningen er baseret på tolkninger af de akustiske og seismiske 
data og verificeret med informationer fra grabprøver, boringer og videooptagelser. 
Fase 1 området er dækket af et seismisk net, hvor der generelt er 2,5x5 km mellem 
linjerne. Fase 2 området er generelt dækket af et seismisk net på 15x15 km, dog 
med en større tæthed i den østligste del af fase 2, hvor øst-vest linjerne er sejlet 
med en linjeafstand på kun 7,5 km. Sejllinjetætheden er tilrettelagt ud fra en 
forventning om havbundens heterogenitet, morfologi og vanddybde. 
Verifikationsdatapunkterne blev udpeget på baggrund af de tolkede side scan sonar 
data med henblik på at få dokumenteret de afgrænsede overfladesubstrattyper.  
 
Substrattypeklassifikationen er alene foretaget langs sejllinjerne i præcis det 
område, der er dækket af side scan sonaren. Klassifikationen, der er præsenteret i 
kortbilagene A6.1, A6.2, A6.3 og A13, viser således alene fordelingen af 
substrattyper indenfor de områder, hvor der findes eksakte observationer. Der er 
ikke interpoleret mellem sejllinjerne til fulddækkende substrattypekort. 
 
Bundsubstrattyperne, der er klassificeret i 6 grupper, afspejler den geologiske 
udvikling, vanddybden og de hydrografiske forhold i undersøgelsesområdet. 
Områderne med stenet bund (substrattype 3 og 4) og gruset bund (substrattype 2) 
findes således i områder, hvor moræneaflejringer står frem på eller ligger 
umiddelbart under havbunden, mens de mere finkornede typer (substrattype 1a og 
1b) findes på større vanddybder udenfor de glacialt prægede områder. 
   
Fase 1 prioritet 1 og prioritet 3 områderne gennemskæres af hovedopholdslinien fra 
sidste istid med udbredte aflejringer af stenet moræneler og relativt lave 
vanddybder. Længere mod syd, i fase 1 prioritet 2 området, er tilstedeværelsen af 
substrattyperne 2, 3 og 4 relateret til glaciale dannelser fra forrige istid. Havbunden 
er relativ flad og præget af en permanent bundstrøm, der er ansvarlig for 
tilstedeværelsen af mange sandbølger af substrattype 1b.  
 
Den nordlige del af fase 1 præges af substrattype 1b, idet store mængder sand er 
akkumuleret på ”læsiden” af Jyske Rev/Lille Fisker Banke. Sandbankerne, der 
generelt er velsorteret og indeholder mange aktive sandbølger på havbunden. 
Sandbankerne er samtidig habitatområde for tobis. 
 
Bundsubstrattyperne i fase 2 undersøgelsesområdet kan karakteriseres ved at blive 
finere fra øst mod vest. Den østligste del ligner til dels fase 1 med forekomster af 
substrattype 2, 3 og 4 omkring områderne med højtliggende moræneler. På 
overgangen mod den dybere del (>50 m) af Nordsøen mod vest findes et udstrakt 
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NØ-SV område forløbende med den sandede substrattype 1b. Dette område 
antages at være knyttet til en kystlinje, der fandtes, da havet oversvømmede 
området efter sidste istid, men disse aflejringer er i dag påvirket af aktiv 
sandtransport. Efterhånden som vanddybden stiger til mere end 50 m mod vest 
bliver substrattype 1a dominerende, hvilket tyder på, at området er uden påvirkning 
af Nordsøens strøm og bølger i mange årtusinder. 

10.3 Naturtypekortlægningen 

10.3.1 Eksisterende viden 
Videngrundlaget i relation til den flora og fauna, der er knyttet til de forskellige 
naturtyper samt udbredelsen af naturtyperne i det samlede undersøgelsesområde, 
dækket af nærværende kortlægningsprojekt, har været isoleret til en række 
arealmæssigt mindre undersøgelser af bl.a. Jyske Rev. 
 
Jyske Rev ligger ud for den jyske vestkyst og har en udstrækning på omkring 4.000 
km2. Revet, der er sammensat af sandbanker og stengrunde, grænser op mod det 
dybe relief i Skagerrak. Jyske Rev ligger fuldt eksponeret for storme fra nordvest og 
vest, og der foregår derfor en naturlig erosion af revet med sedimenttransport 
henover revet til følge.  
 
Jyske Rev er blevet undersøgt i flere omgange. I 2005 blev der, på baggrund af 
eksisterende data, foretaget et første forsøg på identifikation af de marine 
habitattyper; sandbanker (1110), rev (1170) og boblerev (1180), som alle er 
forekommende i den danske del af Nordsøen (GEUS Rapport 2005/37). I 2006 blev 
der gennemført nye feltundersøgelser på Jyske Rev med det formål at forbedre og 
præcisere det generelle kendskab til de før omtalte habitattyper på Jyske Rev 
(MESH, 2005). Denne undersøgelse øgede beskrivelsen af Jyske Rev betragteligt 
men viste også, at der var store uoverensstemmelser mellem de to undersøgelser. 
Årsagen hertil var forskelle i fortolkningsgrundlaget og opløsningen i sidescandata.  
 
På baggrund af dette blev der i 2007 gennemført en omfattende kortlægning af 
Natura 2000 habitaterne: boblerev (1180), rev (1170) og sandbanker ved bl.a. 
Jyske Rev (Orbicon A/S, 2007). 
 
I fase 1 prioritet 1 og 3 ligger der to Natura 2000 områder henholdsvis Thyborøn 
Stenvolde (H256) og Jyske Rev, Lillefiskerbanke (H257). Begge områder blev 
tilføjet i 2010 som Natura 2000 områder på baggrund af udpegningsgrundlaget Rev 
(1170).  
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Thyborøn Stenvolde (H256) er et område på 78 km2 med lange, smalle stenrev, der 
rejser sig markant indtil otte meter over havbunden med en mangfoldighed af fauna 
bestående af både stationære og mobile dyr. Revene i dette område er helt uden 
vegetation. Dyrelivet omfatter fx dødningehånd, bladmosdyr, sønelliker, polypdyr, 
eremitkrebs, sort hummer og en række fisk (www.blst.dk). 
 
Jyske Rev, Lillefiskerbanke (H257) er et 241 km2 stort områder, der ligger i den 
vestlige del af det Jyske Rev ca. 60-90 km vest for Thyborøn. Området består af en 
række mindre stenrev på stenet og sandet bund med meget rigt dyreliv. Der er 
imidlertid kun ringe plantevækst, fordi revene ligger på dybder over 30 meter, hvor 
dagslyset trænger dårligt ned (www.blst.dk). 
 
Fase 2 A området er ikke tidligere blevet undersøgt ved kombination af geofysiske 
undersøgelser sammen med biologiske registreringer ved ROV dyk og grab 
bundfaunaindsamlinger.  
 
I den ydre del af den danske del af Nordsøen, i fase 2 B området ligger de 
forskellige oliefelter. I disse felter er der naturligvis, igennem tiden, gennemført 
diverse geofysiske undersøgelser såvel som målrettede biologiske undersøgelser i 
form af bundfaunaprogrammer. Disse undersøgelser har det ikke været muligt at 
inddrage i nærværende kortlægningsprojekt. 
 
Nærværende kortlægningsprojekt er derfor det arealmæssige og 
detaljeringsmæssige mest omfattende undersøgelsesprogram der er gennemført i 
den centrale og ydre del af den danske del af Nordsøen. Som nævnt ovenfor er der 
gennemført ca. 6000 km geofysisk survey som danner grundlag for 
substrattypekortlægningen. Som verifikation af substrattypekortlægningen er der 
gennemført i alt 260 ROV verifikationer og udtaget ca. 100 sedimentprøver til 
substratanalyse. Der er desuden indsamlet og oparbejdet godt 100 grab 
bundprøver, som sammen med de visuelle ROV verifikationer har dannet grundlag 
for naturtypekortlægningen og EUNIS klassifikationen. 
  

http://www.blst.dk/�
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10.3.2 De fem delområder 
De indsamlede data, geofysiske såvel som biologiske, ved nærværende 
kortlægningsprojekt, er ganske omfattende, hvorfor det har været hensigtsmæssigt 
at underinddele det samlede undersøgelsesområde i følgende delområder: 
 

• Fase 1 prioritet 1, hvor der er gennemført geofysisk kortlægning, seismisk 
kortlægning, vibrocore boringer, substratprøver, ROV dyk og 
bundfaunaindsamlinger. Databehandlingen omfatter potentielle 
råstofområder med mængdeangivelser, substrattypekortlægning og 
naturtypekortlægning. 

• Fase 1 prioritet 2, hvor der er gennemført geofysisk kortlægning, seismisk 
kortlægning, vibrocore boringer, substratprøver, ROV dyk og 
bundfaunaindsamlinger. Databehandlingen omfatter potentielle 
råstofområder med mængdeangivelser, substrattypekortlægning og 
naturtypekortlægning. 

• Fase 1 prioritet 3, hvor der er gennemført geofysisk kortlægning, seismisk 
kortlægning, vibrocore boringer, substratprøver, ROV dyk og 
bundfaunaindsamlinger. Databehandlingen omfatter potentielle 
råstofområder med mængdeangivelser, substrattypekortlægning og 
naturtypekortlægning. 

• Fase 2A, hvor der er gennemført geofysisk kortlægning, seismisk 
kortlægning, substratprøver, ROV dyk og bundfaunaindsamlinger. 
Databehandlingen omfatter, substrattypekortlægning og naturtypekort-
lægning. 

• Fase 2B, hvor der er gennemført geofysisk kortlægning, seismisk 
kortlægning, substratprøver, ROV dyk og bundfaunaindsamlinger. 
Databehandlingen omfatter, substrattypekortlægning og naturtypekort-
lægning. 

 
Forskelle og ligheder i relation til de biologiske forhold (naturtyper) og 
substrattyperne, vil blive diskuteret i nedenstående. Forskelle og ligheder imellem 
de enkelte delområder er præsenteret i kap. 8 og 9.  
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10.3.3 Statistiske analyser 
I relation til forståelsen af de flora- og faunaelementer, som er knyttet til de 
forskellige substrattyper, er der gennemført statistiske undersøgelser, herunder 
bl.a. simillaritetstest i form af ANOSIM og SIMPER analyser på epifaunadata, mens 
der på infaunadata er benyttet Bray-Curtis similaritetsindex og ANOSIM og 
SIMPER analyser. Analyserne er gennemført af professor Gary T. Banta fra 
Roskilde Universitetscenter. 
 
Analyserne er gennemført på de samlede datasæt for epi- og infauna, med fokus 
på forskelle og ligheder på flora og fauna i relation til substrattyperne. Dette 
betyder, at der ikke er gennemført statistiske analyser for de enkelte delområder. 
Målet med analyserne har været at få klarlagt om der er statistiske forskelle i de 
biologiske samfund der er knyttet til de forskellige substrattyper; 1a, 1b, (1c), 2, 3 
og 4. Det er derfor ikke muligt at konkludere om, der måtte være forskelle i 
faunasammensætningen på en 1b sandbund i to delområder, f.eks. fase 1 prioritet 
2 og fase 2 A.  
 
Infauna 
Datasættet for infauna består, som nævnt, af godt 100 grab bundfaunaprøver, taget 
spredt i hele undersøgelsesområdet. Prøverne er primært taget på de bløde 
substrattyper 1a, 1b, en enkelt på 1c, 2 samt ganske få på 3. årsagen til dette er, at 
en grab bundprøvetager oftest ikke får prøven med op hvis bunden er gruset eller 
stenet. Desuden har prøvetagningsstrategien også været at bundprøverne skulle 
give supplerende viden på de substrattyper hvor der ikke er ret meget epifauna. 
 
Det betyder at de statistiske analyser for infaunadata primært har som fokus at 
identificere eventuelle forskelle i faunasammensætningen i substrattype 1a, 1b og 
2. 
 
Resultatet af de statistiske analyser viser, at der var relativt store forskelle imellem 
de enkelte stationer fra type 1b sandbunden. Analysen viser således at, der er ca. 
28 % lighed mellem 1b stationer, hvor der er ca. 33 % lighed mellem 1a 
stationerne. 
 
Analysen viser også, at der er statistisk signifikant forskel på 1a og 1b stationerne 
med 77 %. Der er derimod ingen signifikant forskel mellem 1b stationerne og 2 
stationerne, hvilket var forventet, idet prøverne fra de to substrattyper oftest er taget 
i ren sandbund. Som nævnt ovenfor er det vanskeligt at tage grab prøver på gruset 
eller småstenet bund, og der vil være en overrepræsentation af prøver fra type 2 
bunde, der er taget i rent sand, og dermed i samme substrattype som en 1b bund. 



Marin råstof- og naturtypekortlægning i Nordsøen, 2010 

 

139 
 

 
Endvidere bekræfter de statistiske analyser af infaunasamfundene, at bundfaunaen 
er meget heterogent fordelt, samt at det ikke vil være korrekt at angive en enkelt art 
som typeorganisme for en given substrattype. Analyserne viser, at det er en lang 
række organismer, der er kendetegn for en given substrattype. 
 
Derimod viser analyserne også, at det giver mening at underinddele substrattype 1 i 
en type 1a (siltet sand) og 1b (sand), da disse faunasamfund (naturtyper) er 
statistisk forskellige. Type 1c afviger også fra de to andre, men der er kun en enkelt 
prøve fra en 1c bund, hvorfor det ikke giver mening rent statistisk. 
 
Epiflora- og fauna 
Datasættet for epiflora- og faunaanalyserne består af visuelle registreringer af flora 
og fauna fra de 260 ROV dyk. 
 
De visuelle registreringer er gennemført af marinbiologer med lang erfaring, dels 
med ROV videoanalyser og dels med marin flora og fauna. 
 
De 260 ROV dyk er spredt i hele undersøgelsesområdet og på samtlige 
substrattyper, dels med det mål at verificere substratforholdene i relation til 
substrattypekortlægningen og dels for at registrere dominerende flora- og 
faunaelementer knyttet til de forskellige substrattyper. 
 
De statistiske analyser på datasættet fra ROV dykkene har derfor som fokus, at 
identificere eventuelle forskelle i flora- og faunasammensætningen knyttet til de 
forskellige substrattyper – også 1a og 1b som yderligere er behandlet på baggrund 
af grab bundfaunaprøverne. Registreringer af fisk indgår ikke i de statistiske 
analyser. 
 
Resultatet af de statistiske analyser viser helt overordnet at der er signifikante 
forskelle i de biologiske samfund (naturtyper) knyttet til de forskellige substrattyper 
med undtagelse af naturtype 2, der overlapper med naturtype 3.  
 
Årsagen til at type 2 overlapper med 3 skyldes, at der ofte er registreret enkelte 
spredte sten med hårdbundsfauna i type 2, hvilket udligner de forskelle, der ellers 
er imellem substrattype 2 og 3 (og til dels 4). Tilsyneladende er substrattype 2 
vanskelig at adskille i relation til de biologiske forhold. Som beskrevet under 
infauna, var naturtype 2 med store overlap til naturtype 1b pga., at sand 
dominerede i infaunaprøverne, mens naturtype 2 er vanskelig at adskille fra 
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naturtype 3 i relation til epiflora- og fauna pga. de enkelte spredte sten, der 
forekommer i type 2.  
 
For de øvrige biologiske samfund (naturtyper) kan de statistisk signifikante forskelle 
mellem naturtype skitseres således:  

• 1a adskiller sig fra alle de øvrige (og dermed også fra 1b) 
• 1b adskiller sig fra alle de øvrige (og dermed også fra 2) 
• 3 adskiller sig fra alle de øvrige (og dermed også fra 2 og 4) 
• 4 adskiller sig fra alle de øvrige (og dermed også fra 3) 

 
Naturtype 1c adskiller sig også fra de øvrige, men det statistiske materiale er så 
begrænset at det ikke kan udtrykkes som statistisk signifikant. 1c ligger dog tættest 
på 1a og 1b, mens den er meget forskellig fra 3 og 4. 
 
Sammenfattende kan det konkluderes, at de statistiske analyser understøtter 
substrattypeinddelingen og dermed naturtypeinddelingen, der er benyttet ved 
nærværende kortlægningsprojekt. 

10.3.4 Flora- og faunaforhold i de forskellige naturtyper 
Infauna i tilknytning til substrattype 1a og 1b 
 

 
Figur 69 Diagram over det totale antal arter samt faunagrupper fordelt på de forskellige 
substrattyper i hele undersøgelsesområdet 

 
Som det fremgår af ovenstående figur, som summerer samtlige arter registreret i 
hele undersøgelsesområdet, i relation til de forskellige substrattyper, var det totale 
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antal arter i type 1a bunden knapt 150 fra i alt 21 prøver, mens der blev registreret 
næsten 180 arter på type 1b bunden fra i alt 68 prøver.  
 
For de øvrige substrattyper er datagrundlaget ret sparsomt. Der er totalt indsamlet 
prøver fra én 1c bund, 9 fra type 2 bunde og 2 fra type 3 bunde. Fra type 4 bund er 
der ikke indsamlet prøver til infaunaanalyse. 
 
Årsagen til de sparsomme indsamlinger fra type 1c, 2 og 3 bunde skyldes, dels at 
det er meget vanskeligt at få prøver fra de mere grovkornede substrattyper og dels 
at prøvetagningsstrategien primært var rettet mod type 1a og 1b bundene, idet 
faunaanalyserne skulle supplere de ret sparsomme registreringer fra ROV 
undersøgelserne på de bløde substrattyper. 
 
Børsteorm er den helt dominerende faunagruppe i det samlede 
kortlægningsområdes substrattyper, ligesom i delområderne, hvor der er næsten 
dobbelt så mange arter af børsteorm i type 1b bunden sammenlignet med den 
næstmest dominerende gruppe, krebsdyr.   
 
I 1a bunden er antallet af arter i de forskellige faunagrupper lidt mere ligeligt fordelt, 
dog stadig med en klar overvægt af arter af børsteorm. Derimod er den næst mest 
dominerende gruppe i 1a bunden mollusker.  
 
Det er vanskeligt at vurdere, om det er type 1a eller 1b, der er mest artsrig. 
Ovenstående figur viser, at det er 1b bunden med 177 arter, men datagrundlaget er 
væsentligt større med 68 prøver mod 1a bundens 21 prøver og 147 arter. Desuden 
er den geografiske spredningen på 1b prøverne større end 1a prøverne, idet der er 
indsamlet type 1b prøver fra samtlige delområder. 
 
Hvis man ser isoleret på delområderne fase 2A og fase 2B, blev der f.eks. i fase 2A 
området, registreret 127 arter fra type 1b bunden, fra 33 prøver, mens der, i fase 2B 
området, blev registreret 147 arter fra 1a bunden, fra kun 18 prøver. Dette indikerer, 
at den uforstyrrede type 1a siltet sandbund, i den ydre del af Nordsøen, er den 
mest artsrige.  
 
Som beskrevet under de statistiske analyser er der statistisk signifikant forskel på 
bundfaunasamfundene i substrattype 1a og 1b. 
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Fisk, epiflora- og fauna i tilknytning til substrattype 1a, 1b, 1c, 2, 3 og 4 
I nedenstående tabel 5 er listet hvor mange ROV dyk der er gennemført i relation til 
de forskellige substrattyper. Som det fremgår, er der meget stor variation i antallet 
af ROV dyk fra de forskellig substrattyper, men det afspejler udmærket 
dominansforholdene af de forskellige substrattyper. 
 
Tabel 5 Antallet af ROV dyk gennemført på de forskellige substrattyper 

substrattyper 1a 1b 1c 2 3 4 
Antal ROV dyk 41 112 2 69 23 13 

 
 

 
Figur 70 diagram over det gennemsnitlige antal registrerede arter ved ROV dykkene fra de 
forskellige substrattyper 

 
Som det fremgår af ovenstående figur, er variationen i observerede arter imellem 
de forskellige substrattyper ved ROV dykkene, ikke overraskende ganske stor. På 
de mere bløde bunde som 1 typerne og type 2, blev der i gennemsnit registreret ca. 
3-4 arter, mens der i gennemsnit blev registreret ca. 8 arter på type 3 bunde og i 
gennemsnit 12 arter på type 4 bunde.  
 
Registreringer af fisk i tilknytning til substrattyperne er inkluderet i figur 70 og figur 
71. 
 
 Analyseres det samlede antal arter registreret i tilknytning til de forskellige 
substrattyper (figur 71), er billedet lidt anderledes. F.eks. blev der i gennemsnit kun 
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registreret godt 2 arter på en type 1b bund, men det samlede antal arter registreret 
på type 1b bunde når op på 38 arter.  Dette ret høje antal arter dækker over, at der 
en meget stor spredning i arterne ved de 112 ROV dyk. Der er således flere arter, 
der udelukkende er observeret ved et enkelt ROV dyk.  
 

 
Figur 71 Diagram over det totale antal arter registreret ved de 260 ROV dyk, i tilknytning til 
de forskellige substrattyper. 

 
Sammenholdes de to figurer og tabellen for ROV dykkene bekræfter det, at arterne 
i de biologiske samfund er meget heterogent fordelt og at der er stor variation i de 
biologiske forhold i de enkelte substrattyper. 
 
De statistiske analyser for epifauna og flora viser dog klare statistisk signifikante 
forskelle mellem de enkelte substrattyper (se i øvrigt afsnit 10.3.3 – statistiske 
analyser). 
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10.4 EUNIS 
EUNIS (European National Information System) naturtype klassificeringen er et 
omfattende europæisk system, der er udformet med henblik på at harmonisere 
beskrivelse og indsamling af data på tværs af Europa ved hjælp af faste kriterier for 
habitatidentifikation, så den dækker alle former for habitater fra naturlige til 
kunstige, fra terrestrisk til ferskvands- og marine habitater.  
 
EUNIS lister og identificere de forskellige naturtyper, så de let kan beskrives eller 
kortlægges i et bestemt hav - eller landområde. Listen med klassificeringen giver 
brugerne mulighed for dels at forstå naturtyperne og dels at give et overblik over 
hvordan de er relateret til hinanden. EUNIS omfatter kvalitative beskrivelser 
sammen med biotiske og abiotiske parametre og giver en fælles platform for 
habitatenheder kortlagt på regionalt niveau. Det er et omfattende system med 
forskellige kompleksitetsgrader. 
 
I dette projekt er EUNIS klasserne identificeret med abiotiske parametre så som 
sedimenttype, den fotiske dybde, og energiniveau. Sedimenttyperne er fortolket ud 
fra de akustiske undersøgelser suppleret med bundprøver, medens den fotiske 
dybde er udledt fra tidligere litteratur og energiniveauet er vurderet ud fra side scan 
billedobservation samt fra ekspertbedømmelsen. 

10.4.1 EUNIS naturtyper i projektområdet 
1. EUNIS habitattype A5.35, Circalittoral sandy mud (Niveau 4) 

Orbicon ground truth resultater: EUNIS habitattype kode A5.35 er 
sammenlignelig med substratype 1a. Substrattypen er dog primært 
observeret på dybder større end 35 meter. Typiske arter observeret på 
denne substrattype er arter af børsteorm (polychaeta sp.) og konk 
(Buccinium undatum).  Derudover ses eremitkrebs (Pagursus bernhardus), 
slangestjerne (Ophiothrix fragilis), kamstjerne (Astropecten irregularis), alm. 
søstjerne (Asteriea rubens) og maskekrabbe (Corystes cassivelaunus) ofte 
på denne substrattype. Endelig er flere arter af muslinger tilknyttet denne 
substrattype specielt ses kammusling (Pectinidae sp.), knivmusling 
(Solenidae sp.) og molboøsters (Arctica islandica).  
Infaunaen er artsrig og meget domineret af børsteorm, med krebsdyr og 
mollusker som de næst mest dominerende faunagrupper. Samtidig er 
infauanen individrig med mange enkeltindivider per volumenenhed. 
 

2. EUNIS habitattype A5.2, Sublittoral sand (Niveau 3) 
Orbicon ground truth resultater: EUNIS habitattype kode A5.2 er 
sammenlignelig med substrattype 1b (sandbanker). Epifaunaen tilknyttet 
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denne substrattype er artsfattig og domineret af eremitkrebs (Pagursus 
bernhardus), kamstjerner (Astropecten irregularis) og alm. søstjerne 
(Asteriea rubens). Derudover typisk mange krabber, primært maskekrabber 
(Corystes cassivelaunus) og troldkrabber (Lithodes maja). Knivmusling 
(Solenidae sp.) ses ligeledes ofte på denne substrattype. Infauanen er 
derimod meget arts- og individrig på substrattype 1b. Polychaeta, mollusca 
og crustacea er de dominerende dyregrupper på substrattypen.    
    

3. EUNIS habitattype A4.2, Atlantic & Mediterranean moderate energy circalittoral 
rock (Niveau 3) 

Orbicon ground truth resultater: EUNIS habitat typekode A4.2. er 
sammenlignelig med substrattype 3 og substrattype 4 på vandybder mere 
end 30 meter (ikke fotiske hårdbundstyper). Epifauanen er artsrig og helt 
domineret af fastsiddende bunddyr som dødningehåndkoral (Alcyonium 
digitatum), trekantsorm (Pomatoceros triqueter), bladmosdyr (Flustridae 
sp.), fjergrenede polypdyr (Halecium halecinum), dyriske svampe (Porifera 
sp.) og arter af søanemoner (Anthozoa sp.), alm. søstjerne (Asterieas 
rubens) og slangestjerne (Ophiothrix fragilis) ses ligeledes ofte på denne 
substrattype. Taskekrabber (Cancer pagurus) ses ofte gemt mellem 
stenene. Infauanaprøver taget fra denne substrattype er ikke 
repræsentative, da selve grabprøverne er taget fra mindre partier med 
blødere substrater.                                                                                                                                                    
 

4. EUNIS habitattype A5.1, sublittoral coarse sediment (Niveau 3) 
Orbicon ground truth resultater: EUNIS habitattype kode A5.1 svarer 
overordnet set til substrattype 2. Epifaunaen tilknyttet denne substrattype er 
rimelig artsfattig, men dog med flere forskellige arter end substrattype 1b. 
Grundet substrattypens heterogene sammensætning med både, rent sand, 
grus, enkelte sten og skaller er der dyr med meget forskellige livsstrategier i 
epifaunaen. Således ses typisk eremitkrebs (Pagursus bernhardus), alm. 
søstjerne (Asterieas rubens), knivmusling (Solenidae sp.) og krabberarter, 
men også trekantorm (Pomatoceros triqueter), dødningehåndkoral 
(Alcyonium digitatum), bladmosdyr (Flustridae sp.), polypdyr (Hydrozoa sp) 
og søanemoner (Anthozoa sp.). Infauanen er arts- og individfattig og 
domineret af polychaeter. 
 

5. EUNIS habitattype A3.2, Atlantic & Mediterranean moderate energy infralittoral 
rock (Niveau 3) 

Orbicon ground truth resultater: EUNIS habitattype kode A3.2 er 
sammenlignelig med hårdbundstyperne 3 og 4 på vanddybder mindre end 
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30 meter (fotiske stenrev). Epifauanen er domineret af de fastsiddende 
bunddyr som dødningehåndkoral (Alcyonium digitatum), trekantsorm 
(Pomatoceros triqueter), bladmosdyr (Flustridae sp.), fjergrenede polypdyr 
(Halecium halecinum), dyriske svampe (Porifera sp.) og arter af 
søanemoner (Anthozoa sp.), alm. søstjerne (Asterieas rubens) og 
slangestjerne (Ophiothrix fragilis) ses ligeledes ofte på denne substrattype.  
Taskekrabber (Cancer pagurus) ses ofte gemt mellem stenene. Grundet 
forekomsten af tang (lav vanddybde og egnet substrat) er der meget typisk 
stort søpindsvin som har større makroalger som hovednæringskilde.   
Af makroalger er typisk palmetang (Laminaria hyperborea), fingertang 
(Laminaria digitata) kødblad (Dilsea carnosa), blodrød rippeblad (Delesseria 
sanguinea), bugtet rippeblad (Phycodrys rubens), blød kællingehår 
(Desmarestia viridis), skulpetang (Halidrys siliquosa) og almindelig 
kællingehår (Desmarestia aculeata). Infauanaprøver taget fra denne 
substrattype er ikke repræsentative, da selve grabprøverne er taget fra 
mindre partier med blødere substrater. 
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