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1.1 Råstofkortlægning 
GEUS har i samarbejde med Orbicon udført en råstofkortlægning i Kattegat, 

Storebæltsregionen og vestlige Østersø (Fase 1) i sommeren 2011. 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, sidescan 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 HAPS prøvetagning.  

 

Den geologiske tolkning af de indsamlede data er samlet i en geologisk model for 

Kattergat, Storebæltsregionen og vestlige Østersø, som basis for en vurdering af de 

potentielle ressourceområder. Modellen viser, at der findes potentielle råstofforekomster i 

forskellige stratigrafiske enheder, der varierer fra smeltevandsaflejringer afsat ved 

Weichsel gletsjerens tilbagesmeltning, til druknede kystaflejringer og sandbølger, som i 

visse tilfælde stadig er aktive.  

 

Tolkningen af data er præsenteret på A.5 Kortbilag A 5, 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 griddet i et ca. 300 m bredt bælte langs sejllinjerne, da det 

generelle sejllinjegrid på 1 × 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. 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.  

1 Sammenfatning 
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Udover potentielle råstofforekomster er der en tæt relation mellem de geologiske enheder 

og havbundens biotoper som det fremgår af de producerede substrattype- og naturtype 

kort.  

 

Afrapporteringen af data er optimeret med en HTML rapportstruktur der giver lettere 

adgang til data. Det er således muligt, på et digitalt kort over Kattegat, Storebæltsregionen 

og vestlige Østersø, 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 naturtypekortlægning blev gennemført for Naturstyrelsen i områder i 

Kattegat, Storebæltsregionen og den vestlige Østersø (Fase 1 og 2). Formålet var at 

fremskaffe basisinformation om havbundenes beskaffenhed til brug for de substrat- og 

naturtypekort, der skal udarbejdes i forbindelse med implementeringen af EU Havstrategi 

Direktivet og forvaltningen af Natura 2000 områderne i relation til Habitatdirektivet.  

 

Der blev i sommeren 2011 indsamlet ca. 7000 liniekilometer data med akustiske (ekkolod 

og sidescan sonar) og seismiske (chirp og sparker) instrumenter. De akustiske data er 

tolket med henblik på overfladesedimenternes sammensætning og verificeret visuelt ved 

hjælp af 355 ROV dyk (Remotely Operated Vehicle) suppleret med 55 HAPS-prøver. Der 

er yderligere inddraget omkring 550 liniekilometer data fra en allerede eksisterende 

undersøgelse af råstofkortlægningsområdet Moselgrund (Orbicon 2009), der var 

verificeret med 60 ROV dyk og 39 HAPS-prøver. På baggrund af disse data er 

havbundens sedimenttyper klassificeret og præsenteret i en række substrattypekort 

(kortbilag A6.R1 – A6.Na18). 

 

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 Kattegat og 

vestlige Østersø - 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. 
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Med henblik på verificering af flora- og faunasamfund (naturtyper) blev der, udover de i 

sommeren 2011 udførte bundprøver og ROV dyk, samt eksisterende data for 

råstofkortlægningsområdet Moselgrund, anvendt supplerende data fra yderligere 22 

tidligere verificerede lokaliteter, der lå inden for de undersøgte områder. Tilsammen gav 

dette et verifikationsgrundlag på 437 ROV dyk og 94 HAPS-prøver, der tilsammen ligger 

til grund for de resulterende naturtypekort og EUNIS kort for 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 digitale kort at præsentere de enkelte korttemaer 

kombineret samt ved et klik på prøvepositioner 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 GEUS and Orbicon has in the summer 2011 carried out a 

mapping of raw materials in the Kattegat, Great Belt region and western Baltic Sea region. 

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 Kattegat, Great Belt region and western 

Baltic Sea region. 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, sidescan 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 HAPS 

sampling were selected.  

 

The geological interpretation of the collected data is presented in a geological model that 

includes the Kattegat, Great Belt region and western Baltic Sea 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 melt water deposits 

from the Weichselian glacier retreat to drowned coastal deposits and sand waves, of 

which some are still active  

 

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 gridded in a 300 m wide 

zone along the survey lines, generally in a grid of 1 x 5 km.  

 

In order to be able to estimate volumes of the individual areas, overall maps 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 

2 Summary 
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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. 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 carried out for the Danish Nature Agency in 

the Danish part of Kattegat, the Great Belt region and the western Baltic Sea (Phase 1 

and 2). The aim of the project was to collect basic information on seabed characteristics 

and biological parameters, to provide information about substrate- and nature types, to be 

used in the implementation of the EU Sea Directive and management of Natura 2000 

areas in relation to the Habitat Directive.  

 

In the summer of 2011, about 7000 line kilometres were surveyed with echo sounder and 

sidescan sonar as well as chirp and sparker (seismic instruments). The acoustic data has 

been used to interpret surface sediment composition, and has been verified visually by 

355 ROV dives (Remotely Operated Vehicle) and 55 HAPS bottom samples. A further 550 

line kilometres from an existing survey of the raw material mapping area Moselgrund 

(Orbicon 2009) has been incorporated into the data, including 60 ROV dives and 39 

HAPS 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 A6.R1 – A6.Na18).   

 

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 Kattegat, the Belts and the 

western Baltic Sea, is in combination with present sediment transport patterns, as 

background information for nature type mapping. 

 

The nature type mapping includes elements from the Natura 2000 classification defined 

by the EU Habitat Directive as well as the EUNIS classification constructed with the 

purpose of harmonising habitat types across Europe. The classification types are both 

based on bottom substrate types, supplemented by information on morphology, 

depositional environment, salinity and light intensity as well as information on the floral 

and faunal communities, which inhabit the different substrate types.  
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In order to verify the floral and faunal communities, 22 supplementary previously verified 

localities within the study areas were included in addition to the 2011 surveys and the 

existing data from Moselgrund. In combination, this provided a verification foundation of 

437 ROV dives and 94 HAPS samples. Based on this data, nature type maps and EUNIS 

maps which cover both phase 1 and 2 areas have been constructed. 

 

Reporting of geophysical and biological data has been optimised by the use of an HTML 

report structure, which provides easy access to all data. It offers the possibility of 

combining presentations of map themes with line and point information on a digital map of 

the surveyed areas in the Danish part of Kattegat and the western Baltic Sea. A click on 

the various sample positions will give the reader access to acoustic examples, sediment 

data, video documentation and descriptions of flora and fauna. 
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Miljøministeriet ønsker at få gennemført kortlægningsopgaver i de indre danske farvande, 
dels som led i den statslige råstofkortlægning og dels som et led i kortlægningen af 
marine Natura 2000-områder. 
 
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 vestlige Østersø, 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 miljømålsloven udarbejde Natura 2000-planer for alle 
Natura 2000-områderne. På havområdet er planerne i 1. planperiode udarbejdet på 
eksisterende vidensgrundlag mht. forekomst og arealafgrænsning af de forskellige marine 
naturtyper, som områderne er udpeget for. 
 
Kendskabet til den præcise arealudbredelse af de forskellige habitatnaturtyper i 
områderne er usikker, og der er behov for at tilvejebringe mere præcis viden til brug i den 
opfølgende forvaltning af områderne. 
 
Der er derfor behov for en mere detaljeret og præcis kortlægning af udbredelsen af de 
marine beskyttede habitatnaturtyper i Natura 2000-områderne. Kortlægningen af de 
marine naturtyper er prioriteret, således at de mest sårbare naturtyper kortlægges først. I 
plansammenhænge er boblerev og rev prioriteret højt pga. deres sårbarhed i forhold til 
forstyrrelser som følge af f.eks. trawlfiskeri. 1. prioritet i kortlægningen er områder med rev 
på åbent hav. 
 
Miljøministeriet har derfor anmodet Konsortiet GEUS & Orbicon om at gennemføre 
kortlægningsopgaverne i den danske del af Kattegat og vestlige Østersø, dels som led i 
den statslige råstofkortlægning og dels i forbindelse med implementeringen af habitat 
direktivet. Hertil kommer at visse af områderne vil kunne indgå i implementeringen af 
havstrategidirektivet. 

3.1 HTML/rapport struktur 
Rapporten findes på et memory stick, som en interaktiv rapport med klikbare kort, hvor 
videosekvenser, logbøger, analyseresultater m.m. kan kaldes frem. Alle kort er 

3 Indledning 
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præsenteret i farver og er i den endelige version marts 2012 ligeledes i GIS (MapInfo) 
format 

3.2 Formål og opgavedefinition 
Den maringeologiske råstofkortlægning og vidensopbygning 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 Kattegat 
og den vestlige del af Østersøen inden for dansk territorial farvand, så disse information 
kan indgå i Miljøministeriets basisanalyse for de indre danske farvande i relation til 
implementering af habitatdirektivet. 
Projekt er opdelt i to delprojekter (fase 1 og fase 2) med hver sine selvstændige 
områdeafgrænsninger og hvert sit overordnede formål. 
  
Formålet med fase 1 er, i udvalgte områder i de indre danske farvande, på vanddybder 
ned til ca. 35 meter, at:  
 

 Identificere og kortlægge råstofressourcens beliggenhed, størrelse og 
sammensætning i udvalgte områder ned til 35 meters vanddybde og i mere 
kystfjerne områder i Kattegat og vestlige Østersø. 

 Kortlægningen skal samtidigt tilvejebringe den natur- og miljørelevante 
basisviden, der sikrer at nødvendige hensyn til miljø- og naturmæssige værdier 
tages 

 
Formålet med fase 2 er, i udvalgte områder i de indre danske farvande, at:  
 

 Tilvejebringer en mere detaljeret og præcis kortlægning af udbredelsen af de 
marine beskyttede habitatnaturtyper i Natura 2000-områderne.  
Kortlægningen af de marine naturtyper er prioriteret af Naturstyrelsen, således at 
de mest sårbare naturtyper kortlægges først.  
 

 I plansammenhænge er boblerev og rev prioriteret højt pga. deres sårbarhed i 
forhold til forstyrrelser som følge af f.eks. trawlfiskeri. 1 prioritet i kortlægningen er 
således områder med rev på åbent hav. 
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Kortlægningen er gennemført i sommeren 2011 som et samarbejde mellem GEUS og 
Orbicon. Kortlægningen er foretaget ved hjælp af ekkolodsopmåling af bathymetrien, 
akustisk opmåling med seismisk udstyr og sidescan sonar, samt efterfølgende kalibrering 
på baggrund af grab- og vibrocoreprøvetagning, samt visuelle observationer af 
havbunden i form af videooptagelser.  
 
Kortlægningen af bathymetri ved hjælp af ekkolod 
 
Kortlægningen af råstoffer ved hjælp af sparker og chirp seismik samt sidescan sonar 

- Kortlægningen af de udvalgte områder er sket ved hjælp af seismik og sidescan sonar. På 
baggrund af en første tolkning blev en række positioner udvalgt til nærmere inspektion af 
de fysiske forhold. 
  

- Grabprøver og verifikationsboringer med vibrocore er udtaget til brug for tolkning af de 
seismiske data.  
 
Kortlægning af bundtyper ved hjælp af sidescan sonar/chirp 

- Kortlægningen af de udvalgte områder er sket ved hjælp af sidescan sonar. På baggrund 
af en første tolkning blev en række positioner udvalgt til nærmere inspektion af de fysisk-
biologiske forhold.  
 
Som supplement til de visuelle verifikationer er der i enkelte områder indsamlet prøver 
med HAPS bundprøvetager til substratanalyse. 
 
Visuel undersøgelse af de fysisk-biologiske forhold 

- Verificering gennem visuel inspektion med ROV (mini-ubåd med videokamera) på 
udvalgte positioner som på udskrifter af sidescan 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 i enkelte områder indsamlet 
bundfaunaprøver med HAPS bundprøvetager 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. 

4.1.1 Fase 1 råstofkortlægnings datatæthed  
I fase 1 er der sejlet omkring 2700 linjekilometer kombineret sidescan og seismik og der 
er 64 stk. 6m vibrationsboringer. Desuden er der foretaget 85 ROV verifikationer og 29 
HAPS-prøver.  
 

4 Metodebeskrivelser 
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De 2700 linjekilometer er fordelt som følger: 
 

Råstof område nr. og navn Sejlet  km 

  M/V laura 

R1. Læsø syd 280 

R2. Gjerrild nord 295 

R3. Anholt syd 1077 

R4. Hesselø Bugt 451 

R5. Moselgrund  (eksisterende materiale) 0 

R6. Samsø syd 276 

R7. Vejsnæs Flak 286 

R8. Gulstav Flak 36 

Sum linjekilometer råstofområder 2701 

Tabel 1 Sejlede linjekilometer i råstofområderne 
 
I fase 1 områderne er der generelt sejlet en linjeafstand på 1 til 2 km afhængig af 
områdets karakter og med en tværlinjeafstand på 5km med undtagelse af de allerede 
kortlagte råstofområder på Mosel Grund, hvor der er foretaget en nytolkning af de 
eksisterende data.  
De 64 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. Desuden anses det som 
et passende antal verifikationsboringer til brug for tolkning af de seismiske data.  
 
ROV verifikationerne er placeret på baggrund af en sidescan tolkning af 
overfladesubstrattyperne. 
 
I R5. Moselgrund området blev der benyttet arkivdata der bygger på omkring 550 km 
sejlede linjekilometer som er indsamlet af GEO for Århus Havn med en linjeafstand på 
100m og tværlinjer med 1500m linjeafstand. Der blev også udført 60 ROV dyk samt taget 
39 HAPS-prøver. 

4.1.2 Fase 2 naturtype kortlægnings datatæthed 
Der er sejlet omkring 4300 linjekilometer sidescan og seismik. Desuden er der foretaget 
270 ROV verifikationer og 26 HAPS-prøver.  
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Natura 2000 omr. nr., (survey omr. nr).  og navn Sejlet km Sejlet km 

M/V laura lavvand 

Na1. Herthas Flak  95 

Na2. Store Middelgrund 129 

Na3. Schultz og Hastens Grund samt Briseis Flak 818 72 

Na4. Lyse Grund 243 14 

Na5. Kims Top og den Kinesiske Mur 518 

Na6. Læsø Trindel og Tønneberg Banke 528 

Na7. Mejl Flak 270 

Na8. Ryggen 34 

Na9. Hatter Barn 25 

Na10. Broen 45 

Na11. Munkegrunde 137 

Na12. Kirkegrund 186 

Na13. Stenrev sydøst for Langeland 78 

Na14. Bøchers Grund 86 

Na15. Adler Grund og Rønne Banke 942 

Na16. Davids Banke 35 

Na17. Bakkebrædt og Bakkegrund 39 

Na18. Ertholmene (marin del) 22 

Na19. Lønstrup Rødgrund 0 

Na20. Knudegrund 0 

Na21. Flensborg Fjord, Bredgrund og farvandet 0 

Sum linjekilometer Natura 2000 områder 4230 86 

Tabel 2 Sejlede linjekilometer i naturtype områderne 
 
Generelt er der sejlet med en linjeafstand på 1km, suppleret med 100 % sidescan 
dækning på revene. 
En lille del af rev områderne ligger på meget lavt vand og et lavvandskoncept med 
speedbåd blev udviklet. Konceptet blev gennemført på Schultz og Hastens Grund samt 
Briseis Flak, hvor der var en del udstyrsproblemer og gentagende forsøg på Lyse Grund 
var ikke succesfulde. I erkendelse af det fremskredne tidspunkt for projektet blev det med 
Naturstyrelsens godkendelse vedtaget at dække så meget som muligt med M/V Laura og i 
to områder, (Mejl Flak og Lyse Grund) blev der indkøbt høj opløselige satellit data til 
dækning af de lavvandede områder under 6m vanddybde. GRAS (Geographic Resource 
Analysis & Science A/S c/o Dept. of Geography and Geology, University of Copenhagen) 
stod for download og processering af satellit data: 
 

 Mejl Flak satellit data var WorldView-2 satellitbilleder (8 bånd i 2 m, 1 bånd i 50 cm) fra 3. 
juni 2011 / 2. september 2011. 
Data blev segmentering (dvs. dannelse af polygoner med homogene ”farver/form”) af 
billederne vha objektorienteret billedanalyse og foreløbig klassifikation af området blev 
foretaget af GRAS inden en afsluttende manuelt editering blev foretaget. 
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 Lyse Grund satellit data kunne ikke fås i samme format som Mejl Flak, men i stedet blev 

benyttet RapidEye, RE 2010 07 01, som har en rumlig opløsning på 5 m. Dette kan også 
tjene som en god komparativ test af de forskellige typer af satellitbilleder.  
Da minimums arealet for RapidEye er 1000 km2, var vi nødsaget til at købe 1000 km2 i ét 
sammenhængende område. Området blev geometrisk oprettet og præ processeret.  
 
Både satellitbilleder og polygoner blev leveret i GIS format (TIFF, ESRI shp).  

4.1.3 Fase 2 naturtype kortlægning arkivdata 
Ud over de gennemførte feltarbejder og supplerende satellitdata har GEUS indhentet og 
benyttet arkivdata som supplement i kortlægningen af habitat naturtyperne. I det følgende 
opremses de supplerende data områdevis. 
 

 Na1 Herthas Flak området blev delvist kortlagt med sidescan sonar og seismik af GEUS i 
2004 og Orbicon har, i forbindelse med undersøgelser for Naturstyrelsen i 2007, dækket 
et mindre område med sidescan sonar. 
Disse data indgår som baggrundsdata til støtte for det nye survey. 
 

 Na2 Store Middelgrund. Der findes eksisterende sejllinje grid med analoge sidescan sonar 
og seismik, foretaget af Sveriges Geologiske Undersøgelse (SGU). Disse data er 
medtaget som baggrundsdata, sammen med Orbicon dykkeroplysninger om 
tilstedeværelse af boblerev. 
 

 Na3 Schultz og Hasten Grund samt Briseis Flak. Der findes spredte seismiske 
oplysninger fra videnskabelige togter, foretaget af GEUS. Disse data indgår sammen med 
punkt dykkeroplysninger, gennemført af DMU, som supplement til de visuelle ROV 
verifikationer udført i projektet. 
 

  Na4 Lyse Grund. Ud over supplerende satellitdata fra det lavvandede område (som ikke 
blev dækket af nuværende projektets survey), er der benyttet arkiv data i form af 
stenrevsundersøgelser, udført i 1991. Der er tale om de tidlige stenrevsundersøgelser 
udført for Skov- og Naturstyrelsen, udført af DGU og Botanisk Institut på Københavns 
Universitet (Miljøministeriet. Skov- og Naturstyrelsen 1991). I 1991 undersøgelsen blev 
der sejlet med 200m linjeafstand og det tolkede kort er benyttet til fremstilling af et fuldt 
dækkende naturtypekort for Lyse Grund området. 
 

 Na5 Kims Top og den kinesiske mur. Her er de indsamlede akustiske data suppleret af 
multibeam data rekvireret hos Farvandsvæsenet.  
 

 Na6 Læsø Trindel og Tønneberg Banke. I dette område har GEUS i 2009 foretaget fuldt 
dækkende sidescan sonar undersøgelser i udvalgte områder. Disse data er inddraget 
sammen med dette års survey data til et fuldt dækkende kort af rev områderne. 
 

 Na7 Mejl Flak. Ud over supplerende satellit data er der benyttet seismiske arkiv data fra 
GEUS’s database, henholdsvis analoge data fra 1980’erne, samt nutidige 
råstofundersøgelser. Sejllinje grid fremgår af dybde kortet, hvor arkivdata er benyttet i 
området med datamangel fra dette års undersøgelser. 
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 Na8 Ryggen. Der findes få eksisterende sejllinjer med sidescan og seismik foretaget af 

GEUS i 1980’erne, i analog format. Disse data er kun benyttet som baggrundsdata. 
 

 Na9 Hatter Barn. Her er de indsamlede data suppleret af data fra Farvandsvæsenet, som 
har kortlagt området med multibeam og sidescan data, hvor backscatter data er benyttet 
og GEUS har udført nogle få analoge seismik og sidescan linjer. Resultatet er et fuldt 
dækkende sidescan mosaik kort. 
 

 Na10 Broen. Ingen behov for arkiv data 
 

 Na 11 Munkegrunde. Ingen behov for arkiv data 
 

 Na 12 Kirkegrund. Her blev en mindre del af det lavvandede område ikke dækket af 
nuværende projektets survey. Der er derfor benyttet arkiv data i form af 
stenrevsundersøgelser udført i 1992 - 95. Der er tale om de tidlige stenrevsundersøgelser 
udført for Skov- og Naturstyrelsen udført af DGU og Botanisk Institut på Københavns 
Universitet (Miljøministeriet. Skov- og Naturstyrelsen 1997). I 1995 undersøgelsen blev 
der sejlet med 100m linjeafstand og det tolkede kort er benyttet til fremstilling af et fuldt 
dækkende naturtypekort for Kirkegrund området. 
 

 Na 13 Stenrev sø for Langeland. Her er ikke benyttet supplerende data. 
 

 Na14 Bøchers Grund. Tilstedeværelsen af en mængde bundgarnspæle umuliggjorde 
sejlads med Laura på det helt lave vand, så i den zone er der suppleret med tolkning af 
luftfoto, som støtte for de visuelle verifikationer, til et fuldt dækkende naturtype kort.  
 

 Na15 Adler Grund og Rønne Banke. Ingen arkivdata inddraget. 
 

 Na 16 Davids Banke. Ingen arkivdata inddraget. 
 

 Na17 Bakkebrædt og Bakkegrund. Ingen arkiv data inddraget. 
 

 Na18. Ertholmene. Ingen arkivdata inddraget.  
 
 
ROV verifikationerne og grabprøverne er placeret på baggrund af en sidescan/Satellit 
data tolkning af overfladesubstrattyperne. 

4.2 Opmålingsfartøjer og skibskonfiguration 
De geofysiske survey aktiviteter i fase 1 og fase 2 blev generelt gennemført med M/V 
Laura i perioden fra 28. maj til 20. juli. I fase 2 undersøgelsen var der indlagt et parallelt 
løbende lavvands koncept (beskrevet i afsnit 4.2.2) beregnet på områderne med mindre 
end 5 m vanddybde. 
 
Opdelingen i fase 1 og 2 var en administrativ opdeling. I praksis blev områderne sejlet i 
henhold til den af Naturstyrelsen valgte prioritering, kombineret med praktiske forhold 
vedrørende den geografiske placering, samt efter aftale med Naturstyrelsen.  
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Denne løsningsform og periode var valgt for at sikre en overholdelse af den overordnede 
tidsplan, for at optimere feltarbejdet og for at minimere risikoen for overliggerdage grundet 
hårdt vejr.  
 
De biologiske survey aktiviteter i delprojekt fase 1 (trin 2) og delprojekt fase 2 (trin 2) 
gennemførtes med M/V Sea Master og Orbicons Warrior 175 i perioden august - 
september. Denne løsningsform, med det biologiske surveys forskudt i forhold til de 
geofysiske surveys, blev valgt for at sikre, at der var den fornødne tid til at gennemgår de 
geofysiske data og til udpegning af punkter til verifikation.  

4.2.1 M/V Laura 
Surveyfartøjet M/V Laura er et velegnet skib til geofysiske surveys, da det har en 
passende størrelse og har ved en lang række surveys i bl.a. Nordsøen vist sig at være en 
meget god platform. Desuden har besætningen på skibet en stor erfaring i at sejle 
geofysiske surveys og håndtere en vibrocore. 
 

 
Figur 1 M/V Laura anvendt til den akustiske kortlægning 

 

Mobiliseringen af survey-skibet blev påbegyndt umiddelbart efter kontraktindgåelsen i 

slutningen af maj og omfattede installation af et C-Nav 3050 dual-frekvens gps system 

med mulighed for RTG korrektioner der bringer nøjagtigheden ned på 0.1m. Der blev 

ligeledes monteret sparker, kombineret sidescan/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 bragt om bord, så det kunne 

benyttes inden for få timers varsel, hvilket i tvivlsspørgsmål om den seismiske tolkning 
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kunne optimere det seismiske survey. Skibet blev mobiliseret i perioden 24. – 25. maj i 

Svendborg med survey afgang 27. maj. 

 

M/V Laura 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 sidescan 

data løbende gennemgået og kvalitetssikret, og der blev påbegyndt udpegning af targets 

til punktundersøgelser. 
 
GEUS’s 6 m vibrocore var ombord på M/V Laura 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 sidescan targets blev udført inden vibrocore-boringerne blev udført. 
 

 

Figur 2 Skitse af instrumentplaceringen på M/V Laura (ikke målfast). 

4.2.2 Warrior 175 115Hk 
I erkendelse af at en del områder indeholder arealer med vanddybder på mindre end 5m 
udviklede konsortiet et lavvandskoncept. Til det formål blev der konstrueret en mindre 
flydende surveyslæde, hvor Sidescan 1624 blev monteret og blev slæbt efter Orbicon’s 
speedbåd (Warrior 175). Dette koncept betød at der kunne kortlægges på vanddybder 
ned til omkring 0,5m. Den observerede minimumsdybde observeret ud fra 
Farvandsvæsenets eksisterende data er på omkring 2m. Konceptet blev benyttet i mindre 
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omfang da det instrumentmæssigt var noget problematisk og M/V Laura kunne dække 
mere end forudset. Desuden blev der benyttet satellit data på Mejl Flak og Lyse Grund. 
 

4.2.3 M/V Sea Master 
Survey fartøjet Sea Master fra TP Offshore er et udmærket skib til det biologiske survey 
med ROV dyk og bundprøvetagning med HAPS bundprøvetagning. 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 er hensigtsmæssigt hvis et større 
surveyområde skal dækkes. Desuden har skibets kaptajn, Tom Poulsen, en lang erfaring i 
netop denne type surveys.  
Sea Master blev mobiliseret den første uge i august 2011, med afgang samme uge. 
Survey perioden i såvel fase 1 som fase 2 områderne med Sea Master strakte sig over 
perioden fra d. 1. August til den 31. august 2011. Det blev valgt ikke at færdiggøre 
surveyet med Sea Master, grundet problemer med skibets besætning i relation til 
gennemførelse af de planlagte ROV dyk mm. 
 
 

 
Figur 3 M/V Sea Master 

 

4.2.4 M/V Blue Mira 
Surveyet I Storebælt og det Sydfynske Øhav mm blev gennemført fra Blue Starlines skib 

Blue Mira i perioden fra den 31. august til 6. september 2011. Skibet er det tidligere 

Vestsjællands Amts miljøskib (Leda). Det er et virkelig fint skib til gennemførelse af såvel 

ROV dyk som bundprøvetagning. Besætningen var ligeledes meget samarbejdsvillig og 

fleksible i forhold til at gennemføre det planlagte antal ROV dyk. 
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Figur 4: M/V Blue Mira 

4.2.5 Fortuna 
ROV surveyed på Bornholm blev gennemført med Chek Point Marines skib Fortuna i 

perioden fra 23. september til 27. september 2011. Fortuna er ikke et specielt stort skib, 

men alligevel virkelig godt egnet til gennemførelse af ROV dykkene. Desuden var 

besætningen utrolig godt kendt i farvandet, meget fleksible og tjenstvillig i relation til at få 

gennemført de mange ROV dyk omkring Bornholm. 
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Figur 5: Fortuna 

 

4.3 Positionering  

Til fase 1 og 2 surveyet med M/V Laura benyttedes navigationssystemet C-Nav3050, som 

er en præcisions GPS/GNSS/L modtager der gennem RTG korrektioner opnår en 

nøjagtighed horisontalt på bedre end 0,1 m og vertikalt på bedre end 0,3 m og dermed 

giver input til en nøjagtig dybdemåling, som er tidevandskorrigeret.   

 

Før survey start i Svendborg blev alle offsets fra GPS antenne til ekkolods transducer 

indmålt med en Leica TC1100 totalstation, se skitse. 

 

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. Det er ligeledes 

i Navipac at GPS højden fratrækkes geoide separationen på baggrund af DKGEOID02. 

 
Til lavvands surveyet med Warrior 175m blev der benyttet Thales Sagitta 16 kanals L1/L2 
GPS, som har indbygget modtager for DGPS korrektion. Præcision fra 1,5 meter til 10 
centimeter afhængig af operationstilstand.  

4.4 Bathymetri 

Til dybdemåling blev der anvendt et Reason Navisound 215 ekkolod med en TC 2178 

transducer, der ud over en høj dataopløsning på helt ned til 1 cm’s nøjagtighed, 
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udmærker sig ved stor stabilitet i måledata. Ekkoloddet opererer med en transducer på 

henholdsvis 33/200 kHz.  

 

Ekkolodsdatabehandlingen i relation til editering af fejlskud blev foretaget med NaviPac-

software pakken NaviEdit. 

4.4.1 Metodebeskrivelse 
Togtet blev sejlet med M/V Laura i perioden 27-05-2011 til 20-07-2011. For at efterkomme 

krav om en vertikal nøjagtighed på 0,3 meter, har GEUS indkøbt en C-Nav 3050 GPS 

med mulighed for RTG korrektioner, disse korrektioner blev indkøbt og implementeret 

under hele togtet. 

 

Bestillingen foregik via mail og korrektionerne ankom til GPS efter mindre end en halv 

time. Der er en indikatorlampe på GPS enheden der fortæller om signalet er korrigeret 

eller ikke. 

Datakvaliteten på den nye GPS var meget stabil og ved igangsætning af RTG kunne man 

konstatere en maksimal vandring på 20 cm +- tidevand på pågældende sted. 

Der er udfald i gpshøjden pr  400 sekunder, som formodentligt skyldes opdatering af RTG 

signalet. Disse udfald er fjernet i NaviEdit og heave er glattet med en bølgelængde på 12 

m. 

 

Data fra ekkolod er renset for fejlskud (NaviEdit) med en bølgelængde på 12 m og et 

vindue på 0,1 m. Der har kun været problemer med fejlskud ved meget blød bund for det 

højfrekvente ekkolod og ved meget store dybder hvor operatør ikke har fået skruet op for 

TX. 

 

Data er afleveret til Farvandsvæsenet som separate xyz-filer for hvert område og for hver 

frekvens, dybden er den samme, forskelle i bundforhold kan kun registreres på mængden 

af bort editerede fejlskud. 

Ligeledes afleveres de 2 databasefiler for henholdsvis Råstof og Natur delen. De 

indeholder alle rå instrumentdata samt al editering der er foregået og det fremgår af fil 

header hvordan processeringen er foregået. 

 

Vertikal datum er angivet i forhold til DNN (Dansk Normal Nul) fratrukket geoideseparation 

for området (DKGEOID02). De aktuelle værdier er: 

 

Antenne-transducer separation  8.91 m 

Vandlinie-transducer offset  2.60m  

 

4.5 Akustisk kortlægning med sparker 
Til indsamling af seismiske data blev der benyttet en Geo-spark 200, som har en effektiv 
havbundspenetration på 30 - 40 ms. under havbunden, hvilket svarer til 20 - 30m dybde. 
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Den opererer med et 200 tips sparker array 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 Sparker data benyttedes SonarWiz5 programmel, som er et 2 kanals 
optageprogrammel, der giver mulighed for simpel processering og overvågning af 
datakvalitet i forbindelse med indsamling af data. Data indsamledes i standard SEG-Y 
format, der kan læses af de fleste tolkningsprogrammer.  
 
Sparker udstyret 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. 

4.6 Akustisk kortlægning med sidescan sonar  
Sidescan sonaren er speciel anvendelig til beskrivelse af havbundens ruhed og dermed 
en beskrivelse af bundens beskaffenhed. På sidescan 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. 
 
Til indsamling af akustisk information om overfladesedimenttyper og som supplerende 
indsamling at overfladenære seismiske data, blev der benyttet en kombineret sidescan 
sonar og chirp. Den kombinerede sidescan sonar og subbottom profiler (chirp) SIS 1625 
er produceret af Teledyne Benthos. Sidescan sonaren har en optimal opløsning på tværs 
af sejlretningen på ned til 4,5 cm. Det er en dobbeltfrekvens sidescan sonar, der kan 
operere samtidig 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 range intervaller som sidescan sonaren og 
opererer med et output på 4 kW og en maksimal vertikal opløsning på 5 cm. 
 
På M/V Laura togtet forekom der vanddybder på i størrelsesordenen op til 80 m, hvilket 
betød at den kombinerede sidescan sonar / chirp (SIS 1625) skulle kunne hæves og 
sænkes for at sikre, at den hele tiden var placeret korrekt over havbunden. Derfor blev 
”fisken” forbundet til et spil som kunne styres fra survey rummet. ”Fisken” kunne derved 
holdes omkring 20 m over havbunden for optagelse af optimale data.  
 
Med Isis sidescan acquisition software programmellet blev der optaget, processeret og 
præsenteret sidescan data, dels som enkelte linjedata og dels som sidescan mosaik. 
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4.7 Håndtering af effekterne af seismisk støj på havpattedyr 
I overensstemmelse med Marine Strategy Framework Directive (MSFD) krav til "god 
miljøtilstand", hvorved forstås at: ... menneskeskabte tilførsler af stoffer og energi, 
herunder støj, i havmiljøet ikke må skabe forurenende virkninger", har vi udført et 
litteratur-studie for at finde en standard for brug af seismiske udstyr i kortlægning og 
kunne ikke finde noget, der refererer til en dansk standard for mindskelse af seismisk 
genereret støj 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 retningslinje (JNCC procedure) gælder for 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 undersøgelses 
fartøjet, besluttede GEUS at følge JNCC protokol og har gjort følgende: 
 
1.  Før starten af undersøgelsen blev der udført en visuel look-out efter pattedyr.  
 
2. Der ville blive registreret i undersøgelses logbog, hvis der observeredes pattedyr i 
nærheden af undersøgelsesskibet, før påbegyndelsen af undersøgelsen. Ingen pattedyr 
blev observeret 
 
3. En langsom start procedure blev fulgt inden begyndelsen af undersøgelsen. Dvs. at 
den leverede energi til de seismiske systemer gradvist i løbet af 15 minutter at blive øget 
til normalt niveau. 

4.8 Visuel dokumentation og verifikation med ROV 
Visuel dokumentation blev udført på nogle lokaliteter udvalgt på grundlag af 
førstegenerations substrattypekort. Dokumentationen blev anvendt til at verificere og 
kalibrere sidescan data som led i fremstilling af andengenerations substrattypekort. Disse 
blev brugt som grundlag for de egentlige naturtypekort.  
  
Den visuelle dokumentation blev gennemført med en ROV (mini ubåd), forsynet med 
undervandsvideo. Ved verifikationen blev nærområdet rundt om de udpegede 
verifikationslokaliteter afsøgt og de substratmæssige og biologiske forhold dokumenteret.  
 
Der blev benyttet to modeller af ROV: en VideoRay P4 SCI 300R samt en LBV 150 
SeaBotix der begge har indbygget undervandslys og kan optage video til computerfiler. 
ROV og video blev styret fra en kontrolpult med joystick og monitor, således var det muligt 
at styre ROV’en med stor præcision, hvilket gav optimale betingelser for gode optagelser 
til den visuelle verifikation.  
 
Videooptagelserne blev kommenteret af erfarne marinbiologer og ”speaket” blev optaget 
sammen med videosporet. Videoerne findes i B Bilagene. 
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Ud fra de indsamlede sidescan sonar data blev en lang række forskellige men også 
gennemgående karakteristika udvalgt til nærmere inspektion. 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.). I alt er 355 stationer verificeret. 
 
For hver af de 355 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  
 
  



Marin råstof- og naturtypekortlægning i Kattegat, Storebæltsregionen og vestlige Østersø, 2011 

 

38 

 

   HAPS  

Område Dybdeinterval  

(m) 

Verifikations- 

lokaliteter 

Bundfauna Sediment Vibrocore 

NA 1 15-26,5 12 +4 

supplerende 

4 4  

NA 2 11-25 13+1 

supplerende 

- 2 2 

NA 3 8,3-21 11 4 4  

NA 4 8-21,5 10 4 4  

NA 5 12,9-36 14 3 4  

NA 6 10,2-41,5 11+6 

supplerende 

3 3  

NA 7 1-35 50 8 8  

NA 8 9-25 10 -   

NA 9 8-14 9 -   

NA10 12-21 12 -   

NA 11 10-18 11 -   

NA 12 6-22,5 14 -   

NA 13 7-31 10 -   

NA 14 5-16 25 -   

NA 15 14-32 17 -   

NA 16 20-47 13 -   

NA 17 7-17,5 12 -   

NA 18 15-80 15 -   

R 1 6,7-22,5 13+5 

supplerende 

8 8 9 

R 2 7,6-13,6 12 8 8 8 

R 3 0-31 17 1 1 10 

R 4 9,9-20,7 14 7 8 6 

R 5  60 

eksisterende 

data +6 

supplerende 

39 supple- 

rende 

39 9 

R 6 7-19,1 14 5 5 8 

R 7 11-20 6 - - 7 

R 8 7-20 10 - - 4 

I alt  415 55+39 98 63 

Tabel 3 Oversigtsskema med antal verifikationslokaliteter, HAPS prøver og vibrocores. 

 



Marin råstof- og naturtypekortlægning i Kattegat, Storebæltsregionen og vestlige Østersø, 2011 

 

39 

 

4.9 Prøvetagning 

4.9.1 Vibrocore 
Der blev udtaget 63 kerneprøver med en vibrocore og disse prøver analyseredes for 
kvaliteten af sedimenterne og korreleredes til de seismiske data, hvorved potentielle 
forekomster kunne kortlægges. 
 
Vibrocore-boringerne blev udført af GEUS i samarbejde med Bjerregaard Montage ApS. 
Der boredes med vibrocorer VKG (Vibrations Kern Gerät) med 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 borerformand, 1 
kranoperatør og 2 assistenter. 
 
Efter endt survey blev vibrationskernerne sendt til GEUS’s kernelager, hvor 
kernestykkerne blev splittet på langs, kernematerialet blev beskrevet, og der blev udtaget 
prøver til kornstørrelsesanalyser. Beskrivelserne er rapporteret med udtegning af 
lithologiske logs med tilhørende beskrivelser, hvor de udtagne prøveniveauer er angivet. 
Vibrocore placeringerne fremgår af kortbilagene A3.R1 til A3.R8 samt A3.Na1 til A3.Na18 

4.9.2 HAPS biologiske prøver 
HAPS-bundprøver supplerede de visuelle verifikationer dels i forhold til den 
overflademæssige substratsammensætning og dels ved oparbejdning i henhold til Novana 
retningslinjer for bundfauna.  

4.9.3 HAPS overfladesediment 
Som verifikation af sedimentets overfladesammensætning blev der benyttet en HAPS 
bundprøvehenter. Der blev indsamlet i alt 59 bundprøver til bestemmelse af 
kornstørrelsesfordelingen af overfladesedimentet. 

4.9.4 Bundfauna 
De kvalitative og kvantitative beskrivelser af de biologiske forhold understøttes af 
bundfaunaprøver indsamlet med HAPS. Bundfaunaprøverne er oparbejdet i henhold til 
retningslinjerne Novana, marin bundfauna. Disse analyser indgår i den generelle 
beskrivelse af de identificerede naturtyper. Der blev i alt indsamlet 55 bundfaunaprøver 
(se Tabel 3).  

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 henholdsvis 8 fase 1 råstof undersøgelsesområder og 18 fase 2 
habitat naturtype undersøgelsesområder i henholdsvis den sydlige og centrale del af 
Kattegat, Storebælt regionen og vestlige del af Østersøen, inden for det danske territoriale 
farvand. På nedenstående Figur 6 ses områdernes placering. 
 

 

Figur 6 Oversigtskort med placering af Fase 1 samt Fase 2 undersøgelsesområderne. 

 

5 Generel områdebeskrivelse og afgrænsning 
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Da undersøgelsesområderne dækker størstedelen af de indre danske farvande har vi 

valgt, i forbindelse med beskrivelsen, at opdele i 3 regioner henholdsvis Kattegat 

regionen, Storebælt regionen og området omkring Bornholm 

5.1 Kattegat og nordlige Storebælt regionen 

Området strækker sig fra Herthas Flak i nord, til Hesselø Bugt i syd og fra den Jyske 

østkyst til EEZ grænsen til Sverige. Habitat naturtype- og Råstof undersøgelsesområder 

er jævnt fordelt i området (Figur 7). 

 

 

Figur 7 Bathymetrisk oversigtskort Kattegat med angivelse af Habitatnaturtype og Råstof 

undersøgelsesområder 
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5.1.1 Bundtopografi 
I den nordlige del af Kattegat ligger Herthas flak, som et isoleret flakområde (omkring kote 

– 15) på kanten til den dybere østlige del af Kattegat (Figur 7) og Læsø Trindel er den 

nordlige lavvandede (fra kote -5m) flak forpost af Læsø. Øst for Læsø findes der en 

forholdsvis stejl margin mod den dybere del af det centrale Kattegat område, som 

strækker sig syd på til Anholt. Det lavvandede område mellem Læsø og Anholt ligger 

generelt på vanddybder mellem 5 og 15 m, bortset fra de kystnære dele vest for Anholt og 

nord for Djursland, hvor der er større lavvandede områder med < 5 m vanddybde.  

 

Mellem Anholt og Nordsjællands kyst skråner havbunden generelt mod nordøst, hvor der 

opnås vanddybder over 40 m ud for Anholt. Storebælt udløbet bryder dette mønster, dels 

ved eksistensen af dybere kanaler, men ligeledes med lavvandede rygge, hvor 

forlængelsen af randmorænen Sjællands Rev og Lyse Grund er de mest dominerende. 

Mellem Sjællands Rev og Røsnæs udgør Storebælt kanalen det vigtigste morfologiske 

element, med vanddybder på op til over 40m, medens reminiscenserne af de tværgående 

randmorænestrøg udgør de positive morfologiske elementer i området. 

 

Oversigtskortet viser ligeledes Århus Bugt, hvor en over 40 m dyb kanal løber øst vest 

mellem Samsø/Mejl Flak og Sydlige del af Djursland, medens den indre del af Bugten kun 

er svagt hældende i østlig retning. 

5.1.2 Geologiske forhold 

5.1.2.1 Generel geologiske model 

Den geologiske model for Kattegat området er gennemgået i de følgende afsnit, med 

henblik på at skabe et overblik over den samlede geologiske udvikling i området. De 

dominerende geologiske enheder er illustreret i henholdsvis idealiserede geologiske 

profiler fra Sydlige Kattegat mellem Anholt og tærsklen til Storebælt (Figur 8 og Figur 9) 

og i Storebælt til omkring Røsnæs (Figur 8 og Figur 11 Idealiseret geologisk profil B til E 

på tværs af Storebælt nord og syd for tærsklen. For lokalisering se Figur 8. 

 

 

Tidsudvikling for de geologiske lag er angivet i et stratigrafisk skema (Figur 10).  

 

De prækvartære lag er styret af en kompleks forkastnings udviklingshistorie med stadig 

aktive jordskælv langs den Fennoskandiske randzone, hvilket har resulteret i et domino 

lignende Prækvartær overfladekort (Thomsen et al. 1987), med bjergarter spændende fra 

Jura til Eocæn i Tertiær perioden indenfor området (Haakonsson & Pedersen, 1992). 

Dybden til Prækvartæret er meget svingende fra omkring 25 m til i størrelsesordenen 150 

m (Binzer & Stockmarr, 1994). 
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De Kvartære top lags tykkelse er i høj grad styret af de Prækvartære lags højdeforhold 

spændene fra få meters tykkelse til omkring 150 m i de dybere dele, i lokale tektoniske 

fordybninger og dale, som gør lagene 10 tals meter tykkere (Gyldenholm et al. 1993). De 

ældste Kvartære lag er kun dokumenteret i få dybe boringer og seismiske linjer, som dog 

dokumenterer tilstedeværelsen af Elster og Saale moræner, samt marine Eem 

interglaciale aflejringer i den nordlige del af Kattegat syd. 

 

Weichsel istiden har ligeledes sat sit præg med formodede dislokationer og 

morænedannelser og specielt har den afsluttende deglaciation modeleret landskabet i 

form af randmorænestrøg skabt af recessive gletsjerfremstød, proximale 

smeltevandssletter afsat umiddelbart foran gletsjeren og op til 150 m tykke glaciomarine 

lerede sedimenter i den centrale del af Kattegat. Af disse aflejringstyper er det i særlig 

grad de proximale sandede og grusede smeltevandsaflejringer, der kan være af interesse 

for råstofindustrien. 
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Figur 8 Morfologisk kort over sydligste del af Kattegat og nordlige Storebælt. Placeringen af 

idealiserede geologiske profiler A til E er angivet. 
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Figur 9 Idealiseret geologisk profil A fra nordøst til sydvest fra den dybe del af Kattegat ved Anholt til 

nord for Storebælt tærsklen ud for Djursland. For lokalisering se Figur 8. 

 

 

Figur 10 Stratigrafisk tidsskema for Kattegat syd området. 
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Figur 11 Idealiseret geologisk profil B til E på tværs af Storebælt nord og syd for tærsklen. For 

lokalisering se Figur 8. 
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Ud over de glaciale kræfter har det skiftende havniveau haft stor betydning for 

tilstedeværelsen af potentielle råstofområder. Kombinationen af et stigende ocean-

havniveau og en lokalt meget varieret hævningstakt af jordskorpen på grund af 

tyngdeaflastningen fra den bortsmeltede gletsjer, har medført komplicerede resulterende 

relative kystlinjeændringer helt frem til vore dage (Figur 12 Vertikale kysstlinje 

forskydningskurver i centrale Kattegat og nordlige Storebælt omkring Storebælts tærsklen 

).    

 

Da Weichsel isen smeltede endeligt bort fra det sydlige Kattegatområde for omkring  

17 000 år siden, var det relative havniveau således højere end det nuværende i Kattegat, 

og Yoldia Ishavet havde forbindelse over det nuværende Vendsyssel til verdenshavet. I 

den nordlige del af Storebælt var havniveauet tæt på nutidens niveau og efterhånden som 

den centrale del af Storebælt smeltede frem, lå havspejlet her under det nuværende 

havniveau.  

 

Gradvist faldt havniveauet i undersøgelsesområdet, store dele af det sydlige Kattegat 

område blev tørlagt, og Østersøen blev til en inddæmmet sø. I Storebælt blev der 

ligeledes aflejret lokale søsedimenter. Østersøen blev igen gradvist marint i forbindelse 

med Littorina Transgressionen, hvor Storebælt tærsklen ud for Grenå blev transgrederet 

for omkring 9500 år siden. I forbindelse med den detaljerede beskrivelse i de følgende 

afsnit (5.1.2.2) præsenteres en serie af palæogeografiske kort, der illustrerer udviklingen 

siden gletsjerafsmeltningen. 

 

De råstofmæssige konsekvenser af den Sen- og Postglaciale udvikling er, at der kan 

findes proximale kystdannelser med chance for sand og grus aflejringer i hele Kattegat 

syd undersøgelsesområdet ned til nuværende vanddybder på op til ca. 35 m. Her må der 

forventes kystaflejringer, hvor der har været morfologiske elementer, så som glaciale 

rygge eller ved palæo Storebælts udløbet. I den nordlige del af Storebælt kan der evt. 

findes to generationer af kystdannelser, dels første generation tilhørende det senglaciale 

Yoldia Ishav og dels efter den tidlige Postglaciale regression den 2’ generation i 

forbindelse med Littorina Havets transgressive kystdannelser. 
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Figur 12 Vertikale kysstlinje forskydningskurver i centrale Kattegat og nordlige Storebælt omkring 

Storebælts tærsklen 

5.1.2.2  Senglaciale marine sedimenter (Yngre Yoldia Ishav) 

Da isen smeltede tilbage, lå størstedelen af Danmark over havet på nær Vendsyssel og 
Kattegat, hvis lavere dele var dækket af Yngre Yoldia Ishavet for omkring 18 000 år siden 
(Figur 13).  
 
I takt med Weichsel israndens tilbagesmeltning øgedes udbredelsen af Yngre Yoldia 
Ishavet med aflejring af store mængder marint ler, der generelt findes som dæklag oven 
på de glaciale lag på vanddybder over 30 m (Figur 9 Idealiseret geologisk profil A fra 
nordøst til sydvest fra den dybe del af Kattegat ved Anholt til nord for Storebælt tærsklen 
ud for Djursland. For lokalisering se Figur 8.). Den relative sænkning af havniveauet 
(Kystlinje sænkning) i perioden for 17 000 – 11 500 år siden (Figur 12 Vertikale kysstlinje 
forskydningskurver i centrale Kattegat og nordlige Storebælt omkring Storebælts tærsklen 
) medførte en regression af kystlinjen (Figur 14), som nåede et minimum på -35 m 
omkring 11 500 år før nu (Figur 15).  
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Figur 13 Weichsel gletscherens generelle afsmeltningsfaser blev afbrudt af recessive isfremstød. 

Palæogeografiske kort 18 000 før nu (fra Jensen et al. 2002). 

 

 
Figur 14 Skitse af Weichsel isens tilbagesmeltning for 15 000 år siden i Sen Weichsel (fra  Jensen 

et al. 2002) 
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Figur 15 Laveste senglaciale regressions niveau i Kattagat 11 500 år før nu. (Fra Jensen et al. 

2002). 

 

De palæogeografiske kort fra Kattegats Yngre Yoldia Havs tidlige fase viser (Figur 14 og 

Figur 15), at der teoretisk set har været mulighed for at kystprocesser har eroderet de 

friske glaciale sedimenter og aflejret paraglaciale sand og grus kystaflejringer. Det er ikke 

en teori, som før har været fulgt op af egentlige undersøgelser, men i flere flakdannelser i 

den nordlige del af Storebælt, er der opserveret en seismisk 2 deling af kystsekvenserne, 

som eventuelt kan skyldes at der både har været kystdannelser i den tidlige senglaciale 

Yngre Yoldia Ishavs periode og igen i forbindelse med Littorina Havets holocæne 

transgression af området. I herværende undersøgelse af Fase 1 R5 Moselgrund er 

modellen testet (se afsnit  7.10).   

 

Det senglaciale Yngre Yoldia Ishav ler er primært kortlagt nord for Storebælt udløbet som 

udfyldninger af de dybe blokforkastninger, der har været særdeles aktive i den senglaciale 

periode (Jensen et al 2002). Bloksystemet fremgår tydeligt af Figur 16, der viser den 

sydlige del af Kattegat omkring Anholt, hvor Gyldendal et al. (1993) har kortlagt 

fordelingen af tykkelsen af Yngre Yoldia Ishav ler. Mod syd er aflejringernes udbredelse 

begrænset af det højtliggende glaciale landskab.  

 

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 akustisk semi-transparent 

med parallelle reflektorer (Figur 17), som tilnærmelsesvis følger den underliggende 
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topografi (Jensen et al. 2002). Den øvre afgrænsning er karakteriseret med en erosions 

unkonformitet i niveauet 30 til 50 m under havoverfladen og kan relateres til den hurtige 

havniveaustigning i Holocæn. 

Det generelle parallelle reflektionsmønster antyder en jævn aflejringsrate og lagdelte 

aflejringer. Det draperende udseende indikerer hurtig sedimentation fra suspension og 

stemmer godt overens med rytmisk ændring i kornstørrelse, hvilket er typisk for de 

processer der hersker i et proglacialt miljø (Smith og Ashley, 1985).  

I en boring i Skagerrak har Haugwitz og Wong (1993) identificeret ishavs sedimenter, som 

overlejrer en moræneenhed. Heraf kan det konkluderes, at den marine forbindelse mellem 

Skagerrak og Jyske Rev allerede blev etableret i slutningen af den glaciale periode.  

 
Figur 16 Tykkelsen af Yngre Yoldia Ishavets lerede sedimenter i Kattegat (fra Gyldenholm et al. 

1993) 
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Den relative sænkning af havniveauet (kystlinje sænkning) i perioden for 17 000 – 11 500 

år siden (Figur 12 Vertikale kysstlinje forskydningskurver i centrale Kattegat og nordlige 

Storebælt omkring Storebælts tærsklen 

 medførte en regression af kystlinjen, som nåede et minimum på -35 m omkring 11 500 år 

før nu. På det tidspunkt var størstedelen af undersøgelsesområdet over havniveau frem til 

den efterfølgende holocæne transgression, og kanaler eroderedes ned i den senglaciale 

marine lerflade. Dette har resulteret i en hiatus, hvor der generelt kun har kunnet udvikles 

jordbunde og 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 erosions flade i toppen af den 

glaciomarine enhed (Figur 18). 

 

 
Figur 17 Boomerprofil der viser Yngre Ishav ler parallelle reflektorer med en øvre erosiv 

unkonformitet til marine holocæne kanal og transgressive sedimenter 
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Figur 18 Sparkerprofil syd for Anholt med prækvartære lag dækkert af glaciale sedimenter, 

senglacialt Yngre Yoldia Ishav ler samt tidlig Holocæn transgressions sand, dækket af yngre 

finkornede marine sedimenter. 

 

5.1.2.3  Tidlig holocæne kanaludfyldninger og initiale transgression 

Den senglaciale regression nåede sit minimum på grænsen til den holocæne præboreale 

periode omkring 11 500 år før nu med et minimum på omkring -35 m under nuværende 

havniveau.  
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Dybe kanaler havde skåret sig ned i den sydlige del af Kattegats glaciale og senglaciale 

dannelser, og de første tegn på den efterfølgende holocæne transgression var 

begyndende kanaludfyldninger ofte med sandede og endda grusede sedimenter. 

 

Eksempler på kanaludfyldningerne er fundet i området syd for Anholt og i særdeleshed i 

palæo Storebælt kanalerne (Figur 17 og Figur 11). Der er ingen tvivl om, at der kan være 

sand og grus råstofpotentiale i kanaludfyldningerne, men i reglen er disse sedimenter 

overlejret af finkornede sedimenter repræsenterende de mere recente aflejringsforhold.  

5.1.2.4 Tidlig holocæne druknede kystaflejringer som eksempelvis et estuarie – lagune 

system 

Den sydlige del af Kattegat er et lavvandet overgangsområde ved indgangen til Storebælt. 

På grænsen mellem Yngre Dryas og Præboreal begyndte havniveauet at stige, fordi den 

eustatiske havstigningstakt begyndte at overstige den isostatiske landhævning og et 

estuarie – lagune system blev dannet i den indledende fase af den holocæne 

transgression. 

 

De første seismiske data og boringer, der blev indsamlet, pegede på eksistensen af en 

temmelig simpel barriere kyst med et lagune system bag ved (Figur 20).  

 

 
Figur 19 Detaljeret udsnit af bathymetrisk kort der viser druknet estuarie - barriere lagune system 

ved mundingen af to fossile nedskårne Storebælts kanaler. Boringer og tværprofil (se Figur 23) er 

angivet 
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Figur 20 Boomerprofil på tværs af barriere - lagune system 

 

Dette er beskrevet i Bennike et al. (2000), men supplerende detaljerede dybdedata, som 

blev stillet til rådighed af Farvandsvæsenet viser, at der er bevaret et druknet oddesystem 

ved mundingen af to nedskårede palæo Storebælts kanaler (Figur 21). Disse kanaler 

udmundede i det daværende Kattegat (Figur 19). 

 

På basis af de indsamlede data er det muligt at rekonstruere den geologiske udvikling af 

kystsystemet. I begyndelsen dominerede sandede og grusede sedimenter det 

transgressive kystsystem på nuværende vanddybder af 30 til 35 m (Figur 23 profil a). Som 

tiden gik, udvikledes der gradvist beskyttende sandodder foran flodmundingerne og på 

læsiden af odderne aflejredes lamineret silt og ler (Figur 23 profil b).  

 

Systemet var fuldt udbygget, da transgressionen havde nået et niveau på omkring 28 m 

under nuværende havniveau for ca. 10 500 år siden. På det tidspunkt var den nordligste 

odde en omkring 10 km lang barriere, som beskyttede et stort ler-silt sedimentations 

bassin (Figur 23 profil b og Figur 22). Den fortsatte transgression bevirkede, at barrieren 

gradvis steppede baglæns, og da transgressionsniveauet havde nået 24 m under 

nuværende havniveau, druknede hele systemet. Efter denne hændelse udvikledes der 

nye oddesystemer i kystzonen længere mod syd (Figur 23 Profil C og Figur 22). 
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Figur 21 Boomerprofil med udfyldt kanal af lagune sedimenter og transgressive kystaflejringer 

 

 

 
Figur 22 Palæogeografiske kort der viser oddesystemets backstepping. B: Oddesystemet da 

transgressionen var på omkring 28 m under nuværende havniveau. C: Oddesystemet da 

transgressionen havde nået omkring 24 m under nuværende havniveau.  
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Figur 23 Transgressive udvikling af barriere - lagune systemet.  

A: Initiale transgresssion var domineret af sandede og grusede aflejringer.  

B: Der udvikledes gradvist beskyttende sanddodder, og på læsiden aflejredes lamineret ler og silt. 

Havniveauet var 28 m under nuværende havniveau.  

C: Da transgressionen havde nået 24 m under nuværende havniveau druknede systemet, og der 

udvikledes nye oddesystemer i kystzonen længere mod syd. Palæogeografiske kort se Figur 22 
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Systemet beskrevet ovenfor udviklede sig fra en indledende estuarie fase med 

udstrømning direkte i Kattegat fra de 2 palæo Storebælts floder. Gradvist blev 

flodmundingerne mere beskyttede af det voksende oddesystem, der efterhånden 

udviklede sig til et barriere – lagune system. Vibrationsboringerne fra det beskyttede 

området bag barrieren indeholder finlamineret ler – silt, som peger på lavenergi 

hydrodynamiske forhold med kun en begrænset indflydelse fra floderne og uden 

antydninger af tidevandsbevægelser. 

 

Studier af plante og dyre makrofossiler viser, at lagunens sedimenter indeholder en 

blanding af arter, der levede i forskellige miljøer: i havet, i brakvand, i søer, moser og på 

land. Analyser af foraminiferer indikerer et lavvands marint miljø med stor variation i 

temperatur og saltholdighed forårsaget af ferskvand.    

 

Det omtalte estuarie - lagune system er et godt eksempel på aflejringsforholdene i den 

sydlige del af Kattegat under den tidlige holocæne transgression i intervallet fra omkring 

28 – 24 m under nuværende havniveau. En nøjere gennemgang af det bathymetriske kort 

(Figur 7) viser at netop i dette dybdeinterval findes en del former, der kunne relateres til 

mulige kystdannelser i trekantsområdet mellem Anholt, palæo Storebælts mundingen og 

Lyse Grund. Det formodes, at der kan være mulighed for både at finde transgressive grus 

dannelser og sandede oddedannelser.  

5.1.2.5 Holocæne druknede transgressive kystaflejringer  

Det glaciale landskab i de lavvandede (lavere end 25 m) og kystnære områder er præget 

af moræneaflejringer. Disse har været kildeområde for sandede og grusede druknede kyst 

akkumulationer. Dette palæolandskab druknede successivt under den postglaciale 

havspejlsstigning.  I forbindelse hermed har der gennem flere faser været muligheder for 

kystudviklinger med aflejring af kystdannelser som strandvolde og odder (Figur 24).  

 

Som det fremgår af sedimentkortet (Figur 26) er den arealmæssige udbredelse af 

moræne ganske stor. Kildeområdet for de grusede materialer er, som for sandets 

vedkommende, de højtliggende morænelersområder. På grundlag af det eksisterende 

prøvemateriale af grabprøver og boringer har det været muligt at skelne mellem grusede 

erosions restaflejringer og strandvolds/odde dannelser.  
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Figur 24 Transgressionsniveauet umiddelbart før Storebælts tærsklen blev transgrederet omkring 

9500 år før nu. Bemærk de mange øer og odder med potentiel mulighed for kystaflejringer i Kattegat 

syd området.  

Grus erosionsrest aflejringer 

Erosionsrestsedimenterne er dannet i forbindelse med udvaskning/erosion af moræneler. 

Der er tale om er et blandingssediment bestående af sand, grus og småsten.  

Indholdet af grus (> 2 mm) er i denne sedimenttype 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, som evt. kan findes 

over større sammenhængende områder indenfor vanddybder fra mindre end 10 m til 
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omkring 30 m. Udbredte morænebunds arealer ud for den nordlige del af Djursland er et 

godt bud på den type bund. 

Sandede- og grusede strandvolds- og oddedannelser  

Den gradvise holocæne transgression af den sydlige del af Katttegatområdet har givet 

ophav til dannelse af sand og grus akkumulationer i forbindelse med strandvolds- og/eller 

oddedannelser. Disse sedimenttyper har på aflejringstidspunktet været knyttet til en 

glacial 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. Denne 

sand- og grustype er dokumenteret i en række fællesområder så som Lyse Grund, Mosel 

Grund og Marta Flak.  

 

Det er sandsynligt, at lignende kystdannelser kan genfindes andre steder i den sydlige del 

af Kattegat ud fra den eksisterende viden om kystudviklingen over området i denne 

periode. Ud over de kendte i fællesområderne er der fra seismiske data også tolket 

tilstedeværelsen af kystdannelser andre steder: 

 
 Sydøst for Læsø på skulderen ved overgangen mellem de lavvandede kystnære 

dele og de dybe render på Svensk side.  

 Sydvest for Anholt i et trekantsområde på kanten mod dybere Yoldia Ishavs 
bassiner. 

Desuden er det muligt, at en fornyet detaljeret kortlægning af dele af de gamle 

fællesområder kan afsløre endnu uudnyttede ressourcer. 

5.1.2.6  Subrecent til recent mobilt sand  

Subrecent til recent mobilt sand repræsenterer den yngste aflejringsenhed afsat under 

påvirkning af kraftig bundstrøm og bølger i perioden fra den senere del af midt Holocæn til 

i dag (Figur 10 Stratigrafisk tidsskema for Kattegat syd området. 

 

 

Aflejringerne består af en sandet facies relateret til mobile sandbølger og store 

sandbanker hovedsageligt afsat på 10 – 30 m vanddybde i området mellem Læsø og den 

nordlige del af Storebælt. 

 

De glaciale morænerygge, der opbygger kerneområderne, blev gradvist oversvømmet i 

tidlig Holocæn, og med oversvømmelsen af Storebælt, samt da Østersøen blev marint for 

omkring 7000 år siden, blev der skabt et nyt strømmønster, hvor det er barotrophiske 

strømme i forbindelse med stormsituationer, der præger vandudvekslingen i Østersøen og 

dermed den sydlige del af Kattegat området i dag (Figur 25). En del af de sandede 

områder antages aflejret som kystaflejringer under et lavere havspejlsniveau for senere 

under det stigende havniveau at have fortsat sin progradering. I takt med at hydrografien 

ændrede sig, har sandbankernes ydre form tilpasset sig de nye hydrografiske forhold. 
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Det delvist mobile sandede sediment findes i km store arealer med morfologisk positive 

sandbanke og større sandbølger med en mægtighed på flere meter.  

 

Der er en klar relation mellem de aktivt vandrende bundformer og det nuværende 

hydrografiske miljø domineret af den nordgående strøm langs Jyllands Østkyst med 

kraftige bundstrømme og bølgepåvirkning i specielt stormvejrsituationer (Figur 25).   

Det subrecente til recente mobile sand er dokumenteret som fin til mellemkornet sand 

råstofressource ved Hals Barre syd vest for Læsø. Tilsvarende ressourcer må forventes at 

kunne findes i den vestlige del af Kattegat nord for Djursland. 

 

 
Figur 25 Nutidige strømningsmønstre i Nordsøen og I Kattegat (Gyllencreutz et al. 2006). 
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5.1.3 Kortlagte overfladesedimenter Kattegat og nordlige Storebælt regionen 
Med baggrund i undersøgelserne omtalt i afsnit 3 samt andet arkivmateriale fra GEUS er 

der blevet produceret et generelt havbunds overfladesedimentkort (Hermansen og Jensen 

2000). Til brug for Kattegat syd undersøgelserne har ovennævnte kort dannet baggrund 

for sammenstilling af overfladesedimentkortet præsenteret i Figur 26. 

 

Af overfladesedimentkortet fremgår det, at der er blottet jævnt fordelte moræneaflejringer 

på havbunden. Der er sandsynligvis tale om Weichsel moræne. Moræneområderne er 

omkranset af store områder tolket som sandbund, hvilket kan dække over meget tynde 

lag sand på morænen eller op til flere meter tykke druknede fossile kystdannelser, som 

oftest ligger som lædannelser på kanten af morænebakkerne. 

 

Moræneområderne vil ofte være eroderet i toppen og et tyndt, gruset og dårligt sorteret 

residuallag er typisk, men smeltevands sand og grus sedimenter kan ligeledes danne 

havbunden i moræneområderne. Der er positive indikationer for dette i Storebælt øst for 

Samsø og ud for Nordsjællands kysten. 

 

Nord for Sjælland kan man desuden observere vinduer af senglacialt Yngre Yoldia Ishavs 

ler, der stikker igennem de yngre sedimenter og reelt funger som erosions residualbund. 

 

Storebælts regionen og kanalerne ud mod de dybere dele af Kattegat, indeholder store 

arealer med sandet dynd. Det er som regel ikke råstofrelevante områder, men i enkelte 

tilfælde kunne der findes et tyndt lagt finkornet sediment over fossile grovkornede 

kanaludfyldninger. Et tilsvarende område findes fra udløbet af Mariager fjord med retning 

mod nordøst, ligeledes repræsenterende kanaludfyldning fra den seneste del af Holocæn. 

 

I den dybeste centrale del af Kattegat syd undersøgelsesområdet på vanddybder over 40 

m er der aflejret dynd med meget begrænset indhold af finkornet sand. 
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Figur 26 Overfladesedimentkort dækkende Kattegat Syd - Storebælt nord regionen, dybdekurver 

angivet med rødt 5m interval (Fra Hermansen og Jensen. 2000). 
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5.1.4 Generel havbundsgeologi i Kattegat og nordlige Storebælt regionen 
omsat til potentielle råstoftyper 

Den gennemgåede geologiske udvikling giver mulighed for en række råstof 

forekomsttyper hvoraf den ældste type er smeltevandssand og grus aflejret foran den 

afsmeltende isrand. Denne type aflejringer er imidlertid kun en mulighed i Storebælt og 

langs nordkysten af Sjælland (R4 Hesselø Bugt, R5 Moselgrund og R6 Sams syd) da 

området længere nord på var havdækket og der blev aflejret lerede ishavssedimenter. I 

den senglaciale periode lige efter afsmeltningen var havniveauet relativt højt, hvilket giver 

mulighed for tilstedeværelse af senglaciale kyst sand og grus aflejringer igen koncentreret 

i nordlige del af Storebælt og Sjællands nordkyst svarende til råstofområderne (R4 

Hesselø Bugt og R5 Moselgrund). Gradvist faldt havniveauet og nåede et minimum 

omkring 30m under nuværrende havniveau for omkring 11.500 år siden. På det tidspunkt 

var der mulighed for aflejring af sand og grus i kanaldannelser, som råstofmæssigt er 

relevant i ressourceområde R3 Anholt syd. I den tidlige del af Holocæn begyndte 

havniveauet at stige og de tidligste kystdannelser på vanddybder mellem 20 og 30m er 

potentielle råstofressourceområder i R1 Læsø syd, R2 Gjerrild nord, R3 Anholt syd, R4 

Hesselø Bugt og R5 Moselgrund. Gradvist frem til vore dage transgrederede Littorina 

havet de lavvandede del af Kattegat og det nordlige Storebælt hvor fossile kystdannelser 

er yderst relevante potentielle sand og grus ressourcer i R1 Læsø syd, R2 Gjerrild nord, 

R3 Anholt syd, R4 Hesselø Bugt og R5 Moselgrund og R6 Samsø syd. Subrecente til 

recente mere eller mindre mobile sandaflejringer findes hovedsagelig i forbindelse med di 

fossile kystdannelser og indgår sammen med dem i ressourcevurderingerne. 

 

5.1.5 Generel havbundsgeologi i Kattegat og nordlige Storebælt regionen 
omsat til substrat- og naturtyper 

Den geologiske udvikling i Kattegat og Nordlige Storebælt har været altafgørende for 

dannelse af de nutidige substrat- og naturtyper. 

 

Området bærer i højeste grad præg af den sidste istids afsluttende afsmeltning, som 

foregik i ryk med dannelse af randmoræne strøg, hvor isen har stået stille i længere 

perioder eller endda har bevæget sig lidt frem og skudt morænemateriale op i volde. Alle 

de registrerede områder domineret af substrattyperne 4, 3 og i nogen grad også 2 kan 

således henføres til områder med morænebund, der ofte som druknede 

randmorænestrøg fremtræder som lavvandede stenrev. Som omtalt tidligere var store 

dele af Kattegat dækket af et ishav i den første fase af afsmeltningsperioden, hvilket har 

givet ophav til aflejring af siltede og lerede sedimenter som evt. med et tyndt sanddække 

fremtræder som mulige type 1c mønstret sand med ler. Transgressions periodens 

sandede fossile kystaflejringer og subrecent til recent mobilisering af disse sandlag giver 

ophav til tilstedeværelsen af substrattype 1b sand. Som oftest ligger sandlagene dog som 

kiler op ad de glaciale morænelers rygge og kan som sådanne ikke klassificeres som 

naturtype 1110 sandbanker. Nord for Djursland findes der imidlertid en række meget flade 
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adskillige km lange og brede sandbanker kan tolkes som 1110 sandbanker. I de dybere 

og eller roligere dele af Kattagat og Storebælt  er der igennem en længere del af Holocæn 

aflejret dynd som giver ophav til substrattype 1a blødbund. 

 

5.1.6 Boblerevenes geologiske historie 
Skagerrak og den nordlige del af Kattegat har gennemlevet en bemærkelsesværdig 

geologisk historie, som har afgørende betydning for nutidens boblerev på havbunden. 

Som det fremgår af Figur 27 er der nær den Jyske Kattegat kyst op til 200m tykke 

Pleistocæne istidsaflejringer, oven på det dybere liggende grundfjeld. Istidsaflejringerne 

tynder imidlertid ud i en nordlig retning, for at mangle helt ved den Svenske vestkyst. 

Dette er i modsætning til de tynde øverste sand lag (Holocæne) ved Jylland, som i den 

centrale del af Kattegat gradvist stiger i mægtighed til omkring 200m.  

Figur 27 Geologisk profil over det nordlige Kattegat. NE er tæt på, Sverige.  Se figur 2. 

 

Tykkelsen af istidsaflejringerne er vigtig i forhold til dannelsen af Boblerev, idet den gas 

der siver ud ved havbunden og danner kalksøjler eller sammenhængende skorper 

stammer fra de ældre dele (Eem mellemistiden). Dette betyder at der kun dannes 

Boblerev, hvor vi har udsivende ”Eem” gas. De yngre istidsaflejringer ligger imidlertid 

normalt som et låg på Eem lagene og kun hvor gletscheren har skubbet jordlagene op i 

isrands volde eller flager, er der mulighed for, at gassen kan komme til overfladen, som 

fokuserede strømme igennem sprækker eller porøse lag. I praksis betyder det at 

Boblerevene dannes, hvor de ældre istidsaflejringer ligger tæt ved havbunden. Ser man 

nærmere på dannelsen af kalksøjlerne består de af kalkcementeret sandsten, der 

oprindeligt er dannet i de øverste ca. 30cm af havbunden ved oxidation af en del af den 

methangas, der siver ud. Kalksøjlerne er således blevet gradvist opbygget i takt med at 

det øvre sandlag, hvori kalkdannelsen er sket, er blevet eroderet væk. Ovenstående 

komplicerede årsagssammenhæng betyder at Boblerevene findes i begrænsede områder 

i Kattegat, men det har vist sig at Eem aflejringerne strækker sig helt ud til Gule Rev 

området i Nordsøen, hvor der ligeledes er fundet kalksøjler. GEUS har, i forbindelse med 
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et EU projekt (Metrol) foretaget en generel kortlægning af methan i den danske havbund 

ved hjælp af akustiske opmålinger (Figur 28). Disse undersøgelser viser, at de tykke 

Holocæne sandlag i Kattegat og Skagerrak indeholder jævnt fordelt yngre gas. I disse 

områder vil oxidationen foregå nede i sedimentet, uden dannelse af kalkcementeret 

sandsten. Dette betyder at områderne med jævnt fordelt methan i sedimentet kan bruges 

som udelukkelses-kriterium for dannelse af kalksøjlerne. 

Figur 28 Gas i havbunden (gul-beige-orange områder) og koraller (trekanter)  

 

Da isen for sidste gang smeltede væk fra Kattegat området, var havet lokalt op til 70m 

over nutidigt havniveu, men for ca. 10.000 år siden var havniveauet faldet til mellem 10- 

og 30m under nuværende havniveau. Det betyder, at de samme israns morænevolde, 

som der senere er dannet kalksøjler omkring, i mange tilfælde blev til øer i havet, hvor 

kystprocesser dannede stenede strandvolde og erosion dannede områder med 

brolægninger af blokke. Havstigning i perioden 10.000 til 5.000 år siden har gradvist 

eroderet morænebunden på sin vej.  Desuden er der aflejret sand i læ af istidsbankerne 

og det ligger i dag i mange tilfælde som druknede systemer, der ikke deltager i den 

nuværende sedimenttransport. I hele perioden har der været en nordgående strøm i 

Nordsøen (Jyllandsstrømmen), som har transporteret sand rundt om Skagen og ind i 

Kattegat og som gradvist har aflejret den tykke sandpude i den nordøstlige del af 

Kattegat. Ud over sand består denne pude af dyndet organisk materiale, der giver ophav 

til den jævnt fordelte gas i sedimentet.  
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I de sidste 5.000 år har der været et mindre havniveau fald i området, hvilket i høj grad 

har medvirket til erosion i sandområderne og dermed fremerodering af kalksøjlerne. 

Konklusionen af den geologiske udvikling er: 

 
 Boblerevene dannes af gas fra Eem sedimenter 

 Boblerevs gassen trænger kun op, hvor der findes sprækker eller porøse istidslag  

 Delvist bort eroderede sandlag oven på moræne er ligeledes en betingelse for 
dannelse af boblerev 

 Områder domineret af yngre (Holocæn) gas, har ikke Boblerev 

5.1.6.1  De geologiske undersøgelser af boblerev 

Opdagelsen af Boblerevene er en speciel historie, der understreger den tætte tilknytning 

til den geologiske historie. I slutningen af 1980’erne opdagede sportsdykkere et 

enestående undersøisk landskab på 10 – 12m dybde omkring Hirsholmene i det nordlige 

Kattegat. Landskabet består af sandstensformationer, hvorpå der lever et rigt og 

farvestrålende plante og dyreliv ( Figur 29). Lokale fiskere har gennem årtier fået dele af 

sandstenen i deres net, hvor den har forårsaget en del ravage. Derfor er positionerne 

blevet markeret på søkortene, med et K der står for koral pga. forekomsten af farverige 

dyr på den grå kalksten. 

 

 

 



Marin råstof- og naturtypekortlægning i Kattegat, Storebæltsregionen og vestlige Østersø, 2011 

 

68 

 

 

Figur 29 Boblerev. Akvarel på basis af videooptagelser. Søjlerne er bla. karakteristiske for området 

omkring Hirsholmene, mens de skorpeformede strukturer i venstre side er mere almindelige i 

farvandet omkring Læsø. 

 

Med støtte fra Skov- og Naturstyrelsen, indsamledes informationer fra lokale fiskere og 

der udarbejdedes på grundlag heraf et kort over udbredelsen af sandstensformationer i 

det nordlige Kattegat (Muff Hansen, 1988). Kortet var ledsaget af en kort beskrivelse af de 

forskellige lokaliteter. 

 

I forbindelse med marinbiologiske undersøgelser af Boblerevene udført af Marinbiologisk 

Laboratorium KU (Jensen et al, 1992), foretog det daværende DGU en detaljeret 

kortlægning af Boblerev og gasudslip ved Hirsholmene (Laier et al., 1991). Resultatet af 

kortlægningen, der blev udført med forskelligt akustisk udstyr, har påvist sammenhængen 

mellem gasudslip og sandstensformationer vha. isotopanalyser, der viser at 

karbonatcementen må være dannet ved oxidation af en del af den methan gas, der siver 

ud af havbunden. 

 

Methan findes i store områder af Kattegat, Figur 28, og udbredelsen af gas er blevet 

kortlagt ud fra shallow seismiske målinger, Figur 30, i forbindelse med EU projektet 

METROL.  
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Figur 30 Shallow seismiske linier. Sorte liner (GEUS), grå linier (Göteborgs Universitet og Geomar, 

Kiel). 

 

Kulstof-14 dateringer af methan og karbonat cement har vist at sandstensformationerne 

kun dannes i de områder, hvor ældre Pleistocæn gas siver ud af havbunden (Dando et al,, 

1992), mens de ikke findes i de store områder med yngre gas (Laier et al., 1996). Årsagen 

hertil er, at methan i sidstnævnte områder oxideres fuldstændig i 1-3 m under havbunden.  

 

Pleistocæn gas siver op i områder, hvor den sidste istids gletschere har deformeret 

tidligere marine aflejringer rig på organisk stof, således at de i dag befinder sig tæt under 

havbunden (Laier, 2003).  

5.2 Centrale og sydlige Storebælts område  

Det central og sydlige Storebælts område strækker sig fra Samsø i nord til Vejsnæs Flak i 

syd. Henholdsvis syd for Samsø og på Vejsnæs Flak findes der råstof 

undersøgelsesområder og på en del af de mellemliggende grunde findes der Habitat 

naturtype undersøgelsesområder. 

5.2.1 Bundtopografi 
Storebælts dybe kanaler er de vigtigste morfologiske elementer, med vanddybder på op til 

over 40 m, medens reminiscenserne af tværgående randmorænestrøg udgør de positive 

morfologiske elementer i området. 

 

Skagerrak

20 km
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Oversigtskortet (Figur 31) viser fordelingen af undersøgelsesområder der med hensyn til 

habitat undersøgelsesområdernes generelt set er stenrev på moræneflakkene, medens 

råstofområderne repræsenterer lavvandede flakområder bestående af sandede og 

grusede kystdannelser, der ligger på kanterne af det druknede glaciale landskab. 

 

 

 
Figur 31 Bathymetrisk oversigtskort Storebælt syd med angivelse af Habitatnaturtyper og Råstof 

undersøgelsesområder 

5.2.2 Geologiske forhold 
Den geologiske model fra den nordlige del af Storebælt (Figur 10 og Figur 11) illustrerer 

ligeledes sedimentationen i den sydlige del af Storebælt. Som supplement for det sydlige 

område omkring Vejsnæs Flak, inddrages nye undersøgelser fra den sydlige del af 



Marin råstof- og naturtypekortlægning i Kattegat, Storebæltsregionen og vestlige Østersø, 2011 

 

71 

 

Lillebælt (Bennike og Jensen 2011), hvor et typeprofil (Figur 32) viser den sen og 

postglaciale udvikling i området.   

 
Figur 32 Dybdeforhold i Lillebælt med angivelse af undersøgelsesprofil (Bennike og Jensen 2011) 

 

 

 
Figur 33 Sedimentekkolod profil og tilhørende tolkning af havbundssedimenterne i sydlige del af 

Lillebælt (Bennike og Jensen 2011) 

 

Moræne og smeltevandssedimenter findes i de dybere dele af bæltet, aflejret under sidste 

glaciation og deglaciation af regionen. Lokalt er disse sedimenter overlejret af senglaciale 

ler til finsand aflejringer sandsynligvis afsat i den vestligste del af den Baltiske Issø. I de 

dybere dele af Lillebælt afløses de senglaciale sedimenter af Holocæne organisk rige 
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gytje og tørve aflejringer, som lokalt kan repræsenterer tilgroning af et bassin der 

efterfølgende på ny blev omdannet til en sø med aflejring af kalkgytje i den centrale del og 

kyst sand i de marginale kystområder. Gradvist afløstes ferskvandssedimenterne af 

marine aflejringer i takt med den marine transgression af området. 

 

På basis af kulstof 14 dateringer har det været muligt at rekonstruere 

kystniveauændringerne i de sidste 12 000 år, hvoraf det fremgår at man må forvente en 

glidende overgang fra sø sedimenter til marine sedimenter, med mulighed for sand og 

grus råstoffer, der repræsenterer en udvikling fra ferskvands kystaflejringer til marine 

kystaflejringer i dybde intervallet 10 – 15 m under nuværende havniveau.  

 

 
Figur 34 Kurve som viser kystniveauændringerne i den sydlige del af Lillebælt i Holocæn. Grøn: sø 

fasen, rød: brakvandsfasen og blå marine fase. Ka: 10000 år. 

5.2.3 Generel havbundsgeologi i centrale og sydlige Storebælts område 
omsat til potentielle råstoftyper 

Den gennemgåede geologiske udvikling giver mulighed for en række råstof 

forekomsttyper hvoraf den ældste type er smeltevandsaflejringer fra tidligere istider, som 

er skudt op i flager i forbindelse med den sidste istid. 

Smeltevandssand og grus aflejret foran den afsmeltende isrand og i kanalerer ligeledes 

en mulighed. Som vist i foregående afsnit har der inden Littorina havets transgression af 

området, været søfaser, hvor der har været mulighed for ferskvands kystdannelser, som 

kan være råstofmæssigt interessant f.eks. ved R7 Vejsnæs og som ligeledes kan udgøre 

de nederste dele af de senere transgressive marine Littorina Havs kystdannelser i R6 

Samsø syd, R7 Vejsnæs Flak og R8 Gulstav Flak.  
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5.2.4 Generel havbundsgeologi centrale og sydlige Storebælts område omsat 
til substrat- og naturtyper 

Den geologiske udvikling i Storebælt regionen har været altafgørende for dannelse af de 

nutidige substrat- og naturtyper. 

 

Området bærer i højeste grad præg af den sidste istids afsluttende afsmeltning, som 

foregik i ryk med dannelse af randmoræne strøg, hvor isen har stået stille i længere 

perioder eller endda har bevæget sig lidt frem og skudt morænemateriale op i volde. Alle 

de registrerede områder domineret af substrattyperne 4, 3 og i nogen grad også 2 kan 

således henføres til områder med morænebund, der ofte som druknede 

randmorænestrøg fremtræder som lavvandede stenrev. Som omtalt tidligere var store 

dele storebælt dækket af lokale søer i den første fase af Holocæn, hvilket har givet ophav 

til aflejring af siltede og lerede sedimenter som evt. med et tyndt sanddække fremtræder 

som mulige type 1c mønstret sand med ler. Transgressions periodens sandede fossile 

kystaflejringer og subrecent til recent mobilisering af disse sandlag giver ophav til 

tilstedeværelsen af substrattype 1b sand. Som oftest ligger sandlagene dog som kiler op 

ad de glaciale morænelers rygge og kan som sådanne ikke klassificeres som naturtype 

1110 sandbanker. Et specielt tilfælde af type 1c sand er remobilisering af fossile 

kystdannelser i forbindelse med de kraftige indstrømninger, som finder sted igennem 

Storebælt i forbindelse med visse stormsituationer og som er ophav til dannelsen af 

sandwaves med 50 til 100m bølgeafstand og 1 – 2m bølgehøjde. 

5.3 Østersøen ved Bornholm 

 

Området strækker sig fra Rønne Banke – Adler Grund i syd til Davids banke og 

Ertholmene i nord, hvor der er foretaget undersøgelser af områdets typiske habitat typer.   
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Figur 35 Bathymetrisk oversigtskort Østersøen ved bornholm med angivelse af Habitatnaturtyper  

5.3.1 Bundtopografi 

Rønne Banke – Adler Grund, samt Bakkrbrædt området strækker sig, syd for Bornholm, 

som en omkring 60km lang NØ-SW gående ryg med typiske vanddybder på 12 til 20m . 

Medens Davids Banke og Ertholmene repræsenterer mindre lavvandede rev dannelser 

nord for Bornholm, omgivet af Bornholmer Bassinet, som i den centrale del, har 

vanddybder på over 100m. 

5.3.2 Geologiske forhold 

På basis af eksisterende råstofundersøgelser (Nielsen et al. 2004) er Rønne Banke – 

Adler Grund området beskrevet, som bestående af prækvartær der i den nordøstlige del 

af Rønnne Banke består af Mesozopisk sand (nedre Jura til nedre Kridt), medens den 

sydvestlige del består af øvre Kridt kalksten. Prækvartæret er generelt dækket af få meter 

moræne, som i den central del af Rønne Banke viser glacialtektoniske strukturer, der 

indikerer at gletsjeren har deformeret lagene, medens flydemoræne findes i lavninger 

(moræneudbredelse se Figur 36). Efter deglaciationen af Bornholms området dannedes 

den Baltiske Issø, med et lokalt kystlinje nivaeu omkring 9 m højere end i dag, hvilket gav 

ophav til aflejring af lamineret issø ler på havbunden, specielt fokuseret i 

bassinområderne.  
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Da den Baltiske Issø blev dræneret for ca. 12.000 år siden faldt vandstanden 25 m og 

Rønne Banke – Adler Grund området blev tørlagt. Gradvist udvikledes en ny søfase, 

Ancylus Søen, som nåede sit maksimum for omkring 10.400 år siden, med et kystniveau 

ca. 23m under det nuværende. Ancylus Søens sandede kystdannelser på den sydlige og 

østlige rand af Rønne Banke - Adler Grund repræsenterer de nederste lag i et kompliceret 

kystsand kile system, som blev afbrudt ved dræneringen af Ancylus søen og genoptaget i 

forbindelse med den efterfølgende Littorina Hav transgression. I dag er det synlige bevis 

på den komplicerede kystudvikling gemt i de meget udbredte sand dannelser på øst og 

sydsiden af Rønne Banke - Adler Grund (Figur 36 og Figur 37).      

 

 
Figur 36 Overfladesediment kort dækkende Rønne Banke – Adler Grund området. (Nielsen et al. 

2004). 
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Figur 37 Tolket Boomer seismik eksempel 526367. For lokalisering se Figur 36. 

 

Nord for Bornholm udgøres prækvartæret af granitiske grundfjeldsbjergarter, som danner 

de central dele af flakdannelserne Davids Banke og Ertholmene. Tynde rester af stenede 

moræne er de eneste tegn på rester fra de glaciale perioder, medens sandede, lerede og 

dyndede sedimenter gradvist dækker havbunden på vanddybder over 40 til 50 m. 

 

5.3.3 Generel havbundsgeologi i Østersøen ved Bornholm omsat til substrat- 
og naturtyper 

Tilstedeværelsen af prækvartære bjergarter blottet på havbunden gør Bornholms området 

specielt i forhold til de øvrige områder. Ikke blot med hensyn til geologien men ligeledes 

med hensyn til substrat- og naturtyper, idet granitisk grundfjeld præger Na 16 Davids 

Banke og Na 18 Ertholmene hvor grundfjeldet generelt kan repræsentere substrattype 4 til 

3 og fremstå som stenrev medens substrattype 2 er relateret til moræne og issø ler der 

fremstår som hård lerbund med sten. Syd for bornholm er de prækvartære lag 

hovedsagelig sandsten som ligeledes fremstår som hård bund klassificeret som 

substrattype 4 og 3. Generelt gælder det at dynd aflejres på større vanddybder og giver 

ophav til substrattype 1a blød bund. 
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6.1 Klassifikation 

6.1.1 Bundsubstrattyper 
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 det daværende BLST m.m. 
På baggrund af den geofysiske kortlægning med sidescan sonar, seismik samt de 
biologiske verifikationspunkter udført med grab og ROV, er den nuværende klassifikation 
af substrattyper defineret og fastlagt i forbindelse med Marin råstof- og 
naturtypekortlægning i Skagerak, Kattegat og Vestlige Østersø, 2011, og er godkendt af 
By- og Landskabsstyrelsen. I kortlægningen er bundsubstratet inddelt i seks forskellige 
klasser. I den sammenhæng skal det nævnes at der for en række områder er indarbejdet 
blåmuslinger og hestemuslinger som en selvstændig substrattype (biogene rev). 
 
1a. Blødbund: Homogen siltet sandbund eller dynd, hvor bunden ikke er dynamisk 
påvirket, og hvor sedimentet består af silt og siltet sand eller dynd.  
 
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. Denne substrattype kan 
også have varierende indslag af skaller og grus. 
 
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 strømstriber. 
 

2. Sand, grus og småsten samt bestrøning (< 10 %) med sten > 10 cm: Meget 
varierende substrattype, domineret af sand og groft sand med varierende mængder af 
grus og småsten samt 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 større sten > 10 cm.  
 

3. Sand, grus og småsten samt bestrøning (10 - 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).  
 

4. Sten dækkende >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.  

6 Bearbejdning og tolkning af data 
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6.1.2 Naturtyper 
De biologiske observationer er gennemført ved analyse af optagne videosekvenser fra de 
enkelte stationer optaget med ROV. Kvalitativ indsamling ved hjælp af dykker var 
uhensigtsmæssigt pga. omfanget af undersøgelser samt den store vanddybbe på en 
række lokaliteter. Der blev desuden indsamlet bundprøver til bestemmelse af infauna. 
Herudfra er den dominerende flora og fauna identificeret og naturtyper associeret til de 
forskellige bundsubstrattyper er bestemt og kortlagt. De enkelte flora- og faunasamfund 
knyttet til de enkelte substrattyper kan dog i modsætning til substratet, være meget 
forskellige fra område til område. Det skyldes, at der er en række andre faktorer udover 
substratet, der påvirker sammensætningen af biologiske elementer. Det skal bemærkes, 
at der med betegnelsen ”naturtype” henvises til biologiske elementer der kendetegner 
kortlagte naturtyper og er således ikke sammenligneligt med de udfra habitatdirektivet 
udpegede naturtyper. Habitatdirektivets naturtyper vil i de kommende afsnit bliver 
refereret med deres udpegnings nummer i parentes, f.eks. naturtype ”rev” (1170).   
 
I kortlægningen er naturtyperne inddelt i syv forskellige klasser. 
 
Naturtype 1a relateret til blødbund (substrattype 1a) 
 
Naturtype 1b relateret til sand (substrattype 1b) 
 
Naturtype 1c relateret til mønstret sandet bund med ler (substrattype 1c) 
 

Naturtype 2 relateret til sand, grus og småsten samt bestrøning (< 10 %) med sten > 10 
cm (substrattype 2) 
 

Naturtype 3 relateret til sand, grus og småsten samt bestrøning (10 - 25 %) med sten > 
10 cm (substrattype 3) 
 

Naturtype 4 relateret til sten dækkende >25 % (substrattype 4) 
 
Naturtype Boblerev relateret til områder med boblerev 
 

6.1.2.1  Natura 2000 definitioner 

For at sikre en fælles forståelse af forpligtelserne i habitatdirektivet offshore blev der i 

2003 nedsat en arbejdsgruppe under EU’s Habitat Komité, 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 udgav i 2007 ”Guidelines – NATURA 2000 Network in 

the Marine Environment. Application of the Habitat and Birds Directive”. Her præsenteres 

en opdatering af marine habitaters definitioner indeholdende 8 naturtyper listet i Annex 1 i 

Habitatdirektivet. I Danmark er forpligtigelserne forbundet med Habitatdirektivet, 

indarbejdet i lovgivningen via Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 om 

udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af 

visse arter samt den tilhørende vejledning fra juni 2011. Kriterier for gunstig 

bevaringsstatus for de 8 marine naturtyper i Danmark er beskrevet i Dahl et al. (2005) og 
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senere yderligere beskrevet i ”Udkast til udpegning af marine naturtypebeskrivelser” som 

er Bilag 7 til udbud for ”Marin naturtypekortlægning i indre danske farvande, 2012”.  

 

Ud af de i habitatdirektivet listede naturtyper, er tre relevante for den danske del af 

Kattegat, Storebælt og vestlige Østersø og dermed for det nærværende projekt. 

Efterfølgende er der desuden blevet inkluderet biogene rev under 1170 Rev, i en række 

områder. 

 

 Sandbanker med lavvandet vedvarende dække af havvand (1110). 

 

 Rev (Hårdbundsarealer) i form af stenede og biogene formationer, der hæver sig 

over havbunden (1170). I nærværende projekt er der i de undersøgte områder 

alene identificeret stenrev inden for naturtypen 1170-rev, hvorfor benævnelsen 

stenrev i rapporten, herunder figurer, dækker naturtypen 1170 rev. For 5 

Natura2000 områder er der ud over egentlige stenrev, blevet inkluderet en række 

mindre områder med biogene rev i form af områder med høj dækning af 

blåmuslinger eller hestemuslinger. Disse områder med biogene rev kan forefindes 

på en række forskellige substrattyper. 

 

 Undersøiske formationer forårsaget af udstrømmende gas (boblerev) (1180). 

 

 

Sandbanker med lavvandet vedvarende dække af havvand (1110) 

Sandbanker er topografiske elementer i havet i form af opragende eller forhøjede dele af 

havbunden, som hovedsagelig er omgivet af dybere vand, hvis top er dækket af 

vanddybder på op til 20 meter, og som ikke blottes ved lavvande. De består hovedsagelig 

af sandede sedimenter, men andre kornstørrelser i form af mudder, grus eller store sten 

kan også være tilstede på en sandbanke. De har ofte en afrundet eller aflang form, men 

kan også have uregelmæssige former, fx i form af revler. Deres sider kan strække sig ned 

på dybere vand end 20 meter. Områder med mudder, grus eller større sten på en banke 

hører med til typen, sålænge der hovedsagelig findes dyr og planter knyttet til sandbund 

på arealet, også selvom der kun er tale om et tyndt lag sand på et hårdere underlag af fx 

ler. Sandbanker er ofte uden makrofytbevoksning, men kan især i de indre farvande være 

bevokset med vandplanter som fx ålegræs. Sandbanker kan træffes tæt på kysten i 

forbindelse med f.eks. revledannelser eller som mere permanente banker længere fra 

kysten.  
 

Karakteristiske plantearter er smalbladet, almindelig og dværg-bændeltang, langstilket og 

almindelig havgræs, stor, stilket og krybende vandkrans, børstebladet og hjertebladet 

vandaks samt kransnålalger (fx Tolypella nidifica, Lamprothamnium papulosum, Chara 

aspera, C. baltica, C. canescens, C. connivens, C. horrida og C. tomentosa). 

Karakteristiske dyrearter er sandbundslevende fisk, børsteorme, krebsdyr,  koraldyr, 

muslinger og pighude i form af fiskene sandgrævling (= havtobis og kysttobis (Ammodytes 
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spp.)), stribet og plettet fløjfisk (Callionymus lyra og C. maculatus), sandkutling, lerkutling 

og spættet kutling (Pomatoschistus spp.), lille fjæsing (Echiichtys vipera), rødspætte 

(Pleuronectes platessa), ising (Limanda limanda), skrubbe (Platichthys flesus), stor 

næbsnog (Nerophis ophidion), havbørsteormene Scoloplos armiger, Pygospio elegans, 

Nereis diversicolor og Travisia sp., muslingerne østersømusling (Macoma balthica), alm. 

sandmusling (Mya arenaria), alm. og brakvandshjertemusling (Cerastoderma edule og C. 

lamarcki), samt krebsdyrene hestereje (Crangon crangon) og østersøkrebs (Saduria 

entomon). Naturtypen er ofte vigtig for fouragering og rast for mange arter af fugle som 

f.eks. lommer og sortænder eller er opvækstområde for fisk, ligesom den også benyttes af 

sæler og hvaler.  

 

Naturtypen forekommer almindeligt i de danske farvande, både i Nordsøen, Østersøen og 

de indre farvande.  

 

Opragende bund kan enten være på ”søkorts-skala” eller på mere lokal skala. Søkorts-

skala gælder områder, som detaljerede dybdekort viser har lavere vand end omgivende 

hav – fx som de navngivne fiskerbanker, men også mindre unavngivne grunde m.v.. 

Opragende bund på lokal skala gælder revler og sandribber, som uden at være synligt på 

dybdekort, alligevel kan erkendes at hæve sig over havbunden. 

 

Sandbanker adskilles fra type 1170 rev, som også er opragende dele af havbunden, ud 

fra hvilken type bund, dyr og planter, der findes. Disse to typer kan også forekomme i 

mosaik. I tvivlstilfælde i områder, der præges af en blanding af stabilt hårdt substrat med 

karakteristiske arter for rev, og sandet bund med karakteristiske arter for sandbanker, må 

man derfor vurdere den relative fordeling af typerne udfra fordelingen af substrat eller 

karakteristiske arter. Generelt skal delarealer for at leve op til typen ”præges af” typens 

substrat eller karakteristiske arter, ved at disse elementer fylder mere end andre slags 

bund eller arter karakteristiske for andre naturtyper. I en mosaik af tre-fire slags 

substrattyper – fx sten, grus, sand og mudder – kan en af typerne præge delarealet ved at 

forekomme på 25 – 33 % af bunden. Det er således kun i tilfældet med to typer i blanding, 

at 50% er et relevant kriterium. 

 

Sandbanker kan findes i tilknytning til type 1140, mudder- og sandflader blottet ved ebbe, 

men kun hvis de blottede mudder- og sandflader er topografisk adskilt fra sandbanken 

ved dybere vand imellem de to typer. Hvis derimod bunden stiger jævnt op mod de 

blottede mudder- og sandflader, anses området ikke for en banke, og de permanent 

vanddækkede dele således heller ikke for type 1110. Hvis man ikke har bedre data for 

laveste lavvande, kan man udenfor Vadehavet skille mellem type 1110 og 1140 ved en 

vanddybde over ”toppen” på 1 meter, og i Vadehavet ved 2 meters dybde, idet lavere 

vanddybder jævnligt forventes blottet ved lavvande, og dermed ikke er type 1110 

sandbanke. 
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Sandbanker, som ligger i type 1130 flodmundinger og 1150 laguner er som regel små og 

opfattes som en del af variationsbredden for disse typer. De henføres derfor ikke til type 

1110 sandbanker, mens sandbanker, som ligger i bugter og vige, kan være af større 

betydning og henføres til type 1110 sandbanker i stedet for til type 1160 bugter og vige, 

hvis der vurderes at være behov for specifikke forvaltningstiltag. 

 

Afgrænsning af en sandbanke mod omgivende sandbund går der, hvor det ikke længere 

kan erkendes, at der er tale om en opragende del af havbunden. Hvis der ikke er en 

oplagt og tydelig grænse medtages til sandbanken skrånende bund indtil den dybde, som 

andre steder på banken har de tætteste dybdekurver, dvs stejlest hældning, mens dybere 

dele med fladere hældninger ikke omfattes. Sandbund op mod land omfattes ikke af 

typen, idet der skal være tale om en banke i topografisk forstand, hvor toppen altid er 

vanddækket. Nær land kan revledannelser dog være omfattet, hvis de opfylder kriterierne 

om ikke at være blottet ved lavvande, rage op over den omgivende havbund og 

hovedsagelig være omgivet af dybere vand. 

I kortlægningen af sandbanker er der i rapporten taget udgangspunkt i substrattype 1b og 

2 samt at der er lagt et minimumsareal på 0,5 ha til grund. 

 
Rev (1170) 

Rev er områder i havet med hårde kompakte substrater på fast eller blød bund, som rager 

op fra havbunden på dybt eller lavt vand, således at revet er topografisk distinkt ved at 

adskille sig og rage op fra den omgivende havbund. Revets hårde substrat kan være 

enten af biologisk oprindelse - fx levende eller døde muslingeskaller - eller være af 

geologisk oprindelse - f.eks. sten, kridt eller andet hårdt materiale. Revet kan eventuelt 

være blottet ved ebbe. Rev kan rumme en zonering af forskellige bundtilknyttede samfund 

af alger og dyr foruden konkretioner og koraldannelser. Arealer med hårdt substrat 

dækket af et tyndt lag mobilt sediment, f.eks. sand, klassificeres som type 1170 rev, 

sålænge der hovedsagelig findes dyr og planter knyttet til hård bund på arealet. En række 

forskellige topografiske dannelser under vandet medtages som type 1170 rev, f.eks.: 

Hydrotermiske habitater, lodrette klippevægge, stendynger, vandrette klippehylder, 

overhængende sten, søjler, rygge, toppe, skrånende eller flad klippe, kampestens- og 

stenrev. Som regel er der tale om sten, som er større end 64 mm i diameter. Eksempler 

på biogene 1170 rev er muslingebanker dannet af østers, blåmuslinger eller 

hestemuslinger. 

 

Variationer i bl.a. saltholdighed og dybde giver de enkelte rev en stor variation af dyr og 

planter, som ofte er helt forskellig fra andre, selv nærliggende rev. Især den faldende 

saltholdighed ned gennem de danske farvande fra Kattegat over til Østerøen omkring 

Bornholm, er årsag til, at dyre- og plantelivet er meget forskelligt fra rev til rev. 

 

Karakteristiske arter for rev omfatter planter og dyr listet i de to følgende afsnit. Det 

latinske navn, som fremgår af EU's Interpretation Manual, er angivet før listen af danske 
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arter tilhørende det latinske taksonomiske niveau. Fx er alle arter indenfor slægten Fucus 

karakteristiske arter, ligesom alle arter indenfor ordenen Ceramiales.  

 

Karakteristiske arter af planter er en række arter af havalger, herunder brunalger, rødalger 

og grønalger (nogle af arterne vokser på bladene af andre slags tang): Fucus: blæretang, 

savtang, langfrugtet og lav klørtang; Laminaria: fingertang, sukkertang og palmetang; 

Cystoseira:  korntang; Corallinaceae: koralalge, skorpeformede kalkrødalger, koralgaffel, 

stenbladalge, koralskorpealge, kalkhindealge, kalkskorpealge, kalkpletalge; Ceramiceae: 

vingetang, arter af havpryd, korssky, arter af rødsky og klotang, skeletbusk, rødfjer, 

havdun, fjertang, vintersky, sporekædesky, pudderkvastalge; Rhodomelaceae: 

juletræsalge, tandtang, pebertang, arter af ledtang, mørkfjer, ulvehaletang; Ceramiales: 

dusktang, havlyng, tungeblad og arter af ribbeblad; Dictyotales: bændelalge; Siphonales: 

plysalge, polygontråd; Siphonocladales: derbesiaalge.  

 

Karakteristiske arter af dyr er nedennævnte revdannende eller -levende havbørsteorme, 

muslinger, koldtvandskoraller, havsvampe, søanemoner, mosdyr, polypdyr, søpunge, 

rurer, krebsdyr og fisk. De danske navne på dyrene følger ”Stenrev - havets oaser” 

udgivet af DMU/GAD i 2003. Polychaeta i form af  kalkrørsorme: trekantorm, 

posthornsorm, Sabellaria spp., Serpula spp.; Bivalvia: hestemusling, blåmusling, 

vandremusling, østers, sadeløsters; Koldtvandskoraller: Lophelia pertusa; Havsvampe: 

brødkrummesvamp; Anthozoa/Cnidaria: dødningehånd, sønellike, stor søanemone; 

Bryozoa: glat og pigget hindemosdyr; Hydroider: cyprespolyp, grenet rørpolyp, lang 

klokkepolyp; Ascidia: stikkelsbærsøpung, stor lædersøpung; Cirripedia: stor rur, skæv rur, 

scalpellum; Crustacea: stankelbenskrabbe, skeletkrebs, taskekrabbe, hummer, stor 

troldhummer; Fisk: torsk, havkarusse, savgylte, berggylte, toplettet kutling, tangspræl, 

snippe, almindelig tangnål, stenbider, almindelig ulk, hårhvarre og ringbug. 

 

Afgrænsning af et rev mod omgivende havbund går der, hvor det ikke længere kan 

erkendes, at der er tale om en opragende del af havbunden, eller hvor der ikke længere er 

præg af hårdt bundsubstrat. Opragende bund kan enten være på ”søkorts-skala” eller på 

mere lokal skala. Søkorts-skala gælder områder, som detaljerede dybdekort viser har 

lavere vand end omgivende hav – fx som lavt vand, som rager ud fra land som klassiske 

rev, hvor skibe kan grundstøde. Opragende bund på lokal skala gælder hårdt geologisk 

eller biologisk materiale, som uden at være synligt på dybdekort, alligevel ved fx side-scan 

undersøgelser eller anden teknik, kan erkendes at hæve sig over havbunden. For biogene 

1170 rev, fx muslingebanker, hæver strukturen sig ofte gradvis og måske kun 20-30 cm, 

således at kriteriet om opragende bund ikke er så relevant, som for andre typer rev.  

 

Rev adskilles fra type 1110 sandbanker, som også er opragende dele af havbunden, ud 

fra hvilken type bund, dyr og planter, der findes. Disse to typer kan også forekomme i 

mosaik. I tvivlstilfælde i områder, der rummer en blanding af stabilt hårdt substrat med 

karakteristiske arter for rev, og sandet bund med karakteristiske arter for sandbanker, må 



Marin råstof- og naturtypekortlægning i Kattegat, Storebæltsregionen og vestlige Østersø, 2011 

 

83 

 

man derfor vurdere den relative fordeling af typerne udfra fordelingen af substrat eller 

karakteristiske arter. Generelt skal delarealer for at leve op til typen ”præges af” typens 

substrat eller karakteristiske arter, ved at disse elementer fylder mere end andre slags 

bund eller arter karakteristiske for andre naturtyper. I en mosaik af tre-fire slags 

substrattyper – fx sten, grus, sand og mudder – kan en af typerne præge delarealet ved at 

forekomme på 25 – 33 % af bunden. Det er således kun i tilfældet med to typer i blanding, 

at 50% er et relevant kriterium. 

 

Rev, som ligger i type 1150 laguner er som regel små og opfattes som en del af 

variationsbredden for denne type. De henføres derfor ikke til type 1170 rev, mens rev, 

som ligger i type 1130 flodmundinger og 1160 bugter og vige, kan være af større 
betydning og i så fald henføres til type 1170 rev. 
 
I modsætning til sandbanker, type 1110, kan rev findes helt ind til land og være 
tørlagt ved ebbe, oftest som muslingebanker på vadeflader i Vadehavet eller i 
tilknytning til klint- eller klippekyster af type 1230. Det kan også være i tilknytning 
til havgrotter, type 8330. 
 
I de danske farvande findes en lang række rev fra Nordsøen over det nordlige 
Kattegat og ned gennem bælterne til Østersøen omkring Bornholm. 
I kortlægningen af rev er der i rapporten taget udgangspunkt i substrattype 4 og 
substrattype 3, når substrattype 3 grænser op til substrattype 4. Desuden er der 
efterfølgende medtaget en række mindre områder med 1170 biogene rev som 
punkter med en begrænset udbredelse (50 m i diameter) i 5 Natura2000 områder. 
 

Boblerev (1180) 

Boblerev udgøres af sandstensplader, -flader eller op til 4 meter høje søjler, som er 

opstået ved sammenkitning af sand med en karbonatholdig cement som følge af mikrobiel 

iltning af fremsivende gas - især methan. Dannelserne rummer rør og huller som med 

mellemrum frigiver bobler med gasser. Methanen kommer sandsynligvis fra 

mikroorganismers nedbrydning af fossilt plantemateriale.  

 

Der skelnes mellem to undertyper af type 1180, nemlig boblerev i snæver forstand og 

tilsvarende karbonatdannelser i ”pockmarks”. Førstnævnte rummer en zonering af diverse 

bundlevende samfund af alger og/eller invertebrater specielt tilpassede til hårde bundtyper 

afvigende fra den omgivende havbund. Biodiversiteten øges endvidere af dyr, som søger 

beskyttelse i boblerevets mange hulheder. Boblerev kan være udformet på forskellig vis, 

fx som lodrette søjler, overhængende eller med lagdelte bladagtige strukturer og talrige 

huler.  

 

Den anden undertype af 1180 kan findes i ”pockmarks”, som dog så vidt vides ikke findes 

i danske farvande. ”Pockmarks” er op til 45 meter dybe og få hundrede meter brede 
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forsænkninger i havbund bestående af blødt sediment. Ikke alle pockmarks er forårsaget 

af fremsivende gasser, og af dem, som er, indeholder mange ikke væsentlige 

karbonatstrukturer og er i så fald ikke omfattet af type 1180. Hvor der findes 

karbonatstrukturer i pockmarks består deres dyresamfund af hårdbunds invertebrat 

specialister til forskel fra de (oftest) mudderbundssamfund, der findes udenom. 

Diversiteten af dyr i samfundet på den mudrede skråning omkring ”pockmarks” kan også 

være høj. 

 

Karakteristiske arter af planter er følgende arter af alger: fingertang, sukkertang, 

palmetang, blæretang, savtang, langfrugtet og lav klørtang; korntang; koralalge, 

skorpeformede kalkrødalger, koralgaffel, stenbladalge, koralskorpealge, kalkhindealge, 

kalkskorpealge, kalkpletalge, vingetang, arter af havpryd, korssky, arter af rødsky og 

klotang, skeletbusk, rødfjer, havdun, fjertang, vintersky, sporekædesky, pudderkvastalge, 

juletræsalge, tandtang, pebertang, arter af ledtang, mørkfjer, ulvehaletang, dusktang, 

havlyng, tungeblad og arter af ribbeblad, bændelalge; 

 

Karakteristiske arter af dyr er nedennævnte havsvampe, koraldyr, havbørsteorme, 

bløddyr, krebsdyr og pighuder: boresvamp (Cliona celata); almindelig søanemone 

(Metridium senile), stor søanemone (Tealia felina), dødningehånd (Alcyonium 

digitatum);trekantorm (Pomatoceros triqueter), havbørsteormene Dodocaceria concharum 

og Polycirrus norwegicus; muslingen Kellia suborbicularis; sneglene Cingula striata, 

Alvania punctura, Rissoa albella, Rissoa parva; krebsdyrene Porcellana longicornis og 

taskekrabbe (Cancer pagurus) samt slangestjernen Ophiotrix fragilis. Derudover bruger 

talrige fiskearter boblerevene. 

 

Naturtypen findes spredt i det nordlige Kattegat og i den danske del af Skagerak og 

dækker ret små arealer. 

 

Boblerev kan bl.a. træffes på eller i tilknytning til sandbanker, type 1110, og rev, type 

1170. 

 

6.1.3 EUNIS klassifikation 
Det europæiske habitat klassifikationssystem (EUNIS) er et hierarkisk system, som 

klassificerer habitater i henhold til de karakteristiske elementer i det biotiske miljø og et 

sæt af abiotiske faktorer, der påvirker struktureringen og sammensætningen af de 

biologiske samfund. 

 

De laveste niveauer af EUINS systemet (niveau 1-3) er hovedsageligt identificeret ved 

abiotiske miljøfaktorer, mens niveau 4, og højere niveauer er kendetegnet ved en 

kombination af biotiske og abiotiske deskriptorer. EUNIS som spænder over både det 

marine og det terrestriske miljø, blev udviklet af The Joint National Conservation 

Committee (JNCC) på basis af en lignende marine klassifikation der anvendes til marine 
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habitater klassificering af Storbritannien og Irland. Systemet blev udvidet til at omfatte 

marine habitater i de europæiske farvande, herunder Middelhavet (fra Barcelona-

konventionen), det nordøstlige Atlanterhav (OSPAR-konventionen), og Østersøen 

(HELCOM-konventionen). For så vidt angår Østersøen, blev EUNIS klassifikationen 

baseret på HELCOM’s Røde Liste over Biotoper [1] (HELCOM RedList1998), der blev 

overført direkte til EUNIS uden væsentlige ændringer [2] (HELCOM 1/2010). 

 

EUSeaMap projektet [3] (EUSeaMap report2011) vedtog EUNIS klassifikationen og dens 

rumlige applikationer i modellering af bred skala habitater for de europæiske farvande. 

Projektets modellering er udført med en teknik, som tidligere initiativer (UKSeaMap 2006, 

BALANCE 2007, og MESH 2008) har benyttet.  Denne teknik anerkender den 

grundlæggende indflydelse af de fysiske miljøparametre på de økologiske karakteristikker 

i regionen. Således kan man kortlægge miljøparametrene på en integreret måde og med 

held bruge disse til at producere relevante kort [4] (Connors et al 2006). 

 

Teknikken anvender adskillige variabler der præsenteres i geografisk refererede lag, som 

kan kombineres til frembringelse af et meningsfuldt modelleret output. Lagene som 

benyttes til at modellere EUSeaMap bentiske habitater er: 

 Sedimentkort. 

 De biologiske zoner eller dybde zoner (herunder den fotiske zone). 

 Energiforhold på havbunden. 

 Østersøen saltlinitet blev brugt som en ekstra variabel (lag). 

Disse lag blev klassificeret svarede til EUNIS niveau 3. Specifikke tærskler blev brugt i 

klassificeringen, som blev defineret enten fra litteraturen, ekspertvurderinger eller fra test 

med feltdata. 

Defineringen af tærsklernes værdier var en stor udfordring i EUSeaMap projektet, da de 

skal beskrive korrekte bentiske habitater. På grundlag af saltindhold blev Østersøregionen 

adskilt fra Kattegat og Skagerrak. En tærskel på 18psu (ppt) blev brugt til at adskille de 

marine vande fra det baltiske brakvand. Kattegat og Skagerrak blev modelleret med 

Nordsø og Atlanterhavs modellen, mens resten af Østersøen blev modelleret separat. 

Den Nordsø Atlantiske del af Kattegat er i >18psu regimet og er kaldt (poly) i figurerne. 

Det Baltiske salinitets regime er opdelt i 4 klasser: Oligohaline <4.5 psu, Mesohaline1: 

4.5-7.5psu, Mesohaline2: 7.5-11psu, and Mesohaline3: 11-18psu. Disse klasser er kaldt 

henholdsvis meso 1, 2 og 3 I de forskellige figurer. 

 

De miljømæssige lag blev inddelt i følgende: 

 Sedimenttyperne blev opdelt efter en modificeret Folk klassifikation i seks klasser, 

mudder og sandet mudder, sand og mudret sand, blandet sediment, groft 

sediment, sten og moræne. 

 De biologiske zoner blev opdelt i: infralittorale zone, circalittoral zone, og dyb 

circalittoral zone. 
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 Energiniveauerne på havbunden blev opdelt i tre klasser: lav, moderat og høj 

energi. 

 

Da den nuværende EUNIS klassificering ikke helt opfylder Østersøens habitat distribution, 

blev en ny undersøgelse foretaget i 2010 [5] (Sofia et al 2010) med henblik på at definere 

biotop klassificeringen for Østersøregionen. Resultatet var at EUNIS koder og 

terminologier blev vedtaget for klassificeringen. Disse koder er brugt i dette nuværende 

arbejde til at klassificere Natura 2000 områderne og råstof områder som blev kortlagt i 

2011. Tabel 4 viser EUNIS koderne, foreløbige habitater navne og farve koderne, der 

benyttes i kortlægningen. 

EUNIS 
Code 

proposed 
EUNIS 
number EUNIS Name (after EUSeaMap) 

Colour 
Code 

Original 
EUNIS 
number original name 

111 A5.33 infralittoral mud, low energy, poly G3 A2.31 

Polychaete/bivalve-
dominated mid estuarine 
mud shores 

112 A5.33 infralittoral mud, moderate energy, poly G5 A2.31 

Polychaete/bivalve-
dominated mid estuarine 
mud shores 

121 A5.35 circalittoral mud, low energy, poly H6 A2.3 Littoral mud 

122 A5.35 circalittoral mud, moderate energy, poly I7 A2.3 Littoral mud 

131 A5.37 deep circalittoral mud, low energy, poly G4 A2.3 Littoral mud 

132 A5.37 deep circalittoral mud, moderate energy, poly G8 A2.3 Littoral mud 

133 A5.37 deep circalittoral mud, high energy, poly H9 A2.3 Littoral mud 

1114 AD.33 infralittoral mud, low energy, meso III N7 A2.3 Littoral mud 

1124 AD.32 infralittoral mud, moderate energy, meso III I10 A2.3 Littoral mud 

1214 AF.3 circalittoral mud, low energy, meso III N10 A2.3 Littoral mud 

1233 AF.3 circalittoral mud, high energy, meso II G11 A2.3 Littoral mud 

1334 AH.3 deep circalittoral mud, high energy, meso III H12 A2.3 Littoral mud 

211 A5.23 infralittoral sand, low energy, poly E3 A2.2 Littoral sand and muddy sand

212 A5.23 infralittoral sand, moderate energy, poly F4 A2.2 Littoral sand and muddy sand

213 A5.23 infralittoral sand, high energy, poly E5 A2.2 Littoral sand and muddy sand

221 A5.25 circalittoral sand, low energy, poly F6 A2.2 Littoral sand and muddy sand

222 A5.25 circalittoral sand, moderate energy, poly E7 A2.2 Littoral sand and muddy sand

223 A5.25 circalittoral sand, high energy, poly F8 A2.2 Littoral sand and muddy sand

231 A5.27 deep circalittoral sand, low energy, poly E16 A2.2 Littoral sand and muddy sand

232 A5.27 deep circalittoral sand, moderate energy, poly E9 A2.2 Littoral sand and muddy sand

233 A5.27 deep circalittoral sand, high energy, poly F10 A2.2 Littoral sand and muddy sand

2114 AD.23 infralittoral sand, low energy, meso III N4 A2.2 Littoral sand and muddy sand

2121 AD.22 infralittoral sand, moderate energy, oligohaline E11 A2.2 Littoral sand and muddy sand

2124 AD.22 infralittoral sand, moderate energy, meso  III F12 A2.2 Littoral sand and muddy sand

2133 AD.21 infralittoral sand, high energy, meso  II E13 A2.2 Littoral sand and muddy sand

2214 AF.2 circalittoral sand, low energy, meso III M8 A2.2 Littoral sand and muddy sand

2233 AF.2 circalittoral sand, high energy, meso II F14 A2.2 Littoral sand and muddy sand

2334 AH.2 deep circalittoral sand, high energy, meso III E15 A2.2 Littoral sand and muddy sand
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3124 AD.42 
infralittoral mixed sediments, moderate energy, 
meso III D9 A2.4 Littoral mixed sediments 

411 A5.13 
infralittoral coarse grained sediments, low 
energy, poly B2 A2.1 Littoral coarse sediments 

412 A5.13 
infralittoral coarse grained sediments, moderate 
energy, poly B4 A2.1 Littoral coarse sediments 

413 A5.13 
infralittoral coarse grained sediments, high 
energy, poly C4 A2.1 Littoral coarse sediments 

421 A5.14 
circalittoral coarse grained sediments, low 
energy, poly D6 A2.1 Littoral coarse sediments 

422 A5.14 
circalittoral coarse grained sediments, moderate 
energy, poly D4 A2.1 Littoral coarse sediments 

423 A5.14 
circalittoral coarse grained sediments, high 
energy, poly B7 A2.1 Littoral coarse sediments 

431 A5.15 
deep circalittoral coarse grained sediments, low 
energy, poly C12 A2.1 Littoral coarse sediments 

432 A5.15 
deep circalittoral coarse grained 
sediments,moderate energy, poly C7 A2.1 Littoral coarse sediments 

433 A5.15 
deep circalittoral coarse grained sediments, high 
energy, poly D7 A2.1 Littoral coarse sediments 

4114 AD.13 
infralittoral coarse grained sediments, low 
energy, meso III M5 A2.1 Littoral coarse sediments 

4121 AD.12 
infralittoral coarse grained sediments, moderate 
energy, oligohaline B10 A2.1 Littoral coarse sediments 

4124 AD.12 
infralittoral coarse grained sediments, moderate 
energy, meso III C10 A2.1 Littoral coarse sediments 

4133 AD.11 
infralittoral coarse grained sediments, high 
energy, meso II D10 A2.1 Littoral coarse sediments 

4214 AF.1 
circalittoral coarse grained sediments, low 
energy, meso III M15 A2.1 Littoral coarse sediments 

4224 AF.1 
circalittoral coarse grained sediments, moderate 
energy, meso III B13 A2.1 Littoral coarse sediments 

4233 AF.1 
circalittoral coarse grained sediments, high 
energy, meso II C13 A2.1 Littoral coarse sediments 

4334 AH.1 
deep circalittoral coarse grained sediments, high 
energy, meso III D13 A2.1 Littoral coarse sediments 

511, 611 

Low 
energy 
infralittoral 
mixed 
hard 
sediments infralittoral till, low energy, poly K5 

A1.3, 
A3 

Low energy littoral rock, 
Infralittoral rock and other 
hard substrata 

512, 612 

Moderate 
energy 
infralittoral 
mixed 
hard 
sediments infralittoral till, moderate energy, poly K3 

A1.2, 
A3 

Moderate energy littoral rock, 
Infralittoral rock and other 
hard substrata  

513, 613 

High 
energy 
infralittoral 
mixed 
hard 
sediments infralittoral till, high energy, poly J4 

A1.1, 
A3 

High energy littoral rock, 
Infralittoral rock and other 
hard substrata 

522, 622 

Moderate 
energy 
circalittoral 
mixed 
hard 
sediments circalittoral till, moderate energy, poly J10 A4.2 

atlantic and mediterrainean 
moderate energy circalittoral 
rock 

523, 623 

High 
energy 
circalittoral 
mixed 
hard 
sediments circalittoral till, high energy, poly K12 A4.1 

atlantic and mediterrainean 
high energy circalittoral rock 

531, 631 
Deep 
circalittoral deep circalittoral till, low energy, poly M12 A1 

Littoral rock and other hard 
substrata  
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mixed 
hard 
sediments 

532 

Deep 
circalittoral 
mixed 
hard 
sediments deep circalittoral till, moderate energy, poly J14 A1 

Littoral rock and other hard 
substrata  

5114, 
6114 AC.23 infralittoral till, low energy, meso III O4 A3 

Infralittoral rock and other 
hard substrata 

5121, 
6121 AC.22 infralitoral till, moderate energy, oligohaline K6 

A1.2, 
A3 

Moderate energy littoral rock, 
Infralittoral rock and other 
hard substrata  

5124, 
6124 AC.22 infralitoral till, moderate energy, meso III J7 

A1.2, 
A3 

Moderate energy littoral rock 
,Infralittoral rock and other 
hard substrata 

5133, 
6133 AC.21 infralittoral till, high energy, meso II K9 

A1.1, 
A3 

High energy littoral rock, 
Infralittoral rock and other 
hard substrata 

5224, 
6224 AE.2 circalittoral till, moderate energy, meso III J13 A4.2 

atlantic and mediterrainean 
moderate energy circalittoral 
rock 

5233, 
6233 AE.2 circalittoral till, high energy, meso II K14 A4.1 

atlantic and mediterrainean 
high energy circalittoral rock 

5334, 
6334 AG.2 deep circalittoral till, high energy, meso III J15 A1 

Littoral rock and other hard 
substrata  

 

Tabel 4 EUNIS klassificering af Østersøens habitat distribution 

 

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/JPG 
digitale tolkede kortbilag i A1 papirformat. 

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 A2. og A3 kortbilagene. 

6.2.2 Dybdeforhold 
De korrigerede bathymetriske data fra henholdsvis fase 1 og fase 2 (se afsnit 4.3) 
fremstår som XYZ data, der er importeret i Mapinfo GIS format.  
  
På grund af den meget varierede sejllinje gridafstanden er det besluttet ikke at levere 
fulddækkende grid på kortbilagene, men derimod er der ved hjælp af griddings 
programmet Vertical Mapper produceret gridning i et bælte langs sejllinjerne som det ses 
på A4 bilagene. 
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6.2.3 Råstofressourcekort i Fase 1 
De indsamlede shallowseismiske SGY data fra Fase 1 råstofområderne, blev indlæst i 
Landmarks Geographix tolke program. Tolkningen af data viste, at de overfladenære sand 
og grus råstoffer typisk kan præsenteres på to kort, dels omfattende forekomster afsat i 
forbindelse med den Holocæne marine Littorina transgression gennem de sidste ca. 8000 
år og dels forekomster af ældre sand og grusforekomster afsat før den Littorina 
transgression, enten som senglaciale til tidlig Holocæne kystaflejringer eller som 
smeltevandsaflejringer i forbindelse med Weichsel isens afsmeltning fra området. 
 
Den seismiske datakvalitet og de geologiske enheder er dokumenteret dels ved seismiske 
eksempler i E bilagene og ved vibrocore sedimentbeskrivelser i F bilagene. 
 
Relevante tolkede horisonter blev trukket fra hinanden i geograbhix og XYZ tykkelses filer 
blev produceret for de to råstofkort. XYZ filerne er importeret i MapInfo GIS format. På 
grund af sejllinje gridafstanden på mindst 1km 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. 200 m bælte langs 
sejllinjerne.  

6.2.4 Bundsubstrattypekort 
Båd i fase 1 og fase 2 blev der indsamlet en kombination af sidescan sonar og Chirp data, 
som danner baggrund for den akustiske tolkning af bundsubstrattyper. Sidescan XTF 
filerne blev processeret, og der blev produceret geotif filer (pixel opløsning 0,5 m og range 
på i størrelsesordenen 200 m), som kunne indlæses i Mapinfo med henblik på 
arealtolkning kombineret med detaljeret tolkning af sidescan data og chirp data ved 
genafspilning af data i Ises 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 
sidescan 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 sidescan 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 A3 kortbilagene, 
mens bundsubstrattypekortene er præsenteret i A6 kortbilagene. 
 
På grund af den meget varierende sejllinje gridafstanden, er det besluttet kun at lave 
fulddækkende grid på den lave del af revene, medens der ikke at levere fulddækkende 
grid i de dybere områder på A6 bundsubstrat kortbilagene. Her er bundsubstrattyperne 
derimod digitaliseret i Mapinfo i et ca. 200 m bælte langs sejllinjerne svarende til den 
omtrentlige range af sidescan data. Derved opnås en visuel præsentation af datatæthed 
og konfidensniveauet af data. 
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6.2.5 Naturtypekort 
Bundsubstrattypekortene kombineret med morfologiske overvejelser fra dybdedata har 
dannet baggrund for tolkningen af habitatdirektivets naturtyper, hvis klassifikation er 
beskrevet i afsnit 6.1.2.  
 
Finpudsningen af klasser og arealfordeling blev udført ved at sammenholde sidescan 
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 sidescan 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 A3 kortbilagene, 
medens bundsubstrattypekortene er præsenteret i A6 kortbilagene. 
 
På grund af den meget varierende sejllinje gridafstanden, er det besluttet kun at lave 
fulddækkende grid på den lave del af revene, medens der ikke at levere fulddækkende 
grid i de dybere områder på A7 naturtype kortbilagene. Her er naturtyperne derimod 
digitaliseret i Mapinfo i et ca. 200 m bælte langs sejllinjerne svarende til den omtrentlige 
range af sidescan data. Derved opnås en visuel præsentation af datatæthed og 
konfidensniveauet af data. 

6.2.6 Menneskelige aktiviteter 
Tolkningen af kombinerede sidescan 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. Trawlmærkeområderne kan sammenlignes med 
oplysninger fra fiskeriet om vigtige tobistrawlområder. 
 
Trawlmærketyperne er vist på sidescan sonar eksempler i D bilagene, kombineret med en 
samling substrattypeeksempler ligeledes i D bilagene. 
 
Baggrundsdata i form af sejllinjer og bundverifikationspunkter fremgår af A3 kortbilagene, 
medens de menneskelige aktiviteter er præsenteret på A8 kortbilagene. 
 
På grund af den meget varierende sejllinje gridafstanden, er det besluttet kun at lave 
fulddækkende grid på den lave del af revene, medens der ikke at levere fulddækkende 
grid i de dybere områder på A8 menneskelig aktivitet kortbilagene. Her er menneskelige 
aktiviteter derimod digitaliseret i Mapinfo i et ca. 200 m bælte langs sejllinjerne svarende 
til den omtrentlige range af sidescan data. Derved opnås en visuel præsentation af 
datatæthed og konfidensniveauet af data. 
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6.2.7 EUNIS-kort 
Bundsubstrattypekortene kombineret med morfologiske overvejelser fra dybdedata, 
generelle oplysninger om dybden af den fotiske zone, samt de detaljerede oplysninger om 
arter og biodiversitet, danner basis for 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 sidescan 
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 sidescan 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 A3 kortbilagene, 
mens EUNIS-kortene er præsenteret i A9 kortbilagene. 
 
På grund af den meget varierende sejllinje gridafstanden, er det besluttet kun at lave 
fulddækkende grid på den lave del af revene, medens der ikke at levere fulddækkende 
grid i de dybere områder på A9 EUNIS kortbilagene. Her er EUNIS typerne derimod 
digitaliseret i Mapinfo i et ca. 200 m bælte langs sejllinjerne svarende til den omtrentlige 
range af sidescan data. Derved opnås en visuel præsentation af datatæthed og 
konfidensniveauet af data. 
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7.1 Fase 1 R1 Læsø syd databaggrund  

Området dækker et areal på ca. 230 km2 og er placeret øst og sydøst for Læsø, på 

kanten mellem de dybere områder i det centrale Kattegat og de lavvandede områder syd 

for Læsø, på vanddybder mellem 10 og 35 m (Figur 38). 

 

Ifølge den geologiske model er der mulighed for tilstedeværelse af druknede sandede 

kystaflejringer langs med kanten, på vanddybder mellem 10 og 25 m. 

 

Der findes et mindre eksisterende indvindingsområde i den nordligste del af 

undersøgelsesområdet og dele af området er dækket af eksisterende Natura 2000 

områder. 

 

Der er kun få eksisterende seismiske linjer i den sydlige del af området. De indikerer at 

der er sand i området.  

 

Det sejlede grid er placeret med et øst-vest grid med ca. 2 km afstand og 2 nord - syd 

forbindingslinjer. De druknede kystaflejringer forventes i den nordlige del generelt at 

findes langs med kanten og derfor anses et 2 km grid at være tilstrækkeligt til verifikation. 

I den sydlige del er der på et plateau mulighed for tilstedeværelsen af sandflader.  

 

Som det fremgår af kilometer opgørelsen (Tabel 1) er der sejlet et linje net på 280 km, 

hvilket skyldes det meget aflange undersøgelsesområde.  

7.2 Fase 1 R1 Læsø syd morfologi og geologi 

Surveyområdet ligger på den vestlige kant af det lavvandede område, som strækker sig 

syd på fra Læsø. Det lavvandede område består hovedsagelig af glaciale sedimenter 

(moræne eller ishavs ler), der på den østlige kant overlejres af Holocænt marint oprindelig 

kystsand, i en kile der strækker sig fra øst for Læsø og mere end 30km mod sydøst. De 

sandede kile sedimenter ligger på vanddybder mellem ca. 5 m og 25 m (sparkerprofil B 

Figur 41 og vibrocore R1_07), med en gradvis finere kornstørrelse mod øst, der på 

vanddybder over 25 m hovedsagelig består af finkornet sand og dynd. Af sparkerprofil B 

(Figur 41) fremgår det desuden at der i sandkilen findes en unkonformitet i ca. 20m 

dybde, hvorunder der findes en prograderende enhed, som er tolket til at repræsentere 

lavstand kyst sand fra tidlig Holocæn, hvor palæokystlinjen lå på dette niveau. Lavstands 

kystsedimenterne er kortlagt som en enhed for sig selv, kaldet slope sand på råstofkortet 

(Figur 44).                

7 Resultater af fase 1 – råstofkortlægning 
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 I den nordligste del af undersøgelsesområdet, ligger de marine flakdannelser omkring 

glaciale flakdannelser og de proximale dele består hovedsagelig af mellem til groft sand 

(sparkerprofil A Figur 40 og vibrocore R1_01, R1_02 og R1_03).   

I den sydligste del af undersøgelsesområdet er et relativt fladt glacialt landskab delvist 

overlejret af et Holocænt marint, få meter tykt sand lag (sparkerprofil C Figur 42).   

 

 
Figur 38 Læsø syd bathymetri, seismiske survey linjer, vibrocore positioner (røde punkter), rov-

video inspektionspunkter (blå punkter) rov-video inspektionspunkter med prøvetagning (sorte stjerne 

punkter). 
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Figur 39 Læsø syd overfladesedimenter og placering af vibrationsboringer (røde punkter), rov-

videodyk (blå punkter) og rov-videodyk med prøvetagning (Sorte stjerner). Placeringen af seismik 

eksemplerne A, B og C er angivet.  
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Figur 40 Sparker profil A i den nordlige del af Læsø syd (placering se Figur 39), som viser marin 

flakudbygning ved vibroboring F_R1_001, F_R1_002 og F_R1_003. (Bilag F_R1_001  - ). 

 

 
Figur 41 Sparker profil B I den central del af Læsø syd(placering se Figur 39), som viser tidlig 

Holocæn lavstands kystkile der er overlejret af Yngre Holocæne marin sand kile. 

 

 
Figur 42 Sparker profil C, i den sydlige del af af Læsø Syd (placering se Figur 39), som viser 

Holocæn marin sandlag over moræne. 
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7.3 Råstoffer i R1 undersøgelsesområdet 
 

I forbindelse med råstofkortlægningen af Læsø Syd har det været nødvendigt at opdele 

ressourceområderne på 2 kort, dels kile sand og dels de øvrige sandressourcer, da der er 

et vist overlap af ressourceområderne.  

 

I den nordligste del af undersøgelsesområdet findes der et mindre indvindingsområde 

medens resten af Læsø Syd ikke benyttes til råstofindvinding.    

7.3.1 Yngre Holocæne marine sand kile ressourceområder  

Sand kile ressourceområdernes geologiske baggrund er beskrevet i det foregående afsnit 

og beliggenheden på østranden af det glaciale Læsø plateau bevirker at kilesandet (Figur 

41) ligger, som en mere end 30 km lang og op til et par kilometer bred ressource (Figur 

43), der som regel har en mægtighed på i størrelsesordenen 2 – 5m, men lokalt kan 

komme op på 16m’s tykkelse. En samlet vurdering af ressourcen ved gridning af de 

kortlagte tykkelser er selvfølgelig behæftet med stor usikkerhed, men et overslag på 

volumen er i størrelsesordenen 310 mio. m3 og kornstørrelsesanalyser af 

vibrationsboringerne (Bilag F_R1_04, F_R1_05, F_R1_06, F_R1_07 og F_R1_08) viser, 

at der hovedsagelig er tale om finkornet sand, som i den nordlige del kan indeholde op til 

50 % mellemkornet sand. En mere detaljeret kortlægning af kornstørrelsesfordelingen vil 

kræve yderligere undersøgelser. 

7.3.2 Holocæne slope sand og øvrige Holocæne sand ressourceområder 

Ud over den store forekomst af kile sand omtalt i det foregående afsnit, findes der en 

række ressourcer, hvoraf slope sandet er den største forekomst (Figur 44). Slope sandet 

underlejrer delvist kilesandet og repræsenterer kystsand aflejret da havniveauet var 

omkring 20 m lavere end i dag. Udbredelsen af slope sandet er i store træk en østlig 

parallelforskydning af kile sandet på ca. 1,5 km og findes på vanddybder mellem 20 og 25 

m. Kornstørrelserne må forventes at være sammenlignelige med kile sandet, hvilket vil 

sige fin til mellemkornet sand. En volumenberegning viser at der ligeledes er tale om 

betydelige mængder, i størrelsesordenen 300 mio. m3.  

 

I den nordligste del af undersøgelsesområdet findes der et eksisterende 

indvindingsområde se Figur 44, og de seismiske profiler (se sparker profil A Figur 40) 

viser tydelige prograderende reflektorer, der tyder på tilstedeværelsen af forholdsvis 

proksimale kystaflejringer, der kunne være grovere end de hidtil beskrevne 

ressourceområder. Vibrationsboringerne Bilag F_R1_001, F_R1_002 og F_R1_003 viser 

at kornstørrelsen er mellemkornet sand med varierende indhold af finkornet sand. En 

volumenberegning viser tilstedeværelsen af i størrelsesordenen 90 mio. m3. Det må 

forventes at detaljerede undersøgelser i de proximale dele af ressourcen vil kunne 

blotlægge også områder med groft sand og evt. grus. 
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I den sydligste del af undersøgelsesområdet er moræneplateauet overlejret af 2 – 4m 

Holocænt marint sand, der volumenmæssigt udgør i størrelsesordenen 40 mio. m3 og som 

må forventes at være fin til mellemkornet sand. 

 

 
Figur 43 Kortlagte yngre Holocæne marine sand kile forekomster, for detaljer se Bilag A5_R1.1 
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Figur 44 Kortlagte tidlig Holocæne marine lavstands kystaflejringer, potentielle Holocæne sand lag I 

syd samt potentielle Holocæn sand og grus i nordlige del af området.For detaljer se Bilag A5_R1.2 
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7.3.3 Dynd Overjord 
Som det fremgård af det bathymetriske kort og overfladesediment kortet (Figur 38 og 

Figur 39) findes der dynd på vanddybder over 30m, men der er et gradvist fald i 

kornstørrelse mod dybere vand og dyndet fungerer ikke som overjord. Derimod kan man 

sige at kile sandet til en vis grad fungerer som overjord i forhold til det delvist 

underliggende slope sand (se Figur 43 og Figur 44).   

 

7.4 Fase 1 R2 Gjerrild nord bundtopografi og morfologi 

Gjerrild Nord råstofområdet dækker et areal på ca. 262 km2 og er placeret i Kattegat nord 

for Djursland. Vanddybderne i området er fra ca. 5,5 m til 16 m (Figur 45). Den kystnære 

sydvestlige del udgøres af et større grundt område på 6-10 meters dybde. Vest herfor 

skråner det ned mod dybder på omkring 13-16 m. Nord for det grunde område ligger flere 

km-store sandbanker mere eller mindre parallelt og orienteret NV-SØ. Bankerne når op til 

7-8 meters dybde på de mest grunde steder. Bankerne er delvist sammenhængende i den 

nordvestlige del af området og fremtræder adskilte mod SØ. 

 

 
Figur 45. Bathymetri af Gjerrild Nord området. Kortet er baseret på gridning af Farvandsvæsenets 

dybdedata. Sejllinier og position af vibrationsboringer er ligeledes angivet. 

 

Den sydlige del af området består geologisk set af moræneler med enkelte forekomster af 

overlejrende marint senglacialt ler (Figur 46). Dette område er delvist dækket af 
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residualsedimenter og stedvist et tyndt sanddække. Den nordlige halvdel består af marint 

senglacialt ler, til dels overlejret af yngre Holocænt sand i større bankelignende strukturer. 

I den vestlige del af området findes en kanalstruktur udfyldt med tidligt Holocæne 

sedimenter. 

 

 
Figur 46. Overfladenære geologiske enheder i Gjerrild Nord råstofundersøgelsesområdet kortlagt på 

basis af seismiske profiler og vibrationsboringer. Enhederne er i varierende grad dækket af 

residualsedimenter. 

 

7.5 Råstoffer i R2 undersøgelsesområdet 
Råstofferne i R2 undersøgelsesområdet udgøres dels af fin-mellemkornet Holocænt 

marint sand, der danner adskillige km store legemer eller banker i den nordlige og 

centrale del af undersøgelsesområdet. Derudover findes, i den vestlige del af området, 

formodet tidligt holocænt sand i en veldefineret N-S gående kanalstruktur. Sidstnævnte 

råstofressource er delvist overlejret af de yngre Holocæne sandlegemer. 

 

7.5.1 Holocæne marine sand og grus ressourceområder  

De Holocæne marine sand ressourceområder består af op til ca. 8 km lange og op til ca. 4 

km brede sandlegemer med mægtigheder op til 5-6 m (Figur 47 og Figur 48). 

Forekomsterne består hovedsageligt af fin-mellmkornet sand, som dokumenteret i 

vibrationsboringerne R2_001 og R2_005 (Figur 49 og Figur 50). Volumen beregninger 

viser at de finkornede sandforekomster illustreret i Figur 47 indeholder i det nordligste 
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område omkring 40 mio. m3, i centrale enhed omkring 60 mio. m3 og i sydlige område 

ligeledes omkring 60 mio. m3. Sandforekomsterne overlejrer senglacialt ler i den nordlige 

del af undersøgelsesområdet og moræneaflejringer i den sydlige del. I den vestlige del af 

området overlejrer de Holocæne sandbanker formodet tidlig Holocænt kanalsand. Tynde 

enheder af formodet ferskvandssand og planterester/rødder fra Fastlandstiden er påtruffet 

i flere boringer under de Holocæne sandlegemer. De Holocæne sandressourcer ligger 

umiddelbart under havbunden bestående af substrattype 1b, fast sandbund med 

dynamisk påvirkning. 

 

 
Figur 47. Ressourceudbredelse og kortlagt tykkelse af potentielle råstofområder med Holocænt 

marint sand i Gjerrild Nord området (Bilag A5.R2_1) 

 

 
Figur 48. Seismisk eksempel på yngre Holocæne sandlegemer, overlejrende smeltevandsler og 

moræne. Finkornet sand er påvist i boring R2_005 mod øst. 
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Figur 49. Borekernebeskrivelse af boring R2_005, der nederst består af smeltevandsler overlejret af 

en tynd enhed af muligt ferskvandssand og ca. 3 m marint Holocænt sand. 
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Figur 50. Kornstørrelsesfordelingskurve fra boring R2_005 (30-200 cm) visende relativt velsorteret 

finkornet sand. 

 

Formodet tidligt Holocænt sand er påvist i en flere km bred og op til 6 km lang N-S 

gående kanal-lignende struktur i den vestlige del af undersøgelsesområdet (Figur 51). 

Ifølge vibrationsboring R2_003 består forekomsten, der har en mægtighed på op til 15 m, 

af finkornet sand, der overlejrer stenholdigt ler (Figur 51). Kanal sandet volumen er 

vurderet ud fra et generelt volumen grid til at være i størrelsesordenen 45 mio. m3. Leret 

tolkes, i sammenhæng med informationen fra de seismiske profiler (Figur 52), som af 

senglacial marin oprindelse. 
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Figur 51. Ressourceudbredelse og kortlagt tykkelse af potentielt råstofområde med tidligt Holocænt 

kanal sand (rød) (Bilag A5.R2_2). 

 

 
Figur 52. Seismisk sparker profil af tidlig Holocæn kanaludfyldning med sand. Kanalen er nedskåret 

i senglacialt ler, hvilende på moræne. 
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7.5.2 Præ- Holocæne sand og grus ressourceområder 

Der er ikke blevet identificeret Præ-Holocæne råstofressourceer i R2 området. 

7.5.3 Dynd Overjord 
De kortlagte råstofressourcer i R2 området findes umiddelbart under havbunden. De 

formodet yngre Holocæne sandbanker overlejrer dele af råstofressourcen, der udgøres af 

den tidligt Holocæne kanaludfyldning (bilag A5_R2-2). 

 

7.6 Fase 1 R3 Anholt syd bundtopografi og morfologi 
Anholt Syd området dækker et areal på ca. 733 km2 og er placeret i Kattegat syd for 

Anholt. Vanddybderne i området er fra ca.10 til 45 m, bestående af et dybere og svagt 

nordøst - skrånende område mod nordøst og et mere morfologisk komplekst og 

laverevandet område mod sydvest gennemskåret af dybere kanalforbindelser med 

forbindelse til det nordlige Storebælt (Figur 53 og Bilag A4.R3). Senglaciale lagdelte 

marine aflejringer ligger helt tæt på havbunden i de dybere dele af området mod Nordøst. 

I udmundingsområdet af palæo-Storebælt kanalerne, er senglaciale marine aflejringer 

stedvist dækket af større sandbanker, der tolkes som tidligt Holocæne transgressive 

kystaflejringer (jf. Jensen et al., 2011: Fig. 28, 29). De højereliggende områder længere 

mod sydvest udgøres af glaciale aflejringer (Weichsel moræne og 

smeltevandssedimenter), med et relativt tyndt dække/ af Holocæne aflejringer/ omlejret 

lag sediment. I de dybere områder mod nordøst, samt i dele af de dybere 

kanalforbindelser, findes et dynddække af varierende mægtighed (Bilag A5.R3). 
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Figur 53. Dybdekort for Anholt Syd baseret på ekkolodsmåling langs sejllinier (Bilag A4.R3). Inset 

øverst til højre udgør den nordligste del af området. 
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Figur 54. Oversigt over overfladenære geologiske enheder i Anholt Syd området baseret på 

seismiske profiler og sidescan sonar tolkning. 

7.7 Råstoffer i R3 undersøgelsesområdet  
Råstofferne i R3 undersøgelsesområdet udgøres af tidlig Holocænt transgressivt marint 

sand, der danner adskillige km store aflange legemer eller sandflak på vanddybder 

omkring 20-28 m ud for palæo-Storebælt udløbet (smgl. Jensen et al., 2011, s. 37).  

 

7.7.1 Holocæne sand og grus ressourceområder 

Ressourceområderne består af få km brede og op til 8 km lange NNØ-SSV-orienterede 

linseformede sandforekomster med mægtigheder af op til 5-8 m (Figur 54, Figur 55 Figur 

56 og ; Bilag A5.R3). Forekomsterne består hovedsageligt af fin-mellemkornet, velsorteret 

marint sand, som dokumenteret ved vibrationsboringerne,Bilag F_R3 _002, F_R3_003, 

F_R3_004, F_R3_005, og F_R3_008. Grov-mellemkornet sand er også påtruffet i en 

enkelt af boringerne (F_R3_001). Sandforekomsterne overlejrer Yngre Dryas aflejringer, 

og stedvis senglaciale sedimenter og/eller ferskvandsaflejringer fra fastlandstiden. De 

Holocæne sand ressourcer ligger umiddbart under havbund bestående af substrattype 1b 

(homogen fast sandbund med varierende indhold af skaller) på vandybder omkring 20-28 

m. En mindre sandforekomst i den østlige kanalforbindelse nordvest for Lysegrund er dog 
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dækket af >1 m lergytje/dynd. Et generelt overslag over voluminer udregnet på basis af 

gridning af sandtykkelser viser at de Holocæne sandlinser indeholder : Nordligste område 

25mio m3, de 3 centrale områder henholdsvis 20, 50 og 20 mio. m3, mindre område øst 

for centrale forekomster 4 mio. m3 og endelig østligste område 25 mio. m3. I alt omkring 

140 mio. m3 finkornet sand i linseformede sandlegemer. Den Holocæne kanaludfyldning i 

den sydvestlige del af undersøgelsesområdet indeholder omkring 10 mio. m3 sand. 

 

 
Figur 55. Oversigtkort over Holocæne sand ressourceområder (grå med tykkelsesvariation bestemt 

langs sejllinier) (Bilag A5.R3). Den lysbrune signatur repræsenterer områder med dynddække. Inset 

øverst til højre udgør den nordligste del af området. 
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Figur 56. Eksempel på Holocæn sand ressource (sandbanke), der strækker sig over flere km. Den 

maksimale tykkelse er på omkring 6 m. Ressourceforekomsten er verificeret med vibrationsboring 

R3_003, der består af finkornet sand. 

 

 
Figur 57. Eksempel på Holocæn sandflak udbygning på flanken af palæo-Storebælt kanalen i den 

vestlige del af Anholt Syd området. Ressourceforekomsten er verificeret med vibrationsboring 

R3_005, der består af finkornet sand. 
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Figur 58. Kornstørresesfordelingskurve fra råstofressource bestående af fin-mellemkornet sand og 

dokumenteret i boring R3_008. 

 

7.7.2 Præ- Holocæne sand og grus ressourceområder 

I en enkelt boring, Bilag F_R3_004 (Figur 59) forefindes formodet senglacialt finkornet 

sand under en ca 2,5 m mægtig sandbanke af Holocænt sand. De senglaciale sandede 

aflejringer har dog ikke kunnet kortlægges over et større område, og er derfor ikke, på det 

foreliggende grundlag, opgjort som en potentiel ressource. 

 

 
Figur 59. Senglacialt sand påvist i vibrationsboring R3_004 over moræneler, og overlejret af 

Holocænt sand. 
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7.7.3 Dynd Overjord 
Dynddækket over de tidlig Holocæne sandforekomster er ubetydeligt, på nær et >1 m 

dække af lergytje over en mindre sandforekomst i mundingen af den østlige palæo-

Storebælt kanalforbindelse nordvest for Lysegrund (Figur 54). 

7.8 Fase 1 R4 Hesselø Bugt bundtopografi og morfologi 

Hesselø Bugt området dækker et areal på ca. 459 km2 og er placeret i Kattegat nord og 

øst for Sjællands Odde og nord for Isefjordens indløb. Vanddybderne i området er fra ca. 

5 til 25 m, med lavvandede dele tæt på kysten og gradvist dybere dele længere væk fra 

kysten mod nordvest (Figur 60;Bilag A4.R4). Havbunden er i store dele af området præget 

af stenede moræneaflejringer, vekslende med smeltevandsaflejringer, og med et 

varierende dække af senglaciale siltede-lerede aflejringer, og sandede marine Holocæne 

aflejringer. Ferskvandsaflejringer/tørv fra Fastlandstiden er fundet i enkelte boringer. Det 

dybeste område mod nordvest er præget af tykkere dyndede aflejringer. I de dybere dele 

af de seismiske profiler i specielt områdets vestlige del, kan den prækvartære (Danien) 

overflade tydeligt identificeres ca. 5- 20 m under havbunden. 

 

 

 
Figur 60. Dybdekort for Hesselø Bugt området baseret på ekkolodsmåling langs sejllinier (Bilag 

A4.R4).  

7.9 Råstoffer i R4 undersøgelsesområdet 

Potentielle råstoffer i R4 undersøgelsesområdet udgøres dels af sandede til grusede 

glaciale smeltevandssedimenter, som oftest marint omlejret tæt på havbunden, og dels af 
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relativt finkornet Holocænt marint sand, der delvist udfylder kanalforbindelsen ind til 

Isefjorden. Grønne Revle (fællesområde og efterforskningstilladelse) indgår i området. 

 

7.9.1 Holocæne marine sand og grus ressourceområder 

Holocæne sandforekomster af større mægtighed og udbredelse er kun fundet i området 

karakteriseret af delvis opfyldning af kanalforbindelsen til Isefjordens munding (Figur 61; 

Bilag A5.R4_1). Forekomsten er verificeret med en enkelt boring R4_004, der viser fin-

mellemkornet sand i den sydlige del af området (Figur 62). Det er meget muligt at 

kvaliteten af forekomsten er dalende mod nord, idet det kan tænkes at mere finkornede og 

dyndede aflejringer karakteriserer det lidt dybere område væk fra kysten. Den samlede 

Holocæne forekomst udgør 145 mio. m3, men der er tale om en meget generel vurdering 

hvor det må formodes at store dele af forekomsten kun har spekulative 

anvendelsesmuligheder. 

 

 
Figur 61. Råstofområde bestående af Holocænt marint sand, aflejret i den del delvist udfyldte 

kanalforbindelse til Isefjordens munding syd herfor. (Bilag A5.R4_1) 
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Figur 62. Sparker profil af råstofressource bestående af Holocænt marint sand, overlejrende glaciale 

aflejringer, og stedvist ferskvandsaflejringer/tørv. Boring R4_005, i midten af profilet, viser at det 

Holocæne sand er fin-mellemkornet, med enkelte sten og stedvist med lidt organisk materiale. 

 

7.9.2 Præ- Holocæne sand og grus ressourceområder 

Potentielle råstofområder med fin-mellemkornet smeltevandssand, dokumenteret ved 

sparkerprofiler og boringer, findes i to større områder langs Hesselø Bugt områdets 

sydøstlige del (Figur 63 og Figur 64). Forekomsterne opnår typisk mægtigheder på 10-15 

m, men enkelte formodede dybere kanal-eller dalfyldninger opnår tykkelser på 25-30 m 

det vestlige område indeholder i størrelsesordenen 15 mio. m3 medens det østlige 

område er betydeligt stører med omkring 100 mio. m3, som dog efter al sandsynlighed er 

finkornet sand med begrænset råstofpotentiale. Senglaciale marine lerede - siltede 

sedimenter overlejrende glaciale moræne- og smeltevandsaflejringer findes bevaret i 

depressioner i den dybere del af området og i den vestlige del af området på mere grundt 

vand (Figur 65). Deres seimisk transparente udseende bevirker at de, uden borekerne 

information, let kan fejlidentificeres som potentielle smeltevandssandforekomster.  
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Figur 63. Oversigt over kortlagte, større Præ-Holocæne smeltevandssand (rød) og -grus (gul) 

forekomster i Hesselø Bugt området (Bilag A5.R4_2). 

 

 
Figur 64 Sparker profil af råstofressource bestående af smeltevandssand med indlejrede tynde 

siltlag (boring R4_005), beliggende i den østlige del af Hesselø Bugt. 
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Figur 65. Kornstørrelsesfordelingskurve for finkornet smeltevandssand i boring R4_002 (50-150 cm 

dybde). 

 

  
Figur 66 Lerholdige smeltevandssedimenter (påvist i boring R6_006) over glaciale aflejringer 

overlejrende prækvartær Danian kalk. 

 

Forekomsten af groft smeltevandssand er begrænset til et mindre område omkring 

’Grønne Revle’ med en volumen på omkring 20 mio. m3, der indgår i de udpegede 

indvindingsområder (Figur 63; Figur 65). 
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Figur 67 Sparker profil af groft sand ressourceforekomst i ’Grønne Revle’ indvindingsområdet. 

Boring R4_003 viser at forekomsten består af groft smeltevandssand med enkelte småstens 

førende lag. 

7.9.3 Dynd Overjord 
De udpegede forkomster findes lige under havbund uden dynddække. Dette skyldes den 

ringe vanddybde forholdsvis tæt på kysten. Den vestlige del af 

smeltevandssandsforekomsten i områdets østlige del er dækket af den Holocæne 

sandforekomst (Figur 63). 

 

7.10 Fase 1 R5 Moselgrund databaggrund  
Den akustiske dataindsamling som danner basis for tolkningen i Moselgrund området er 

ikke foretaget i dette projekt, men stammer fra en råstofundersøgelse, som blev foretaget 

for Århus Havn i 2009 af Rambøll Danmark A/S (Rambøll 2009). Data omfatter 

ekkolodsopmåling, Innomar penetrations ekkolod, sidescan og sparker data.  

 

I forbindelse med det nuværende projekt blev der foretaget 9 vibrationsboringer og data 

blev tolket med henblik på at teste den geologiske model for området og på den baggrund 

at beskrive råstofressourcernes voluminer og kvalitet. 

 

7.11 Fase 1 R5 Moselgrund bundtopografi morfologi og geologi 

 

Mosel grund er et typisk flakområde beliggende i den nordlige del af Storebælt ved 

indsejlingen til Århus bugt (Figur 7).  

 

Den detaljerede bathymetri viser tilstedeværelsen af et sydligt og et nordligt lavvandet 

strøg med minimums vanddybder på omkring 7m. Syd for flakket skærer en dyb kanal sig 

ned til en max vanddybde af omkring 40 m og i den centrale del findes en depression med 

vanddybder i størrelsesordenen 15 til 20 m (Figur 68). 
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Figur 68 Moselgrund bathymetri 

 

Da Weichsel isen smeltede endeligt bort fra det sydlige Kattegat område for omkring 

17.000 år siden, var det relative havniveau højere end det nuværende i Kattegat, og 

Yoldia Ishavet havde forbindelse over det nuværende Vendsyssel til verdenshavet. I den 

nordlige del af Storebælt var havniveauet tæt på nutidens niveau og efterhånden som den 

centrale del af Storebælt smeltede frem, lå havspejlet her, under det nuværende 

havniveau. Gradvist faldt havniveauet i undersøgelsesområdet, store dele af det sydlige 

Kattegat område blev tørlagt, og Østersøen blev til en inddæmmet sø. I Storebælt blev 

der ligeledes aflejret lokale søsedimenter. Østersøen blev igen gradvist marint i 

forbindelse med Littorina Transgressionen, hvor Storebælt tærsklen ud for Grenå blev 

transgrederet for omkring 9500 år siden. I forbindelse med den detaljerede beskrivelse 
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(side xxx) er der præsenteret en serie af palæogeografiske kort, der illustrerer udviklingen 

siden gletsjerafsmeltningen. 

De råstofmæssige konsekvenser af den Sen- og Postglaciale udvikling er, at der kan 

findes proximale kystdannelser med chance for sand og grus aflejringer i hele Kattegat 

syd undersøgelsesområdet ned til nuværende vanddybder på op til ca. 35 m. Her må der 

forventes kystaflejringer, hvor der har været morfologiske elementer, så som glaciale 

rygge eller ved palæo Storebælts udløbet. I den nordlige del af Storebælt, også 

omfattende Moselgrund, kan der evt. findes to generationer af kystdannelser, dels første 

generation tilhørende det senglaciale Yoldia Ishav og dels efter den tidlige Postglaciale 

regression den 2’ generation i forbindelse med Littorina Havets transgressive 

kystdannelser. 

 

Retolkningen af de seismiske data viser tilstedeværelsen af flere potentielle sand og grus 

enheder, som blev efterprøvet ved udpegning af 9 borepositioner. Det viste sig at den 

stratigrafisk nederste potentielle ressourceenhed består af en blød moræneaflejring der 

på grund af sin slappe konsistens er let gennemtrængelig af det lavfrekvente sparker 

signal og derfor blev forvekslet med en mulig sand og grus ressource. Dette blev 

dokumenteret af vibrationsboringer (R5_001, R5_002, R5_003 og R5_008), som kan ses 

på bilagene af samme navn og placeringen er angivet på kortbilagene A5_R5_1 og 

A5_R5_2 samt på Figur 69. Moræneenhederne er overlejret af 2 progrederende enheder 

adskilt af en seismisk reflektor der tyder på et tidsmæssigt ophold mellem de to enheder, 

hvilket er dokumenteret på Figur 70 og Figur 71, hvis placeringer er angivet på Figur 69. 

Boring R5_004 dokumenterer at den nedre enhed består af senglacialt sand og grus og 

det progrederende seismiske reflektormønster (Figur 70) viser at der er tale om 

kystdannelser. Den øvre enhed er dokumenteret både i profil A og B og i boringerne 

R5_006, R5_007 og R5_009. Der er tale om Holocænt marint sand og grus kyst 

sedimenter. I de dybere kanal områder, findes der Holocæne dynd – finsand, som i nogle 

tilfælde er overlejret af det progrederende Holocæne marine sand og grus (se Figur 71). 

På overfladesedimentkortet (Figur 69) ses fordelingen af de glaciale, senglaciale og 

Holocæne sedimenter og ved sammenligning med det bathymetriske kort (Figur 68), 

fremgår det at den geologiske model ser ud til at holde, idet den glaciale kerne af 

Moselgrund består af en fast bundmoræne som i forbindelse med afsmeltningen blev 

overlejret af en slap blød flydemoræne. Umiddelbart efter deglaciationen er der aflejret 

senglaciale kystdannelser, som på grund af faldende havniveau blev afbrudt og først et 

par tusinde år efter steg havniveauet igen nok til at fortsætte kystdannelserne omkring 

Moselgrund ø landskabet. Den fortsatte transgression medførte at systemet blev fuldt 

udviklet med proksimale grove sedimenter og mere distale finkornede sedimenter som 

langsomt druknede og stagnerede i den nuværende fordeling.    
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Figur 69 Moselgrund overfladesediment og placering af vibrationsboringer 
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Figur 70 Seismisk sparker profil A på figur 35. Placeringen af vibrationsboring R5_004 er angivet. 

Detaljeret profil se bilag E_R5_100309_212135. 
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Figur 71 Seismisk sparkerprofil B på figur 35. Placeringen af vibrationsboringerne  R5_007 og 

R5_009 er angivet. Detaljeret profil se bilag E_R5_020309_234812. 

 

7.12 Råstoffer i R5 undersøgelsesområdet 
Som det ses af foregående afsnit har det været muligt at opdele ressourcerne i Holocæne 

og senglaciale enheder hvis råstofrelevans beskrives i det følgende 

7.12.1 Holocæne marine sand og grus ressourceområder  

De yngre Holocæne forekomster består af sand og grus kystdannelser der er kortlagt som 

vist på Bilag A5_R5_1 og Figur 72.  

 

Ressourceområderne 1 og 3 er delvist indeholdt i eksisterende indvindingsområder og 

boringerne R6_006, R5_007 og R5_009 med tilhørende kornstørrelsesanalyser viser at 

der generelt findes mest fin- til mellemkornet sand, men at der findes grus i områder med 

tydelige kraftige forsets på de seismiske profiler. Det har ikke været muligt på baggrund af 

de eksisterende data at opdele grus og sandområderne, men det skønnes at omkring 

20% af ressourceområde 1 og 3 udgøres af sand med et grusindhold på op imod 50%, 

hvilket giver et forsigtigt skøn på omkring 4 mio m3 grus. På Figur 74 er angivet de 

potentielle områder hvor der kan findes Holocæne gruslag hovedsageligt ud fra seismisk 

tolkning. 

 

Ressourceområderne 2, 4 og 5 forventes at være domineret af fin – mellemkornet sand.  

Der er således kortlagt betydelige mængder Yngre Holocæne sand voluminer (Tabel 5) 

medens grus indholdet er mere begrænset. En detaljeret lokalisering af grus ressourcerne 

vil være muligt ved at supplere med sandpumpningsforsøg i udvalgte områder. 
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Yngre Holocæne forekomster Volumen 

Ressource område 1 16 mio. m3 

Ressource område 2 0,5 mio. m3

Ressource område 3 24 mio. m3 

Ressource område 4 20 mio. m3 

Ressource område 5 0,3 mio. m3 

Yngre Holocæne samlet ressource 60,8 mio m3 

Tabel 5. Ressource voluminer i de Yngre Holocæne forekomster på Moselgrund 

 

I den tidlige fase af den Holocæne transgression blev der aflejret marint sand i den sydlige 

dybe del, som det er illustreret på bilag E_R5_100309_002818 og Figur 73 

ressourceområde 6. Det formodes at være finkornet sand og delvist dækket af yngre 

Holocæne dynd-finsands aflejringer. De kortlagte 5,1 mio.m3 (Tabel 6) forventes ikke at 

have væsentlig råstofmæssig betydning. 
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Figur 72 Kortlagte Holocæne yngre marine forekomster nr. 1 til 5. 

 

7.12.2 Præ- Holocæne sand og grus ressourceområder 

De senglaciale forekomster består af sand og grus kystdannelser der er kortlagt som vist 

på Bilag A5_R5_2 og Figur 72.  

 

Ressourceområderne 7, 8 og 9 er delvist indeholdt i eksisterende indvindingsområder og 

boring R5_004 med tilhørende kornstørrelsesanalyser (F_R5_004-log, G_R5_004) er 

tolket som senglacialt sand og grus, der fremstår som et klart mere kantet og umodent 
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kystsediment end de yngre Holocæne kystaflejringer. De senglaciale ressourcer kan 

generelt spores i den nordlige del af Moselgrund, men for det meste dækket af de yngre 

Holocæne sandforekomster, som det fremgår af overfladesedimentkortet (Figur 69). 

Tilsvarende de Holocæne ressourceområder er der generelt tale om fin- til mellemkornet 

sand, men at der findes grus i områder med tydelige kraftige forsets på de seismiske 

profiler. Det har ikke været muligt på baggrund af de eksisterende data at lave en 

detaljeret opdeling i grus og sandområderne, men det skønnes at omkring 10 % af 

ressourceområderne 7, 8 og 9 udgøres af sand med et grus indhold på op imod 50 %, 

hvilket giver et forsigtigt skøn på omkring 1 mio. m3 grus. På Figur 74 er angivet de 

potentielle områder hvor der kan findes Senglaciale gruslag hovedsageligt ud fra seismisk 

tolkning. 

 

Ressourceområderne 10 og 11 forventes at være domineret af fin – mellemkornet sand.  

Der er kortlagt omkring 23,6 mio. m3 senglaciale sand og grust. En detaljeret lokalisering 

af grus ressourcerne vil være muligt ved at supplere med sandpumpningsforsøg i 

udvalgte områder. 

  

Ældre Holocæn og Senglaciale forekomster Volumen 

Ressource område 6 5,1 mio. m3 

Ressource område 7 1,7 mio. m3

Ressource område 8 3,6 mio. m3 

Ressource område 9 5,3 mio. m3 

Ressource område 10 6,1 mio. m3 

Ressource område 11 1,8 mio. m3 

Samlet ressource 23,6 mio m3 

Tabel 6. Ressource voluminer i de senglaciale forekomster på Moselgrund 
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Figur 73 Kortlagte Holocæne ældre marine forekomst nr. 6 og senglaciale kystdannelser 

forekomster 7 til 11. 
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Figur 74 Overfladesediment kort med angivelse af Holocæne og Senglaciale lag med potentielt 

indhold af grus, hovedsagelig ud fra seismisk tolkning.  

7.12.3 Dynd Overjord 
I de dybere kanal områder, findes der Holocæne dynd – finsand, som i nogle tilfælde er 

overlejret af progrederende Holocæne marine sand og grus (se Figur 71). Dyndet funger 

således kun som overjord for de senglaciale og den tidlig Holocæne ressource  

På overfladesedimentkortet (Figur 69) og ressourcekortene Figur 72 og Figur 73 ses 

fordelingen af Holocænt dynd til finsand. 
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7.13 Fase 1 R6 Samsø Syd databaggrund  
 

Samsø Syd området dækker et areal på ca.184 km2 og er placeret syd/sydvest for 

Samsø, hvor vanddybderne varierer mellem 4 og 42 m Figur 75. 

 

Ifølge den geologiske beskrivelse for centrale og sydlige Storebælt er der mulighed for 

tilstedeværelse af råstoffer i glacialt forstyrrede smeltevandsaflejringer, Senglaciale 

ferskvandsaflejringer, druknede Holocæne kystdannelser med sand og grus og Holocænt 

marint sand (se afsnit 5.2). Området dækker et eksisterende Natura 2000 område i et 

mindre omfang i den nordvestlige del af området Figur 75. 

 

Der er ikke lavet detaljerede råstofundersøgelser i området, men der er lavet regionale 

seismiske undersøgelser med varierende linjetæthed, samt 8 boringer i området. 

Undersøgelsens seismiske grid er første sammenhængende undersøgelse hvor hele arealet 

dækkes. 

 

Det sejlede grid er placeret med øst-vest linjeretning med ca.1 km afstand. Krydslinjer er 

placeret med en afstand på ca. 5 km.  

 

Som det fremgår af kilometer opgørelsen (Tabel 1) er der sejlet et linjenet på i alt 276 km.  

 

 
Figur 75 Samsø Syd bathymetri, seismiske survey linjer, vibrocore positioner (røde punkter) og rov 

video inspektionspunkter (blå punkter). 
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7.14 Fase 1 R6 Samsø Syd morfologi og geologi 

 

Survey området udgøres, dels af højtliggende lavvande flakområder på 10 til 15 m 

vanddybder, der i den nordvestlige del over mod Svanegrund, samt på ryggen syd for 

samsø ved Paludans Flak, har vanddybder på under 5 m (Figur 75). Området 

gennemskæres af en række dybereliggende undersøiske dalstrøg, der har vanddybder på 

op til 40m dybder, Det generelle dybdeniveau i for hele undersøgelsesområdet er 15 til 

20m. 

 

Fordelingen af overfladesedimenter (Figur 76) viser, at de centrale kerner af 

flakområderne består af glaciale aflejringer primært sandede og lerede moræner. I den 

sydlige del af området og i de øvrige dybereliggende områder består 

overfladesedimenterne primært dyndaflejringer (Figur 77, Figur 78 og Figur 79). I de 

resterende områder er havbunden sandet og afspejler de mulige ressourcer der er til 

stede. 

 

På flakområderne ligger det Holocæne sand fordelt ud over større områder, med 

mægtigheder der ofte er under 4 m Figur 84. I de dybereliggende undersøiske dalstrøg 

har de Holocæne sandforekomster ofte større mægtighed, men til gengæld er de ofte 

delvist dækket af dynd. Senglacialt og Glaciale sand og grusforekomster er specielt 

knyttet til dybereliggende undersøiske dalstrøg Figur 85, mens andre Senglaciale 

ferskvandsaflejringer er knyttet til randområderne af Flakket. Såvel de Holocæne 

sandforekomster som de Senglaciale, kan være aflejret i et kyst- og kystnært miljø. 
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Figur 76 Samsø Syd overfladesedimenter og placering af vibrationsboringer (røde punkter) samt rov 

- videodyk (blå punkter). Placeringen af seismik eksempel A, B, C, D, E og F er angivet.   

 

Et eksempel på kystaflejringer ses i sparker profil B hvor der i boringen F_R6_002 (Bilag 

F_R6_002) er påvist kystnære aflejringer af holocæne sand i den østlige del af profilet og 

det ses tydeligt i den vestlige del, en mulig kystdannelse af holocænt sand, Både i den 

Østlige og den vestlige del af profilet overlejres det Holocæne sand af dyndet marint sand. 

Formodede palæogene plastiske lerlag, der kan ses i profil C i de centrale dele af Samsø 

syd området (Figur 79), er deformeret af de glaciale isfremstød. Under de palæogene 

lerlag ses et spor af parallelle seismiske reflektorer, der formodentlig repræsentere det 

underlaget (rampen) for deformation af de ovenover liggende lerlag, der er blevet skubbet 

hen over rampen. Det seismiske respons for dette lag svarer til den seismiske signatur 

der normalt ses for den nedre tertiære/øvre kridt kalk, som derfor muligvis kan udgøre de 

underliggende Prækvartære bjergarter i området (dette er dog ikke verificeret ved 

boringskontrol).  

 

I den østlige del af profilet, ses en mulig glacial kanal, som potentielt kan være uopfyldt 

med smeltevandssedimenter. Kanalen er nederoderet i underliggende lag af palæogene 

ler og kalk der nærmere er beskrevet ovenfor. Kanalen overlejres af en holocæn 

udbygning af sand, som afgrænses mod øst af de dyndede sedimenter.  
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Figur 77 Sparker profil A i den sydøstlige del af Samsø Syd (placering se Figur 76 som viser de 

glacial moræne aflejringer, hvor der er en tynd slap sandet moræne i toppen som overlejrer en 

hårdere leret moræne vibroboring F_R6_001 (Bilag F_R6_001). Det Holocæne sand, er aflejret på 

flanken af strukturen, mens det i de lavere liggende områder er dækket af lag dynd. 

 

 
Figur 78 Sparker profil B i den sydøstlige del af Samsø Syd (placering se Figure 76), som mod vest 

viser mulige Holocæne kystaflejringer der er aflejret langs kanten af morænen. I vibroboring 

F_R6_002 (Bilag F_R6_002), er det holocæne sand i en kyst facies, overlejret af et lag dyndet 

marint sand.  

 

I den sydlige del af Samsø Syd, grænser området op til et større områder der er dækket 

af holocæn marin dynd (Figur 76 og profil D Figur 80). Dyndaflejringerne dækker delvist 

sandede holocæne kystaflejringer, der igen overlejrer underliggende senglaciale 

ferskvandaflejringer lag af vekslende sandede og lerede sedimenter. Det Holocæne sand 

ligger som en kile langs kanten af dette sydvestlige område (Figur 78+ Figur 80). På 

grund af den store linjeafstand imellem de seismiske linjer, kan den mulige udformning og 

fordeling af dette lag ikke nærmere kortlægges på de eksisterende data. 
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Figur 79 Sparker profil C i den sydvestlige centrale del af samsø Syd (placering se Figure 76), som 

viser glacial tektonik i mulige paleogene plastisk ler, der overlejrer mulig nedre tertiær/øvre kridt 

kalk. I Vibroboring F_R6_003 (Bilag F_R6_003)er en tynd slap moræne over en hård leret moræne. 

Det holocæne sand overlejrer en mulig glacial kanal, der er eroderet ned i de underliggende 

tertiære/kretasiske lag. 

 

 

Figur 80 Sparker profil D fra den sydvestlige del samsø Syd (placering se Figure 76). som viser 

senglacialt fersvandssand/ler dækket af et holocænt sandlag langs kanten af et moræneflakområde. 

Vibrationsboring F_R6_004 (bilag F_R6_004) viser Holocæn sand over veksellejret 

fersvandssand/ler. De lavere dele af området er dækket af dyndede sedimenter. 

 

De højere liggende flakområder udgøres primært af lerede/sandede moræner, der 

stedvist er dækket af Holocæn sand med varierende mægtigheder eller områder med 

muligt glacialt sand og grus (Figur 76), Sparker profil E, fra den østlige del af del samsø 

Syd, viser et eksempel på en slap ukonsolideret leret/siltet flydemoræne, der overlejrer en 

hårdere belastet moræne, der ligeledes er leret/siltet (Vibrationsboring F_R6_005 (bilag 

F_R6_005)). Den ukonsoliderede moræne er aflejret i den sidste del af istiden, hvor 

stærkt vandholdige sedimenter flyder ud fra kanterne og siderne af gletsjeren og aflejres 

over de tidligere aflejrede moræner. Som det fremgår af Figur 81. har den slappe moræne 

i dette området har ofte en udformning og karakter, der kan forveksles med holocæne 

sandaflejringer,  
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Figur 81 Sparker profil E, fra den østlige del af del samsø Syd (placering se Figure 76), som viser 

en slap leret/siltet flydemoræne der overlejrer den Hårde moræne der ligeledes er leret/siltet.  

Sammensætningen og fordelinge af den hårde og bløde moræne er dokumenteret ved 

Vibrationsboring F_R6_005 (bilag F_R6_005) som viser de 2 moræner.  

 

Survey området gennemskæres af er række undersøiske dalstrøg, der har varierende 

vanddybder og de dybeste steder er over 40 m (Figur 75). Disse dale er stedvist dækket 

af dyndede sedimenter Figur 76. Andre steder er de underliggende lag blotte direkte på 

havbunden. I sidstnævnte områder er der aflejringer af holocænt sand, henholdsvis 

senglacial/glacialt veksellejret sand, grus med mere finkornede indslag. Eksempler herpå 

ses på de to seismiske profiler F og G. (Figur 82+Figur 83).   

 

 
Figur 82 Sparker profil F, fra den centrale del af Samsø Syd området (placering se Figur 76), som 

viser, senglacialt sand og grus aflejeret i bunden af de undersøiske dalstrøg dokumenteret ved 

Vibrationsboring F_R6_008 (bilag F_R6_008).  

 

Profil F er beliggende i den centrale del af undersøgelsesområdet (Figur 76) på en 

position der svare til de laveste vanddybder på ca. 30 m i dalene (Figur 82). 

Vibrationsboring F_R6_008, der er boret på dette profil, viser tilstedeværelse af 

Senglaciale sandede og grusede lag veksellejret med mere finkornede (Bilag F_R6_008). 

Disse lag har i boringen en mægtighed 4.5 m, men boringen gennemborer ikke lagene, 

hvorfor det formodes at de har en større mægtighed. Det seismiske profil G, der er 
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placeret i den nordligste del af undersøgelsesområdet (Figur 76), Profilet krydser 

dalstrøget i øst-vest retningen. På den østlige skrænt ses en mulig glacial 

smeltevandsaflejring, der er påvist i en ældre boring 332-17-003484 (se GEUS Jupiter 

database 551007.68). Der er påtruffet ca. 7 m sand i boringen, med enkelte tynde lag (10-

20 cm) af ler og Gytje (Dynd). Lagene er tolket som glacialt aflejret smeltevandsmateriale, 

som svarer til de tilsvarende lag som eksempelvis ses på Boltsaksen. 

 

 
Figur 83 Sparker profil G, fra den nordligste del af Samsø Syd området(placering se Figur 76),, som 

viser muligt glacialt smeltevandssand langs den østlige rand af det undersøiske dalstrøg der breder 

sig i Århus Bugten mod nord (Figur 2).  

 

7.15 Råstoffer i R6 undersøgelsesområdet 

Som det fremgår af foregående afsnit, er det været muligt at opdele potentielle ressourcer 

i Samsø Syd området i hhv. Holocæne sandaflejringer, Holocæne kystdannelser, 

Senglaciale ferskvands-aflejringer, glaciale smeltevandsaflejringer og potentielle glaciale 

kanalaflejringer hvis råstofrelevans beskrives i det følgende. 

 

7.15.1 Holocæne sand ressourceområder  

Det Holocæne sand og grus i område Samsø Syd har en anseelig størrelse og dækker til 

sammen arealer på ca. 40 km2, med tykkelser, der visse steder når over 10m (Figur 84 

og Bilag A5_R6_1). Sejllinjenettet, der er samlet ind ved herværende undersøgelse, er 

ikke tilstrækkeligt tæt til, at man kan opgøre præcise råstofmængder og kvalitet. Med et 

areal op omkring 40 km2, kan det skønnes, at der kan være op imod 200 mio. m3 Holocæn 

sand og grus i området.  

 

En del af ressourcerne er dog delvist dækkede af dyndede aflejringer, hvilket gør dem 

mindre tilgængelige for en eventuel indvinding, med den eksisterende 

indvindingsteknologi. Desuden er en del af ressourcerne under 1 m i tykkelse, hvilket i 

praksis gør dem utilgængelig for indvinding. Hvis disse områder fraregnes kan det 

skønnes, at der kan være potentielle ressourcer på mellem 50 og 100 mio. m3 til stede i 
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området. En mere præcis viden om ressourcemængderne vil kræve at der gennemføres 

en detaljeret kombineret seismisk og prøvetagnings kampagne. Kortlægningen har 

desuden vist, at de Holocæne marine ressourcer til stede i området, kan være aflejret i et 

kystnært miljø, hvorfor det kan forventes at kornstørrelsen vil kunne være mere 

grovkornet, i forhold til de øvrige marine ressourcer der antages at være fin til 

mellemkornet. Der er foretaget en enkelt vibrationsboring F_R6_002 (bilag F_R6_002) i 

det mulige kystnære aflejringsmiljø, hvor det Holocæne sand er mellem til grovkornet. 

Udover marine kystaflejringer, er der mulighed for at der kan findes Holocæne kystnære 

ferskvandsaflejringer i området. 

 

 
Figur 84 Kortlagte Holocæne forekomster. 

7.15.2 Senglaciale og glaciale sand og grus ressourceområder samt glacialt 
kanalfyld  

I undersøiske dalstrøg, der strækker sig Nord-syd i den vestlige del af 

undersøgelsesområdet, er der foretaget 2 boringer hhv. Vibrationsboring F_R6_004 og 

F_R6_008 (bilag F_R6_004 og F_R6_008), som viser tilstedeværelse af Senglaciale sand 

og grus forekomster i området Figur 85, Med baggrund heri er det antaget, at 

ressourcerne i hele dette dalstrøg har samme sammensætning Figur 76. Det er derfor 

skønnet, at de mulige ressourcer af denne type kan være i størrelsesordnen 20 til 40 mio. 
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m3 i området. Dele af ressourcen er dækket med dyndede aflejringer, hvilket gør disse 

mindre tilgængelige med henblik på indvinding. 

 

De mulige glaciale smeltevandsaflejringer i området er fordelt på flere områder. I nogle 

områder udgør det glaciale sand og grus ofte udfyldninger i bunden af fordybninger i 

landskabet. Disse forekomster er ofte overlejret af marint Holocænt sand. I andre områder 

er de glacial aflejringer dog til stede direkte på havbunden. Ingen af de nye 

Vibrationsboringer har boret disse lag men der er en ældre boring i den nordligste del af 

undersøgelsesområdet (332-17-003484 (se GEUS Jupiter database 551007.68), der har 

påvist omkring 7 m sand med enkelt tynde ler og dynd lag, som tolkes som glacialt aflejret 

sand.  

 

De potentielle glaciale forekomster dækker samlet et arealer på ca. 6 km2, Med 

udgangspunkt heri samt den seismiske tolkning, er de tilstedeværende 

ressourcemængder opgjort til mellem 15 til 30 mio. m3. Også en del af disse ressourcer er 

dækket af holocænt dynd eller sand, hvilket gør ressourcerne mindre tilgængelige.   

 

Samlet set er de potentielle ressourcemængder for de glaciale og de senglaciale sand og 

grusforekomster opgjort til mellem 35 og 70 mio.m3. En mere præcis viden om 

ressourcemængderne vil kræve, at der gennemføres en detaljeret kombineret seismisk og 

prøvetagnings kampagne. 

 

I den østlige del af profil C Figur 79, ses en mulig glacial kanal, som kan være udfyldt med 

smeltevandssedimenter. Kanalen er nederoderet i de underliggende lag af palæogene ler 

og kalk som nærmere beskrevet ovenfor. Kanalen er delvis dækket af en udbygning af 

holocæn sand, som støder op til et område med dynd mod øst. Der er ikke opgjort 

ressourcer for denne potentielle forekomst, da denne kun er lokaliseret på 1 seismisk 

profil. 
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Figur 85 Kortlagte mulige områder med glacialt og senglacialt Sand og grus. 

7.15.3 Dynd Overjord 
Overfladesediment kortet (Figur 76) og sparkerprofil A-D (3-6) viser tilstedeværelsen af 

dynd i store områder i de dybere kanaler og bassin området mod syd. Det dyndede 

sediment overlejrer mange steder de mulige ressourceområder. 

7.16 Fase 1 R7 Vejsnæs Flak databaggrund  
Området dækker et areal på ca. 164 km2 og er placeret syd for Ærø, på vanddybder 

mellem 5 og 30 m Figur 86. 

 

Ifølge den geologiske beskrivelse for centrale og sydlige Storebælt er der mulighed for 

tilstedeværelse af råstoffer i glacialt forstyrrede smeltevandsaflejringer, druknede 

Holocæne ferskvands kyst sand og Holocænt marint sand og grus kystdannelser (se 

afsnit 5.2). Området berøres ikke af eksisterende Natura 2000 områder, medens det 

eksisterende Vejsnæs Flak indvindingsområde er inkluderet i undersøgelsesområdet. 

Der er i de senere år lavet få detaljerede råstofundersøgelser (for private firmaer) i forbindelse 

med det eksisterende indvindingsområde, men denne undersøgelses seismiske grid er første 

gang hele arealet dækkes. 
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Det sejlede grid er placeret med øst-vest linjeretning med ca. 1 km afstand. Krydslinjer er 

placeret med en afstand på ca. 5 km.  

 

Som det fremgår af kilometer opgørelsen (Tabel 1) er der sejlet et linjenet på 286 km.  

 

 
Figur 86 Vejsnæs Flak bathymetri, seismiske survey linjer, vibrocore positioner (røde punkter) og 

rov-video inspektionspunkter (blå punkter). 

 

7.17 Fase 1 R7 Vejsnæs Flak morfologi og geologi 

Surveyområdet dækker den centrale del af Vejsnæs Flak og de nærliggende flakområder, 

som er gennemskåret af kanaler med vanddybder på op til 30 m. Fordelingen af 

overfladesedimenter viser at de centrale kerner af flakområderne består af 

morænemateriale. I den østlige del af den centrale Vejsnæs Flak viser sparker profil A 

(Figur 87 og Figur 88) tilstedeværelsen af glacialtektonik der tolkes som flagetektonik. 

Vibrationsboring R7_002 (bilag F_R7_002) viser tilstedeværelsen af Eem interglacialt 

Cyprina ler og finkornet hvidt sand.  

 

Tidligere undersøgelser (se Figur 89 og Figur 90) ved den nærliggende kystklinten 

Ristinge Klint (Sjørring et al. 1982, Kristensen et al. 2000) viser flage opskydninger 

bestående af interglaciale og glaciale sedimenter, hvoraf 2 af enhederne er henholdsvis 

det hvide og det gule sand. De to sandenheder er mulige råstoffer og der er registreret 

indvinding i dette glaciale område, i begyndelsen af 1990’erne. En ressourcemæssig 

anvendelighed af det glaciale sand, vil kræve en detaljerede kombineret seismik og bore 

kampagne.   
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I det glaciale landskab findes der i øvrigt få nedskårede kanaler. som tilsyneladende er 

udfyldt af senglacialt sand (se sparker profil C Figur 91 og vibrocore R7_006 bilag 

R7_07).  

 

 

 
 

 

 Figur 87 Vejsnæs Flak overfladesedimenter og placering af vibrationsboringer (røde punkter) samt 

rov - videodyk (blå punkter). Placeringen af seismik eksemplerne A, B, C, D og E er angivet.  

 

 
 

Figur 88 Sparker profil A i den centrale del af Vejsnæs Flak (placering se Figur 87),  som viser 

glacial flagetektonik ved vibroboring F_R_002 (Bilag F_R7_002) samt Hoplocænt freskvands 

kystsand, som underlejrer Holocænt marin flakdannelse, der er gennemboret af vibrationsboring 

F_R7_001 (Bilag F_R7_001). I den østligste del ses effekten af sandindvinding 
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Figur 89 Placeringen af Ristinge Klint på sydvestenden af Langeland og tegning af den flage 

opskudte lagfølge i den centrale del af klinten. Enheder se (Figur 90). Reference Sjørring et al. 

1982. 
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Figur 90 Lagfølgestratigrafien ved Ristinge Klint, som nede fra viser en række enheder stablet op i 

flager, næstsidste istids Saale lakustrint ler som opad afløses af både ferskvands sand og marint 

Eem interglacial ler (Cyprina ler). Cyprina leret afløses af det hvide sand, den tynde moræne, det 

gule sand afbrudt og den tykke moræne inden den dislokerede morænesand sporadisk dækker den 

øverste del af klinten. Reference Sjørring et al. 1982. 
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Figur 91 Sparker profil C fra den sydvestlige del af Vejsnæs Flak (Placering se Figur 87, som viser 

henholdsvis smeltevands kanaludfyldning vibrationsboring F_R7_006 (bilag F_R7_006) og Holocæn 

ferskvands kanaludfyldning vibrationsboring F_R7_007 (bilag F_R7_007). Profilet viser i øvrigt 

tilstedeværelsen af Prækvartære Tertiære sedimenter tæt på havbunden. 

 

I de dybe kanaler mellem de centrale glaciale flakdannelser findes lagdelte issø 

sedimenter, som stammer fra sødannelser der opstod i forbindelse med den afsluttende 

gletscher afsmeltning. Enheden kaldes Baltisk Issø ler, da der kan have været forbindelse 

til den centrale del af Østersøen (se sparker profil D Figur 92 og vibrocore F_R7_004 

bilag R7_04). 

 

 
Figur 92 Sparker profil D, fra den østlige delaf Vejsnæs Flak området, som viser Baltisk Issø 

udfyldning af en kanal depression. I den vestlige del af profilet overlejrer en kyst kileform bestående 

af Holocæn ferskvandssand og Holocæn marint silt – dynd. 

 

Issø sedimenterne overlejres af tidlig Holocæne finkornede ferskvands bassin sedimenter 

som på kanterne af det glaciale landskab udviser sandede kystfacies, med et muligt 

råstofpotentiale, som er beskrevet i afsnit (7.18). 
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På øst og nordsiden af det centrale Vejsnæs Flak er ferskvandskystaflejringerne overlejret 

af en betydelig Holocæn marin sand og grus kystaflejring (se sparkerprofil A Figur 88), 

som er præget af nutidig sandindvinding. I resten af undersøgelsesområdet findes 

sporadiske Holocæne marine sandaflejringer, som er et resultat af reaktivering af 

ferskvandskystaflejringerne, men det er i en så begrænset størrelsesorden at det ikke kan 

kortlægges. 

 

Som det fremgår af overfladesedimentkortet Figur 87 findes der udbredt 

dyndsedimentation i de dybere bassiner og kanalområder. Der er tale om Holocæne 

marine dyndaflejringer, som ses i tværsnit på Figur 94 hvor nordkanten af Vejsnæs Flak’s 

marine flakdannelse er progrederet delvist ud over det marine dynd, som grundet et højt 

organisk indhold har udvikler gas bobler i sedimentet. Gas boblerne påvirker det 

seismiske signal. 

 
Figur 93 Sparker profil B fra den vestlige del af Vejsnæs Flak (Placering se Figur 87), som viser 

tidlig Holocæne ferskvands kystsedimenter med tyndt marint imprint i toppen vibrationsboring 

F_R7_005 (bilag F_R7_005). 

 

 

 
Figur 94 Sparker profil E fra den nordlige del af Vejsnæs Flak (placering se Figur 87), som viser 

Vejsnæs Flak nordlige Holocæne marine sand og grus kystsedimenter hvor der er foretaget 
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indvinding. Det marine sand underlejres af ferskvandssand. Det marine flak har bygget ud i en 

nordlig retning hen over Holocæne marine dyndaflejringer med gas indhold. 

 

 

7.18 Råstoffer i R7 undersøgelsesområdet 

Som det ses af foregående afsnit, har det været muligt at opdele ressourcerne i 

Holocæne ferskvandsaflejringer og i Holocæne marinekystdannelser, samt potentielle 

senglaciale kanalfyld hvis råstofrelevans beskrives i det følgende 

 

7.18.1 Holocæne ferskvands sand ressourceområder  

 

 
Figur 95 Kortlagte Holocæne ferskvands forekomster. 

 

Ferskvands sandaflejringernes geologiske baggrund er beskrevet i det foregående afsnit 

og i sagens natur har ferskvandskystaflejringerne en noget sporadisk natur, som det ses 

af ressourcekortet Bilag A5_R7_1 og Figur 95. Der er tale om relativt tynde sand enheder, 

med få indslag af grus, som det fremgår af boringerne R7_005 (bilag F_R7_005) og 

R7_007 (bilag F_R7_007). Det har ikke været muligt at vurdere ressourcevoluminer og 

kvalitet, hvilket vil kræve detaljerede seismiske og prøvetagnings undersøgelser. 

7.18.2 Holocæne marine sand og grus ressourceområder samt 
senglacialt kanalfyld  

Det Holocæne marine sand og grus flakområde på Vejsnæs Flak har en anseelig 

størrelse (2 x 4km), med tykkelser der visse steder når over 10m (Figur 96 og Bilag 

A5_R7_2). Sejllinje nettet der er samlet ind ved herværende undersøgelse er ikke 
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tilstrækkeligt tæt til at man kan vurdere mængde og kvalitet, men detaljerede 

råstofundersøgelser undersøgelser udført i det eksisterende indvindingsområde viser, at 

der her findes i størrelsesordenen 6 mio. m3, hvoraf ca. 1 mio. m3 antages at være grus 

og ral. Et forsigtigt skøn på den del af sand og grus ressourcen, som ligger nord for det 

eksisterende indvindingsområde er omkring 3 mio. m3 sand og grus. En detaljeret viden 

om ressourcemængderne vil kræve en detaljeret kombineret seismisk og prøvetagnings 

kampagne. 

 

Kortlægningen har vist, at der i det glaciale landskab findes nedskårede kanaler, som 

tilsyneladende er udfyldt af senglacialt smeltevandssand (Figur 91 vibrationsboring 

F_R7_006 (bilag F_R7_006)). Det spredte seismiske grid kan kun indikere 

tilstedeværelsen og ikke give detaljerede informationer om mængder og kvalitet. 

 

 
Figur 96 Kortlagte Holocæne marine kystaflejringer og potentielle senglaciale kanaludfyldninger. 

7.18.3 Dynd Overjord 
Overfladesediment kortet (Figur 87) og sparkerprofil E (Figur 94) viser tilstedeværelsen af 

dynd i de dybere kanaler og bassin områder. Sparker profil E viser tydelig at de distale 

dele af sandflakket progrederer ud over dynd bassindannelserne. Medens der ikke er 

observeret dyndaflejringer over sandressourcer.    

7.19 Fase 1 R8 Gulstav Flak databaggrund 
Området dækker et areal på ca. 16 km2 og er placeret syd for Langeland, på vanddybder 

mellem 5 og 15 m Figur 97). 
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Ifølge den geologiske model er der mulighed for tilstedeværelse af Holocæne marine 

druknede sand og grus kystdannelser. Området berøres ikke af eksisterende Natura 2000 

områder, medens et mindre eksisterende indvindingsområde er inkluderet i den nordlige 

del af undersøgelsesområdet. 

 

Det seismiske grid er placeret med nordvest-sydøst linjeretning med ca. 1 km afstand. 

Krydslinjer er ligeledes placeret med en afstand på ca. 1 km.  

Som det fremgår af kilometer opgørelsen (Tabel 1) er der udlagt et linjenet på 36 km.  

 
Figur 97 Gulstav Flak bathymetri, seismiske survey linjer, vibrocore positioner(røde punkter) og rov-

video inspektionspunkter (blå punkter). 
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7.20 Fase 1 R8 Gulstav Flak morfologi og geologi 

Gulstav Flak området udgør den sydlige submarine fortsættelse af Langeland og de 

lavvandede dele består af glaciale aflejringer, hovedsagelig moræneler som det fremgår 

af overfladesedimentkortet Figur 98 og de seismiske profiler (Figur 99 og Figur 100). 

 
Figur 98 Gulstav Flak overfladesedimenter og placering af vibrationsboringer (røde punkter) samt 

rov-videodyk (blå punkter). Placeringen af seismik eksemplerne A og B er angivet.  

 

I den sydlige del af undersøgelsesområdet er der observeret en kanal, som er udfyldt af 

smeltevands sand og grus se Figur 100.      

 

På den østlige flanke er der aflejret en kile af Holocænt marint kystsand, som i den distale 

del på dybere vand gradvist er mere finkornet og klassificeres som Holocænt marint dynd. 
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Under de marine Holocæne aflejringer findes der ofte tidlig Holocæne 

ferskvandsaflejringer, som langs den glaciale flanke kan bestå af sand. 

 
Figur 99 Sparker profil A i den centrale del af Gulstav Flak (placering se Figur 98), som viser 

moræne kernen overlejret af Holocæn marin kyst sand (se VC R8_R_001 (Bilag F_R8_001)) samt 

Hoplocænt freskvands kystsand, som underlejrer Holocænt marin flakdannelse. 

 

 
Figur 100 Sparker profil B i den sydlige del af Gulstav Flak (placering se Figur 98), som viser 

moræne kernen med kanalindfyld af smeltevands sand og grus (se VC R8_R_004 (Bilag 

F_R8_004)) og holocæne marine kyst sand (se VC R8_R_003 (Bilag F_R8_003)). 

7.21 Råstoffer i R8 undersøgelsesområdet 

Som det ses af foregående afsnit, har det været muligt at opdele ressourcerne dels i 

Holocæne marine kystdannelser og dels i Holocæne ferskvandsdannelser, samt 

potentielle senglacialt kanalfyld hvis råstofrelevans beskrives i det følgende. 

7.21.1 Holocæne marine sand og grus flak ressourceområder  

De marine kyst flak dannelser langs øst randen af det glaciale landskab, er langt det 

største ressourceområde som hovedsagelig består af sand, som det fremgår af 

boringerne F_R8_001 og F_R8_003. Men i den nordlige del er der desuden mulighed for 

tilstedeværelse af grus. Det marine flak indeholder i størrelsesordenen 11 mio m3 sand 

hvoraf en lille procentdel vil være grus. 
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Figur 101 Kortlagte Holocæne marine kyst flakdannelser 

7.21.2 Præ- Holocæne sand og grus ressourceområder 

I den sydligste del af undersøgelsesområdet krydser den seismiske linje et område hvor 

det glaciale landskab er gennemskåret af en kanal, som er udfyldt med smeltevands sand 

og grus, hvilket det fremgår af vibrationsboring F_R8_004. Flere informationer om 

mulighederne for at indvinde smeltevands sand og grus vil kræve detaljerede seismiske 

og prøvetagnings undersøgelser. 
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På flankerne af Gulstav Flak er der kortlagt en enhed som ligger under det Marine 

kystsand niveau. Med henvisning til kortlægningsresultaterne på Vejsnæs Flak, er det 

konkluderet at der findes tidlig Holocæn ferskvands sand. Det er dog ikke muligt ud fra de 

udførte undersøgelser at bestemme volumen og kvalitet af ferskvandssandet. 

 

 
Figur 102 Kortlagte Holocæne sandforekomster og senglacialt smeltevandssand og grus kanal fyld 

7.21.3 Dynd Overjord 
Overjord er tilsyneladende ikke et problem i dette område. 
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I nedenstående præsenteres resultaterne af den substrat- og naturtypekortlægning, der 
blev gennemført i de potentielle råstofområder i Kattegat og Storebæltsregionen i 2011. 
 
De kortlagte og klassificerede substrattyper følger inddelingen præsenteret under afsnit 
6.1.1 og de registrerede naturtyper følger inddelingen præsenteret under afsnit 6.1.2. 
 
Substrattyperne er geologisk defineret, og der er derfor principielt ikke nogen forskel på 
en substrattype 4 fra R1 ”Læsø syd” i nord til R8 ”Gulstaf Flak” i syd. Anderledes forholder 
det sig for naturtyperne. De enkelte naturtyper følger substrattyperne i relation til 
afgrænsning, men de enkelte flora- og faunasamfund knyttet til f.eks. en substrattype 4 
kan være meget forskellige fra område til område. 
 
Årsagen til denne forskellighed skyldes en række abiotiske (ikke biologiske) og biotiske 
(biologiske) faktorer, som f.eks. salinitet, dybde (eksponering og lys), strømforhold, 
græsning, konkurrence om plads osv. og så naturligvis substratet. 
 
Substratet er helt afgørende for, hvilke typer af biologiske samfund man vil kunne 
observerer i et givet område. De blødere substrattyper, som 1a, 1b og 2, vil typisk være 
helt domineret af fauna – såvel infauna (dyr der lever i bunden) som epifauna (dyr der 
lever på bunden), med mindre man er på lavere vanddybde (ofte under 6 m), hvor 
blomsterplanter, som ålegræs, kan være dominerende. Men bevæger man sig over i de 
substrattyper, der bliver mere stendominerede (3 og 4), vil de biologiske samfund ændre 
karakter. Her tjener stenene som egnet substrat for makroalger (hvis der er tilstrækkeligt 
lys) og fasthæftede dyr. Den indbyrdes fordeling af de forskellige flora- og faunaarter 
afhænger af et utal af faktorer. 
 
En af de abiotiske faktorer, der har størst betydning for sammensætningen af flora- og 
faunasamfundene, er saliniteten. De røde og brune makroalgearter er principielt højsaline 
arter, der til en vis grad har tilpasset sig til en lavere salinitet. Det betyder, at antallet af 
røde og brune makroalgearter falder i takt med, at man bevæger sig ind igennem de 
danske farvande fra Skagen mod Bornholm. Modsat gør det sig gældende for de grønne 
makroalgearter, der oprindeligt er opstået i fersk vand, men hvor en række arter har 
tilpasset sig til stigende salinitet. Det betyder at antallet af grønalgearter er større ved 
Bornholm end ved Læsø. 
 
En anden abiotisk faktor, der er meget betydende for udbredelsen af makroalgerne, er lys. 
Hvis et område f.eks. indeholder substrattype 4 på både lavt og dybt vand, vil 
dækningsgraden af makroalgerne og artssammensætningen være meget forskellig på det 
lave og det dybe vand, selvom saliniteten f.eks. er den samme i de to dybder. Ofte er 
saliniteten dog ikke den samme på det lave og det dybe vand, hvilket så bliver endnu en 
variabel.  
 
På baggrund af de mange visuelle verifikationer med ROV og bundfaunaindsamlinger i 
relation til de bløde substrattyper, kan man give et meget generelt billede, hvor type 1 

8 Resultater af substrat- og naturtypekortlægningen i 
fase 1 råstofområderne 
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bunden kan karakteriseres som dynamiske sandede substrater på lavere vand (1b) med 
relativt få epifaunaarter og en samlet lavere artsdiversitet og individantal end på den mere 
beskyttede blødere 1a bund, som findes på dybere vand. I hvilken dybde, skiftet melllem 
1b og 1a bunden sker, afhænger af strøm og bølgeeksponering. 
 
Substrattype 2 findes både på lavere og større vanddybder. Som for type 1 bunden kan et 
generelt billede, på baggrund af de visuelle verifikationer, karakteriseres som en stigende 
artsdiversitet og artsantal med stigende vanddybde. 
 
På de stendominerede substrattyper (3 og 4) vil en generel karakteristik, på baggrund af 
de visuelle verifikationer, være makroalgedominerede samfund på lavere vanddybder, 
ned til ca. 12 – 14 m. Artssammensætningen vil dog varierer meget inden for det enkelte 
område, afhængig af dybden, men også imellem områder med samme dybde, på grund af 
ændret salinitet. På vanddybder over de ca. 12 – 14 m vil der typisk ske et skift i samfund, 
så de dybere dele af stenrevene er domineret af forskellige former for fasthæftede dyr. 
Artssammensætningen af dyrene er som for algerne også afhængige af saliniteten, hvilket 
betyder, at vi registrerede den største artsdiversitet i de mest højsaline områder i Kattegat 
og den laveste artsdiversitet ved Bornholm, hvor f.eks. små blåmuslinger var helt 
dominerende. I de områder hvor vi har kortlagt de stenede substrattyper 3 og 4, er 
dybderne så relativt store, at eksponering ikke har den store betydning for 
sammensætningen af de registrerede flora- og faunasamfund. Hvis et stenrev ligger på 
lav vanddybde og er udsat for kraftig bølgepåvirkning, kan det have en indflydelse på 
hvilke makroalgearter og faunaarter der er i stand til at leve under disse højdynamiske 
forhold. 
 
I Bilag A7 findes kort med markering af de marine naturtyper i henhold til 
Habitatdirektivets udpegningsgrundlag (naturtype ”sandbanker” (1110), ”rev” (1170) og 
boblerev (1180)). 
 
For helhedens skyld, er arealafgrænsningen på Natura 2000-områderne inkluderet i alle 
relevante kort, også de der er vist under afrapporteringen af de kortlagte råstofområder.  
 
Det skal bemærkes, at der på flere af de følgende kort optræder gule cirkler som 
farvemæssigt minder om arealafgrænsningen for Natura 2000-områderne. Disse cirkler er 
pre-indtegnet på søkortene og illustrerer farvandsmarkeringer i form af fyrbøjer eller 
fyrtårne og er ikke relateret til nærværende kortlægningsopgave. 
 

I det følgende vil de specifikke substrat- og naturtyper for de otte kortlagte råstofområder 

blive gennemgået hver for sig. 

8.1 Fase 1  R1 Læsø syd substrat- og naturtyper 

Områdebeskrivelsen er foretaget i afsnittet der beskriver områdets morfologi og geologi 

(7.2). 

8.1.1 Substrattyper. 

Læsø Syd områdets overfladesediment er domineret af kile sandet (omtalt under råstof 

beskrivelserne), som på substrattypekortet (Figur 103) fremtræder som substrattype 1b 
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sand (sidescan eksempel Figur 106). Kilesandet overlejret det glaciale landskab (Figur 

41), som pletvis stikker igennem i den nordlige og østlige del af undersøgelsesområdet 

(Figur 107) og som optræder som en egentlig morænebund (substrattype 4, 3 og 2) i den 

sydvestligste del af undersøgelsesområdet (Figur 42 og Figur 104).  På den østligste 

flanke af undersøgelsesområdet på vanddybder over 25m optræder der finkornet sand og 

dynd klassificeret som substrattype 1a. 
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Figur 103 Læsø syd substrattypekort. For detaljer se Bilag A6_R1. 
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Figur 104 R1_02 Range 100m Flot stenrev, huledannende, tæt stenbestrøning substrattype 4. 

 

 
Figur 105 R1_04 Range 100m Gruset stenet bund med en del skaller substrattype 2. Boblerev 

fundet spredt over bunden 
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Figur 106 R1_05 Range 100m Sandbund substrattype 1b med sandribber.  

 

 
Figur 107 R1_09 Range 100m Sandbund med enkelte store sten substrattype 1b, med overgang til 

type 2b, sand, grus og småsten. 

 

8.1.2 Naturtyper tilknyttet substrattyper 
I fase 1 råstofkortlægningsområdet Læsø Syd blev der gennemført i alt 12 ROV dyk og 
taget otte bundprøver med HAPS. Lokaliteter, hvor der er taget bundprøve, er markeret 
med en ydre ring om punktet i figurerne. På nogle ROV dyk blev der verificeret mere end 
én bundtype. Fordelingen af forskellige naturtyper i relation til de identificerede 
substrattyper kan ses i Tabel 7. 
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Naturtyper Beskrivelse Antal 

lokaliteter 
Dybde (m) Antal 

bundprøver 
Dybde (m) 

bundprøvelokalitet 
1b Sand 8 6,7-17,1 8 6,7-17,1 
2 Sand, grus og 

småsten 
1 11,7 - - 

3 Bestrøning 1 10,4 - - 
4 Stenrev 2 15,3-18,5 -  - 

Boblerev Boblerev 1 22,5 - - 

Tabel 7 Fordelingen af ROV verifikationer og bundfaunaprøver fra de forskellige naturtyper i 

relation til de identificerede substrattyper i området Læsø Syd. 
 
De verificerede lokaliteter er markeret på Figur 108. De ligger i et samlet dybdeinterval fra 
6,7 til 22,5 m, og der er ikke entydig forskel i dybderne mellem de forskellige 
substrattyper. Dog blev substrattype 4 og boblerev kun registreret på de største dybder 
(ca. 15-22,5 m), mens substrattype 1b findes på de fleste dybder (6,7-17,1 m). 
 
Ved den geofysiske kortlægning blev der identificeret stenrev og boblerev i området. 
Stenet bund og stenrev er markeret med røde punkter i Figur 109, og boblerev er 
markeret med gule punkter. 
 
 

 

Figur 108 Oversigtskort med sejllinier og verifikationspunkter i området Læsø Syd. 
 
De otte lokaliteter med naturtype 1b er i området verificeret til at indeholde homogen fast 
sandbund med mere eller mindre markante strømribber.  
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I den ene verificerede naturtype 2 lokalitet (R1_09) består bunden af grus, småsten og få 
større sten. 
 
På lokaliteten med naturtype 3 (R1_10) består substratet af en stenbestrøning med 10-25 
% større sten (> 10 cm), dog lokalt med områder med knap så store sten. Det øvrige 
substrat består af fast sandbund, grus og småsten. 
 
Begge naturtype 4 lokaliteter er betegnet som egentlige stenrev. På en af disse lokaliteter 
(R1_06) er substratet dog domineret af sten i varierende størrelse med områder, hvor 
stendækningen er tyndere, og hvor der er mere sand og grus imellem stenene. På den 
anden type 4 lokalitet (R1_02) blev der identificeret et flot huledannende stenrev, hvor en 
stor procentdel af stenene er større end 10 cm. 
 
Boblerev: I den nordligste del af råstofområdet Læsø Syd blev der i et verifikationspunkt 
(R1_04) identificeret et boblerev i en dybde på 22,5 m. Boblerevet har en relativ flad 
struktur og danner huler. Bunden uden om boblerevet er en jævn type 2 bund, og 
substratet består af sand med en del grus, småsten, skaller og enkelte spredte sten.  
 
Naturtypekortet i Figur 109 viser, at der langs den østlige kant, midt i området, er et smalt 
område med overgang til type 1a bund. Type 1b er dog dominerende og de midterste og 
nordlige dele af råstofkortlægningsområdet Læsø Syd er domineret af sandbund, med 
enkelte stenrev spredt i området. I den nordligste del er også fundet boblerev. I den 
sydvestlige del af Læsø Syd ligger et mere grovkornet område med flere sten i varierende 
størrelse (type 2, 3 og 4). Det er også her, at to områder med stenrev (type 4) og et 
område med bestrøning (type 3) er verificeret fra.  
 
Der er medtaget supplerende flora- og faunadata fra 5 punktdyk inden for 
råstofkortlægningsområdet fra en tidligere naturtypekortlægning udført for Skov og 
Naturstyrelsen (Orbicon 2007). Disse dyk, i dybdeintervallet fra 8 til 22 m, var fordelt på 
følgende naturtyper: 

 På 4 lokaliteter blev der verificeret type 4 (stenrev) 
 På 1 lokalitet blev der verificeret type 1b (homogen fast sandbund) 

Lokaliteterne er markeret med trekanter i Figur 109. En af type 4 lokaliteterne ligger midt i 

råstofkortlægningsområdet, tæt på det nuværende verifikationspunkt R1_06. De 

resterende tre type 4 lokaliteter ligger i den øverste tredjedel af 

råstofkortlægningsområdet, tæt på punkt R1_05 der i 2011 blev ROV-verificeret til at være 

bundtype 1b.  
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Figur 109 Kort over naturtyper og verifikationslokaliteter i området Læsø Syd. 

8.1.3 Biologiske forhold 
De biologiske forhold i området Læsø Syd beskrives dels ud fra kvalitative epifaunadata, 
som er undersøgt ved hjælp af ROV samt arkivoptagelser fra punktdyk i området og dels 
ud fra kvalitative data fra bundprøverne indsamlet med HAPS (infauna).  

 
Epifaunaen knyttet til naturtype 1b lokaliteterne var relativ artsfattig. Der blev registreret 
strandkrabbe (Carcinus maenas) og eremitkrebs (Pagurus bernhardus) flere steder, og 
ved det supplerende punktdyk R1_SNS_4-29-2 blev der på 22 meters dybde registreret 
krabben inachus (Inachus dorsettensis). Derudover blev der registreret havbørsteormen 
Phyllodoce mucosa, sandorm (Arenicola marina), alm. søstjerne (Asteria rubens), 
søstjernerne luidia (Luidia sarsi) og kamstjerne (Astropecten irregularis) samt fladfisk og 
fjæsing (Trachinus draco), som alle er typiske sandbundsarter. 
  
Infaunaen i denne naturtype bestod generelt af arter typiske for den lidt dybere sandbund. 
Havbørsteorme, såsom Polydora caeca, Poecilochaetus serpens, Spiophanes bombyx, 
Scoloplos armiger, Ophelia borealis, Spio martinensis og Neanthes virens, var den 
dominerende dyregruppe i alle otte bundprøver. Sømusen (Echinocardium cordatum) og 
krebsdyret Urothoe grimaldii samt muslingerne alm. tallerkenmusling (Angulus tenuis), 
molboøsters (Arctica islandica) og alm. trugmusling (Spisula subtruncata) var ligeledes at 
finde som karakterdyr fra den lidt dybere sandbund. Der var en vis variation imellem 
lokaliteterne, hvoraf nogle indeholdt arts- og individrige Venus-samfund, imens andre var 
domineret af få dyregrupper eller var i overgang til et Amphiura-samfund. 
 
Af flora blev der registreret en smule ålegræs (Zostera marina) på 10,3 meters dybde i 
verifikationspunkt R1_05 samt sukkertang (Laminaria saccharina), alm. kællingehår 
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(Desmarestia aculeata) og uidentificerede rødalger på enkelte lokaliteter. Generelt var 
dækningsgraderne meget lave (<1 %) grundet mangel på egnet substrat.  
 
Epifaunaen tilknyttet naturtype 2 bestod af nogle af de samme arter, som blev fundet på 
naturtype 1b, dog blev der også registreret nogle hårdbundsarter som taskekrabbe 
(Cancer pagurus), polypdyr (Hydrozoa sp.), mosdyr (Bryozo sp.) og dyriske svampe 
(Porifera sp.). Vegetation forekom med dækningsgraden 30-40 %, og der blev registreret 
store brunalger (Laminaria sp.), blodrød ribbeblad (Delesseria sanguinea), bugtet 
ribbeblad (Phycodrys rubens), gaffeltang (Furcellaria lumbricalis), kile-rødblad (Coccotylus 
truncatus), alm. kællingehår, kødblad (Dilsea carnosa) samt nogle buskformede rødalger. 
 
Den ene verificerede lokalitet med naturtype 3 lå på 10 meters dybde, og algerne var 
dominerende med høje dækningsgrader (70-90 %). På lokaliteten var der store 
forekomster af gaffeltang, og der forekom også en del skulpetang (Halidrys silicuosa), 
alm. kællingehår og sukkertang samt buskformede rødalger. Antallet af registrerede 
faunaarter var lavt, antageligvis på grund af det tætte algedække. Der blev kun observeret 
alm. søstjerne, mosdyr, strandkrabbe og sandormehobe samt en enkelt fladfisk. 
 
Områder med naturtype 4 havde et rigt dyreliv og særligt fastsiddende bunddyr som 
dødningehåndkoral (Alcyonium digitatum) associeret til stenene var dominerende. 
Herudover forekom der søanemoner (Anthozoa sp.), alm. søstjerne, pigget søstjerne 
(Marthasterias glacialis), stort søpindsvin (Echinus esculentus), mosdyr, taskekrabbe, 
eremitkrebs og polypdyr. Af fisk blev der observeret en hel stime pighajer (Squalus 
acanthias), en del havkarusser (Ctenolabrus rupestris) og kutlinger (Gobiidae sp.) samt 
enkelte torsk (Gadus morhua), ulk (Myoxocephalus scorpius), berggylt (Labrus bergylta) 
og fjæsing. 
 
På stenene i naturtype 4 blev der registreret en del vegetation som blodrød ribbeblad, 
bugtet ribbeblad, kødblad og palmetang (Laminaria hyperborea) samt buskformede 
rødalger som juletræsalge (Brongniartella byssoides). De supplerende punktdyk fra 
området havde været i stand til at undersøge den lagdelte algebevoksning bedre end det 
er muligt med ROV, og der blev i disse dyk ydermere registreret vandhår (Cladophora 
sp.), alm. kællingehår, fingertang (Laminaria digitata), horntang (Ahnfeltia plicata), rødblad 
(Phyllophora sp.), gaffeltang, klotang (Ceramium rubrum), grisehaletang (Cystoclonium 
purpureum), tæt rødsky (Callithamnion corymbosum) og rødtot (Bonnemaisonia 
hamifera).  
 
Inklusiv de supplerende punktdyk, blev der observeret stenrev i dybdeintervallet 8- 21,5 
m. På de lavere vanddybder var stenrevene algedominerede med 100 % algedækning af 
store begroede brunalger med en underskov af blodrød ribbeblad og buskformede 
rødalger. Dette skiftede gradvist til en dominans af rødalger, og på de to dybeste dyk var 
der kun få individer af bugtet ribbeblad tilbage på stenene og dyrene dominerede. 
 
I området hvor der blev verificeret boblerev var epifaunaen primært associeret til selve 
boblerevet eller sten i det omkringliggende område, hvor der var en del fisk og andet liv. 
Der blev registreret arter som dødningehåndkoral, alm. søstjerne, polypdyr, mosdyr, 
taskekrabbe, sandkrabbe (Hyas araneus), søanemone, slangestjerne (Ophiura sp.) samt 
havkarusse og en ikke nærmere bestemt torskefisk (Gadidae sp.). Vegetationen i området 
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var ret sparsom, formentlig grundet dybden på 22,5 m, og med en dækningsgrad <5 % 
forekom der på boblerevet og sten i området enkelte sukkertang og buskformede rødalger 
samt skorpeformede rødalger (Corallinales sp. og Hildenbrandiales sp.) på revet. 
 
Naturtyperne i råstofkortlægningsområdet Læsø Syd var domineret af relativt artsfattige 
dyresamfund fra den dybere type 1b sandbund. I de lokaliteter hvor der blev verificeret 
hårdere bundtyper (type 2,3 og 4) var der en relativt rig epifauna med flere fastsiddende 
arter. Alger dominerede på de lavere vanddybder, hvor der var fin lagdelt algevegetation 
med en overdækning af store brunalger med et underdække af blodrød ribbeblad og 
juletræsalger. Det ene verificerede boblerev i området ligger på større vanddybde og var 
generelt faunadomineret med mange taskekrabber og fastsiddende dyr. 
 
På baggrund af den gennemførte kortlægning og de visuelle verifikationer vurderes det, at 
stenrev og boblerev i området overordnet indeholder et rigt dyreliv og en artsrig 
vegetation. 
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8.1.4 EUNIS 
 

 
Figur 110 EUNIS klassificering af område R1 Læsø syd. For detaljer se bilag A9_R1. 

 

Læsø  syd området strækker sig fra østkysten af Læsø, syd på til Nord for Anholt. Den 

vestlige del af området er lavvandet 5 – 20m og består mest af sand som er pålejret Læsø 
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plateauets østlige rand. Mod syd stiger vanddybden og sedimenttypen skifter til mere 

dominans af moræne og grus bund. Den østligste del på vanddybder over 20m er 

karakteriseret af dynd. De biologiske EUNIS zoner er i den vestlige, centrale og sydlige 

del infralittoral biozone, medens den nordlige og østlige del hovedsagelig er circalittoral og 

dyb circalittoral biozoner. Nordsø – Atlantisk modellen er benyttet og viser Atlantisk 

polyhalin salinitet regime >18psu. Dette område falder i et havbunds energi bælte, som er 

en mellemting mellem de 3 niveauer, høj energiniveau er observeret i den vestlige del, 

medens moderate energinivaeu er observeret i den centrale del og lav energiniveau er 

dominerende i den østlige del af området.   

8.1.5 Andre observationer (vrag, trawl, kabler m.m.) 
I Læsø syd området er det meget begrænset hvad der er observeret af menneskelige 

aktiviteter, idet der kun er observeret sandindvinding og det er begrænset til et mindre 

område i det eksisterende indvindingsområde beliggende i den nordligste del af 

undersøgelsesområdet. 

8.2 Fase 1  R2 Gjerrild nord substrat- og naturtyper 
Gjerrild Nord råstofområdet dækker et areal på ca. 262 km2 og er placeret i Kattegat nord 

for Djursland. Vanddybderne i området er fra ca. 5,5 m til16 m (Figur 111). Den kystnære 

sydvestlige del udgøres af et større grundt område på 6-10 meters dybde. Vest herfor 

skråner det ned mod dybder på omkring 13-16 m. Nord for det grunde område ligger flere 

km-store sandbanker mere eller mindre parallelt og orienteret NV-SØ. Bankerne når op til 

7-8 meters dybde på de mest grunde steder. Bankerne er delvist sammenhængende i den 

nordvestlige del af området og fremtræder adskildte mod SØ (Figur 111 og Bilag A4.R2). 
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Figur 111. Bathymetri af Gjerrild Nord området. Kortet er baseret på gridning af Farvandsvæsenets 

dybdedata. Sejllinier og position af vibrationsboringer er ligeledes angivet. 

 

 

Sejllinierne over Gjerrild Nord området består af parallele SV-NØ gående linjer med en 

afstand på 1 km i den nordlige halvdel og en afstand på 2 km i den sydlige halvdel. 

Krydslinjer med en NV-SØ retning, og en afstand på mellem 3-5 km, er placeret strategisk 

over større strukturer (Figur 1). Ialt er der sejlet et linjenet på ca. 295 km (jf. Tabel 1). 

8.2.1 Substrattyper. 

Substrattype 1b (fast sandet bund med dynamisk påvirkning) dominener Gjerrild Nord 

området (Figur 112; Bilag A6.R2). I den sydlige og østlige del forekommer substrattype 2, 

3 og 4 med varierende stenindhold koncentreret i flere delområder, der dels afspejler 

forekomsten af stenet moræne tæt på havbunden i de områder. I den nordlige del af 

området er der ikke observeret substrattype 3 og 4 (stenrev). Dette afspejler at 

moræneleret her ligger dybere under havbunden, og at senglacialt ler med en forholdsvis 

lav stenkoncentration her dominerer geologien lige under havbunden. 
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Figur 112. Bundsubstrattyper kortlagt langs sejllinier Gjerrild Nord (Bilag A6_R2). 

 

I relation til de biologiske forhold har Orbicon gennemført en række visuelle verifikationer 

af diverse bundtyper udpeget på basis af side-scan optagelser. Der blev udført ialt 8 ROV 

dyk med grab prøvetagninger, og 4 ROV uden prøvetagning (Figur 113; Bilag A3_R2). 

Substrattype  3-4 er dokumenteret på dyk punkterne R2_04,_06, og _11, som også er 

illustreret ved sidescan eksempler. Substrattype 2 med en mere spredt stenfordeling er 

verificeret i dykpunkterne R2_02, _03, _05, og _08. Substrattype 1b, der dominerer 

Gjerrild Nord området er verificeret i dykpunkterne R2_01,_09, _10, og _F1. 
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Figur 113. ROV dyk verifikationspunkter med og uden grabprøvetagning i Gjerrild Nord området. 

Positionen af vibrationsboringer er ligeledes angivet (Bilag A3.R2). 

8.2.2 Naturtyper tilknyttet substrattyper 
I fase 1 råstofkortlægningsområdet Gjerrild Nord blev der gennemført i alt 12 ROV 
verifikationer og taget otte bundprøver med HAPS. Lokaliteter hvor der er taget 
bundprøve er markeret med en ydre ring om punktet i figurerne. Fordelingen af de 
forskellige substrattyper, dybdeintervaller og bundfaunaprøver er vist i Tabel 8: 
 

Naturtyper Beskrivelse Antal 
lokaliteter 

Dybde (m) Antal 
bundprøver 

Dybde (m) 
bundprøvelokalitet 

1b Sand 5 8,5-12,7 5 8,5-12,7 
2 Sand, grus og 

småsten 
4 8,5-13,6 2 8,5-13,6 

3 Bestrøning 3 7,6-13,5 1 7,6 

Tabel 8 Fordelingen af ROV verifikationer og bundfaunaprøver fra de forskellige naturtyper i 

relation til de identificerede substrattyper i området Gjerrild Nord. 
 
De verificerede lokaliteter er markeret i Figur 114. Der blev ikke verificeret stenrev i 
området, men ifølge den geofysiske kortlægning kunne der godt være mindre områder 
med disse i området. 
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Figur 114 Oversigtskort med sejllinier og verifikationspunkter i området Gjerrild Nord. 
 
Lokaliteter verificeret som naturtype 1b er homogen fast sandbund med mere eller mindre 
udtalte strømribber. De er primært fundet i den nordlige halvdel af 
råstofkortlægningsområdet. 
 
I lokaliteter med naturtype 2 er bunden i nogle områder kraftigt bestrøet med grus, 
småsten og få større sten, mens andre områder består af få spredte større sten med sand 
og skaller imellem. De er primært blevet verificeret i de midterste og østlige dele af 
området.  
 
Lokaliteter med stenbestrøning (naturtype 3) er fundet i den sydlige halvdel af området. 
Alle tre lokaliteter indeholder nogle større sten, men dækningen er spredt, med skaller, 
sand og grus imellem.  
 

Som ses på naturtypekortet i Figur 115 er størstedelen af råstofkortlægningsområdet 

Gjerrild Nord domineret af sandbund, med spredte områder i østlige og sydlige dele af 

område hvor bunden er mere grovkornet, med flere sten i varierende størrelse (type 2, 3 

og 4).  
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Figur 115 Kort over naturtyper og verifikationslokaliteter i området Gjerrild Nord. 

8.2.3 Biologiske forhold 
De biologiske forhold i området Gjerrild Nord beskrives dels ud fra kvalitative 
epifaunadata, som er undersøgt ved hjælp af ROV og dels ud fra kvalitative data fra 
bundprøverne indsamlet med HAPS (infauna).  

 
Epifaunaen knyttet til naturtype 1b lokaliteter var relativt artsfattig og bestod mest af 
typiske sandbundsarter. Der blev registreret sandorm (Arenicola marina), eremitkrebs 
(Pagurus bernhardus) og alm. søstjerne (Asteria rubens) på de fleste lokaliteter samt 
slangestjerne (Ophiura sp.) og konk (Buccinum undatum) på enkelte lokaliteter. Af fisk 
blev der registreret fladfisk på de fleste lokaliteter og en uidentificeret benfisk på en enkelt 
lokalitet.  
 
Infaunaen i denne naturtype bestod generelt af arter typiske for Venus-samfundet på den 
lidt dybere sandbund. Havbørsteorme, såsom Thracia papyracea, Ophelia borealis, 
Euzonus flabelligerus, Scoloplos armiger, Nephtys longosetosa, Polydora caeca og 
Orbine sertulata, var den dominerende dyregruppe i fire af bundprøverne. Ligeledes var 
phoronider (Phoronis sp.), enkelte krebsdyr (primært af arten Urothoe grimaldii), samt 
muslinger som Arctica islandica og Spisula subtruncata også at finde som karakterdyr fra 
den lidt dybere sandbund. Der var en svag dybdevariation i artsrigdom imellem lokaliteter, 
og de dybest beliggende Venus-samfund var generelt set de mest artsrige. 
 
Af flora blev der registreret  alm. kællingehår (Desmarestia aculeata) på tre lokaliteter, 
samt strengetang (Chorda filum), store brunalger (Laminaria sp.), bugtet ribbeblad 
(Phycodrys rubens) og uidentificerede rødalger og buskeformede rødalger på enkelte 
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lokaliteter. Generelt var dækningsgraderne meget lave (<1-5 %), grundet mangel på 
egnet substrat.  
 
Epifaunaen tilknyttet naturtype 2 bestod af mange af de samme arter som blev fundet på 
naturtype 1b. Dog blev der i tillæg også registreret hårdbundsarter som søpunge 
(Ascidiacea sp.), dødningehåndkoral (Alcyonium digitatum), søanemone (Anthozoa sp.), 
søsol (Crossaster papposus), grønt søpindsvin (Strongylocentrotus droebachiensis), 
mosdyr (Bryozo sp.), alm. hestemusling (Modiolus modiolus) og dyriske svampe (Porifera 
sp.). De eneste fisk der blev registreret var kutlinger og enkelte fladfisk. Individmæssigt 
var sandbundsarterne dominerende på lokaliteterne og hårdbundsarterne var primært 
associeret til de få spredte sten.  
 
Infaunaen i denne naturtype bestod generelt af arter typiske for Venus-samfundet på den 
lidt dybere sandbund. Phoronider (Phoronis sp.) og havbørsteorme, såsom Nephtys 
caeca og Scoloplos armiger fremstod som de mest individrige arter. Af de to bundprøver 
fra naturtype 2 var prøven fra det dybeste punkt (R2_03) på 13,6 m den mest arts- og 
individrige. 
 
Vegetationsdækningsgraden svingede meget, og var i højere grad afhængig af græsning 
fra grønt søpindsvin end af dybden. På de to lokaliteter hvor søpindsvin blev observeret 
var dækningsgraden <5 %, og den eneste vegetation tilbage på stenene var enkelte 
afgnavede rødalger, store brunalger, kødblad (Dilsea carnosa) og nogle skorpeformede 
rødalger (Corallinales sp. og Hildenbrandiales sp.). 
 
Algebevoksningen var mere dominerende på de to lokaliteter hvor der ikke var 
søpindsvin. Disse lokaliteter var henholdsvis den dybeste (13,6 m) og den laveste (8,5 m) 
verificerede naturtype 2 lokalitet, og havde hhv. 40-60 % og 100 % algedækning. Her blev 
der observeret kiselalger (Heterokontaphyta sp.), alm. kællingehår, store brunalger, 
buskede rødalger, blodrød ribbeblad (Delesseria sanguinea), bugtet ribbeblad, kødblad 
samt skorpeformede rødalger. 
 
To af de tre verificerede punkter med naturtype 3 var domineret af alger med høje 
dækningsgrader (90-100 %). På disse lokaliteter (R2_04 og R2_11)blev der registreret 
alm. kællingehår, skulpetang (Halidrys silicuosa), strengetang, store brunalger som 
sukkertang (Laminaria saccharina), blodrød ribbeblad, bugtet ribbeblad, gaffeltang 
(Furcellaria lumbricalis), dumontalge (Dumontia contorta) samt forskellige arter af 
buskformede- og trådformede rødalger. I begge verifikationspunkter var antallet af 
registrerede faunaarter lavt, antageligvis på grund af det tætte algedække. Af epifauna 
blev der kun observeret alm. søstjerne, mosdyr samt havkarusse (Ctenolabrus rupestris).  
 
Den dybeste verificerede type 3 lokalitet (R2_06) lå på 13,5 meters dybde og var 
faunadomineret med en algedækning på omkring 5-10 %, antageligvis havde grønt 
søpindsvin græsset vegetationen ned. Der blev registreret blød kællingehår (Desmarestia 
viridis), blodrød ribbeblad, søl (Palmaria palmata) og skorpeformede rødalger. En del af 
de dyr der blev registreret var hårdbundsarter, og der blev verificeret polypdyr (Hydrozoa 
sp.), dødningehåndkoral, søanemone, søsol, grønt søpindsvin, rødspætte (Pleuronectes 
platessa) og kutlinger. 
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Infaunaen blev undersøgt i ét verifikationspunkt fra naturtype 3 (punktet R2_11) med en 
dybde på 7,6 m. Artssammensætningen i bundprøven indikerede en forholdsvis artsfattig 
prøve fra den faste sandbund. Kun grupperne havbørsteorme og krebsdyr var 
repræsenteret med hver fire arter i prøven.  Skeletkrebs (Caprella linearis) dominerer 
fuldstændig individmæssigt og til dels - trods artens ringe størrelse - også 
biomassemæssigt på grund af det store antal.  Grunden til det ret høje antal 
krebsdyrsarter og ikke mindst det meget store antal skeletkrebs, skyldes sandsynligvis at 
bundprøven indeholdt en stor mængde buskformede rødalger. 
 
Naturtyperne i råstofkortlægningsområdet Gjerrild Nord var for størstedelen domineret af 
relativt artsfattige dyresamfund fra den dybere type 1b sandbund (sandbanker se Figur 
116). I de lokaliteter hvor der blev verificeret hårdere bundtyper (naturtype 2 og 3) var der 
flere fastsiddende dyrearter. På lavere vanddybder dominerede makroalgesamfundene, 
men på større vanddybder blev der observeret høje forekomster af grønt søpindsvin, og 
dette var sammenfaldende med udbredt nedgræsning af algevegetationen.  
 
Ud fra de visuelle verifikationer i Gjerrild Nord vurderes det, at der findes stenede områder 
der overordnet indeholder et rigt dyreliv og en artsrig vegetation, men i de verificerede 
lokaliteter er der ikke registreret bundtype 4 områder. På baggrund af den gennemførte 
kortlægning vurderes det dog, at der i sydlige og østlige dele af 
råstofkortlægningsområdet vil kunne findes spredte forekomster af egentlige stenrev. 

 

 
Figur 116. Naturtyper i Gjerrild Nord området. Større sandbanker (blå signatur) ses i den 

nordvestlige del, mens stenrev (grøn signatur) er koncentreret mod syd og øst (Bilag A7.R2). 
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8.2.4 EUNIS 
 

 
 

Figur 117 EUNIS klassificering af område R2 Gjerrild nord. For detaljer se bilag A9_R2. 
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Gjerrild nord er lokaliseret nord for Djursland. Området befinder sig i det 

polyhaline(>18psu) salinitets regime. Det blev modelleret med Nordsø og Atlantiske 

model. Området er lavvandet i intervallet 6 – 13m. Størstedelen er dækket med sand med 

pletvise indslag af grovere sediment og moræne. De store sandområder mod nord er 

klassificeret som Sandbanker (Habitat direktivet # 1110). Hele området falder inden for 

moderat energiniveau ved havbunden og er i den infralittorale biologiske zone. 

8.2.5 Andre observationer (vrag, trawl, kabler m.m 
Der blev kun observeret få spor efter kabler og lignende i R2 området Figur 118, Bilag 

A8.R2). 

 

 
Figur 118. Menneskeskabte spor i R2 området (Bilag A8.R2). 

 

8.3 Fase 1  R3 Anholt syd substrat- og naturtyper 

8.3.1 Områdebeskrivelse og databaggrund 
Anholt Syd området dækker et areal på ca. 733 km2 og er placeret i Kattegat syd for 

Anholt. Vanddybderne i området er fra ca.10 til 45 m, bestående af et dybere og svagt 

nordøst-skrånende område mod nordøst og et mere morfologisk komplekst og 

laverevandet område mod sydvest, gennemskåret af dybere kanalforbindelser med 

forbindelse til det nordlige Storebælt (Figur 119 og Bilag A4.R3). 
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Sejllinierne over Anholt Syd området består af parallele NV-SØ gående linjer med en 

afstand på 1 km, der i den nordligste dybere del af området overgår til linjer med 2 km 

afstand. Krydslinjer domineret af sydvest-nordøstlig retning, med en afstand på omkring 2-

5 km, er placeret strategisk over større strukturer fra lavt mod dybere vand (Figur 119). 

Ialt er der sejlet et linjenet på ca.1077 km (jf. Tabel 1). 

 

 
Figur 119. Dybdekort for Anholt Syd baseret på ekkolodsmåling langs sejllinier (Bilag A4.R3). Inset 

øverst til højre udgør den nordligste del af området. 

 

I relation til de biologiske forhold har Orbicon gennemført en række visuelle verifikationer 

af diverse bundtyper udpeget på basis af side-scan optagelser. Der blev udført ialt 16 Rov 

dyk uden grab prøvetagninger. 

 



Marin råstof- og naturtypekortlægning i Kattegat, Storebæltsregionen og vestlige Østersø, 2011 

 

173 

 

 

 
Figur 120. Sejllinier og ROV-dyk (blå punkter) i Anholt Syd (Bilag A3.R3). 

 

Den geologiske opbygning af Anholt Syd er domineret af et druknet og modificeret 

morænelandskab mod SV, gennemskåret af palæo-Storebælt udløb, og mod NØ, et 

dybere, let NØ-skrånende område domineret af Yngre Dryas lerede ishavssedimenter tæt 

på havbunden. På overgangen mellem de to områder findes større områder af sandede 

kystdannelser, dannet i tidligt Holocæn i forbindelse med transgression efter 

fastlandstiden. Et tyndt Holocænt dynddække forefindes stedvist i de dybeste dele af 

området. 
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8.3.2 Substrattyper. 

Den sydlige og vestligste del af Anholt Syd området er domineret af substrattype 2 og 3 

med et varieret indhold af sten (Figur 121; Bilag A6.R3). Lokalt findes mindre type 4 

områder med tættere stenkoncentration. Der er en klar sammenhæng mellem de 

lavvandede moræne landskabsdannelser, identificeret på de seismiske sparker-profiler og 

tilstedeværelsen af sten. 

 

Substrattype  3-4 er dokumenteret på dyk punkterne R3_01,_02,_03, og _04, som også er 

illustreret ved sidescan eksempler. Substrattype  3-4 omkranses typisk af substrattype 2 

(dykpunkter R3_06, _07), som udgør overgangszonen mellem områder hvor det glaciale 

morænelandskab ligger tæt på havbunden og områder met et tykkere dække af Holocænt 

sand (Figur 122). Hoveparten af området på vanddybder over ca. 20 m domineres af 

substratype 1b; en relativ fast sandet bund med varierende indslag af grusede partikler og 

skaller (dykpunkter R3_05, _09,_11). I de dybeste områder mod NØ findes et tyndt 

dynddække over Yngre Dryas leraflejringer. I de dybeste kanalområder mod syd findes 

stedvist et tykkere dække af dyndet substrattype 1a.  Som eksempler på denne bundttype 

kan nævnes dykpunkterne R3_10 og R3_F12. 

 

 

 
Figur 121. Fordelingen af substrattyper i Anholt Syd (Bilag A6.R3). 
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Figur 122 Sidescan sonar (øverst) og chirp profil (nederst) af substrattype 1b (sandbanke) 

overlejrende gruset og stenet substrattype 3 (eksempel R4_eks3). 

8.3.3 Naturtyper tilknyttet substrattyper 
I fase 1 råstofkortlægningsområdet Anholt Syd blev der gennemført i alt 17 ROV dyk og 
taget én bundprøve med HAPS. Lokaliteter hvor der er taget bundprøve er markeret med 
en ydre ring om punktet i de følgende figurer. På nogle ROV dyk blev der verificeret mere 
end en bundtype. Fordelingen af forskellige naturtyper i relation til de identificerede 
substrattyper kan ses i Tabel 9. 
 

Naturtyper Beskrivelse Antal 
lokaliteter 

Dybde (m) Antal 
bundprøver 

Dybde (m) 
bundprøvelokalitet 

1a blødbund 3 26-31 - - 
1b Sand 7 12-23,3 1 23,3 
2 Sand, grus og 

småsten 
5 12-21,2 - - 

3 Bestrøning 2 21-23 - - 
4 Stenrev 2 11-19 -  - 

Tabel 9 Fordelingen af ROV verifikationer og bundfaunaprøver fra de forskellige naturtyper i 

relation til de identificerede substrattyper i området Anholt Syd. 
 
De verificerede lokaliteter er markeret på Figur 123. De ligger i et samlet dybdeinterval fra 
11 til 31 m, og der er ikke entydig forskel i dybderne mellem de forskellige substrattyper. 
Dog blev substrattype 1a kun registreret på de størstedybder (ca. 26-31 m). 
 
Ved den geofysiske kortlægning blev der identificeret stenrev i området. 
Verifikationspunkter med stenrev er markeret med røde cirkler i figurerne. 
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Figur 123 Oversigtskort med sejllinier og verifikationspunkter i området Anholt Syd. 
 
I den nordøstlige del af råstofkortlægningsområdet blev naturtype 1a verificeret på tre 
lokaliteter i dybdeintervallet 26-31 m. Der var tale om homogene bløde siltbunde, og i de 
to nordligste blev der fundet spor af jomfruhummer. 
 
De syv lokaliteter verificeret til naturtype 1b ligger relativt dybt med et dybdeinterval på 12-
23,3 m. De består af homogen fast sandbund med bølgeribber på de lavere vanddybder 
og generelt lille dynamik på de dybere bunde.  
 
Naturtype 2 bund blev verificeret i fem lokaliteter i den vestlige del af området. To af 
lokaliteterne indeholder sandbund bestrøet med mindre sten. Lokaliteten R3_P07 ligger 
på lavere vand og indeholder imellem stenene en dynamisk sandbund med bølgeribber. 
Lokaliteten R3_F01 ligger på dybere vand og er bestrøet med 30-40 % mindre sten og 
lokaliteten R3_06 indeholder brolægningsbund. 
 
I de to lokaliteter med naturtype 3 (R3_03 og R3_04) består substratet af en 
stenbestrøning med 10-20 % større sten (> 10 cm), lokalt med ganske store stenblokke. 
Det øvrige substrat består af fast sandbund, grus og småsten. 
 
Begge naturtype 4 lokaliteter indeholder egentlige stenrev, dog uden huledannende 
elementer. I et af disse punkter (R3_01) er substratet i dele af området på grænsen til 
type 3 med sand og grus imellem stenene. I det andet type 4 punkt (R3_02) blev der 
identificeret et kompakt stenrev, hvor en stor procentdel af stenene er større end 10 cm. 
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Naturtypekortet i Figur 124 viser at type 1b er dominerende i store områder centralt i 
råstofkortlægningsområdet. Der er også sammenhængende områder med bundtype 1a i 
nordøstlige og sydøstlige dele. Langs den vestlige grænse, og i større områder af de 
sydlige dele af Anholt Syd ligger et mere grovkornet område med flere sten i varierende 
størrelse (type 2, 3 og 4). To lokaliteter med stenrev (type 4) og to lokaliteter med 
bestrøning (type 3) er verificeret i den sydlige del af råstofkortlægningsområdet i 
dybdeintervallet fra 11-23 m.  

 
På to verifikationslokaliteter blev der fundet både type 1b og 2 substrater. I det ene af 
disse områder (R3_F3) er det omkringliggende område en dynamisk type 1b bund med 
bølgeribber, imens type 2 områderne med grus og småsten bærer præg af at være 
menneskeskabte igennem indvindingsaktivitet. Det andet område (R3_F13) er et 
overgangsområde imellem to substrattyper, den ene er en småstenet bund med en 70-80 
% grus og småsten, den anden substrattype er en type 1b sandbund med spredte skaller. 
 

 
Figur 124 Kort over naturtyper og verifikationslokaliteter i området Anholt Syd. 

 

8.3.4 Biologiske forhold 
De biologiske forhold i området Anholt Syd beskrives dels ud fra kvalitative epifaunadata, 
som er undersøgt ved hjælp af ROV og dels ud fra kvalitative data fra bundprøverne 
indsamlet med HAPS (infauna).  

 
Epifaunaen knyttet til naturtype 1a lokaliteter var relativ artsfattig og indeholdt overvejende 
typiske blødbundsarter. Dog var der små sten i ny og næ med enkelte hårdbundsdyr på. I 
et af verifikationspunkterne (R3_F14) var bunden en relativ fast 1a bund, og der blev 
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registreret sandorm (Arenicola marina) på 31 meters dybde, hvilket er dybt for denne art. 
Ellers blev der på de tre lokaliteter tilsammen registreret enkelte andre uidentificerede 
børsteorme (Polychaeta sp.), jomfruhummer (Nephrops norvegicus), eremitkrebs 
(Pagurus bernhardus), dødningehåndkoral (Alcyonium digitatum), rød søfjer (Pennatula 
phosphorea), kamstjerne (Astropecten irregularis) og pelikanfodsnegl (Aporrhais 
pespelecani). Af fisk blev der registreret fladfisk og en enkelt fløjfisk (Callionymus lyra). 
Der blev ikke registreret nogen vegetation, grundet dybden og manglende substrat. 
 
Epifaunaen knyttet til de verificerede naturtype 1b lokaliteter var representative for 
sandbunde med spredte indslag af lidt hårdere substrat i form af enkelte større sten og 
tomme skaller. Der blev registreret enkelte uidentificerede børsteorme, sandorm, 
eremitkrebs, polypdyr (Hydrozoa sp.), dødningehåndkoral, sønellike (Metridium senile), 
slangestjerne (Ophiura sp.), alm. søstjerne (Asterias rubens), kamstjerne, grønt 
søpindsvin (Strongylocentrotus droebachiensis), mosdyr (Bryozoa sp.) konk (Buccinum 
undatum), alm. hestemusling (Modiolus modiolus) og skallus (Polyplacophora sp.). Af fisk 
blev der registreret fladfisk og en enkelt fjæsing (Trachinus draco).  
 
Infaunaen i den ene type 1b lokalitet der blev undersøgt (R3_P11) indikerer et forholdsvis 
artsrigt samfund. Der blev registreret arter både fra den dybe sandbund såsom 
børsteormene: Spiophanes bombyx, Poecilochaetus serpens og Ophelia borealis samt 
arter fra den bløde bund såsom alm. foldmusling (Thyasira flexuosa) og fin 
mudderslangestjerne (Amphiura filiformis). Artssammensætningen indikerer en 
overgangsform mellem et Venus-samfund og et Amphiura-samfund. Alle større 
dyregrupper er repræsenteret, men børsteorme er den klart artsrigeste gruppe. 
 
Vegetationen var meget begrænset, antageligvis grundet dybden og ringe forekomst af 
egnet substrat. Skorpeformede rødalger (Corallinales sp. og Hildenbrandiales sp.) blev 
registreret på nogle af stenene, og i en af lokaliteterne (R3_F7), blev der også observeret 
enkelte bugtet ribbeblad (Phycodrys rubens) og buskformede rødalger med en 
dækningsgrad <5 %.  
 
Epifauna og flora tilknyttet de lokaliteter der blev verificeret som naturtype 2 var ret 
variable i artsrigdom. Generelt set var algerne dominerende på lavere dybder, bortset fra 
den allerlaveste (R3_F3) der bar præg af at være menneskabt type 2 bund. Lokaliteten 
R3_P07 lå, med 15 meter, på den næstlavest registrerede dybde. Her var vegetationen 
dominerende med en 70-80 % dækning på de spredte sten af alm. kællingehår 
(Desmarestia aculeata), sukkertang (Laminaria saccharina), blodrød ribbeblad (Delesseria 
sanguinea) og skorpeformede rødalger. Af epifauna blev der kun registreret eremitkrebs, 
pigget søstjerne (Marthasterias glacialis), mosdyr og en enkelt fladfisk.  Algevegetation 
med dækningsgrader af 20-30 % på stenene blev registreret i naturtype 2 områderne af 
lokaliteten R3_F13. Her blev der registreret alm. kællingehår, sukkertang, kødblad (Dilsea 
carnosa) samt nogle buskformede rødalger. Af fauna blev der kun registreret spredte 
søstjerner, eremitkrebs og fladfisk. To lokaliteter (R3_06 og R3_F01) lå på dybere vand 
og her blev der registreret trekantorm (Pomatoceros triquiter), sandorm, eremitkrebs, 
strandkrabbe (Carcinus maenas), dødningehåndkoral, sort slangestjerne (Ophiocomina 
nigra), skør slangestjerne (Ophiothrix fragilis), slangestjerne, alm. søstjerne, grønt 
søpindsvin, konk, alm. hestemusling, skallus og fladfisk. Vegetationen var til gengæld 



Marin råstof- og naturtypekortlægning i Kattegat, Storebæltsregionen og vestlige Østersø, 2011 

 

179 

 

mere sparsom, og der blev kun registreret bugtet ribbeblad, kødblad og skorpeformede 
rødalger med lave dækningsgrader på <1-5 %.  
 
De to verificerede område med naturtype 3 lå begge på over 20 meters dybde og var 
faunadominerede. Der blev ikke registreret oprette makroalger, og den eneste vegetation 
var skorpeformede rødalger med dækningsgrader på 5-20 % af stenene. Epifaunaen var 
ret artsrig, og der blev registreret: trekantorm, sandorm, eremitkrebs, polypdyr (Hydrozoa 
sp.), dødningehåndkoral, sort slangestjerne, skør slangestjerne, alm. søstjerne, søsol 
(Crossaster papposus), stort søpindsvin (Echinus esculentus), grønt søpindsvin, konk, 
sadeløsters (Pododesmus patelliformis), skallus og dyriske svampe (Porifera sp.) samt 
uidentificerede fladfisk og ising (Limanda limanda).  
 
Der blev verificeret to naturtype 4 lokaliteter. Det dybest beliggende (R3_01) var 
faunadomineret, og havde et rigt dyreliv med mange hårdbundsarter. Der blev registreret 
trekantorm, søpunge (Ascidiacea sp.), polypdyr, dødningehåndkoral, sort slangestjerne, 
pigget søstjerne, alm. søstjerne, stort søpindsvin, mosdyr, sadeløsters og alm. 
hestemusling samt fladfisk og havkarusse (Ctenolabrus rupestris). Måske grundet 
søpindsvin var der kun 5-10 % dækningsgrad af bugtet ribbeblad, kile-rødblad 
(Coccotylus truncatus) og skorpeformede rødalger. 
Den anden type 4 lokalitet (R3_03) lå på lavere vand, og her dominerede algerne med en 
100 % dækningsgrad af flerlaget vegetation bestående af klippevandhår (Cladophora 
rupestris), skulpetang (Halidrys silicuosa), fingertang (Laminaria digitata), sukkertang, 
blodrød ribbeblad, bugtet ribbeblad, kile-rødblad, juletræsalge (Brongniartella byssoides), 
klotang (Ceramium sp.), ledtang (Polysiphonia sp.) og andre buskformede rødalger. Af 
epifauna blev der registreret trekantorm, posthornsorm (Spirorbis sp.), strandkrabbe, alm. 
søstjerne, mosdyr og dyriske svampe samt fiskene skrubbe (Platichthys flesus), torsk 
(Gadus morhua), havkarusse og savgylte (Symphodus melops). 
 
Naturtyperne i råstofkortlægningsområdet Anholt Syd var meget heterogene i forekomst 
og udbredelse. Store områder var domineret af dyresamfund fra de dybere type 1a og 1b 
bunde, men de mere stenede bundtyper (naturtype 2,3 og 4) er også at finde mange 
steder i området. På disse bunde dominerede makroalgesamfundene på lavere 
vanddybder, mens faunaen dominerede på større vanddybder. På en del af de dybere 
lokaliteter blev der observeret høje forekomster af grønt søpindsvin og stort søpindsvin, 
hvilket generelt faldt sammen med en fattig og nedgræsset algevegetation.  
 
På baggrund af den gennemførte kortlægning og de visuelle verifikationer vurderes det at 
stenrev i området overordnet indeholder et rigt dyreliv og en artsrig vegetation, men med 
en klar opdeling af flora- og faunadominerede lokaliteter. 
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8.3.5 EUNIS 
 

 
Figur 125 EUNIS klassificering af område R3 Anholt syd. For detaljer se bilag A9_R3. 

 

Anholt syd er et stort område placeret centralt i Kattegat syd for Anholt. Dybden går fra 8 

– 35 m. Det meste af området ligger i den infralittorale biologiske zone, undtagen et lille 

dyb circalittoral areal i den sydlige del af området. Nær havbunds energiniveauet af bølger 

og strøm, varierer mellem moderat og lav. Havbunden er for det meste dækket af sand og 

dynd i den nordlige del, medens den sydlige del er dækket af grovkornede sedimenter og 

spredte rev dannelser. Anholt syd er i det polyhaline salinitets regime og blev modelleret 

med Nordsø og Atlantiske model. 

8.3.6 Andre observationer (vrag, trawl, kabler m.m 
Af kortbilag A8.R3 fremgår det at der er observeret trawlspor i store dele af det dybere 

centrale til nordøstlige område, hvor der er en forholdsvis blød, finsandet til dyndet bund. 

 

I det godt 5 km2 store indvindingsområde i den sydlige del af Anholt Syd ses tætte 

langstrakte indvindingsspor uden særlig markante sugehuller. 
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8.4 Fase 1  R4 Hesselø Bugt substrat- og naturtyper 
Hesselø Bugt området dækker et areal på ca. 459 km2 og er placeret i Kattegat nord og 

øst for Sjællands Odde og nord for Isefjordens indløb. Vanddybderne i området er fra ca. 

5 til 25 m, med lavvandede dele tæt på kysten og gradvist dybere dele længere væk fra 

kysten mod nordvest (Figur 126; Bilag A4.R4). 

 

 
Figur 126 Dybdekort for Hesselø Bugt baseret på ekkolodsmåling langs sejllinier (Bilag A4.R4).  

 

Sejllinierne over Hesselø Bugt består af parallele VSV-ØNØ gående linjer med en afstand 

på  ca.1,2  km, der i den dybere del af området overgår til linjer med ca. 2 km afstand. 

Krydslinjer i SSØ-NNV-lig retning, med en afstand på omkring 5-6 km, er placeret 

strategisk over større strukturer fra lavt mod dybere vand (Figur 126). I alt er der sejlet et 

linjenet på ca. 451 km (jf. Tabel 1). 

 

I relation til de biologiske forhold har Orbicon gennemført en række visuelle verifikationer 

af diverse bundtyper udpeget på basis af side-scan optagelser. Der blev udført 4 ROV dyk 

uden grab prøvetagninger, og 7 ROV dyk med prøvetagning (Figur 127, Bilag A3.R4). 



Marin råstof- og naturtypekortlægning i Kattegat, Storebæltsregionen og vestlige Østersø, 2011 

 

182 

 

 
Figur 127. Oversigtskort over ROV dyk positioner med og uden prøvetagning i Hesselø Bugt 

området (Bilag A3.R4). 

 

8.4.1 Substrattyper. 

Den sydlige, østligste og centrale del af Hesselø Bugt området er domineret af 

substrattype 2 og 3 med et varieret indhold af sten (Figur 128; Bilag A6.R3). Lokalt findes 

mindre type 4 områder med tættere stenkoncentration, specielt i den lavvandede sydlige 

del og i det østligste område. Der er en klar sammenhæng mellem moræne 

landskabsdannelser, identificeret på de seismiske sparker-profiler og tilstedeværelsen af 

sten. 

 

Substrattype  3-4 er dokumenteret på dyk punkterne R3_07,_08,_09, og _10, som også er 

illustreret ved sidescan eksempler. Substrattype  3-4 omkranses typisk af substrattype 2 

(dykpunkter R3_05 (Figur 127), _06, F1, F2, F5), som udgør overgangszonen mellem 

områder hvor det glaciale morænelandskab ligger tæt på havbunden og områder med 

tykkere Holocæne aflejringer. Et større vifteformet område ud for Isefjordsrenden 

domineres af substratype 1b; en relativ fast sandet bund med varierende indslag af 

grusede partikler og skaller (dykpunkter R3_02, _03,_04). I de dybeste områder mod NV 

findes udbredt dyndet substrattype 1a. Som eksempler på denne bundttype kan nævnes 

dykpunkterne R3_01 og R3_F6. 
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Figur 128. Substrattyper kortlagt langs sejllinier i Hesselø Bugt området (Bilag A6.R4). 

 

 
Figur 129. Eksempel på sidescan billede af substrattype 2: Gruset bund med mindre sten og skaller 

(ROV dyk R4_05). 
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8.4.2 Naturtyper tilknyttet substrattyper 
I fase 1 råstofkortlægningsområdet Hesselø Bugt blev der gennemført i alt 14 ROV 
verifikationer og taget syv bundprøver med HAPS. Lokaliteter hvor der er taget bundprøve 
er markeret med en ydre ring om punktet i de følgende figurer. Fordelingen af de 
forskellige substrattyper, dybdeintervaller og bundfaunaprøver er vist i Tabel 10. 

 
Naturtyper Beskrivelse Antal 

lokaliteter 
Dybde (m) Antal 

bundprøver 
Dybde (m) 

bundprøvelokalitet 
1a Blødbund 2 17,5-20,7 1 20,7 
1b Sand 2 13,5 2 13,5 
2 Sand, grus og 

småsten 
6 11,6-19 4 11,6-19 

3 Bestrøning 1 11 - - 
4 Stenrev 3 9,9-12,3 -  - 

Tabel 10 Fordelingen af ROV verifikationer og bundfaunaprøver fra de forskellige naturtyper i 

relation til de identificerede substrattyper i området Hesselø Bugt. 
 
De verificerede lokaliteter er markeret på Figur 130. De ligger i et samlet dybdeinterval fra 
9,9 til 20,7 m, og der er ikke entydig forskel i dybderne mellem de forskellige 
substrattyper. Dog blev type 3 og 4 kun registreret på de lavere dybder (ca. 9,9-12,3 m). 
 
Ved den geofysiske kortlægning blev der identificeret stenrev i området. 
Verifikationspunkter med stenrev er markeret med røde cirkler i Figur 130 
 
 

 

Figur 130 Oversigtskort med sejllinier og verifikationspunkter i området Hesselø Bugt. 
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Naturtype 1a blev verificeret på to lokaliteter i råstofkortlægningsområdet. Punktet 
R4_P01 stemte overens med substrattypekortlægningen imens R4_F06 var udpeget til at 
være en feature i en substrattype 2 lokalitet. Target var her et gammelt fiskenet, og for 
begge lokaliteter er der tale om homogene siltede sandbunde, uden dynamik, men med 
en del knuste muslingeskaller. 
 
De to lokaliteter verificeret til naturtype 1b ligger begge på 13,5 m dybde. De består af 
homogene sandbunde med generelt lille påvirkning fra bølger, dog blev der observeret 
enkelte diffuse strømribber.  
 
Naturtype 2 bund blev verificeret i seks lokaliteter i centrale dele af 
råstofkortlægningsområdet. Lokaliteten R4_F05 ligger på lavere vand og den hårde og 
grusede sandbund udviser en vis dynamik med bølgeribber. Lokaliteten R4_P05 
indeholder en hård bund med meget grus og småsten, enkelte steder med 
brolægningsbund. Den dybest beliggende lokalitet (R4_F01) er en sandet, siltet bund med 
en del sten og store molboøstersskaller imens de resterende tre lokaliteter har jævne 
sandbunde med varierende indhold af grus, sten og molboøstersskaller. 
 
I loakliteten med naturtype 3 (R4_P07) består substratet af groft sand og småsten med en 
patchy fordeling af større sten (lokalt 15-20 %). 
 
Naturtype 4 lokaliteterne indeholder 30-45 % større sten og danner i områder deciderede 
stenrev, dog uden huledannende elementer. 
 

Naturtypekortet i Figur 131 viser ret heterogene bundtypeforekomster. Bundtype 1a 

forekommer kun i det nordvestlige hjørne af råstofkortlægningsområdet. I den østlige del 

af området er et større sammenhængende område med bundttype 1b, men denne 

bundtype findes også i spredte forekomster over hele området. Forekomster af type 2, 3 

og 4 findes også over det meste af området, dog er der flest type 4 områder langs den 

sydlige og østlige afgrænsning af råstofkortlægningsområdet. De tre lokaliteter med type 4 

stenrev og den ene type 3 lokalitet med bestrøningsbund er også verificeret i den 

sydøstlige del af råstofkortlægningsområdet. 
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Figur 131 Kort over naturtyper og verifikationslokaliteter i området Hesselø Bugt. 

 

8.4.3 Biologiske forhold 
De biologiske forhold i området Hesselø Bugt beskrives dels ud fra kvalitative 
epifaunadata, som er undersøgt ved hjælp af ROV og dels ud fra kvalitative data fra 
bundprøverne indsamlet med HAPS (infauna).  
 
Epifaunaen knyttet til naturtype 1a lokaliteter var relativ artsfattig og indeholdt overvejende 
typiske blødbundsarter. Af fauna blev der registreret eremitkrebs (Pagurus bernhardus), 
slangestjerne (Ophiura sp.), alm. søstjerne (Asterias rubens) og konk (Bucchinum 
undatum) samt enkelte fladfisk.  
 
Infaunaen blev undersøgt i en af lokaliteterne (R4_P01) og indikerede et forholdsvis 
artsrigt Amphiura-samfund indeholdende blandt andet molboøsters (Arctica islandica), 
sømus (Echinocardium cordatum), fin mudderslangestjerne (Amphiura filiformis) og 
havbørsteormen scoloplos (Scoloplos armiger). Alle større grupper var repræsenteret i 
bundprøven, men med molluskerne som den artsrigeste gruppe. 
 
I et af verifikationspunkterne (R4_F06) var target et gammelt fiskenet hvorpå der voksede 
enkelte sukkertang (Laminaria saccharina), bugtet ribbeblad (Phycodrys rubens) og 
buskformede rødalger. Der blev ikke registreret nogen vegetation derudover.  
 
Epifaunaen knyttet til de to verificerede naturtype 1b lokaliteter var karakteristisk for 
sandbund. Der blev registreret sandorm (Arenicola marina), eremitkrebs, strandkrabbe 
(Carcinus maenas), alm. søstjerne og dværgkonk (Hinia pygmaea). Af fisk blev der kun 
registreret fladfisk.  
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Infaunaen blev undersøgt i begge naturtype 1b lokaliteter. Den sydligste af lokaliteterne 
(R4_P04) indeholdt et forholdsvis artsfattigt Venus-samfund uden krebsdyr og pighuder, 
men med dominans af havbørsteorme og phoronider. Den nordlige lokalitet (R4_P03) 
indeholdt arter der indikerede en overgangszone imellem et Venus-samfund og et 
Macoma-samfund. Der blev kun registreret børsteorme og bløddyr med arter såsom 
børsteormene scoloplos og pygospio (Pygospio elegans) samt almindelig østersømusling 
(Macoma baltica) og stor dyndsnegl (Peringia ulvae).  
 
Der blev ikke registreret nogen algevegetation på naturtypen, antageligvis grundet mangel 
på egnet substrat.  
 
Epifaunaen tilknyttet de seks lokaliteter der blev verificeret som naturtype 2 var ret 
variabel i artsrigdom. I lokaliteterne R4_F02 og R4_F05 blev der tilsammen kun registreret 
sandorm og alm. søstjerne. Disse to meget almindelige arter blev også registreret i de 
resterende fire lokaliteter, dog blev her desuden registreret eremitkrebs, strandkrabbe, 
rurer (Balanus sp.), søpung (Ascidiacea sp.), dødningehåndkoral (Alcyonium digtatum), 
søanemone (Hexacorallia sp.), slangestjerne, kamstjerne (Astropecten irregularis), konk 
og alm. hestemusling (Modiolus modiolus) samt fisken tangspræl (Pholis gunnellus).  
 
Infaunaen blev undersøgt i fire naturtype 2 lokaliteter. To af lokaliteterne (R4_P04 og 
R4_F05) indikerede arter typiske for den dybere sandbund og Venus-samfund med 
børsteorme som den artsrigeste gruppe. Der blev blandt andet fundet molboøsters 
(Arctica islandica) samt børsteormene Streptosyllis websteri og Harmothoe imbricata der 
begge indikerer en grovere sandbund. Phoronider var den talrigeste dyregruppe på 
lokaliteten R4_F01, der var ikke særlig artsrig. Arter som hvid pebermusling (Abra alba) 
og børsteormene Terebellides stroemi, Trochochaeta multisetosa og Rhodine gracilior 
indikerer et Abra-samfund i en overgang imellem den sandede og den bløde bund. 
Lokaliteten R4_P06 var med 28 arter meget artsrig, og indeholdt arter karakteristiske for 
både Abra-, Venus- og Amphiura-samfund. 
 
Vegetationen var også meget variabel lokaliteterne iblandt. I lokaliteten R4_F05 blev der 
ikke registreret flora, imens den lidt hårdere bund i lokaliteten R4_P05 havde 40-60 % 
dækning af alm. kællingehår (Desmarestia accualeata), sukkertang (Laminaria 
saccharina), tandtang (Odonthalia dentata), søl (Palmiria palmata) og andre rødalger. De 
resterende fire lokaliteter havde lave dækningsgrader af store brunalger (Laminaria sp.) 
og skorpeformede rødalger samt enkelte andre rødalger.  
 
Den ene verificerede lokalitet med naturtype 3 ligger på 11 meters vanddybde og var 
algedomineret.  Der blev registreret skulpetang (Halidrys silicuosa), store brunalger, 
blodrød ribbeblad (Delesseria sanguinea) og juletræsalger (Brongniartella byssoides) med 
100 % dækningsgrad på stenene. En del af epifaunaen var sandsynligvis skjult af algerne, 
og der blev kun registreret strandkrabbe, polypdyr (Hydrozoa sp.), alm. søstjerne, mosdyr 
(Bryozoa sp.), dyriske svampe (Porifera sp.) samt kutlinger (Gobiidae sp.) og havkarusser 
(Ctenolabrus rupestris).  
 
Der blev verificeret tre naturtype 4 lokaliteter, der alle var algedominerede. Der var 100 % 
dækning på stenene af store brunalger, blodrød ribbeblad, gaffeltang (Furcellaria 
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lumbricalis), juletræsalger og forskellige buskformede- og skorpeformede rødalger. 
Ligesom i type 3 lokaliteten var en del af faunaen sandsynligvis skjult imellem algerne, og 
der blev kun registreret sandorm, strandkrabber, polypdyr, alm. søstjerne, mosdyr og 
dyriske svampe samt kutlinger og havkarusser. 
  
På baggrund af den gennemførte kortlægning og de visuelle verifikationer vurderes det, at 
stenrev i området overordnet indeholder en artsrig vegetation, og en mindre artsrig fauna. 

8.4.4 EUNIS 
 

 
 

Figur 132 EUNIS klassificering af område R4 Hesselø Bugt. For detaljer se bilag A9_R4. 

 

Hesselø Bugt er lokaliseret nord for den vestlige del af Sjællands nordkyst. Vanddybderne 

varierer fra 6 m i syd til mere end 20 m i den nordvestlige del af undersøgelsesområdet. 

En del af det kystnære område falder i det Baltiske salinitets regime med et salinitets 

niveau på <18psu, medens største delen af området er i Nordsø-Atlantisk salinitets 

regime (polyhalin >18psu). De to områder er modelleret i henhold til deres salinitets 

regime. Hele området er inden for den infralittorale biologiske zone. Sedimenttyperne 

varierer fra revstrukturer nær kysten til infralittoral dynd på nord-vestsiden af området. 

Hele områder er under indflydelse af et moderat bundnært energi niveau. 

8.4.5 Andre observationer (vrag, trawl, kabler m.m) 
I Hesselø bugt blev der identificeret få trawlspor i områdets nordvestlige dybere del. 

Invindingsspor dækker store dele af indvindingsområdet ved Grønne Revle. I lokaliteten 

R4_F06 blev den udpegede target verificeret til at være et gammelt tilgroet net. 
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Figur 133. Oversigt over trawlspor, Indvindingsspor, og menneskabte spor identificeret med 

sidescan sonar i Hesselø Bugt (Bilag A8.R4). 

8.5 Fase 1  R5 Moselgrund substrat- og naturtyper    
I forbindelse med udvidelse af Århus Havn, fase 3, blev der gennemført en række 

screeninger for at identificerer områder der potentielt set indeholdt tilstrækkelige mængder 

fyldsand. Efterforskningsområdet blev geofysisk kortlagt ved brug af seismiske metoder 

og sidescan sonar (dækkende 100 % af havbunden). Efterfølgende blev der gennemført 

en række visuelle verifikationer i perioden fra den 20. – 24. juni 2009. Nærværende 

råstofkortlægningsområdeundersøgelse er baseret på den foretagne efterforskning af 

råstofressourcer i et område omkring Moselgrund (Orbicon 2009). 

 

8.5.1 Substrattyper 

(Efter aftale med NST beskrives substarttyperne ikke er lavet i forbindelse med Århus 

Havn, fase 3  undersøgelsen). 

8.5.2 Naturtyper tilknyttet substrattyper 

 
I fase 1 råstofkortlægningsområdet Moselgrund blev der gennemført i alt 60 ROV dyk, 
seks punktdyk og taget 39 bundprøver med HAPS. På nogle ROV dyk blev der verificeret 
mere end en bundtype. I den foretagne undersøgelse blev bløde bundtyper som 1a, 1b og 
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1c samlet benævnt som type 1. Fordelingen af de forskellige substrattyper, 
dybdeintervaller og bundfaunaprøver er vist i Tabel 11 

Naturtyper Beskrivelse Antal 
lokaliteter 

Dybde (m) Antal 
bundprøver 

Dybde (m) 
bundprøvelokalitet 

1  Sand 20 8,5-30,5 19 8,5-30,5 
2 Sand, grus og 

småsten 
14 9-38,5 13 9-38,5 

3 Bestrøning 19 7,5-18 6 8,5-18 
4 Stenrev 9 6,2-13,4 1 9-13 

Tabel 11 Fordelingen af ROV verifikationer og bundfaunaprøver fra de forskellige naturtyper i 
relation til de identificerede substrattyper i området Moselgrund. 

 
De verificerede lokaliteter er markeret på nedenstående Figur 134. Ved den geofysiske 
kortlægning blev der identificeret stenrev i området. 
 

 
Figur 134 Oversigtskort med verifikationspunkter i området Moselgrund. 

 
Naturtypekortet i Figur 135 viser naturtypeforekomster i relation til substrattyperne.  
Den helt dominerende naturtype i undersøgelsesområdet er type 1, som skønsmæssigt 
dækker op mod 50 % af området.  
 
Naturtype 2 (Sand, grus og småsten) er ganske udbredt i større dele af området, og 
findes især i randområder der grænser op til substrattype 3. 
 
Naturtype 3 (bestrøning, 1-25 % sten/blokke) er det næstmest observerede bunddække af 
alle substrattyperne. Denne substrattype er umiddelbart dominerende i den midt-østlige 
del af undersøgelsesområdet.  
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Naturtype 4 (25-100 % sten/blokke), som er den mest stenede, udgør en diminutiv del af 
det samlede undersøgelsesområde. Naturtype 4 indeholder naturtypen stenrev, som 
findes spredt i efterforskningsområdet som små isolerede ”øer”. Forekomsten af egentlige 
huledannende stenrev er sammenfaldende med de lavest observerede dybder i 
undersøgelsesområdet.  
 

 
Figur 135 Kort over naturtyper og verifikationslokaliteter i området Moselgrund. 

 

8.5.3 Biologiske forhold 
 
Variationen af substrat i naturtype 1 er ringe, idet den består af sand og på lidt større 
vanddybde af fint sand iblandet silt.  
 
Der er stor forskel på faunasammensætning i de forskellige dybdeintervaller, som 
beskrevet nedenfor, men inden for dybdeintervallet viste faunasammensætningen sig 
generelt homogent i den undersøgte del af området.  
 
Generelt set kan man betegne naturtype 1, som domineret af dels epifauna i form af 
slangestjerner, eremitkrebs, spredte søpindsvin og søstjerner, og dels af infaunale 
samfund, som overordnet dominerer arts- og antalsmæssigt. Disse beskrives i detaljer 
herunder inden for hvert dybdeinterval.  
 
Faunasamfundet på den rene sandbund på vanddybder fra ca. 8 til ca. 18 – 20 meter kan 
betegnes som et Venus-samfund, med børsteormene Ophelia borealis og Spiophanes 
bombyx og muslingerne Spisula subtruncata og Tellina fabula (tallerkenmusling) som 
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dominerende og karakteristiske faunaelementer. Epifaunaen i dette dybdeinterval var 
forholdsvis artsfattigt og kun søstjerner, søpindsvin og eremitkrebs var gennemgående 
registreret.  
  
Fra ca.18 – 20 meter og ned til ca. 25 – 27 meters dybde, hvor sedimentet var finere sand 
med en større eller mindre mængde silt, kan samfundet betegnes som et Amphiura-
samfund med børsteormen Rhodine gracilior, nødde- og foldmuslinger og slangestjernen 
Amphiura filiformis som dominerende og karakteristiske faunaelementer. Epifaunale 
karakteristiske elementer i dette dybdeinterval, var ligesom i det øvre dybdeinterval, 
søstjerner, søpindsvin og eremitkrebs, men også slangestjerner, søsole, søfjer og 
tårnsnegle blev hyppigt registreret her. Generelt set er dette intermediære dybdeinterval 
mere arts- og individrigt end faunasamfundet i naturtypens mere lavtvandede dele.  
 
Fra 25 – 27 meter og til de dybeste områder på ca. 30 meter var bunden primært siltet 
med lidt fint sand. Artssammensætningen ligner Amphiura-samfundet, som beskrevet 
ovenfor. Dog dominerer nøddemuslingearten Nucula tenuis i dette dybdeinterval, i 
modsætning til Amphiura-samfundet, hvor det var arten Nucula nitida der var 
dominerende. Desuden blev der ofte registreret søfjer og slangestjerner af slægten 
Ophiura blev observeret hyppigt.  
 
Det nederste dybdeinterval var noget arts- og individfattigt og viste sig således mindre 
diverst end det mellemste dybdeinterval (ca. 18-25 meter). I øvrigt skal det bemærkes, at 
dybdegrænserne mellem de enkelte samfund er flydende, idet strømeksponeringen har 
stor betydning for sedimentsammensætningen og dermed for faunasammensætningen. 
 
Som opsummering kan det nævnes, at faunasamfundenes vertikale variation, dvs. 
variationen imellem de tre dybdeintervaller, var ganske stor. Derimod var den faunale 
variation inden for hvert enkelt dybdeinterval, dvs. den horisontale udbredelse på hele den 
undersøgte del af Mosel Grund, ganske lille.  
 
Substratet i naturtype 2 varierer ganske meget, fra områder domineret af sand med 
spredte indslag af grus og småsten, til områder helt domineret af grus og småsten. 
Variation i substratet og i dybdeforholdene gav sig også udslag i en stor variation i flora og 
faunaforhold.  
 
De laveste vanddybder (lavere end ca. 14 meter) i naturtype 2, var kendetegnet ved at 
være domineret af enårige makroalgearter og få epifaunale arter. De dominerende 
algearter var fedtemøg, blød kællingehår og forskellige røde buske. Epifaunaen bestod 
primært af søpindsvin og søstjerner. Blandt de infaunale dyr var sandormen absolut 
dominerende. 
 
På større vanddybde end ca. 14 meter var forekomsten af makroalger sparsom.  Det 
epifaunale samfund var mere artsrigt og dominerende end på de lavere vanddybder. 
Dominerende faunaarter var søpindsvin, konk, søstjerner, dødningehånd, søpung, 
molboøsters og på de største vanddybder over ca. 20 meter yderligere arter som høner, 
søpindsvin, hestemuslinger, slangestjerner og stor rur.   
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Den horisontale variation i naturtype 2 på sammenlignelige vanddybder var væsentlig 
mere beskeden end den vertikale dybdevariation.  
 
Substratet i naturtype 3 er relativt ensartet stenet i undersøgelsesområdet, idet kun 3 af 
de 18 verifikationslokaliteter er domineret af sand med lidt grus og større sten. De øvrige 
15 verifikationslokaliteter er præget af høje dækningsgrader af grus og småsten samt 
større sten med en dækning op til ca. 15 – 20 %.  
 
Variationen inden for type 3 er væsentligt mindre end gældende for type 2. Substratets 
sammensætning er mere homogent og variationen imellem dybdeintervallerne er 
væsentligt mindre. Dette giver sig også udtryk i en beskeden variation i fauna-flora 
samfundene og disse beskrives derfor samlet herunder.  
 
Naturtype 3 var domineret af makroalger, hvor de større sten ofte var dækket 100 % af 
forskellige én- og flerårige makroalgearter som fingertang og sukkertang. De mindre sten 
blev domineret af primært etårige algearter som forskellige røde buskede alger, kødblad, 
strengetang og kællingehår. Løstliggende imellem sten og epifytisk på større alger fandtes 
fedtemøg i varierende mængder.  
 
Ud over makroalgerne blev der registreret varierende forekomster af forskellige 
epifaunaarter, som søstjerner, søpindsvin, konk, skallus, dyriske svampe, trekantorm 
samt en enkelt søsol og dødningehånd. Desuden blev der observeret havkarusser og 
torsk på mange af stationerne. Af infaunale dyr blev der observeret børsteorme samt 
havmus.  
 
Både den horisontale og den vertikale variation i naturtype 3 i undersøgelsesområdet var 
meget beskeden.  
 
Substratet i naturtype 4 er meget ensartet i undersøgelsesområdet og er domineret af 
større sten. På en af verifikationslokaliteterne er stenene dog mere spredte, og der er ikke 
huledannende elementer (MG36). På de øvrige otte verifikationslokaliteter er der tale om 
egentlige stenrev med huledannende elementer.  
 
Med undtagelse af en lokalitet (område MG 1) er stenrevene afgrænsede i udbredelse og 
udgør små lokale stenrev i områder, der ellers kunne kategoriseres som type 3 områder.  
 
Substratet er meget homogent og dybdeudbredelsen af bundtypen lille. Denne beskedne 
variation i dybde og substrattype, giver sig udslag i en relativt homogen sammensætning 
af flora og faunaforhold og beskrives derfor samlet herunder.  
 
Naturtype 4 er overvejende domineret af makroalger som ofte har en dækningsgrad på 
100 % af forskellige én- og flerårige makroalgearter. Vegetationen var flerlaget med store 
flerårige brunalger som fingertang og sukkertang som top-dække og en underbevoksning 
af forskellige rødalgerarter så som almindelig klotang, blodrød ribbeblad, bugtet ribbeblad, 
søl, vinget ribbeblad og diverse ledtangs arter. Høj dækningsgrad af røde kød- og 
kalkskorper blev registreret samt spredte forekomster af kællingehår.   
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Ud over makroalgerne blev der registreret epifytiske dyr som polypdyr og mosdyr på 
algerne samt en varierende mængde af epifauna arter som søstjerner, søpindsvin, konk, 
dyriske svampe, trekantorm samt enkelte søsol, søanemoner, dødningehånd og 
sadeløsters. Desuden blev der observeret mange havkarusser, kutlinger og spredte torsk 
på mange af stationerne.  
 
Både den horisontale og den vertikale variation naturtype 4 i undersøgelsesområdet var 
meget lille. 
 
 
Flora- og Faunasamfundene der knytter sig til de fire identificerede substrattyper kan 
adskilles på en række områder: 
 

 Naturtype 1 (areal: 30,7 km2 ): Er den eneste af de 4 naturtyper der er helt 
domineret af fauna hvor makroalger kun optræder som løstliggende individer på 
bunden. Faunaen kan inddeles i to grupperinger. Epifaunale dyr der lever oven på 
sandbunden og infaunale dyr der lever i sandbunden.  
 
Ved naturtype 1 var epifaunaen arts- og individfattig og de infaunale dyr væsentlig 
mere dominerende. Inden for naturtype 1, blev en rig variation i 
faunasammensætningen observeret idet sedimentets beskaffenhed er meget 
styrende for sammensætningen i faunasamfundene. Variationen opstår da 
substrattypen har stor vertikal udbredelse hvor rent fast sand findes på de laveste 
vanddybder (ca. 8,5 meter) og blødere sand, silt og mudderbund findes på de 
største vanddybder (ca. 30 meter).  
 
Den horisontale variation i faunasamfundene i naturtype 1 indenfor de enkelte 
dybdeintervaller var relativ lille. 
 

 Naturtype 2 (areal: 12.6 km2): Denne naturtype adskiller sig fra naturtype 1dels 
ved at indeholde varierende mængder grus og småsten og dels ved at have en 
anden flora og fauna sammensætning.  
 
Bundtype 2 er domineret af étårige makroalgearter og få epifaunale arter, der 
optræder talrigt på de laveste vanddybder (lavere end ca. 14 meter). På større 
vanddybde end ca. 14 meter er forekomsten af makroalger sparsom, mens 
epifaunaen er mere arts- og individ rig end for naturtype 1. 
 
Den horisontale variation af naturtype 2 på sammenlignelige vanddybder, var 
væsentlig mere beskeden end den variation der kunne observeres imellem de 
forskellige dybdeintervaller. Således var fauna og floraforekomster relativt ens 
inden for dybdeintervallerne.  

 
 Naturtype 3 (areal: 15,6 km2): Denne bundtype adskiller sig fra de øvrige 

naturtyper ved at substratet er relativt ensartet stenet med høje dækningsgrader 
af grus og småsten samt større sten med en dækning op til ca. 15 – 20 % af 
havbunden. Denne homogene naturtype ændrer ikke nævneværdigt karakter 
igennem dybdeintervallet.  
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Naturtype 3 er domineret af makroalger, hvor de større sten ofte var dækket 100 
% af forskellige ét- og flerårige makroalgearter, mens de mindre sten primært 
havde bevoksninger af étårig algearter. Makroalgerregistreringen adskiller sig ikke 
meget fra observationerne under naturtype 4 hvor specielt de flerårige arter 
optræder væsentligt oftere end under naturtype 3, når bundtypen betragtes som 
helhed. 
 
Ud over makroalgerne blev der registreret varierende forekomster af forskellige 
epifaunaarter, hvor samfundene var noget mindre artsrige end observeret under 
naturtype 2.  

 
Både den horisontale og den vertikale variation i naturtype 3 i 
undersøgelsesområdet var meget lille. 
 

 Type 4 (areal: 0,317 km2): Adskiller sig fra de øvrige naturtyper ved at være 
meget domineret af større sten. I alle de områder hvor type 4 er registreret var der 
tale om egentlige stenrev med huledannende elementer, med undtagelse af et 
område. Stenrevene er dog, med undtagelse af et område (område MG 1), 
afgrænsede i udbredelse og udgør som oftest små lokale stenrev i områder der 
eller kunne kategoriseres som type 3 områder.  

 
Type 4 er meget domineret af makroalger, ofte med en dækningsgrad på 100 % 
af forskellige ét- og flerårige makroalgearter. Desuden var vegetationen ofte 
flerlaget, med store brunalger som top vegetation med en underskov af forskellige 
rødalgearter.   

 
Ud over makroalgerne blev der registreret epifytiske dyr som polypdyr og mosdyr 
på algerne samt en varierende men mere arts- og individ rig epifauna end i 
naturtype 3.  

 
Både den horisontale og den vertikale variation naturtype 4 i 
undersøgelsesområdet var meget lille. 

 
 
Naturtyperne i råstofkortlægningsområdet Moselgrund var i store områder domineret af 
dyresamfund fra type 1 bunde, men de hårdere bundtyper (type 2,3 og 4) er også at finde 
i området. På disse bunde dominerede makroalgesamfundene på lavere vanddybder, 
mens faunaen dominerede på større vanddybder.  
På baggrund af den gennemførte kortlægning og de visuelle verifikationer vurderes det, at 
stenrev og stenede bunde i området overordnet indeholder en artsrig vegetation og fauna. 

8.5.4 EUNIS  
(Efter aftale med NST beskrives EUNIS ikke for Mosel) 

 



Marin råstof- og naturtypekortlægning i Kattegat, Storebæltsregionen og vestlige Østersø, 2011 

 

196 

 

8.6 Fase 1 R6 Samsø syd substrat- og naturtyper 
Samsø Syd området dækker et areal på ca. 184 km2 og er placeret syd-sydvest for 

Samsø, hvor vanddybderne varierer mellem 4 og 42 m (Figur 136). Survey området 

udgøres dels af højtliggende lavvande flakområder, der i den nordvestlige del over mod 

Svanegrund, samt på ryggen syd for Samsø ved Paludans Flak, har vanddybder ned til 5 

m, dels at et dybereliggende område med vanddybder på over 25 m mod syd (Figur 136). 

Det generelle dybdeniveau i området er 15 til 20 m. Området gennemskæres derudover af 

en række undersøiske dalstrøg, der har vanddybder på op til 40m dybde. 

 

Fordelingen af overfladenære geologiske enheder (Afsnit 7.14) viser, at de centrale kerner 

af flakområderne består af sandede og lerede moræner, stedvist overlejret af 

smeltevandssand og Holocænt marint sand. Den sydlige del af området og andre 

dybereliggende dele er præget af dyndaflejringer.  

 

Det sejlede grid er placeret med øst-vest linjeretning med ca.1 km afstand. Krydslinjer er 

placeret med en afstand på ca. 5 km. Som det fremgår af kilometer opgørelsen (Tabel 1) 

er der sejlet et linjenet på 276 km. 

 

 
Figur 136. Dybdeforhold langs sejllinier baseret på ekkolodsmålinger i Samsø Syd området 

(Bilag.A4.R6). 
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I relation til de biologiske forhold har Orbicon gennemført en række visuelle verifikationer 

af diverse bundtyper udpeget på basis af side-scan optagelser. Der blev udført 9 ROV dyk 

uden grab prøvetagninger, og 4 ROV dyk med prøvetagning (Figur 138, Bilag A3.R6). 

Herudover er der til verifikation af bundsubstrattyper benyttet tilgængelige ældre data fra 

specielt den nordlige og den sydøstlige del af området.  

8.6.1 Substrattyper 

De mere grunde flakområder i Samsø Syd er domineret af substrattype 2 og 3 med et 

varieret indhold af sten, veklende med sandede substrattype 1 b områder (Figur 137; 

Bilag A6.R6). I forlængelse af Samsø’s vestkyst, ses mod syd en markant udbredelse af 

stenet substrattype 3. Lokalt findes type 4 substrat med tættere stenkoncentration i den 

østlige del af undersøgelsesområdet. Der er en klar sammenhæng mellem moræne 

landskabsdannelser, identificeret på de seismiske sparker-profiler og tilstedeværelsen af 

sten. 

 

Substrattype  3-4 med tættere stenbestrøning er dokumenteret på dyk punkterne 

R6_07,_09,_10, og _F04, som også er illustreret ved sidescan eksempel R6_eks.08. 

Substrattype 2 med spredt stenbestrøning er dokumenteret i dykpunkterne R6_04, _05, 

_06, og _F05. Fast sandet bund er dokumenteret i dykpunkterne R6_F06 og _F01, mens 

dyndet substrattype 1a er observeret på dykpunkterne R6_02,_03, samt _F02. 
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Figur 137. Bundsubstrattyper langs sejllinier i Samsø Syd området (Bilag A6.R6).  

8.6.2 Naturtyper tilknyttet substrattyper 
I fase 1 råstofkortlægningsområdet Samsø Syd blev der gennemført i alt 14 ROV dyk og 
taget fem bundprøver med HAPS. Lokaliteter, hvor der er taget bundprøve, er markeret 
med en ydre ring om punktet i figurerne. På nogle ROV dyk blev der verificeret mere end 
en bundtype. Fordelingen af forskellige naturtyper i relation til de identificerede 
substrattyper kan ses i Tabel 12. 
 

Naturtyper Beskrivelse Antal 
lokaliteter 

Dybde (m) Antal 
bundprøver 

Dybde (m) 
bundprøvelokalitet 

1a Blødbund 4 17,5-19,1 4 17,5-19,1 
1b Sand 2 13,3-17,3 - - 
2 Sand, grus og 

småsten 
5 7-18,5 1 18,5 

3 Bestrøning 3 11,4-16,5 - - 
4 Stenrev 1 16,8 -  - 

Tabel 12  Fordelingen af ROV verifikationer og bundfaunaprøver fra de forskellige naturtyper i 

relation til de identificerede substrattyper i området Samsø Syd. 
 
De verificerede lokaliteter er markeret på Figur 138. De ligger i et samlet dybdeinterval fra 
7 til 19,1 m, og der er ikke entydig forskel i dybderne mellem de forskellige substrattyper.  
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Ved den geofysiske kortlægning blev der identificeret stenrev i området. 
Verifikationspunkter med stenrev er markeret med røde cirkler i Figur 139. 
 

 

Figur 138 Oversigtskort med sejllinier og verifikationspunkter i området Samsø Syd. 
 
Naturtype 1a blev verificeret på fire lokaliteter i råstofkortlægningsområdet. Lokaliteterne 
ligger alle centralt i råstofkortlægningsområdet og er ifølge kortlægningen del af en større 
central udbredelse af type 1a bund. Alle fire lokaliteter er bløde siltede bunde, med 
varierende indslag af tomme skaller. 
 
To lokaliteter blev verificeret som naturtype 1b. På en lokalitet (R6_F06) er der tale om en 
sandbund med meget ringe dynamik, lidt silt og enkelte tomme skaller. I den anden 
(R6_F01) er der heller ikke tale om den store dynamik, og der er et lag kiselalger oven på 
substratet. 
 
Naturtype 2 bund med <5 % større sten blev verificeret på fem lokaliteter i vestlige og 
nordlige dele af råstofkortlægningsområdet. Lokaliteten R6_04 ligger på 7 meters dybde, 
og bunden her består mest af grus (50-60 %) med en del småsten. Substratet på de 
andre lokaliteter består af sandbund med en blanding af småsten og mange tomme 
skaller. 
 
De tre lokaliteter med naturtype 3 har alle en dækning af større sten på 10-15 %. 
Substratet imellem stenene varierer dog en del lokaliteterne iblandt. Verifikationspunktet 
R6_07 er en siltet sandet bund med lidt grus og få mindre sten, imens den stærkt 
skrånene bund på lokaliteten R6_09 er dækket af gamle skaller og omkring 10 % mindre 



Marin råstof- og naturtypekortlægning i Kattegat, Storebæltsregionen og vestlige Østersø, 2011 

 

200 

 

sten. Lokaliteten R6_10 er en jævn bund med hård brolægning af gamle skaller, 15 % 
grus og 60-70 % små sten. 
 
Naturtype 4 lokaliteten (R6_F04) indeholder 30-40 % større sten og rejser sig op fra 
havbunden. Det ser ud til at være dannet af en gammel morænevold. Stendækningen 
varierer inden for området og danner lokalt huledannende stenrev. 
 
Naturtypekortet i Figur 139 viser, at bundtype 1a forekommer i vid udstrækning i de 
centrale dele af råstofkortlægningsområdet. Forekomster af type 1b og 2 forekommer flere 
steder i området, specielt i vestlige dele. Naturtype 3 og 4 forekommer primært i østlige 
dele af området (stik syd for Samsø), men der er også nogle mindre forekomster vest for 
Samsø. Den ene lokalitet med type 4 stenrev og de tre type 3 lokaliteter med færre sten 
er verificeret i nordlige og østlige dele af råstofkortlægningsområdet.  

  

 
Figur 139 Kort over naturtyper og verifikationslokaliteter i området Samsø Syd. 

8.6.3 Biologiske forhold 
De biologiske forhold i området Samsø Syd beskrives dels ud fra kvalitative epifaunadata, 
som er undersøgt ved hjælp af ROV og dels ud fra kvalitative data fra bundprøverne 
indsamlet med HAPS (infauna).  

 
Epifaunaen knyttet til naturtype 1a lokaliteter var relativt artsfattig. Der blev registreret 
eremitkrebs (Pagurus bernhardus), strandkrabbe (Carcinus maenas), slangestjerne 
(Ophiura sp.), alm. søstjerne (Asterias rubens), grønt søpindsvin (Strongylocentrotus 
droebachiensis), konk (Bucchinum undatum) og alm. hestemusling (Modiolus modiolus) 
samt en fladfisk.  
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Infaunaen blev undersøgt på alle fire lokaliteter og indikerede forholdsvis artsfattige 
dyresamfund fra den lidt dybere bløde bund. Prøverne var generelt domineret af 
børsteorme og muslinger, og indeholdt blandt andet arter som børsteormen Heteromastus 
filiformis, glat nøddemusling (Nucula tenuis) og sort musling (Musculus niger), og andre 
karakterarter for Amphiura- og Abra-samfund. Der blev ikke registreret nogen vegetation.  
 
Epifaunaen knyttet til de verificerede naturtype 1b lokaliteter var ret artsfattig og det 
siltede sand afspejles i nogle af artsforekomsterne. Der blev registreret 
mudderslangestjerne (Amphiura sp.), eremitkrebs, strandkrabbe, alm. søstjerne, grønt 
søpindsvin og konk. Der blev ikke registreret nogen algevegetation, antageligvis grundet 
mangel på egnet substrat.  
 
Epifaunaen tilknyttet de fem lokaliteter, der blev verificeret som naturtype 2, var ret 
variabel i artsrigdom. Lokaliteten R6_04 lå på 7 meters dybde, og her blev der kun 
registreret strandkrabbe, alm. søstjerne og havkarusse (Ctenolabrus rupestris). Disse tre 
meget almindelige arter blev også registreret i hovedparten af de resterende lokaliteter, 
dog blev her tilsammen også registreret: eremitkrebs, stikkelsbærsøpung (Dendrodoa 
grossularia), polypdyr (Hydrozoa sp.), dødningehåndkoral (Alcyonium digtatum), sønellike 
(Metridium senile), grønt søpindsvin, konk, rødkonk (Neptunea antiqua), alm hestemusling 
(Modiolus modiolus), blåmusling (Mytilus edulis) og dyriske svampe (Porifera sp.).  
 
Infaunaen blev undersøgt på én lokalitet (R6_F05), hvor der var tale om en forholdsvis 
artsrig fauna fra den lidt dybere blandede bund (Abra-samfund). Børsteormene var den 
klart artsrigeste gruppe, men alle større dyregrupper, bortset fra pighuderne, var også 
repræsenteret. 
 
Vegetationen var også meget variabel lokaliteterne iblandt. På lokaliteten R6_04 blev der 
registreret 100 % algedækning på de større sten, med arterne vandhår (Cladophora sp.), 
strengetang (Chorda filum), sukkertang (Laminaria saccharina), blodrød ribbeblad 
(Delesseria sanguinea) og juletræsalger (Brongniartella byssoides). De resterende 
lokaliteter var meget artsfattige, og der blev tilsammen kun registreret forkomne rødalger, 
buskeformede rødalger og skorpeformede rødalger (Corallinales sp. og Hildebrandiales 
sp.).  
 
På de tre verificerede lokaliteter med naturtype 3 blev der verificeret ret stor artsrigdom 
med arterne: eremitkrebs, sandkrabbe (Hyas araneus), strandkrabbe, rurer (Balanus sp.), 
glat søpung (Clavelina lepadiformis), stikkelsbærsøpung, polypdyr, dødningehåndkoral, 
sønellike, alm søstjerne, grønt søpindsvin, tangborre (Psammechinus miliaris), mosdyr 
(Bryozoa sp.), konk, alm. hestemusling og dyriske svampe. Af fisk blev der registreret 
panserulk (Agonus cataphractus), havkarusse og en uidentificeret gyltefisk (Labridae sp.). 
Vegetationen på den dybeste lokalitet (R6_07), hvor der også blev registreret grønt 
søpindsvin, var ret medtaget med 5-10 % dækningsgrad af små rødalger og 
skorpeformede rødalger. De to andre lokaliteter havde 40-60 % dækning på større sten af 
klørtang (Fucus sp.), sukkertang, blodrød ribbeblad, bugtet ribbeblad (Phycodrys rubens), 
juletræsalger og andre rødalger og buskformede rødalger. 
 
Der blev verificeret en naturtype 4 lokalitet, der var dyredomineret. Der blev registreret 
polypdyr, dødningehåndkoral, søanemone, sønellike, alm. søstjerne, tangborre, alm. 
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hestemusling og dyriske svampe, samt fladfisk og havkarusse. Vegetationen var ret 
sparsom med 5-10 % dækning af rødalger og skorpeformede rødalger. 
  
Naturtyperne i råstofkortlægningsområdet Samsø Syd var domineret af dyresamfund fra 
de lidt dybere type 1a og 1b bunde, men de hårdere bundtyper (type 2, 3 og 4) er også at 
finde mange steder i området. På disse bunde dominerede artsrige makroalgesamfund på 
lavere vanddybder, mens fastsiddende fauna dominerede på større vanddybder. På en 
del af de dybere lokaliteter blev der observeret høje forekomster af tangborre og grønt 
søpindsvin. Tilstedeværelse af disse søpindsvin faldt generelt sammen med en fattig og 
nedgræsset algevegetation. På baggrund af den gennemførte kortlægning og de visuelle 
verifikationer vurderes det, at stenrev i området overordnet indeholder et rigt dyreliv og en 
mindre artsrig vegetation. 
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8.6.4 EUNIS 
 

 
Figur 140 EUNIS klassificering af område R6 Samsø syd. For detaljer se bilag A9_R6 

 

Området er lokaliseret i farvandet mellem Nordfyn og Samsø. Området tilhører Nordsø-

Atlantisk salinitets regime polyhalin >18psu. Området er karakteriseret af en dyb nord-syd 

gående kanal med vanddybder på over 40m, medens lavvandede områder med 

vanddybder mellem 5 og 16m danner flankerne. Dybdefordelingen påvirker biozone 

modelleringen, som går fra infralittoral til dyb circalittoral biologiske zoner. 

Havbundsenerginiveauet varierer mellem moderat og lav. De fleste rev strukturer er 

observeret på den østlige flanke, medens der er observeret dynd i de sydlige og centrale 

dele. Sand og grovere sedimenter findes mest i kanalområdet.  

8.6.5 Andre observationer (vrag, trawl, kabler m.m) 
Der er ikke observeret andre fænomener i dette område. 
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8.7 Fase 1 R7 Vejsnæs Flak substrat- og naturtyper 
Områdebeskrivelsen er foretaget i afsnittet der beskriver områdets morfologi og geologi 

afsnit 7.17 

. 

 

Figur 141. Vejsnæs Flak bathymetri seismiske survey linjer, vibrocore positioner (røde punkter) og 

rov-video inspektionspunkter (blå punkter). 

8.7.1 Substrattyper. 

De centrale dele af de kortlagte Vejsnæs Flak områder består af glaciale sedimenter 

hovedsagelig moræneler med en stenet overflade svarende til substrat type 4, 3 og til dels 

2 (Figur 142 Bilag A6_R7), som det er illustreret med sidescan billede R7_02 Figur 144.  

I størstedelen af undersøgelsesområdet findes der imidlertid sandbund substrattype 1b, 

som repræsenterer både områderne, hvor der findes tidlig Holocæn ferskvands kystsand 

og det senere Holocæne marine kystsand. Sidescan eksempel R7_07 Figur 145 (bilag 

D1_R7_F4) viser substrattype 1b i det sandede indvindingsområde ved Vejsnæs Flak. 

I de dybere bassin og kanal områder er der udbredt dyndbund substrattype 1a som er 

illustreret på Figur 143. Sammenhængen mellem sandbunden og dyndbunden er 

beskrevet i afsnittet vedrørende dynd overjord afsnit 7.17. 
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Figur 142 Vejsnæs Flak substrattypekort for detaljer se Bilag A6_R7. 

 

 
Figur 143 Sidescan  (Range 75m)  ved  Rov video position R7_01 (se Figur 141) som viser blød 

siltet bund substrattype 1A. 
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Figur 144 Sidescan (range 75m) ved Rov video position R7_02 (se Figur 141) substrattype 3 til 4.  

 

 
Figur 145 Sidescan (range 75m) ved Rov video position R7_07 (Figur 141) som viser sandbund 

substrattype 2 med tegn på kraftig sandindvinding. 

8.7.2 Naturtyper tilknyttet substrattyper 
I fase 1 råstofkortlægningsområdet Vejsnæs Flak blev der gennemført i alt seks ROV dyk. 
På nogle ROV dyk blev der verificeret mere end en bundtype. Fordelingen af forskellige 
naturtyper i relation til de identificerede substrattyper kan ses i Tabel 13. 
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Naturtyper Beskrivelse Antal 
lokaliteter 

Dybde (m) Antal 
bundprøver 

Dybde (m) 
bundprøvelokalitet 

1a Blødbund 2 17-20 - - 
1b Sandbund 3 11-20 - - 
1c Mønstret siltet bund 

med ler 
1 17 - - 

2  Sand, grus, 
småsten og større 

sten 

1 18 - - 

3 Bestrøning 1 18 - - 
4 Stenrev 1 13 -  - 

Tabel 13 Fordelingen af ROV verifikationer og bundfaunaprøver fra de forskellige naturtyper i 

relation til de identificerede substrattyper i området Vejsnæs Flak. 
 
De verificerede lokaliteter er markeret på Figur 146.  
 
Ved den geofysiske kortlægning blev der identificeret stenrev i området. 
Verifikationspunkter med stenrev er markeret med røde cirkler i Figur 147. 
 
 

 

Figur 146 Oversigtskort med sejllinier og verifikationspunkter i området Vejsnæs Flak. 
 
Naturtype 1a blev verificeret i to lokaliteter indenfor råstofkortlægningsområdet. 
Lokaliteterne har siltede sandbunde, det ene sted (R7_01) med enkelte spredte sten og 
lokale områder med type 1c bund.  
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Tre lokaliteter er verificeret til naturtype 1b. Der er tale om sandbunde med varierende 
grader af dynamik. På en af lokaliteterne (R7_04) findes type 1b bunden på de lavere 
vanddybder af en skråning, der længere nede skifter til type 1a. 
 
En lokalitet (R7_01) er verificeret til naturtype 1c. På lokaliteten er der spredte lerede 
områder i en bund, der ellers er type 1a. 
 
Naturtype 2 bund blev verificeret i lokaliteten R7_08 i den østlige del af 
råstofkortlægningsområdet. Bunden har overordnede dækninger af grus, småsten og 
større sten på 10-20 %. 
 
Lokale områder indenfor lokaliteten R7_08 var naturtype 3 bund med op til 20-30 % 
dækning af større sten.  
 
Naturtype 4 lokaliteten (R7_02) fremstår som delvis stenbund og delvis bestrøningsbund. 
Stendækningen varierer inden for området og er lokalt på 25-30 % større sten. 
 

Naturtypekortet i Figur 147 viser, at alle bundtyper forekommer i spredte forekomster over 

hele råstofkortlægningsområdet. Den ene lokalitet med type 4 stenrev og den ene lokalitet 

med type 2 og 3 bunde er verificeret i de østlige dele af området, men ud fra 

kortlægningsarbejdet forventes det, at der også optræder områder med disse naturtyper i 

centrale og vestlige dele af råstofkortlægningsområdet.  
 
 

 
Figur 147 Kort over naturtyper og verifikationslokaliteter i området Vejsnæs Flak. 
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8.7.3 Biologiske forhold 
 
De biologiske forhold i området Vejsnæs Flak beskrives dels ud fra kvalitative 
epifaunadata, som er undersøgt ved hjælp af ROV.  
 
Af epifauna knyttet til naturtype 1a lokaliteter blev der registreret uidentificerede 
børsteome (Polychaeta sp.), sandorm (Arenicola marina), eremitkrebs (Pagurus 
bernhardus), strandkrabbe (Carcinus maenas), slangestjerne (Ophiura sp.), alm. 
søstjerne (Asterias rubens), konk (Bucchinum undatum) og dyndsnegl (Hydrobia sp.) 
samt kutlinger (Gobiidae sp.), en uidentificeret juvenil benfisk, fjæsing (Trachinus draco) 
og en fladfisk. Der blev ikke registreret nogen vegetation.  
 
Epifaunaen knyttet til naturtype 1b lokaliteter var ret artsfattig. Der blev registreret 
sandorm, strandkrabbe, alm. søstjerne, og kutlinger. I forbindelse med spredte sten blev 
der registreret mosdyr, dyriske svampe og havkarusser (Ctenolabrus rupestris). Der blev 
kun registreret egentlig algevegetation på lokaliteten R7_F1, hvor der var 100 % dækning 
på stenene af fingertang (Laminaria digitata), blodrød ribbeblad (Delesseria sanguinea) og 
kile-rødblad (Coccotylus truncatus).  
 
Epifaunaen på lokaliteten, der også indeholdt naturtype 1c, var i høj grad knyttet til den 
omkringliggende type 1a bund, men alm. søstjerne og slangestjerne blev registreret på 
lerområderne. I forbindelse hermed blev der også registreret enkelte ålegræs (Zostera 
marina). 
 
Epifaunaen tilknyttet lokaliteten (R7_08) med naturtype 2 bund havde ganske stor 
artsrigdom, og lokaliteten var dyredomineret. Her blev der registreret trekantorm 
(Pomatoceros triqueter), stor rur (Balanus balanus), slangestjerne, alm. søstjerne, 
tangborre (Psammechinus miliaris) mosdyr, konk, molboøsters (Arctica islandica) og 
gevirsvamp (Haliclona aculata). Der blev også registreret fiskene torsk (Gadus morhua), 
kutlinger og havkarusse.  
 
Vegetationen var meget nedgnavet, og der blev kun registreret fingertang og bugtet 
ribbeblad (Phycodrys rubens) med dækninger <5 %. 
  
Naturtype 3 blev også verificeret i lokaliteten R7_08. Epifaunaen og vegetationen i disse 
områder var den samme som på type 2 bunden, men artstætheden af specielt de 
fastsiddende dyr var lidt højere her.  
 
Der blev verificeret en naturtype 4 lokalitet, der var algedomineret. Af epifauna blev der 
kun registreret posthornsorm, alm. søstjerne, bladmosdyr og dyriske svampe samt 
kutlinger og havkarusse. Vegetationen af fingertang, blodrød ribbeblad, bugtet ribbeblad, 
kile-rødblad, juletræsalger (Brongniartella byssoides) og ledtang (Polysiphonia sp.) 
dækkede 100 % af stenene. 
  
Forekomsten af forskellige naturtyper i råstofkortlægningsområdet Vejsnæs Flak er meget 
heterogen i udbredelse. Udover områder domineret af artsfattige dyresamfund fra de 
dybere type 1a og 1b bunde, er de hårdere bundtyper (type 2,3 og 4) også verificeret på 
to lokaliteter i området. Lokaliteten der indeholder naturtype 2 og 3 var faunadomineret, 
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og tilstedeværelsen af tangborre kunne være grunden til den fattige og nedgræssede 
algevegetation. Naturtype 4 blev verificeret på lavere vanddybde, hvor et rigt 
makroalgesamfund dominerede lokaliteten. På baggrund af den gennemførte kortlægning 
og de visuelle verifikationer vurderes det, at stenrev i området overordnet indeholder et 
mindre rigt dyreliv og en mindre artsrig vegetation. 

8.7.4 EUNIS 
 

 
Figur 148 EUNIS klassificering af områd R7 Vejsnæs Flak. For detaljer se bilag A9_R7. 

 

Området findes sydvest for Storebælt. Området varierer i dybde fra omkring 6 m på 

Vejsnæs Flakket til mere end 30 m i kanal områderne, som skær igennem i en øst- vestlig 

retning. Der er observeret stenrev på de lavvandede flakområder. Den overvejende del af 

området falder inden for det Nordsø og Atlantiske polyhaline salinitets regime (>18psu). 

Den østlige del er inden for det Baltiske salinitets regime i det mesohaline salinitets 

regime (11 – 18psu). Skiftene i vanddybde betyder at de biologiske zoner skifter fra 

circalittoral til infralittoral biozoner. Energi klasserne varierer fra moderat til lav 

havbundsoverflade energi. 

8.7.5 Andre observationer (vrag, trawl, kabler m.m) 
Vejsnæs Flak området har vist sig at være et meget dynamisk område med hensyn til 

menneskelige aktiviteter, idet der ud over sandindvinding i indvindingsområdet (Kortbilag 

A8_R7 og sidescan eksempel (Figur 145) er observeret betydelig trawl aktivitet (Kortbilag 

A8_R7 og sidescan eksempel Figur 149 ). I lokaliteten R7_F01 blev der observeret noget 

wire eller kæde, samt andet jerndebris. Det kan være nogle vragrester eller noget 
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gammelt trawl der er blevet fanget på den samling sten der ligger i forbindelse med 

fundet. 

 

 

 
Figur 149 Sidescan (range 75m) ved Linje R7_003 som viser trawlspor i stor mængde.  

8.8 Fase 1 R8 Gulstav Flak substrat- og naturtyper 
Områdebeskrivelsen er foretaget i afsnittet der beskriver områdets morfologi og geologi 

(7.20). 

8.8.1 Substrattyper. 

Kortlægningen af Gulstav Flak har vist at den centrale lavvandede del af flakket består af 

glaciale sedimenter, som giver ophav til en stenet og gruset overflade der på substrattype 

kortet er angivet som substrattyperne 4 og 3 (Figur 150 og Bilag A6_R8). Det 

råstofmæssige interessante Holocæne marine sand flak på øst kanten af flakket udgør 

stort sammenhængende område med substrattype 1b sand, som med ribber på toppen 

viser tegn på reaktivering.  

  

I den sydlige del af undersøgelsesområdet findes der et større område med substrattype 

2 sand og sten som repræsenterer overgangen fra sandflakket til de egentlige blødbunds 

bassin aflejringer. Der er tale om en erosiv morænebund som delvist er dækket af et tyndt 

lag sand. I den østlige del på vanddybder over 18 til 20 m, er der aflejret blødbunds silt og 

dynd, klassificeret som substrattype 1a se eksempel på Figur 154.  
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Figur 150 Gulstav Flak substrattype kort, for detaljer se Bilag A6_R8.  
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Figur 151 Sidescan (range 75m) ved  Rov video position R8_09 som viser stenet bund substrattype 

4  

 

 
Figur 152 Sidescan (range 75m) ved Rov video position R8_05 sandet og stenet bund substrattype 

2 
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Figur 153 Sidescan (range 75m) ved Rov video, position R8_03 sandet bund med ribber 

substrattype 1b 

 

 
Figur 154 Sidescan (range 75m) ved Rov video position R8_02 substrattype 1a 

 

8.8.2 Naturtyper tilknyttet substrattyper 
I fase 1 råstofkortlægningsområdet Gulstav Flak blev der gennemført i alt ti ROV dyk. På 
nogle ROV dyk blev der verificeret mere end en bundtype. Fordelingen af forskellige 
naturtyper i relation til de identificerede substrattyper kan ses i Tabel 14. 
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Naturtyper Beskrivelse Antal 

lokaliteter 
Dybde (m) Antal 

bundprøver 
Dybde (m) 

bundprøvelokalitet 
1a Blødbund 2 20 - - 
1b Sandbund 1 10 - - 
2  Sand, grus, 

småsten og større 
sten 

6 9-20 - - 

3 Bestrøning 1 20 - - 
4 Stenrev 2 7-13 -  - 

Tabel 14 Fordelingen af ROV verifikationer og bundfaunaprøver fra de forskellige naturtyper i 

relation til de identificerede substrattyper i området Gulstav Flak. 
 
De verificerede lokaliteter er markeret på Figur 155.  
 
Ved den geofysiske kortlægning blev der identificeret stenrev i området. 
Verifikationspunkter med stenrev er markeret med røde cirkler i Figur 156. 
 
 

 

Figur 155 Oversigtskort med sejllinier og verifikationspunkter i området Gulstav Flak. 
 
Naturtype 1a blev verificeret på to lokaliteter indenfor råstofkortlægningsområdet. 
Lokaliteterne har siltede sandbunde med en del molboøstersskaller. Lokaliteten R8_07 
har ret blandede bundforhold med spredte sten og områder med type 2 bund.  
 
En lokalitet er verificeret til naturtype 1b. Der er tale om en jævn sandbund med 
bølgeribber og enkelte mindre sten.  
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Naturtype 2 bund blev verificeret på seks lokaliteter. Der er tale om grusede småstenede 
bunde med en del molboøstersskaller og spredte større sten. På lokaliteten R8_F3 var 
der også partier med hårdt ler, der rejser sig lidt over den omkringliggende bund og 
danner udhæng. Leret bærer præg af boremuslingeaktivitet. Lokaliteten R8_F1 bærer 
præg af indvindingsaktivitet, og der blev observeret dybe sugespor. 
 
Lokale områder indenfor lokaliteten R8_08 bestod af naturtype 3 bund med op til 15 % 
dækning af større sten.  
 
To lokaliteter havde naturtype 4 bund. R8_09 fremstår som delvis stenbund med ganske 
store sten og delvis som områder bestrøet med grus, skaller og spredte sten. På 
lokaliteten R8_10 er der tæt stenbestrøning og stenrev. 
 

Ud fra naturtypekortet i Figur 156 ser det ud til, at de hårdere bundtyper danner større 

sammenhængende områder, der - adskilt af områder med type 1a og 1b bund - ligger 

spredt i råstofkortlægningsområdet.  
 
 

 
Figur 156 Kort over naturtyper og verifikationslokaliteter i området Gulstav Flak. 

 

8.8.3 Biologiske forhold 
De biologiske forhold i området Gulstav Flak beskrives dels ud fra kvalitative 
epifaunadata, som er undersøgt ved hjælp af ROV og dels ud fra kvalitative data fra 
bundprøverne indsamlet med HAPS (infauna).  
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Epifauna knyttet til naturtype 1a lokaliteterne bestod af uidentificerede børsteome 
(Polychaeta sp.), eremitkrebs (Pagurus bernhardus), strandkrabbe (Carcinus maenas), 
slangestjerne (Ophiura sp.), alm. søstjerne (Asterias rubens), konk (Bucchinum undatum) 
og molboøsters (Arctica islandica) samt kutlinger (Gobiidae sp.) og fladfisk. Der blev ikke 
registreret nogen vegetation.  
 
Epifaunaen knyttet til naturtype 1b lokaliteter var ret artsfattig. Der blev registreret 
sandorm, strandkrabbe, rur (Balanus sp.), alm. søstjerne og blåmusling (Mytilus edulis). 
Af fisk blev der registreret fladfisk, sild (Clupea harengus) og kutlinger. Der blev ikke 
registreret nogen vegetation.  
 
Epifaunaen tilknyttet lokaliteter med naturtype 2 bund var ganske artsrig. Tilsammen blev 
der registreret trekantorm (Pomatoceros triqueter), posthornshorm (Spirorbis sp.), 
sandorm (Arenicola marina), pungreje (Mysis sp.), strandkrabbe, rur, polypdyr (Hydrozoa 
sp.), søanemone (Hexacorallia sp.), slangestjerne, alm. søstjerne, tangborre 
(Psammechinus miliaris), mosdyr (Bryozoa sp.), bladmosdyr (Flustridae sp.), konk, 
sadeløsters (Pododesmus patelliformis), pelikanfodssnegl (Aporrhais pespelecani), 
molboøsters, gevirsvamp (Haliclona aculata) og dyriske svampe (Porifera sp.). I nogle 
hårde lerblokke, der stak op fra bunden på lokaliteten R8_F3, blev der også registreret 
huller i leret fra boremusling (Barnea candida). 
 
Der blev også registreret uidentificerede fladfisk, skrubbe (Platichthys flesus), sild, torsk 
(Gadus morhua), kutlinger og havkarusse.  
 
Vegetationen var ret dybdeafhængig. På de to dybeste lokaliteter (R8_06 og R8_07) blev 
der kun registreret bugtet ribbeblad (Phycodrys rubens), kile-rødblad (Coccotylus 
truncatus) og skorpeformede rødalger (Corallinales sp.og Hildebrandiales sp.) med 
dækninger <10 %. I de lavere lokaliteter blev de tilsammen registreret fingertang 
(Laminaria digitata), sukkertang (Laminaria saccharina), blodrød ribbeblad (Delesseria 
sanguinea), bugtet ribbeblad, kilerødblad, tæt rødsky (Callithamnion corymbosum), 
juletræsalge (Brongniartella byssoides), ledtang (Polysiphonia sp.) og andre 
buskeformede rødalger med dækningsgrader op til 90 % på stenene. 
 
Naturtype 3 blev også verificeret på lokaliteten R8_08, der med en dybde på 9 meter var 
algedomineret. Epifaunaen og vegetationen var generelt set den samme, som registreret 
på type 2 bunden på lokaliteten, men densiteten var højere.  
 
Der blev verificeret to naturtype 4 lokaliteter, der begge havde høje algedækningsgrader. 
Af epifauna blev der registreret posthornsorm, pungreje, polypdyr, alm. søstjerne, mosdyr, 
bladmosdyr, dyndsnegl (Hydrobia sp.), blåmusling og dyriske svampe samt havkarusse. 
Vegetationen af fingertang, sukkertang, blodrød ribbeblad, kile-rødblad, tæt rødsky, fin 
ledtang (Polysiphonia stricta) dækkede 60-100 % af stenene. 
  
Forekomsten af forskellige naturtyper i råstofkortlægningsområdet Gulstav Flak var meget 
heterogen i udbredelse. Dyresamfund fra de verficerede type 1a og 1b bunde var meget 
artsfattige, og der blev ikke registreret nogen vegetation. Lavvandede lokaliteter, der 
indeholder naturtype 2, 3 og 4, var helt algedominerede, imens lokaliteter på større dybde 
var faunadominerede. På baggrund af den gennemførte kortlægning og de visuelle 
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verifikationer vurderes det, at stenrev i området overordnet indeholder et rigt dyreliv og en 
artsrig vegetation, samt at vanddybden har stor indflydelse på fordelingen af alge- og 
dyredominerede bundsamfund. 

8.8.4 EUNIS 
 

 
Figur 157 EUNIS klassificering af områd R8 Gulstav Flak. For detaljer se bilag A9_R8. 

 

Gustav Flak er lokaliseret umiddelbart syd for Langeland. Området er hovedsagelig 

lavvandet med vanddybder fra omkring 5m, som gradvis stiger til 20 m i den østlige del af 

området. Den infralittorale biologiske zone dominerer det meste af de lavvandede 

områder, medens den circalittorale biozone dækker de dybere dele, som er dækket af 

dynd og grovkornede sedimenter. Området er inkluderet i det polyhaline salinitets regime 

på >18psu. Strøm og bølgeenergi nær havbunden varierer mellem lav og moderat 

energiniveau.  
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8.8.5 Andre observationer (vrag, trawl, kabler m.m) 
Undersøgelser af menskelige aktiviteter på Gulstav Flak viser at der er tydelige 

indvindingsspor inden for det eksisterende indvindingsområde (Figur 158 og Bilag A8_R8) 

medens der jævnt fordelt på bundsubstrattype 1b sand, findes tydelige spor efter trawling. 

 

 

 
Figur 158 Sidescan (range 75m) R8_F1 sandindvindings spor på substrattype 2 

 

 



Marin råstof- og naturtypekortlægning i Kattegat, Storebæltsregionen og vestlige Østersø, 2011 

 

220 

 

I nedenstående præsenteres resultaterne af den substrat- og naturtypekortlægning, der 

blev gennemført i Natura2000 områderne i Kattegat, Storebæltsregionen og Østersøen i 

2011. 

 

De kortlagte og klassificerede substrattyper følger inddelingen præsenteret under afsnit 

6.1.1 og de registrerede naturtyper følger inddelingen præsenteret under afsnit 6.1.2. 

 

Substrattyperne er geologisk defineret, og der er derfor principielt ikke nogen forskel på 

en substrattype 4 fra Na1 ”Herthas Flak” i nord til Na14 ”Bøchers Grund” i sydøst. De fire 

Natura2000 områder omkring Bornholm adskiller sig dog ved at egentligt grundfjeld indgår 

i substrattype 3 og 4.  

 

Anderledes forholder det sig for naturtyperne. De enkelte naturtyper følger 

substrattyperne i relation til afgrænsning, men de enkelte flora- og faunasamfund knyttet 

til f.eks. en substrattype 4 kan være meget forskellige fra område til område. 

 

Årsagen til denne forskellighed skyldes en række abiotiske (ikke biologiske) og biotiske 

(biologiske) faktorer, som f.eks. salinitet, dybde (eksponering og lys), strømforhold, 

græsning, konkurrence om plads osv. og så naturligvis substratet. 

 

Substratet er helt afgørende for, hvilke typer af biologiske samfund man vil kunne 

observerer i et givet område. De blødere substrattyper, som 1a, 1b og 2, vil typisk være 

helt domineret af fauna – såvel infauna (dyr der lever i bunden) som epifauna (dyr der 

lever på bunden), med mindre man er på lavere vanddybde (ofte under 6 m), hvor 

blomsterplanter, som ålegræs, kan være dominerende. Men bevæger man sig over i de 

substrattyper, der bliver mere stendominerede (3 og 4), vil de biologiske samfund ændre 

karakter. Her tjener stenene som egnet substrat for makroalger (hvis der er tilstrækkeligt 

lys) og fasthæftede dyr. Den indbyrdes fordeling af de forskellige flora- og faunaarter 

afhænger af et utal af faktorer. 

 

En af de abiotiske faktorer, der har størst betydning for sammensætningen af flora- og 

faunasamfundene, er saliniteten. De røde og brune makroalgearter er principielt højsaline 

arter, der til en vis grad har tilpasset sig til en lavere salinitet. Det betyder, at antallet af 

røde og brune makroalgearter falder i takt med, at man bevæger sig ind igennem de 

danske farvande fra Skagen mod Bornholm. Modsat gør det sig gældende for de grønne 

makroalgearter, der oprindeligt er opstået i fersk vand, men hvor en række arter har 

tilpasset sig til stigende salinitet. Det betyder at antallet af grønalgearter er større ved 

Bornholm end ved Læsø. 

 

9 Resultater af fase 2 – substrat- og naturtypekortlægning 
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En anden abiotisk faktor, der er meget betydende for udbredelsen af makroalgerne, er lys. 

Hvis et område f.eks. indeholder substrattype 4 på både lavt og dybt vand, vil 

dækningsgraden af makroalgerne og artssammensætningen være meget forskellig på det 

lave og det dybe vand, selvom saliniteten f.eks. er den samme i de to dybder. Ofte er 

saliniteten dog ikke den samme på det lave og det dybe vand, hvilket så bliver endnu en 

variabel.  

 

På baggrund af de mange visuelle verifikationer med ROV og bundfaunaindsamlinger i 

relation til de bløde substrattyper, kan man give et meget generelt billede, hvor type 1 

bunden kan karakteriseres som dynamiske sandede substrater på lavere vand (1b) med 

relativt få epifaunaarter og en samlet lavere artsdiversitet og individantal end på den mere 

beskyttede blødere 1a bund, som findes på dybere vand. I hvilken dybde, skiftet melllem 

1b og 1a bunden sker, afhænger af strøm og bølgeeksponering. 

 

Substrattype 2 findes både på lavere og større vanddybder. Som for type 1 bunden kan et 

generelt billede, på baggrund af de visuelle verifikationer, karakteriseres som en stigende 

artsdiversitet og artsantal med stigende vanddybde. 

 

På de stendominerede substrattyper (3 og 4) vil en generel karakteristik, på baggrund af 

de visuelle verifikationer, være makroalgedominerede samfund på lavere vanddybder, 

ned til ca. 12 – 14 m. Artssammensætningen vil dog varierer meget inden for det enkelte 

område, afhængig af dybden, men også imellem områder med samme dybde, på grund af 

ændret salinitet. På vanddybder over de ca. 12 – 14 m vil der typisk ske et skift i samfund, 

så de dybere dele af stenrevene er domineret af forskellige former for fasthæftede dyr. 

Artssammensætningen af dyrene er som for algerne også afhængige af saliniteten, hvilket 

betyder, at vi registrerede den største artsdiversitet i de mest højsaline områder i Kattegat 

og den laveste artsdiversitet ved Bornholm, hvor f.eks. små blåmuslinger var helt 

dominerende. I de områder hvor vi har kortlagt de stenede substrattyper 3 og 4, er 

dybderne så relativt store, at eksponering ikke har den store betydning for 

sammensætningen af de registrerede flora- og faunasamfund. Hvis et stenrev ligger på 

lav vanddybde og er udsat for kraftig bølgepåvirkning, kan det have en indflydelse på 

hvilke makroalgearter og faunaarter der er i stand til at leve under disse højdynamiske 

forhold. 

 

I Bilag A7 findes kort der illustrerer arealudbredelsen af de i habitatdirektivet udpegede 

marine naturtyper som skønnes relevante for nærværende kortlægningsopgave. Disse 

inkluderer; sandbanker med lavvandet vedvarende dække af havvand (1110); rev (1170) 

samt boblerev (1180). 

 

I det følgende vil de specifikke substrat- og naturtyper for de 18 kortlagte 

naturtypeområder blive gennemgået hver for sig. 
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9.1 Na1 Herthas Flak substrat- og naturtyper  

9.1.1 Områdebeskrivelse og databaggrund 
Herthas Flak området dækker et areal på ca. 14 km2 og er placeret i nordlige Kattegat ca. 

20 km vest for Skagen på vanddybder mellem 15 og 30m (Figur 159 og Bilag A4, Na1). 

De detaljerede bathymetriske undersøgelser, som fremgår af Bilag A4. Na1, viser 

sammen med farvandsvæsenets dybdekort Figur 159 at den glaciale ryg stryger fra NV 

mod SØ og at den overordnede struktur indeholder en række mindre rygge, som i det 

laveste område kun er omkring 10m dybt. Disse informationer underbygges af sidescan 

mosaik Bilag A5.Na1, hvor de lavvandede hårde bundtyper fremtræder som mørke 

områder omgivet af lysere blødere sand - dynd områder. 

 

 
Figur 159 Dybdekort med angivelse af sejlede linjer fra 2012 survey og 3 ROV dyk med bundprøver 

(sort stjernepunkt) samt 6 ROV_dyk uden bundprøver (blå punkter) på Herthas Flak. 

 

Sejllinjerne på Herthas Flak er placeret i en nordvest-sydøst linjeretning med ca. 150m 

afstand. Krydslinjer er placeret med en afstand på ca. 1 km (Figur 159).  

 

Som det fremgår af km opgørelsen (Tabel 2) er der sejlet et linjenet på ca. 95 km.  
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Herthas Flak er et område med høj tilstedeværelse af marsvin. Der blev holdt skarpt udkik 

før opstart og slow start blev benyttet. Der blev ikke observeret marsvin aktivitet, så der 

var ikke grundlag for at kontakte Naturstyrelsen, med henblik på iværksættelse af 

reduceret energiudladninger og udeladelse af sparker.  

 

I relation til de biologiske forhold har Orbicon gennemført en række visuelle verifikationer 

3_ ROV dykning med tilhørende grab prøvetagninger, samt 6 ROV_dyk uden bundprøver 

(Figur 159 og Bilag A3.Na1).  

 

Den geologiske opbygning af Herthas Flak er sandsynligvis glacialt opskudte rygge, 

hvilket passer fint til udpegningsgrundlaget, som er rev og boblerev. Hele flak området er 

omgivet af en flad havbund, som består af Holocænt marint sand og dynd med et højt 

indhold af organisk materiale. Når tykkelsen af det Holocæne sand - dynd overstiger 

omkring 10m indeholder sedimentet methan gas bobler i en grad så seismisk penetration 

forhindres (se Figur 160). Bort set fra Habitatområdet er der ikke andre bindinger på 

området. 

 

  
Figur 160 Sparkerprofil på tværs af det glaciale landskab på Herthas Flak, som er omgivet 

af Holocæn marint sand - dynd ofte med et indhold af gas. 

 

9.1.2 Substrattyper. 

Den nordlige centrale del af Herthas Flak (Figur 161) er præget af substrat type 3 og 4 

med et varieret indhold af sten. Der er en klar sammenhæng mellem de lavvandede 

tilsyneladende glaciale områder identificeret på de seismiske sparkerprofiler og 

tilstedeværelsen af sten.  

 

Substrattype 3 - 4 er dokumenteret på de mest stenede dyk punkter Na1_01, Na1_02, 

Na1_10 og Na1X1, som også er illustreret ved sidescan eksempler. 
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Stedvis er der tale om stenrygge med indhold af blokke. Substrattype 3 og 4 omkranses i 

størstedelen af området af substrattype 2, som udgør overgangszonen mellem det 

glaciale landskab og den Holocæne sandede bløde bund. Der er tale om en gruset bund 

blandet med sandede indslag, dyk punkterne Na1_04, Na1_F01, Na1_F02, Na1_X1 og 

Na1_F05b illustrerer denne type bund. Gradvist med øget vanddybder på over 20m 

ændres substrattypen til type 1b sand der er mest udbredt i den sydøstlige del af 

undersøgelsesområdet hvor velsorteret sand bund er observeret. Som det fremgår af de 

bathymetriske kort Bilag A4.Na1 og sparker profilet Figur 160 er Herthas Flak omgivet af 

flad bund hvor der findes tykke Holocæne finkornede sedimenter, som på substratkortet 

fremtræder som substrattype 1a siltet sandbund, som eksempler på denne bundtype kan 

nævnes dykpunkterne Na1_08 og Na1_07. 

 

 
Figur 161 Sidescan i stenrevsområde ved Herthas Flak. Range 63m. For detaljer se Bilag 

D2.Na1_eks1. 
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Figur 162 Herthas Flak substrattypekort for detaljer se Bilag A6_Na1 

 

9.1.3 Naturtyper 
I fase 2 området Herthas Flak blev der gennemført i alt 12 ROV verifikationer og taget fire 
bundprøver med HAPS (Figur 163). Fordelingen af forskellige naturtyper i relation til de 
identificerede substrattyper kan ses i Tabel 15 og Figur 164. 
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Naturtyper Beskrivelse 
Antal 

lokaliteter 
Dybde (m) 

Antal 
bundprøver 

Dybde (m) 
bundprøvelokalitet 

1a Siltet sand 2 26,4-26,5 2 26,4-26,5 

2 
Sand, grus og 

småsten 
4 21,2-24 2 23-24 

3 Bestrøning 2 20-22 -  

4 Stenrev  2 15-18 -  

Boblerev (2011) Boblerev 2 21-23 -  

Boblerev (2007) Boblerev 2 ? -  

Tabel 15 Fordelingen af ROV verifikationer og bundfaunaprøver i de forskellige naturtyper i relation 

til de registrerede substrattyper på Herthas Flak. 

 
Herudover er beskrivelserne suppleret med data fra en tidligere naturtypekortlægning i 
2007 for Skov- og Naturstyrelsen. Følgende naturtyper blev verificeret i området Herthas 
Flak, 2007 i dybdeintervallet fra 20,4 til 24,8 m: 
 

 På 1 lokalitet blev der verificeret type 1a (siltet sand)  
 På 1 lokalitet blev der verificeret type 2 (sand, grus og småsten)  
 På 1 lokalitet blev der verificeret type 4 (stenrev) og boblerev  
 På 1 lokalitet blev der verificeret huledannende boblerev  

 

Verifikationslokaliteterne fra 2007 er illustreret på Figur 163 og Figur 164. 

 

Ligesom i 2011 blev der identificeret 2 boblerev centralt på Herthas Flak under 

naturtypekortlægningen i 2007. 
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Figur 163 Oversigtskort med sejllinjer og verifikationslokaliteter i området Herthas Flak.  

 
Områder med naturtype 1a var associeret til blød bund bestående af sandet silt med en 
del huller og ujævnheder uden strømribber.  
 
Under substrattypekortlægningen blev der identificeret substrattype 1b, men denne 
substrattype blev dog ikke verificeret under ROV-dykkene. 
 
På de verifikationslokaliteter med naturtype 2 er bunden generelt homogen med enkelte 
spredte store sten og flere steder med småsten, grus og tomme muslingeskaller. 
 
I områderne med naturtype 3, består substratet af en stenbestrøning med enkelte større 
sten (> 10 cm), dog lokalt med egentlig stenrevskarakter. Det øvrige substrat består af 
fast sandbund, grus og småsten. 
 
Områder med stenrev (naturtype 4) og stenede områder (naturtype 3) er identificeret i den 
centrale og vestlige del af Herthas Flak i dybdeintervallet fra 15-22 m. 
 
På en af lokaliteterne (Na1_02) med naturtype 4 er substratet domineret af sten i 
varierende størrelse, dog med en del store sten og området har næsten karakter af 
stenrev. Midt i Herthas Flak blev der identificeret et egentlig stenrev, hvor langt 
størstedelen af sten er større end 10 cm. 
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Figur 164 Kort over naturtyper og verifikationslokaliteter i området Herthas Flak. 
 
I den centrale del af Herthas Flak blev der identificeret boblerev (Na1_03 og Na1_F04 
samt to suppl. punkter fra 2007) i dybdeintervallet 21-23 m. Boblerevene har en relativ 
flad struktur (0,5-1,5 m i højden), som danner huler. Bunden uden om boblerevene er 
jævn, og substratet består af sand og silt med en del grus, småsten, skaller og enkelte 
spredte sten. 
 
Generelt er området Herthas Flak domineret af siltet sand flere steder med grus, småsten 
og enkelte spredte større sten (type 1b og 2). Fra den centrale del af flakket ud mod den 
vestlige del ligger et mere grovkornet område med flere sten i varierende størrelse (type 3 
og 4). Det er i denne del af Herthas Flak, der findes områder med stenrev og boblerev. 

9.1.4 EU habitatdirektiv naturtyper 1110, 1170, og 1180 
I dette område er alle tre habitatdirektiv naturtyper observeret og kortlagt ved hjælp af 

sidescan billeder og havbundens morfologiske variationer. 
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Figur 165 Kort over Habitatdirektiv naturtyper 1110,1170, og 1180 i området Herthas Falk for 

detaljer se bilag A7_Na1 

 

Sandbankerne (habitattype 1110) er fundet i to regioner i den østlige del af området (se 

Figur 165). Toppen af sandbanken findes på omkring 19 meters vanddybde mens 

flankerne udbreder sig til 22 m under havoverfladen. De grundlæggende substrater typer 

er 1b og 2, som er omgivet af mudder på dybere dele. 

 

Et stort stenrev (naturtype 1170) strækker sig fra midten af området og mod den 

nordøstlige del af området. Dette består hovedsageligt af sten, der er større end 10 cm i 

diameter. 

 

Området omfatter 4 boblerevformationer (naturtype 1180), som blev bekræftet ved 

dykningsobservationer. De har en NV-SØ-lig orientering og er omgivet af sandet havbund. 
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9.1.5 Biologiske forhold 
De biologiske forhold i området Herthas Flak beskrives dels ud fra de kvalitative 
epifaunadata, som er undersøgt ved hjælp af ROV og dels ud fra kvalitative data fra 
bundprøverne indsamlet med HAPS (infauna).  

 
Epifaunaen knyttet til naturtype 1a var meget artsfattig, og der blev kun registreret enkelte 
krabber (Carcinus maenas og Liocarcinus depurator), mudderslangestjerne (Amphiura 
sp.), jomfruhummer (Nephrops norvegicus), fladfisk og hjertemuslingskaller 
(Cerastoderma sp.), som er typiske blødbundsarter. Der forekom dog en masse huller i 
bunden, hvor der formentlig boede jomfruhummere. Infaunaen i denne naturtype bestod 
af et forholdsvis artsrigt Amphiura-samfund, hvor specielt fin mudderslangestjerne 
(Amphiura filiformis) forekom i stort antal, men også phoronider af slægten Phoronis, til 
dels polychaeten Galathowenia oculata, alm. sømus (Echinocardium cordatum) og 
muslingen Kurtiella bidentata, der lever som kommensal med fin mudderslangestjerne. De 
fleste af arterne forekom dog kun med enkelte individer. Der blev ikke registreret 
vegetation på lokaliteter med siltet sand, hvilket dels skyldtes den relativt store dybde (ca. 
26,5 m) og manglen på egnet substrat til fasthæftning af makroalger. 
 
Epifaunaen tilknyttet naturtype 2 bestod både af flere arter og individer sammenlignet med 
naturtype 1a. Der blev registreret dyr som eremitkrebs (Pagurus bernhardus), 
dødningehåndkoral (Alcyonium digitatum), alm. søstjerne (Asterias rubens), trekantsorm 
(Pomatoceros triqueter), taskekrabbe (Cancer pagurus), sort slangestjerne (Ophiocomina 
nigra), skør slangestjerne (Ophiothrix fragillis), pigget søstjerne (Marthasterias glacialis), 
havbørsteorm (Polychaeta sp.), svømmekrabbe (Liocarcinus depurator), rur (Balanus sp.), 
polypdyr (Hydrozoa sp.), slangestjerne (Ophiura sp.), mosdyr (Bryozoa sp.), kammusling 
(Aequipecten opercularis). De fiskearter der blev registreret var fløjfisk (Callionymus lyra) 
og rødspætte (Pleuronectes platessa). En stor del af faunaen i naturtype 2 var associeret 
til de få sten og fastsiddende bunddyr som dødningehåndkoral, trekantsorm, rur, polypdyr 
og mosdyr blev observeret på disse. Slangestjerner, både skør og sort slangestjerne, 
dominerede en enkelt verifikationslokalitet med substrattype 2 i den vestlige del af 
området. Generelt var antallet af blødbundsarter dominerende på denne homogene 
sandbund med lidt grus og småsten samt få spredte sten. Infaunaen i denne naturtype var 
ret artsrig, med arter fra både den hårde og den sandede bund såsom anomuren 
Upogebia deltaura, hule-slangestjerne (Ophiopholis aculeata) og dværgsømus 
(Echinocyamus pusillus) samt arter fra Amphiura-samfundet på den bløde bund som fin 
mudderslangestjerne (Amphiura filiformis) og alm. sømus (Echinocardium cordatum). Alle 
større dyregrupper var repræsenteret med pighuderne som den klart individrigeste 
gruppe. Dækningsgraden af vegetation var generelt ret lav (< 5 % ), dels grundet de lave 
forekomster af sten, som er egnet fasthæftningssubstrat for makroalger og dybden (21-24 
m). I områder med substrattype 2 blev der observeret meget få bugtet ribbeblad 
(Phycodrys rubens), blodrød ribbeblad (Delesseria sanguinea) og kile-rødblad 
(Coccotylus truncatus). 
 
I områder med naturtype 3 var antallet af individer stort og artsrigt. Særligt sort 
slangestjerne (Ophiocomina nigra) var dominerende, men der blev også observeret 
søpunge (Ascidiacea sp.), dødningehåndkoral (Alcyonium digitatum), alm. søstjerne 
(Asterias rubens), pigget søstjerne (Marthasterias glacialis), polypdyr (Hydrozoa sp.), skør 
slangestjerne (Ophiothrix fragillis), søstjernen luidia (Luidia sarsi), stort søpindsvin 
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(Echinus esculentus), mosdyr (Bryozoa sp.), dyriske svampe (Porifera sp.) samt fiskene 
havkarusse (Ctenolabrus rupestris), lubbe (Pollachius pollachius) og sej (Pollachius 
virens). Disse lokaliteter var, i højere grad end naturtype 2, domineret af hårdbundsfauna 
grundet den større dækningsgrad af sten, som er egnet til fastsiddende dyrearter. På 
disse sten forekom der også rødalger såsom bugtet ribbeblad (Phycodrys rubens), 
blodrød ribbeblad (Delesseria sanguinea) og buskformede rødalger med dækningsgrader 
op til 30-40 % af stenene. 
 
Områder med naturtype 4 havde et rigt dyreliv og særligt fastsiddende bunddyr som 
dødningehåndkoral (Alcyonium digitatum) associeret til stenene var dominerende. 
Herudover forekom der alm. søstjerne (Asterias rubens), mosdyr (Bryozoa sp.), 
taskekrabbe (Cancer pagurus), polypdyr (Hydrozoa sp.), sort slangestjerne (Ophiocomina 
nigra), skør slangestjerne (Ophiothrix fragillis), pigget søstjerne (Marthasterias glacialis), 
stort søpindsvin (Echinus esculentus), bladmosdyr (Flustridae sp.). Desuden blev der 
observeret en del fisk som havkarusse (Ctenolabrus rupestris) og berggylte (Labrus 
bergylta) samt enkelte torsk (Gadus morhua), sej (Pollachius virens) og blåstak/rødnæb 
(Labrus bimaculatus). 
 
På stenene i naturtype 4 blev der registreret en del vegetation som blodrød ribbeblad 
(Delesseria sanguinea), bugtet ribbeblad (Phycodrys rubens), buskformede rødalger, alm. 
kællingehår (Desmarestia aculeata), skulpetang (Halidrys silicuosa) og fingertang 
(Laminaria digitata). Der blev observeret 100 % algedækning af store begroede fingertang 
med en underskov af bugtet ribbeblad og buskformede rødalger på de lavere vanddybder 
på verifikationslokaliteten centralt i Herthas Flak. 
 
I områder med boblerev var epifaunaen primært associeret til selve boblerevet eller sten i 
det omkringliggende område, hvor der var en del fisk og andet liv. Der blev registreret 
arter som dødningehåndkoral (Alcyonium digitatum), alm. søstjerne (Asterias rubens), 
mosdyr (Bryozoa sp.), taskekrabbe (Cancer pagurus), alm. søpung (Ciona intestinalis), 
køllesøpung (Clavelina lepadiformis), søanemone (Anthozoa sp.), pigget søstjerne 
(Marthasterias glacialis), kamstjerne (Astropecten irregularis), søstjernen luidia (Luidia 
sarsi) samt fiskearterne torsk (Gadus morhua), lange (Molva molva), kutling (Gobiidae 
sp.), havkarusse (Ctenolabrus rupestris), glyse (Trisopterus minitus) og berggylte (Labrus 
bergylta). På stenene i områder med boblerev forekom der enkelte rødalgearter som 
bugtet ribbeblad (Phycodrys rubens), buskformede rødalger og blodrød ribbeblad 
(Delesseria sanguinea), lokalt med dækningsprocent på 20-40 % af stenene. 
 
På baggrund af den gennemførte kortlægning og de visuelle verifikationer vurderes det, at 
naturtype 4 og boblerev indeholder et rigt dyreliv og en artsrig vegetation med 100 % 
dækning af fingertang på det lave vand, mens de dybere dele er et varieret 
rødalgesamfund med en del dyr knyttet til det hårde substrat samt en række fisk. 

9.1.6 EUNIS 
Herthas Flak er placeret I den polyhaline salinitets zone (>18 psu) og i den infralittorale 

biozone. EUNIS klassifikationen er modelleret ved hjælp af Atlantic North Sea habitat 

modellen, beskrevet i afsnit 6.1.3. De ydre dele af Herthas Flak består af dynd - sandet 

dynd og er placeret i det moderate energi regime, medens de indre dele består af sand og 
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grovere sedimenter i et stenrev, der ligger I et højenergi niveau og som derfor er 

klassificeret som (EUNIS high energy rocks).  

 

 

Figur 166 EUNIS klassificering af område Na1, Herthas flak. For detaljer se bilag A9_Na1. 

9.1.7 Andre observationer (vrag, trawl, kabler m.m) 
Af kort bilag A8.Na1 fremgår det at der er observeret trawlspor i den vestligste rand af 

undersøgelsesområdet, hvor der er forholdsvis blød bund, medens de mere centrale 

hårdbunds aflejringer ikke viser tegn på trawl aktivitet. 

Desuden er der i den nordlige del af området observeret et NV-SE orienteret lineament 

der strækker sig over ca. 500 m. På sidescan ser det ud som et kabel eller trawlspor, som 

dog ikke kunne genfindes på dykker position Na1_F02. 
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9.2 Fase 2 Na2 Store Middelgrund databaggrund 
Området dækker et areal på ca. 21 km2 og er placeret i den centrale del af Kattegat, øst 

for Anholt på vanddybder mellem 8 og 25m (Figur 167). 

 

Den geologiske opbygning er en blanding af glacialt opskudte rygge, senglacial havbund 

og druknede, sandede kystaflejringer. Hvilket passer fint med udpegningsgrundlaget som 

er sandbanker, rev og boblerev suppleret med en marsvin udpegning. Ud over 

habitatområdet er der et tidligere råstof indvindingsområde i den sydlige del af 

undersøgelsesområdet (lukket på grund af boblerev). 

 

Der findes et eksisterende sejllinje grid med sidescan og seismik foretaget af SGU i 

1980’erne i analog format. 

 

Der findes et eksisterende sejllinje grid med sidescan og seismik foretaget af SGU i 1993 i 

analog format. Disse eksisterende data er anvendt som baggrundsdata, og til at supplere 

substrattypetolkningen i de dele af området hvor der ikke er 100% sidescan dækning. Der 

er udført et survey, hvor det sejlede grid er placeret med nord-syd linjeretning med ca. 

150m afstand. Krydslinjer er placeret med en afstand på ca. 2 km.  

 

Som det fremgår af sejllinjeopgørelsen (Tabel 2) er der sejlet et linjenet på 129 km.  

9.2.1 Substrattyper. 

Store Middelgrund fremstår som en glacial knold midt i Kattegat. Den centrale og nordlige 

del består af stenet moræneler, som i den østlige del er karakteriseret ved 

tilstedeværelsen en række glaciale rygge med en nordvest sydøstlig retning (se sparker 

profilerne Figur 169 og Figur 170). De glaciale områder fremtræder som meget stenet 

substrattype 4 og 3 med et mindre indslag af substrattype 2 (se substratkort Figur 168 og 

sidescan eksempel Na2_F01 Figur 171). Den sydlige rand af den glaciale knold er 

karakteriseret af et sand akkumulationsflak der formodes hovedsagelig at være aflejret 

som marine kystdannelser i tidlig Holocæn, hvor havniveauet har været i 

størrelsesordenen 20 m lavere end i dag og der dermed har været basis for kyst erosion 

mod nord og aflejring af læside kystdannelser mod syd. Der er tale om en 4 til 5 km lang 

og 1 til 1,5 m bred sandkile, der opnår tykkelser på op mod 10m (se sparkerprofiler Figur 

169 og Figur 170). Vibrationsboringerne Na2_01 og Na2_02 viser tilstedeværelsen af 

mellemkornet sand, hvilket også dominerer havbundens overflade der klassificeres som 

substrattype 1b sand (se sidescan eksempel Na2_P02 Figur 172). 
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Figur 167 Store Middelgrund bathymetri seismiske survey linjer (sorte), rov-video inspektionspunkter 

(blå punkter) og vibrationsboringer (røde punkter). 
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Figur 168 Store Middelgrund substrattypekort se Bilag A6_Na2. 
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Figur 169 Sparkerprofil på tværs af den centrale del af Store Middelgrund , som viser den typiske 

ujævne stenede morænebund flankeret af det sandede kystsand på ca. 20 m vand syd for flakket. 

For lokalisering se Figur 167. 

 

 
Figur 170 Sparkerprofil i den østlige del af Store Middelgrund , som viser den typiske ujævne 

stenede morænebund flankeret af det sandede kystsand på ca. 20 m vand syd for flakket.  Bemærk 

tilstedeværelsen af boblerev. For lokalisering se Figur 167. 
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Figur 171 Na2_F01 Range 100 m. Substrattype 4 der fremstår som fint markeret stenrev, som 

hæver sig ca. 3 m over havbunden. 

 

 
Figur 172 Na2_P02 Range 100 m. Substrattype 1b dynamisk sandbund. 

9.2.2 Naturtyper tilknyttet substrattyper 
I fase 2 området Store Middelgrund blev der gennemført 13 ROV verifikationer (Figur 
173). Fordelingen af forskellige naturtyper i relation til de identificerede substrattyper kan 
ses i Tabel 16 og Figur 174. På fire lokaliteter blev der identificeret både substrattype 3 og 
4. 
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Naturtyper  Substratbeskrivelse 
Antal 

lokaliteter
Dybde (m) 

Antal 
bundprøver 

Dybde (m) 
bundprøvelokalitet 

1b Sand 1 21,4 -  

2 Sand, grus og småsten 2 13-25 -  

3 Bestrøning 6 12-18 -  

4 Stenrev 7 11-21 -  

Boblerev (2011) Boblerev 1 22 -  

Boblerev (2007) Boblerev 1 ? -  

Muligt boblerev* Boblerev 1 ? -  

Tabel 16 Fordelingen af ROV verifikationer og bundfaunaprøver i de forskellige naturtyper i relation 

til de registrerede substrattyper på Store Middelgrund. *) Det mulige boblerev er identificeret på 

sidescan data, men er ikke verificeret ved dyk. 

 

 

Figur 173 Oversigtskort med sejllinjer og verifikationslokaliteter i området Store Middelgrund. 
 
Området med naturtype 1b er associeret til en ren fast sandbund med lidt bølgeribber og 
få hvide skaller. 
 
På verifikationslokaliteter med naturtype 2 er bunden en homogen sandbund med lidt 
grus, småsten og enkelte spredte større sten. 
 
Områder med stenrev (naturtype 4) og stenede områder (naturtype 3) er identificeret som 
dækkende størstedelen af Store Middelgrund i dybdeintervallet 11-21 m. Flere 
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verifikationslokaliteter varierer mellem naturtype 3 og 4, hvilket primært skyldes, at de 
ligger på grænsen mellem de to typer (Figur 174).  
 
På de fire lokaliteter med naturtype 4 er der identificeret egentlige stenrev, som alle, på 
nær et enkelt, er huledannende. Et flot afgrænset stenrev ligger på en type 3 bund 
bestående af bestrøning.  
 
I områder med naturtype 3 består substratet af en stenbestrøning, hvor substratet varierer 
mellem sand, grus, småsten og enkelte større sten. 
 
På flere lokaliteter veksler naturtypen mellem type 3 og 4, og i disse områder er bunden 
karakteriseret ved at være dækket af sten i varierende størrelser. 
 

 

Figur 174 Kort over naturtyper og verifikationslokaliteter i området Store Middelgrund. 
 
I den østlige del af Store Middelgrund er der på 22 meters dybde identificeret et stort 
boblerev med en del udhæng. Boblerevet rejser sig 3,5 til 4 meter over havbunden. Der er 
tidligere identificeret boblerev i området, men dette er et nyt fund. Substratet i området 
med boblerevet består af siltet sand med grus, småsten og enkelte større sten svarende 
til en type 2 bund. Bunden er dog 100 % blød flere steder. Området er meget heterogent 
og bære præg af tidligere råstofindvinding. I 2007 blev der verificeret et boblerev i 
området Store Middelgrund i forbindelse med råstofefterforskning. Placeringen af dette 
boblerev er illustreret på Figur 173 og Figur 174. 
 
Store Middelgrund er i høj grad domineret af substrattyper med høj dækningsgrad af sten 
i varierende størrelser (type 3 og 4) med flere stenrev. I den sydøstlige del findes der et 
større område med en ren sandbund.  



Marin råstof- og naturtypekortlægning i Kattegat, Storebæltsregionen og vestlige Østersø, 2011 

 

240 

 

9.2.3 EU Habitatdirektiv naturtyper 1110, 1170, og 1180 
I området er der fundet tre habitatdirektiv naturtyper, hvilke er sandbanke 1110, stenrev 

1170 og boblerev 1180. 

 

 

 
Figur 175. Kort over Habitatdirektiv naturtyper 1110,1170, og 1180 i området Store Middelgrund, for 

detaljer se bilag A7_Na2. 

 

Stenrevene dækker store dele af området, især de lavvandede dele, hvor vanddybden er 

ca 6 m (se Figur 175). 

 

En stor sandbanke er kortlagt i den sydøstlige del af området på en vanddybde omkring 

12-21m. Bunden består hovedsageligt af substratet 1b, men indslag af substratet 2 findes 

i den sydlige del af området. Et dybdeprofil viser en morfologisk afgrænset sandet 

formation, som udbreder sig over tre kilometer. 
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Tre boblerev er kortlagt i området, som alle er placeret i nærheden af stenrev-

sandbankegrænser. To af dem er identificeret af dykkerne ved prøveudtagning, og den 

tredje er tolket udfra sidescan data. 

 

9.2.4 Biologiske forhold 
De biologiske forhold i området Store Middelgrund beskrives ud fra de kvalitative 
epifaunadata, som er undersøgt ved hjælp af ROV. 
 
Epifaunaen knyttet til naturtype 1b meget artsfattig med få individer. Der blev observeret 
en enkelt kutling (Gobiidae sp.) og en fløjfisk (Callionymus lyra). Desuden var der 
siphonhuller i bunden fra muslinger eller børsteorm. I området, hvor der stort set ikke 
findes sten egnet til fasthæftning, var der meget få makroalger, og der blev udelukkende 
fundet enkelte rødalger (Rhodophyceae spp.) og bugtet ribbeblad (Phycodrys rubens). 
 
I områder med naturtype 2 blev der registreret alm. søstjerne (Asterias rubens), 
trekantorm (Pomatoceros triqueter), eremitkrebs (Pagurus bernhardus), polypdyr 
(Hydrozoa sp.), dødningehåndkoral (Alcyonium digitatum) på de få større sten, 
slangestjerne (Ophiura sp.), dyriske svampe (Porifera sp.) og en enkelt fladfisk.  
Epifaunaen, som var præget af blødbundsfauna, var generelt artsfattigt og med få 
individer i denne naturtype. Vegetationen i denne naturtype var meget sparsom (< 1 %) 
og blev primært set på de få spredte sten. Følgende makroalger blev identificeret: blodrød 
ribbeblad (Delesseria sanguinea), bugtet ribbeblad (Phycodrys rubens), ledtang 
(Polysiphonia sp.) og en enkelt sukkertang (Laminaria saccharina). På den dybeste 
lokalitet (25 m) var makroalgedækningen meget lav, men der var mange røde kalkskorper 
(Lithothamnion sp.), røde kødskorper og brune skorper på stenene. 
 
Antallet af individer i faunasamfundet knyttet til naturtype 3 var lavt, men der blev 
observeret en del alm. søstjerne (Asterias rubens), søstjernen luidia (Luidia sarsi), mosdyr 
(Bryozoa sp.), polypdyr (Hydrozoa sp.), dødningehåndkoral (Alcyonium digitatum), 
søpunge (Ascidiacea sp.), sønellike (Metridium senile), dyriske svampe (Porifera sp.), 
konk samt konkæg (Buccinum undatum) samt få fisk som enkelte havkarusser 
(Ctenolabrus rupestris), kutling (Gobiidae sp.), torsk (Gadus morhua), blåstak/rødnæb 
(Labrus bimaculatus) og pighvarre (Psetta maxima). Denne naturtype var derimod klart 
domineret af makroalger og dækningsgraden var generel høj dækkende helt op til 100 % 
af de større sten. I disse områder findes en del substrat egnet til makroalgevækst. 
Primært rødalger blev registreret i naturtypen, hvor der var blodrød ribbeblad (Delesseria 
sanguinea), bugtet ribbeblad (Phycodrys rubens), juletræsalger (Brongniartella 
byssoides), tæt rødsky (Callithamnion corymbosum), buskformede rødalger, fingertang 
(Laminaria digitata), sukkertang (Laminaria saccharina), skulpetang (Halidrys silicuosa), 
ledtang (Polysiphonia sp.), pudderkvastalge (Spermothamnion repens), røde kalkskorper 
(Lithothamnion sp.) og røde kødskorper. 
 
Epifaunaen i områder med naturtype 4 bestod af få individer, og der blev identificeret 
spredte små alm. søstjerner (Asterias rubens), pigget søstjerne (Marthasterias glacialis), 
kammusling (Aequipecten opercularis), alm. hestemusling (Modiolus modiolus) samt en 
del mosdyr (Bryozoa sp.), polypdyr (Hydrozoa sp.), søpunge (Ascidiacea sp.), dyriske 
svampe (Porifera sp.), sønellike (Metridium senile) og dødningehåndkoral (Alcyonium 
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digitatum) associeret til sten, samt fiskene torsk (Gadus morhua), havkarusse 
(Ctenolabrus rupestris), kutling (Gobiidae sp.) og blåstak/rødnæb (Labrus bimaculatus). 
Områder i denne naturtype i Store Middelgrund indeholder stenrev domineret af rødalger. 
Generelt var dækningen af makroalger på stenrevene meget høj på nær stenrevet i den 
sydlige del af Store Middelgrund, hvor vegetationen var meget sparsom. Dækningsgraden 
af makroalger på et rev var 100 %, som klart var domineret af kraftige rødalger med både 
under- og overvegetation. Vegetationen bestod af bugtet ribbeblad (Phycodrys rubens), 
blodrød ribbeblad (Delesseria sanguinea), alm. kællingehår (Desmarestia aculeata), 
spredte fingertang (Laminaria digitata), sukkertang (Laminaria saccharina), buskformede 
rødalger, gaffeltang (Furcellaria lumbricalis), kile-rødblad (Coccotylus truncatus), kødblad 
(Dilsea carnosa), juletræsalger (Brongniartella byssoides), røde buske, skulpetang 
(Halidrys silicuosa), klotang (Ceramium sp.), pudderkvastalge (Spermothamnion repens), 
ledtang (Polysiphonia sp.) og lidt fedtmøg (Ectocarpus sp.). Herudover var der mange 
røde kalkskorper på sten i områder med stenrev. 
 
Der var ikke meget liv i området med boblerev, hvor der blev observeret spredte 
søstjerner - alm. søstjerne (Asterias rubens), Müllers søstjerne (Leptasterias muelleri) og 
søstjernen luidia (Luidia sarsi), lidt mosdyr (Bryozoa sp.), enkelte dyriske svampe 
(Porifera sp.), og lidt trekantorm (Pomatoceros triqueter) på de få spredte sten samt lidt 
kutlinger. På selve boblerevet var der en hel del trekantorm (Pomatoceros triqueter), 
polypdyr (Hydrozoa sp.) og søpunge (Ascidiacea sp.) samt søstjerne og mosdyr (Bryozoa 
sp.). Revet var dog desværre dækket af en del detritus. På toppen af det store boblerev 
blev der observeret kile-rødblad (Coccotylus truncatus), hvilket var den eneste makroalge, 
der var i området med denne naturtype. 
 
Store Middelgrund var klart domineret af flotte makroalgesamfund, primært bestående af 
både en- og flerårige rødalger, hvorimod epifaunaen i området var præget af relativt få 
arter og individer. Naturtype 3 og 4 mindede om hinanden, der var dog en tendens til, at 
dækningen af makroalger var højere på lokaliteter med flere større sten (naturtype 4). 
Området var i høj grad domineret af naturtype 3 og 4 og på flere lokaliteter blev der 
identificeret naturtype 3 i forbindelse med naturtype 4. Disse lokaliteter illustrerer fint 
lighederne mellem de to naturtyper. 
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9.2.5 EUNIS 
 

 
Figur 176 EUNIS klassificering af område Na2, Store Middelgrund. For detaljer se bilag A9_Na2. 

 

Store Middelgrund er hovedsagelig dækket af stenrev i den centrale og nordlige del. 

Medens der findes sandområder i den sydlige del. Størstedelen af stenrevs området er på 

vanddybder af 8 – 13m, placeret i den infralittorale zone. Området er inden for det 

polyhaline salinitets regime og med moderat energi ved havbunden. 

9.2.6 Andre observationer (vrag, trawl, kabler m.m) 
I den sydlige del af Store Middelgrund har der været sandindvinding, som for ganske nylig 

blev lukket på grund af fund af boblerev. 

 

Dette års undersøgelser bekræftiger tilstedeværelsen af boblerev i 

sandindvindingsområderne (se sparkerprofil Figur 170, sidescan Figur 177 og kort 

A8_Na2). Tilsyneladende er boblerevene koncentreret i indvindingsområdet, hvor 

boblerevene står tilbage efter at sandet er fjernet. Dette betyder at sandindvindingen har 

fremeroderet boblerevene, som ellers ville være skjult i sandet. 
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På kort A8_Na2 er ligeledes angivet fundet af et sugehoved fra en sandpumper (se 

siderscan D1_Na2_F09).  

 

 
Figur 177 Na2_F06 Range 100m. Boblerev som rejser sig 3 – 4m over havbunden i et område med 

spor efter sandindvinding 

 

9.3 Fase 2 Na3: Schultz og Hastens Grund samt Briseis Flak substrat- 
og naturtyper 

Schultz og Hastens Grund samt Briseis Flak området (Sjællands Rev) dækker et areal på 

ca. 459 km2 og er placeret i Kattegat nord for Sjællands Odde. Vanddybderne i området 

er fra ca. 2,5 til 45 m, med lavvandede centrale rygge i kernen af hvert af de tre 

delområder (Figur 178; Bilag A4.Na3). 
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Figur 178. Dybdekort for Schultz og Hastens Grund samt Briseis Flak baseret på ekkolodsmåling 

langs sejllinier (Bilag A4.Na3).  

 

Sejllinierne over de centrale dele af grundene består af parallele SSØ-NNØ gående linjer 

med en afstand på ca.100 m. I yderområdet er der sejlet med en linieafstand på ca. 1 km, 

med krydslinjer i VNV-ØSØ-lig retning, og med en afstand på omkring 7 km (Figur 178). 

Ialt er der sejlet et linjenet på ca. 818 km (jf. Tabel 2). 

 

Geologisk set består Sjællands rev af morænelersrygge med udvaskede stenrige 

residualsedimenter på toppen (Figur 179). I de omkringliggende dybere kanaler, der 

udgør Storebæltskanalens nordlige del, findes tykke indfyldninger af senglacial marint ler 

og Holocæne, mere sandede marine sedimenter. 
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Figur 179. Seismisk sparkerprofil tværs over Schultz Grund (Linie Na3_014). Moræneler med 

udvaskede stenrige residualsedimenter dominerer toppen af grunden, mens tykkere indfyldninger 

med Holocænt sand/Senglacialt ler findes på flankerne. 

 

I relation til de biologiske forhold har Orbicon gennemført en række visuelle verifikationer 

af diverse bundtyper udpeget på basis af side-scan optagelser. Der blev udført 6 ROV dyk 

uden grab prøvetagninger, og 3 ROV dyk med prøvetagning (Figur 180, Bilag A3.Na3). 

 

 
Figur 180 Oversigtskort over ROV dyk positioner med og uden prøvetagning i Schultz og Hastens 

Grund samt Briseis Flak området (Bilag A3. Na3). 
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9.3.1 Substrattyper. 

Det lavvandede mere eller mindre sammenhængende rev bestående af Schultz og 

Hastens Grund samt det mere fritliggende Briseis Flak mod nord er domineret af 

substrattype 3 og 4 i det centrale lavvandede område (Figur 181 og Figur 182). 

Substrattype type 2 og type 1b dominerer i de tilgrænsende dybere områder.  

 

Substrattype  3-4 er dokumenteret på dyk punkterne Na3_02,_03, og _05, som også er 

illustreret ved sidescan eksempler. Substrattype  3-4 omkranses typisk af substrattype 2 

(dykpunkter Na3_06,_07,_11,_F3), som udgør overgangszonen mellem områder hvor det 

glaciale morænelandskab ligger tæt på havbunden og områder med tykkere Holocæne 

aflejringer. De dybere dele af området er domineret af en sandet bund stedvist med tegn 

på stærkere strømindflydelse Som eksempler på denne bundttype kan nævnes 

dykpunkterne Na3_01 og Na3_04. 

 
Figur 181. Fordeling af bundsubstrattyper på Schultz og Hastens Grund og Briseis Flak (Bilag 

A6.Na3). 



Marin råstof- og naturtypekortlægning i Kattegat, Storebæltsregionen og vestlige Østersø, 2011 

 

248 

 

 
Figur 182 Side-scan sonar eksempel på substrattype 4 med tæt stenbestrøning (enkelte steder 

substrattype 3) (ROV verifikationspunkt Na3_P05). 

 

9.3.2 Naturtyper tilknyttet substrattyper 
I fase 2 området Schultz og Hastens Grund samt Briseis Flak blev der gennemført i alt 11 
ROV verifikation og taget fire bundprøver med Haps (Figur 183). Fordelingen af forskellige 
naturtyper i relation til de identificerede substrattyper kan ses i Tabel 17 og Figur 184. På 
en række lokaliteter blev der identificeret to substrattyper. 
 

Naturtyper Beskrivelse 
Antal 

lokaliteter
Dybde (m) 

Antal 
bundprøver 

Dybde (m) 
bundprøvelokalitet 

1b Sand 3 11,7-21 3 11,7-21 

2 Sand, grus og småsten 5 9,5-12,3 1 9,5 

3 Bestrøning 2 11-11,5   

4 Stenrev 4 8,3-12,5 -  

Tabel 17 Fordelingen af ROV verifikationer og bundfaunaprøver i de forskellige naturtyper i relation 

til de registrerede substrattyper på Schultz og Hastens Grund samt Briseis Flak. 
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Figur 183 Oversigtskort med sejllinjer og verifikationslokaliteter i området Schultz og Hastens Grund 

samt Briseis Flak. 
 
Dybdeintervallet i området varierer fra 8,3 til 21 m, og der er ikke nogen relation mellem 
dybde og substrattype. Dog findes den bløde bund på det dybeste vand, mens der ligger 
et stenrev på den laveste lokalitet. 
 
I områder med naturtype 1b består substratet af en homogen flad sandbund med få hvide 
muslingeskaller.  
 
Verifikationslokaliteten Na3_01 i den sydlige del af området adskiller sig fra en almindelig 
naturtype 1b og er en uforstyrret og ganske ensartet bund bestående af en stor 
modiolusbanke (alm. hestemusling) på en siltet sandbund. Denne helt specielle bund kan 
ikke ses på sidescan billedet. 
 
Bunden i områder med naturtype 2 er generelt domineret af sand med indslag af grus, 
småsten, spredte muslingeskaller og enkelte større sten. På to lokaliteter ligger der to 
forskellige vrag af gamle træskibe. I den nordlige del af området (Briseis Flak) adskiller 
type 2 sig ved at være stenbestrøet med en langt højere dækningsgrad af mindre sten 
(80-90 %) og enkelte større sten. 
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Figur 184 Kort over naturtyper og verifikationslokaliteter i området Schultz og Hastens Grund samt 

Briseis Flak. 
 
Naturtype 3 blev udelukkende verificeret som sammenhængende med naturtype 4. På 
disse lokaliteter er substratet domineret af sten i varierende størrelser. Der findes en del 
områder med en del store sten, som næsten har karakter af stenrev. 
 
Der ligger stenrev (naturtype 4) på en lang række gennem Schultz og Hastens Grund 
samt Briseis Flak. Et enkelt lokalt afgrænset stenrev er identificeret på en ren sandbund 
med muslingeskaller. I den sydlige del af området ligger der et flot huledannende stenrev, 
hvor der på enkelte lokaliteter er ren sandbund mellem stenene. 
 
Generelt er området præget af den lange række af stenrev og lokaliteter med 
stenrevslignende karakterer, der strækker sig fra syd mod nord. 
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9.3.3 EU Habitatdirektiv naturtyper 1110, 1170, og 1180 
I området Schultz Grund er både stenrevs- og sandbankeformationer kortlagt (se Figur 

185).  

 

 
Figur 185. Kort over Habitatdirektiv naturtyper 1110 og 1170 i området Schultz og Hastens Grund 

samt Briseis Flak, for detaljer se bilag A7_Na3 
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Sandbankerne dækker den vestlige del af området over, hvor der findes 15 km lange 

sandbankedannelser. Vanddybden varierer mellem 12 og 21 meter langs den vestlige 

side, hvor havbunden flader næsten ud. Den afgrænsede sandbanke i figuren 

repræsenterer en række komplekse sandbankeformationer, der er sammenkoblet, og har 

forskellige dybdestrukturer. Et langstrakt stenrev ligger øst forsandbanken. 

 

En stor og langstrakt formation af stenrev omfatter den lavvandede del af området, der 

har en NØ-SV orientering og er primært omgivet af sand og sand med spredte sten. Ud 

over stenrevene er der efterfølgende identificeret et område med biogent rev (1170), 

bestående af hestemuslinger på en ellers sandet bund. Området kan ikke afgrænses på 

sidescan mosaikken, men på baggrund af den visuelle verifikation vurderes området at 

have en vis udstrækning. På kortet er området med biogent rev angivet som en prik. 

 

9.3.4 Biologiske forhold 
De biologiske forhold i området Schultz og Hastens Grund samt Briseis Flak beskrives ud 
fra de kvalitative epifaunadata, som er undersøgt ved hjælp af ROV samt de kvalitative 
data fra bundprøverne indsamlet med Haps (infauna). 
 
Naturtype 1b er associeret til en ren sandbund, hvor det eneste liv med spredt dækning 
var sandorm (Arenicola marina), strandkrabbe (Carcinus maenas), alm. søstjerne 
(Asterias rubens) og fladfisk. Infaunaen tilknyttet naturtypen var også relativ artsfattig med 
dyr karakteristiske for den lidt dybere sandbund (Venus-samfund). Børsteorm og bløddyr 
var de eneste dyregrupper repræsenteret med løgorm (Travisia forbesii) som de mest 
dominerende. Derudover var der få løsrevne alger.  
 
Verifikationslokaliteten Na3_01 adskilte sig klart fra de øvrige naturtyper og var meget 
spændende. Lokaliteten var en stor modiolusbanke (alm. hestemusling - Modiolus 
modiolus) med siltet sand imellem. Denne naturtype adskilte sig fra øvrige områder med 
naturtype 1b, da der var flere hårdbundsarter. Der blev bl.a. fundet mange høner (Psolus 
phantapus) - adskillige pr. kvadratmeter. Herudover var der en del dødningehåndkoral 
(Alcyonium digitatum) og alm. søstjerne (Asterias rubens), samt enkelte grønt søpindsvin 
(Strongylocentrotus droebachiensis), konk og konkæg (Buccinum undatum). Vegetationen 
var fraværende i denne naturtype, som var domineret af hårdbundsepifauna. Denne 
lokalitet ligger dybere (21 m) end de øvrige lokaliteter med naturtype 1b. Området er 
efterfølgende blevet vurderet til at skulle indeholdes i habitatnaturtypen 1170 Rev, som et 
biogent rev. 
 
Infaunaen var også anderledes. Den var meget artsrig og mindede mere om faunaen fra 
den hårde bund med sten og skaller (med arter som sort slangestjerne (Ophiothrix 
fragilis), hule-slangestjerne (Ophiopholis aculeata), havbørsteormen Nereimyra punctata 
og grå skallus (Leptochiton asellus)) end en typisk fauna fra et amphiura samfund. 
Tilstedeværelsen af ledormearter som scalibregma (Scalibregma inflatum), amphitrite 
(Amphitrite cirrata) og anobothrus (Anobothrus gracilis) indikerede dog, at substratet 
mellem sten, skaller og hestemuslinger er forholdsvis blødt med en vis mængde silt. 
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Størstedelen af dyre- og plantelivet i naturtype 2 var associeret til de spredte store sten og 
de to skibsvrag i områderne. På sandbunden, som dækkede store dele af naturtypen, var 
der få dyr som alm. søstjerne (Asterias rubens) og strandkrabbe (Carcinus maenas). 
Herudover var der blåmusling (Mytilus edulis) og mosdyr (Bryozoa sp.). Desuden blev der 
set en del fisk omkring sten og vrag; primært havkarusse (Ctenolabrus rupestris), men 
også torsk (Gadus morhua), fladfisk, fjæsing (Trachinus draco), savgylte (Symphodus 
melops) og berggylte (Labrus bergylta). Infaunaen var meget arts- og individfattig og kun 
to arter, børsteormen Spio martinensis og alm. tallerkenmusling (Angulus tenuis) blev 
observeret med henholdsvis fire og et individ. Begge arter forekommer både på den lave 
og den lidt dybere sandbund.  
 
Rødalger (Rhodophyceae spp.), primært juletræsalger (Brongniartella byssoides), 
udgjorde størstedelen af vegetationen, som var fasthæftet på de få større sten og vrag i 
områderne. Desuden var der enkelte store brunalger (Laminaria sp.), strengetang 
(Chorda filum), savtang (Fucus serratus), blodrød ribbeblad (Delesseria sanguinea), 
tandtang (Odonthalia dentata) og gaffeltang (Furcellaria lumbricalis). Dækningsgraden af 
makroalger varierede meget og dækkede op til 100 % på enkelte store sten, men da 
bunden er domineret af sand, grus og småsten var den generelle dækningsgrad af 
makroalger i naturtype 2 relativt lav. 
 
Dækningsgraden af sten i naturtype 2 i den nordlige del af området (Briseis Flak) var langt 
højere end andre lokaliteter med samme naturtype. Verifikationslokaliteten var domineret 
af rødalger, hovedsageligt juletræsalger, som dækkede store dele af stenene. Desuden 
var artsdiversiteten af makroalger højere end generelt i naturtype 2. 
 
Naturtype 4 var domineret af artsrige makroalgesamfund, dog primært bestående af 
juletræsalger (Brongniartella byssoides) og andre rødalger (Rhodophyceae spp.). 
Generelt dækkede makroalgerne 100 % af stenene. Desuden forekom der en del blodrød 
ribbeblad (Delesseria sanguinea), bugtet ribbeblad (Phycodrys rubens), strengetang 
(Chorda filum), fingertang (Laminaria digitata), sukkertang (Laminaria saccharina), 
gaffeltang (Furcellaria lumbricalis), carageentang (Chondrus crispus), klotang (Ceramium 
sp.), vandhår (Cladophora sp.), skulpetang (Halidrys silicuosa) og ledtang (Polysiphonia 
sp.) i naturtypen. Epifaunaen bestod derimod af få arter og individer såsom alm. søstjerne 
(Asterias rubens), mosdyr (Bryozoa sp.) primært på store brunalger, dyriske svampe 
(Porifera sp.), posthornsorm (Spirorbis sp.) og polypdyr (Hydrozoa sp.). Desuden var der 
mange havkarusser (Ctenolabrus rupestris) og enkelte kutlinger (Gobiidae sp.) omkring 
revene. På den rene sandbund fandtes der sandorm (Arenicola marina) strandkrabbe 
(Carcinus maenas), alm. søstjerne (Asterias rubens) og fladfisk, dog med spredt dækning.  
 
I den sydlige del af området er der et stort flot huledannende stenrev, hvor den største 
artsdiversitet af makroalger (10 arter) blev observeret. Derudover blev der på en ren 
sandbund identificeret et lille afgrænset stenrev også fuldstændig begroet med 
makroalger især juletræsalger. Flora og fauna på denne lokalitet var associeret til 
stenrevet. 
 
Naturtyperne i området Schultz og Hastens Grund samt Briseis Flak var klart domineret af 
makroalgesamfund, som primært bestod af rødalger med juletræsalge som den hyppigst 
forekommende art. Flora og fauna var primært associeret til områder med sten. De to 
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lokaliteter, hvor der blev identificeret naturtype 3 var sammenhængende med naturtype 4 
og fauna og flora samfundene mindede i høj grad om naturtype 4 med en klar dominans 
af rødalgesamfund, primært juletræsalger (Brongniartella byssoides) og en hel del 
havkarusser (Ctenolabrus rupestris).  
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9.3.5 EUNIS 
 

 
Figur 186 EUNIS klassificering af område Na3, Schultz grund. For detaljer se bilag A9_Na3. 

 

Den centrale del af det langstrakte nordøst – sydvest orienterede undersøgelsesområde 

er et lavvandet stenrev, på vanddybder mellem 2 og 14m. Revet er placeret i den 

polyhaline salinitets zone i Kattegat. Hele Schultz området er i den infralittorale biologiske 

zone og havbunden er udsat for moderate energi påvirkning. Dybden stiger gradvist i de 

marginale områder til omkring 40 – 50m. 

9.3.6 Andre observationer (vrag, trawl, kabler m.m) 
Et område med trawl spor er identificeret på dybere vand vest for Briseis Flak, samt i et 

mindre område Syd for Schultz’s Grund (Figur 187). Et enkelt vrag bestående af planker 

og spander af større træskib (Figur 188) er lokaliseret lige vest for Hastens Grund på knap 

10 m vanddybde. 
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Figur 187. Lokalisering af Trawl spor og vrag fund i Schultz og Hastens Grund og Briseis Flak 
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Figur 188 Side-scan sonar billede af vragfund vest for Hastens Grund (ROV verifikationspunkt 

Na3_F03). 

9.4 Fase 2  Na4 Lysegrund substrat- og naturtyper 
Lysegrund dækker et areal på ca. 31.6 km2 og er placeret i det sydlige Kattegat ca. 10 km 

nord for Hesselø. Vanddybderne i området er fra ca. 2 til 23 m, med de mest grunde 

områder beliggende centralt og i den sydøstlige del af området (Figur 189; Bilag A4.Na4). 

 

 
Figur 189 Dybdekort for Lysegrund baseret på ekkolodsmåling langs sejllinier ( Bilag A4.Na4) 
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Sejllinierne er V-Ø gående med en indbyrdes afstand på 100 m i størstedelen af området 

(Figur 189).  De ældre sejllinier i de grunde områder er ligeledes V-Ø gående, men med 

en afstand på ca. 200 m. Herudover er der enkelte N-S og NV-SØ gående linier placeret 

strategisk over strukturer. Ialt er der sejlet et linjenet på ca. 257 km, hvoraf 14 km er sejlet 

med mindre fartøj i de grunde områder (jf. Tabel 2). Herudover er arkivdata benyttet til at 

belyse substrattyper i de grunde områder (Figur 190). 

 

 
Figur 190 Fordeling af sejllinjer 

 

Geologisk set består Lysegrund af flere generationer af glacigene aflejringer, med en 

karakteristisk bænket og meget stenrig enhed udgørende den øverste kerne af grunden 

(Figur 191). Den østlige del af grunden består af tidlig Holocæn flak/standvoldsudbygning 

af sandede og grusede sedimenter overlejrende glacigene aflejringer (Figur 191). 
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Figur 191. sparkerprofil fra den østlige del af Lysegrund, visende karakteristisk sandet/gruset enhed 

dannet ved tidlig Holocæn flakudbygning. 

 

 
Figur 192. sparkerprofil fra den vestlige del af Lysegrund, visende stenrige bænkede glaciale 

dannelser ind mod den centrale lavvandede del af Lysegrund. 

 

 

I relation til de biologiske forhold har Orbicon gennemført en række visuelle verifikationer 

af diverse bundtyper udpeget på basis af side-scan optagelser. Der blev udført 6 ROV dyk 

uden grab prøvetagninger, og 4 ROV dyk med prøvetagning. Derudover er der inddraget 

substratobservationer fra 9 arkiv-dyk (Figur 193, Bilag A3.Na3). 
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Figur 193. Oversigtskort over ROV dyk med og uden bundprøver samt position af arkivdyk i 

Lysegrund området. 

9.4.1 Substrattyper 

Lysegrund er domineret af substrattype 3 og 4 i det centrale lavvandede område (Figur 

194 og Figur 195). Substrattype type 2 og type 1b dominerer i de tilgrænsende lidt dybere 

dele af undersøgelsesområdet.  

 

Substrattype  3-4 er dokumenteret på dyk punkterne Na4_06,_07, _08, og _F06 som også 

er illustreret ved sidescan eksempler. Substrattype  3-4 omkranses typisk af substrattype 

2 (dykpunkter Na4_04,_F02, og _F04), som udgør overgangszonen mellem områder hvor 

det glaciale morænelandskab ligger tæt på havbunden og områder med tykkere 

Holocæne aflejringer. Sandet substrattype 1b findes på en flakudbygning i den østlige del 

af området, samt i den nordvestlige og sydvestlige del af området (dykpunkter 

Na4_01,_F05). 
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Figur 194. Fordelingen af bundsubstrattyper i Lysegrund området (Bilag A6.Na4). 

 

 
Figur 195. Sidescan sonar eksempel på substrattype 4 (stenrev) over lysere moræneknolde, og 

mellemliggende gruset substrattype 2, med mere spredt stenbestrøning (dyk punkt Na4_F02). 
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9.4.2 Naturtyper tilknyttet substrattyper 
I fase 2 området Lysegrund blev der gennemført i alt 10 ROV verifikationer og taget fire 
bundprøver med Haps (Figur 196). Fordelingen af forskellige naturtyper i relation til de 
identificerede substrattyper kan ses i Tabel 18 og Figur 197. På en række af 
verifikationslokaliteterne blev der identificeret mere end en naturtype. 
 

Naturtyper  Beskrivelse 
Antal 

lokaliteter
Dybde (m) 

Antal 
bundprøver 

Dybde (m) 
bundprøvelokalitet 

1b Sand 3 8-19,5 3 8-19,5 

2 Sand, grus og småsten 6 10,8-21,5 1 18,6 

3 Bestrøning  5 9-21,5 -  

4 Stenrev 4 8-18,6 -  

Tabel 18 Fordelingen af ROV verifikationer og bundfaunaprøver i de forskellige naturtyper i relation 

til de registrerede substrattyper på Lysegrund. 

 

 

Figur 196 Oversigtskort med sejllinjer og verifikationslokaliteter i området Lysegrund. 
 
Dybdeintervallet i området varierer fra 8 til 21,5 m, men der var ingen relation mellem 
substrattype og dybde.  
 
Områder med naturtype 1b er associeret til en jævn sandbund med en del 
muslingeskaller. 
 
Lokaliteten Na4_F01 ligger på grænsen mellem naturtype 1b og 2 og består af en gruset 
sandbund med lidt småsten samt molboøstersskaller skiftende til jævn sandbund. 
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I flere områder af Lysegrund består substratet af en kombination af substrattype 2 og 3. 
Der er tale om lokaliteter med bestrøning med både større og mindre sten med grus i 
mellem, samt mere sandede områder med grus, småsten, muslingeskaller og enkelte 
spredte større sten. 
 
På verifikationslokaliteter med naturtype 3 består bunden af sandet grus med en del 
spredte større sten og muslingeskaller. 
 

 

Figur 197 Kort over naturtyper og verifikationslokaliteter i området Lysegrund. 
 
Der er identificeret huledannende stenrev (naturtype 4) flere steder på Lysegrund med 
varierende substrattyper i de omkringliggende områder. Stenrevene er fotiske og ligger i 
dybder fra 8 til 18,6 m. Generelt består området omkring stenrevene af stenbestrøet bund 
(enten type 2 eller 3) med sand, grus og småsten samt spredte større sten. I den østlige 
del af Lysegrund ligger et lille afgrænset fladt stenrev på en ren sandbund (naturtype 1). 
 
Den centrale del af Lysegrund er domineret af naturtyper relateret til substrattyper med 
høj dækningsgrad af sten vekslende fra bestrøning til områder med stenrevslignende 
karakterer eller egentlige stenrev. De omkringliggende, yderste dele er domineret af 
sandbund, enkelte steder med lidt grus og småsten. 

9.4.3 EU Habitatdirektiv naturtyper 1110, 1170, og 1180 
Sandbanker og stenrev er de eneste Habitatdirektiv naturtyper kortlagt i området 

Lysegrund. Området består af en meget lavvandet central og østlig del, der gradvist 

skråner mod vest. 
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Figur 198. Kort over Habitatdirektiv naturtyper 1110 og 1170 i området Lysegrund, for detaljer se 

bilag A7_Na4 

 

Sandbanken i den østlige del af Lysegrund (se Figur 198) er omgivet af stenrev og grove 

sedimenter. Den har en kompleks form og findes på vanddybder mellem 7 – 21 m med 

hældning mod øst, i den østlige og nordlige del flader flakket ud. I den sydøstlige del af 

området gennemskæres sandbanken af en stenrevstunge som opdeler sandbanken, vest 

for stenrevstungen er sandbanken på vanddybder omkring 6 m. 

 

Et stort stenrev dækker den centrale del af det område, hvor vanddybden nogle steder er 

omkring 2 m, revet er omgivet af sand og sand med spredte sten. 

9.4.4 Biologiske forhold 
De biologiske forhold i området Lysegrund beskrives ud fra de kvalitative epifaunadata, 
som er undersøgt ved hjælp af ROV samt de kvalitative data fra bundprøverne indsamlet 
med Haps (infauna). 
 
På den rene sandbund i naturtype 1b var der ikke meget liv, og der blev kun registreret få 
blødbundsdyreater som sandorm (Arenicola marina), eremitkrebs (Pagurus bernhardus), 
alm. søstjerne (Asterias rubens) og kamstjerne (Astropecten irregularis). Infaunaen var 
forholdsvis artsfattig fra denne dybe sandbund (Venus-samfund). Individmæssigt udgjorde 
phoroniden Phoronis sp. mere end halvdelen af dyrene i prøven. Vegetationen var total 



Marin råstof- og naturtypekortlægning i Kattegat, Storebæltsregionen og vestlige Østersø, 2011 

 

265 

 

fraværende på denne type substrat. Infaunaen på sandbunden i denne naturtype var også 
artsfattig og beskrives som et Venus-samfund. Af de få arter, der var til stede, udgjorde 
børsteorm og alm. trugmusling (Spisula subtruncata) mere end halvdelen, hvor de fleste 
af arterne var typiske for en dyb sandbund.  
 
Ligesom i naturtype 1b var der heller ikke meget liv i områder med naturtype 2. Der blev 
kun observeret alm. søstjerne (Asterias rubens), eremitkrebs (Pagurus bernhardus) og 
fladfisk. Infaunaen i de blødere dele af bunden i denne naturtype var forholdsvis 
gennemsnitlig mht. artsantal for infauna generelt i områder på dybt vand med sandbund. 
Børsteorme udgjorde 50 % af alle arter, men der var også forholdsvis mange 
krebsdyrarter. Tilstedeværelsen af arter som børsteormen alm. ophelia (Ophelia borealis) 
og lancetfisk (Branchiostoma lanceolatum) indikerede en ret hård/grov sandbund. 
Derimod var vegetationen generelt meget sparsom, og der var kun nogle røde skorper på 
de få spredte sten. På verifikationslokaliteten Na4_04 var der dog mindre ansamlinger af 
juletræsalger (Brongniartella byssoides), mens der på Na4_F04 var et rimelig tæt 
algedække af forskellige rødalger primært juletræsalger og blodrød ribbeblad (Delesseria 
sanguinea) på trods af at dybden var 18,6 m.  
 
Naturtype 3 var generelt domineret af makroalgesamfund primært bestående af rødalger 
som juletræsalge (Brongniartella byssoides), men også bugtet ribbeblad (Phycodrys 
rubens), gaffeltang (Furcellaria lumbricalis) og ledtang (Polysiphonia sp.). Desuden var 
der enkelte store brunalger (Laminaria sp.), savtang (Fucus serratus), strengetang 
(Chorda filum), klørtang (Fucus sp.) og skulpetang (Halidrys silicuosa). På de dybere 
lokaliteter (17,5-21,5 m) bestod vegetationen udelukkende af røde kalkskorper 
(Lithothamnion sp.) på stenene, og tilstedeværelsen af søpindsvin i disse områder kan 
indikere, at disse har nedgræsset makroalgerne på stenene. Generelt dækkede algerne 
60-100 % af stenene på disse lokaliteter.  
 
Derimod var dyrelivet generelt sparsom i denne naturtype og primært associeret til 
stenene, hvor der var polypdyr (Hydrozoa sp.), dødningehåndkoral (Alcyonium digitatum), 
søanemone (Anthozoa sp.), søpunge (Ascidiacea sp.), dyriske svampe (Porifera sp.), 
rødkonk (Neptunea antiqua) og konk samt konkæg (Buccinum undatum). Herudover var 
der alm. søstjerne (Asterias rubens), pigget søstjerne (Marthasterias glacialis), 
eremitkrebs (Pagurus bernhardus), sort slangestjerne (Ophiocomina nigra), grønt 
søpindsvin (Strongylocentrotus droebachiensis), sadeløsters (Pododesmus patelliformis), 
fladfisk (Pleuronectiformes sp.), kutling (Gobiidae sp.), fjæsing (Trachinus draco) og 
havkarusse (Ctenolabrus rupestris).  
 
Områder med naturtype 4 var også domineret af makroalger med dækningsgrader på op 
til 100 % af de større sten. Algesamfundet bestod primært af rødalger, både buskformede 
og flerårige, især juletræsalge (Brongniartella byssoides), blodrød ribbeblad (Delesseria 
sanguinea) og bugtet ribbeblad (Phycodrys rubens) samt røde kalkskorper (Lithothamnion 
sp.) på stenene. Derudover var der strengetang (Chorda filum), klørtang (Fucus sp.), 
gaffeltang (Furcellaria lumbricalis), ledtang (Polysiphonia sp.), sukkertang (Laminaria 
saccharina) og andre store brunalger (Laminaria sp.).  
 
Dyrelivet i denne naturtype var hovedsageligt associeret til sten, hvor der blev observeret 
polypdyr (Hydrozoa sp.), dødningehåndkoral (Alcyonium digitatum), dyriske svampe 



Marin råstof- og naturtypekortlægning i Kattegat, Storebæltsregionen og vestlige Østersø, 2011 

 

266 

 

(Porifera sp.), pigget søstjerne (Marthasterias glacialis), alm. søstjerne (Asterias rubens), 
havkarusse (Ctenolabrus rupestris), fjæsing (Trachinus draco), torsk (Gadus morhua), 
kutling (Gobiidae sp.) og savgylte (Symphodus melops).  
 
På Lysegrund var områder med sten helt overvejende domineret af flotte 
makroalgesamfund primært bestående af rødalger som juletræsalger og blodrød 
ribbeblad. Artsdiversiteten og antallet af individer i epifaunasamfundene var lav i alle 
naturtyperne og generelt associeret til de større sten. 

9.4.5 EUNIS 
 

 
Figur 199 EUNIS klassificering af område Na4, Lysegrund. For detaljer se bilag A9_Na4. 

 

Den centrale og østlige del af Lysegrund er meget lavvandet ned til 2m vanddybde. Den 

centrale del er et stort stenrev placeret i det polyhaline salinitets regime hvor havbunden 

er udsat for et højt energi niveau. De omkringliggende dele af Lysegrund består af sand 

og grovere sedimenter. Lysegrund er placeret i den infralittorale biozone. 
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9.4.6 Andre observationer (vrag, trawl, kabler m.m) 
Der er kun fundet enkelte menneskeskabte spor såsom kabelrest eller lign. i den centrale 

del af undersøgelsesområdet (Figur 200 og Figur 201 ). 

 

 
Figur 200 En jerngenstand (formodet kabelrest) er fundet i den centrale del af Lysegrund. Se side-

scan sonar billede på Figur 201. 
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Figur 201. Rusten jerngenstand (formodet kabelrest) lokaliseret på side-scan sonar (øverst t.v.) og 

verificeret med ROV dyk (Na4_F06). 

 

9.5 Fase 2 Na5 Kims Top og den Kinesiske Mur substrat- og naturtyper 
Kims Top og den Kinesiske Mur (her benævnt Kims Top området) dækker et areal på ca. 

261 km2 og er placeret i Kattegat sydøst for Læsø. Vanddybderne i området er fra ca. 6 til 

130 m, med grunde områder afgrænset af gennemskærende, dybe kanalsystemer (Figur 

202; Bilag A4.Na5). 

 

Sejllinierne er V-Ø gående med en indbyrdes afstand på 100 m i den vestlige og sydlige 

del af området, og i den resterende del af området, med en linjeafstand på ca. 1 km. 

(Figur 203). I alt er der sejlet et linjenet på ca. 518 km (jf. Tabel 2), der supplerer tidligere, 

detaljerede substrat- og habitatundersøgelser af området (Dahl et al., 2008). 
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Figur 202. Dybdekort over Kims Top området visende ekkolod-baserede dybdemålinger langs 

sejllinier (2011). I området med større linjeafstand er griddede dybdedata fra farvandsvæsenet vist 

på samme farveskala (Bilag A4.Na5). 
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Figur 203. Sejllinier (2011 survey) i Kims Top området (Bilag A2.Na5) 

 

Geologisk set består de grunde områder af moræneler med et stedvist få meter tykt 

dække af Holocæne aflejringer (Figur 204). De dybe kanalsystemer, der gennemskærer 

området, indeholder tykkere senglaciale og Holocæne aflejringer (stedvist med gas) 

overlejrende en kompleks serie af glaciale aflejringer (Figur 205). Området er beliggende 

over den NV-SØ gående Fennoskandiske randzone og er under indflydelse af 

neotektoniske bevægelser.                            

 



Marin råstof- og naturtypekortlægning i Kattegat, Storebæltsregionen og vestlige Østersø, 2011 

 

271 

 

 
Figur 204. Seismisk sparkerprofil over Kims Top visende moræneler tæt på havbunden i den 

vestlige del og en overlejrende tykkere lagpakke af senglaciale og Holocæne aflejringer i den østlige 

del. 

 

 
Figur 205. Seismisk sparkerprofil over den nedre del af en kanal, indeholdende en tyk serie af 

gasholdige Holocæne aflejringer der overlejrer en kompleks glacial lagserie. 

 

I relation til de biologiske forhold har Orbicon gennemført en række visuelle verifikationer 

af diverse bundtyper udpeget på basis af side-scan optagelser. Der blev udført 3 ROV dyk 

uden grab prøvetagninger, og 10 ROV dyk med prøvetagning (Bilag A3.Na5; Figur 208). 

Herudover er inddraget et stort antal ældre bundprøve- og videodata, indsamlet i området 

i forbindelse med BALANCE projektet (Dahl et al., 2008). 

9.5.1 Substrattyper 

Kims Top området er karakteriseret af vekslende substrattype 4, 3, 2 og 1b i de mere 

lavvandede områder (Figur 206 og Figur 207). I de dybe kanaler der gennemskærer 

området findes hovedsageligt dyndet substrattype 1a.  
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Substrattype  3-4 er dokumenteret på dyk punkterne Na5_07, _10, _11, _F02, _F04 _F05 

_F06, _F07, og _F11 som også er illustreret ved sidescan eksempler. Substrattype  3-4 

omkranses typisk af substrattype 2, som udgør overgangszonen mellem områder hvor det 

glaciale morænelandskab ligger tæt på havbunden og områder med tykkere Holocæne 

aflejringer (dyk punkt Na5_01). Sandet substrattype 1b findes udbredt omkring områder 

med stenbestrøede substrater, og typisk på flankerne af de dybere kanaler. Dyndet 

substrattype 1a er dokumenteret ved dyk Nummer Na5_03, og _09.  

 

 
Figur 206. Fordeling af bundsubstrattyper i Kims Top området (Bilag A6. Na5). 
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Figur 207. Sidescan sonar mosaik af Kims Top området (Bilag A5.Na5). 

 

9.5.2 Naturtyper tilknyttet substrattyper 
I fase 2 området Kims Top og den Kinesiske Mur blev der gennemført i alt 14 ROV 
verifikationer og taget tre bundprøver med Haps (Figur 208). Fordelingen af forskellige 
naturtyper i relation til de identificerede substrattyper kan ses i Tabel 19 og Figur 209. På 
flere lokaliteter er der mere end en substrattype. Substrattype 4 ligger ofte i forbindelse 
med type 2. 

 

Naturtyper Beskrivelse 
Antal 

lokaliteter
Dybde (m) 

Antal 
bundprøver

Dybde (m) 
bundprøvelokalitet 

1a Siltet sand 1 36 1 36 

1b  Sand 2 13-16,7 1 13 

2 Sand, grus og småsten 9 12,9-20 1 12,9 

3 Bestrøning 1 19,4 -  

4 Stenrev  10 16-21,8 -  

Tabel 19 Fordelingen af ROV verifikationer og bundfaunaprøver i de forskellige naturtyper i relation 

til de registrerede substrattyper på Kims Top og den Kinesiske Mur. 
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Figur 208 Oversigtskort med sejllinjer og verifikationslokaliteter i området Kims Top og den 

Kinesiske Mur. 

 
Områder med naturtype 1a var associeret til en blød siltet bund på dybt vand (36 m) med 
enkelte muslingeskaller og en del huller fra jomfruhummere. 
 
På verifikationslokaliteter med naturtype 1b er bunden generelt en homogen sandbund 
med hvide skaller og løse alger. Den ene lokalitet (Na5_F09) i den sydøstlige del af 
området er dog domineret af et stort gammelt skibsvrag på en type 1b bund.  
 
I områder med naturtype 2 består bunden af sand med enkelte større sten og skaller. 
Verifikationslokaliteten minder om en overgang mellem type 1b og 2. 
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Figur 209 Kort over naturtyper og verifikationslokaliteter i området Kims Top og den Kinesiske Mur. 
 
Der blev identificeret stenrev (naturtype 4) på i alt ti forskellige verifikationslokaliteter 
fordelt på hele området i dybdeintervallet fra 16 til 21,8 m. Alle stenrevene var 
huledannende. I den nordvestlige del af området på en enkelt lokalitet (Na5_F04) ligger 
der et stort stenrev med 100 % dækning af større sten og enkelte indslag af grus på 
sandbund. En anden lokalitet (Na5_10) i den nordlige del af området bestod udelukkende 
af naturtype 4 med flere huledannende stenrev med 100 % dækning af større sten i et 
område domineret af større sten og lidt småsten. 
 
På syv lokaliteter er der identificeret stenrev, hvor naturtypen var en kombination mellem 
type 2 og 4. Stenrevene i disse områder var omgivet af naturtype 2 associeret til en bund 
bestående af sand med grus og småsten samt enkelte spredte større sten.  
 
I den sydøstlige del af området findes der også spredte stenrev (substrattype 4) på en 
bund med varierende dække af grus og småsten, svarende til en kombination af 
substrattype 2 og 3. 
 
Området Kims Top og den Kinesiske Mur bestod af en blanding af alle naturtyper, hvor 
områder med naturtype 3 og 4 blev identificeret spredt på mindre arealer i hele området. 
Der er identificeret en række stenrev spredt i hele området. Boblerev er en del af 
udpegningsgrundlaget for dette område, og flere af verifikationslokaliteterne er udpeget 
som boblerev. Verifikationerne viste dog, at disse er stenrev og ikke boblerev, men dette 
betyder ikke, at der ikke findes boblerev i området. 
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9.5.3 EU Habitatdirektiv naturtyper 1110, 1170, og 1180 
 

Dybe kanaler adskiller Kims Top området i forskellige "øer", der hovedsageligt består af 

stenrev og grovkornede sedimenter samt sand, der delvis danner en sandbanke på de 

lavvandede områder. 

 

 
Figur 210. Kort over Habitatdirektiv naturtyper 1110 og 1170 i området Kims Top, for detaljer se 

bilag A7_Na5 
 

De sandbanker, der er afgrænset i dette område (se Figur 210), er placeret i områdets 

nordlige og vestlige dele. I den nordlige del findes en sandbanke på ca. 19 m vand, som 

på flankerne flader ud til 22m vanddybde. Sandbanken i den vestlige del af området 

findes på lavere vand ca. 8 m til ca. 12 m vanddybde. 

 

Stenrevene fundet i området er lokaliseret meget spredt, og ligger hovedsageligt i de 

lavvandede dele af området og er omgivet af sand og nogle spredte sten. 
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9.5.4 Biologiske forhold 
De biologiske forhold i området Kims Top og den Kinesiske Mur beskrives dels ud fra de 
kvalitative epifaunadata, som er undersøgt ved hjælp af ROV, og dels ud fra kvalitative 
data fra bundprøverne indsamlet med Haps (infauna).  
 
Den bløde dybe bund i naturtype 1a var domineret af huller med jomfruhummere 
(Nephrops norvegicus). Derudover var der enkelte andre blødbundsfaunaarter som 
eremitkrebs (Pagurus bernhardus), rød søfjer (Pennatula phosphorea), alm. søstjerne 
(Asterias rubens). Infaunaen bestod af et artsrigt Amphiura-samfund med alle større 
dyregrupper repræsenteret med børsteorm som den artsrigeste gruppe. Individerne var 
forholdsvis jævnt fordelt mellem arterne bortset fra karakter-arten fin mudderslangestjerne 
(Amphiura filiformis), som i antal udgjorde mere end 35 % af det samlede individantal, 
mens den udgjorde mere end 90 % af samlede biomasse sammen med de to børsteorme 
stor bladryg (Phyllodoce groenlandica) og Notomastus latericeus. Der var som forventet 
ingen vegetation på denne dybe (36 m) siltede bund. 
 
På den rene sandbund i naturtype 1b var epifaunaen meget arts- og individfattig og 
bestod udelukkende af få alm. søstjerner (Asterias rubens) og eremitkrebs (Pagurus 
bernhardus). Infaunaen i sandbunden var artsrig og med mange arter, som er 
karakteristiske for Venus-samfundet. Alle større dyregrupper var repræsenteret men 
børsteormene udgjorde dog 60 % af alle arter. Antal af individer og biomassen var jævnt 
fordelt mellem arterne. Artssammensætningen indikerede en forholdsvis grov/hård 
sandbund. En række hårdbundsarter var associeret til det gamle skibsvrag, der blev 
identificeret på verifikationslokalitet Na5_F09. Her blev set søpunge (Ascidiacea sp.), 
polypdyr (Hydrozoa sp.), dødningehåndkoral (Alcyonium digitatum) og pigget søstjerne 
(Marthasterias glacialis). De eneste fisk, der blev observeret på lokaliteten, svømmende 
omkring vraget, hvor der var havkarusser (Ctenolabrus rupestris), torsk (Gadus morhua) 
og sej (Pollachius virens). Der var kun få løse alger på den rene sandbund. På vraget var 
der heller ingen vegetation.  
 
Den mest dominerende epifauna i naturtype 2 var alm. søstjerne (Asterias rubens), som 
var spredt over hele bunden, mens dødningehåndkoral (Alcyonium digitatum) var 
dominerende på de få større spredte sten. Herudover var der enkelte sandorm (Arenicola 
marina) samt en fjæsing (Trachinus draco), få havkarusser (Ctenolabrus rupestris) og 
torsk (Gadus morhua). Infaunaen var også artsfattig med arter fra den dybe sandbund 
(Venus-samfund). To alm. sømus (Echinocardium cordatum) var de eneste dyr udover 
børsteorm. Vegetationen var fasthæftet til de få spredte sten og dækkede en stor del af 
dem. Der blev identificeret alm. kællingehår (Desmarestia aculeata), rødalger 
(Rhodophyceae spp.), blodrød ribbeblad (Delesseria sanguinea), bugtet ribbeblad 
(Phycodrys rubens) og store brunalger (Laminaria sp.). 
 
På verifikationslokaliteten Na5_11 i den sydøstlige del af området blev der verificeret tre 
forskellige substrattyper (2, 3 og 4), og der er derfor stor variation i størrelsen og 
dækningsgraden af sten. Der er dog generelt en del sten på lokaliteten, som er egnet til 
fasthæftning af makroalger og hårdbundsfauna. På trods af variationen i substrat var 
fauna og flora forholdene ens på hele lokaliteten. Dødningehåndkoral (Alcyonium 
digitatum) var den klart mest dominerende epifaunaart også på det huledannende 
stenrev.  Andre epifaunaarter var pigget søstjerne (Marthasterias glacialis), stort 
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søpindsvin (Echinus esculentus) og polypdyr (Hydrozoa sp.). Derudover var der en del 
havkarusser (Ctenolabrus rupestris) og andre fisk som torsk (Gadus morhua) og 
blåstak/rødnæb (Labrus bimaculatus). Vegetationen bestod af blodrød ribbeblad 
(Delesseria sanguinea), bugtet ribbeblad (Phycodrys rubens), kødblad (Dilsea carnosa) 
samt buskformede rødalger og trådformede rødalger (Rhodophyceae spp.). 
 
Naturtype 4 var tilknyttet lokaliteter med huledannende stenrev og mindede om naturtypen 
2 og 3. Denne naturtype var også domineret af dødningehåndkoraller (Alcyonium 
digitatum) og havkarusser (Ctenolabrus rupestris). Herudover blev der set alm. søstjerne 
(Asterias rubens), pigget søstjerne (Marthasterias glacialis), stort søpindsvin (Echinus 
esculentus), grønt søpindsvin (Strongylocentrotus droebachiensis), søpung (Ascidiacea 
sp.), taskekrabbe (Cancer pagurus), polypdyr (Hydrozoa sp.), trekantorm (Pomatoceros 
triqueter), posthornsorm (Spirorbis sp.), søanemone (Hexacorallia sp.), mosdyr (Bryozoa 
sp.) og dyriske svampe (Porifera sp.). Artsdiversiteten af epifaunaen var høj og bestod 
primært af hårdbundsarter. Herudover var der en del torsk (Gadus morhua) samt enkelte 
kutlinger (Gobiidae sp.), blåstak/rødnæb (Labrus bimaculatus), lange (Molva molva) og 
fjæsing (Trachinus draco). Der var masser af liv på stenrevene, hvor hårdbundsfaunaen 
var dominerende, primært dødningehåndkoraller, sammenlignet med vegetationen. 
 
Vegetationen i området dækkede generelt 30-60 % af stenene og bestod primært af 
rødalger (Rhodophyceae spp.), som blev fundet ned til 22 meters dybde. Der var en del 
blodrød ribbeblad (Delesseria sanguinea), bugtet ribbeblad (Phycodrys rubens), kødblad 
(Dilsea carnosa), gaffeltang (Furcellaria lumbricalis), alm. kællingehår (Desmarestia 
aculeata), røde kalkskorper (Lithothamnion sp.) samt store brunalger (Laminaria sp.) som 
sukkertang (Laminaria saccharina) og fingertang (Laminaria digitata) 
 
Generelt var artsdiversiteten og antallet af individer højst på lokaliteter i området Kims Top 
og den Kinesiske Mur, hvor substratet i naturtyperne var domineret af sten. Faunaen var 
dominerende, specielt dødningehåndkoraller og havkarusser. Rødalger, primært blodrød 
og bugtet ribbeblad, dominerede vegetationen. Der var ikke den store forskel i 
artssammensætningen mellem naturtype 2, 3 og 4, men der var en tendens til flere 
individer per art jo mere fasthæftningsegnet substrat, der var tilgængeligt. 
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9.5.5 EUNIS 
 

 
Figur 211 EUNIS klassificering af områd Na5 Kims top. For detaljer se bilag A9_Na5. 

 

 

Kims Top er et meget komplekst område som omfatter en sydøst-nordvest orienteret 

kanal med vanddybder på mere end 100 m og i den centrale og vestlige del lavvandede 

områder med vanddybder på 8 – 13 m. Dette forårsager at de biologiske zoner er spredt 

til at omfatte infralittorael lavvande og photisk og dybe curcalittorale zoner. Det polyhaline 

regime >18psu dominerer Kims top området. Alle energiklasser er repræsenteret i 

området omfattende lav, moderat og høj. 

9.5.6 Andre observationer (vrag, trawl, kabler m.m.) 
Der er kun observeret trawlspor i det sydøstligste hjørne af undersøgelsesområdet. Et 

vrag er ligeledes observeret i den sydøstlige del (Figur 212 og Figur 213).  
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Figur 212. Observerede trawlspor og vrag i Kims Top området (Bilag A8.Na5). 

 

 
Figur 213. Side-scan sonar billede af vrag (yderst til højre) observeret i den sydlige del af Kims Top 

området (verificeret ved ROV dyk Na5_F09). 

 



Marin råstof- og naturtypekortlægning i Kattegat, Storebæltsregionen og vestlige Østersø, 2011 

 

281 

 

 

9.6 Fase 2 Na6 Læsø Trindel og Tønneberg Banke substrat- og 
naturtyper 

Læsø Trindel og Tønnebjerg Banke området dækker et areal på ca. 86.2 km2 og er 

placeret i Kattegat ca. 15 km nordøst for Læsø. Vanddybderne i området er fra ca. 4 til 45 

m, med de mest grunde partier fordelt over 3 delområder med dybder på omkring 10 m, 

der går over i et sammenhængende dybere område mod sydøst. (Figur 214; Bilag 

A4.Na6). 

 

  
Figur 214 Dybdekort baseret på ekkolodsmålinger langs sejllinier, samt multibeam-data (2005) fra 

den centrale del af Læsø Trindel. (Bilag A4.Na6). 

 

Sejllinierne er NV-SØ gående med en indbyrdes afstand på 100 m (Figur 215).  De 

inddragede ældre sejllinier fra 2005, hvor der yderligere blev benyttet multibeam ekkolod 

(Leth og Al-Mandani, 2008) er ligeledes NV-SØ gående, men med en afstand på ca. 25-

150 m. Herudover er der enkelte SV-NØ gående linier placeret strategisk over strukturer. 

Ialt er der sejlet et linjenet på ca. 528 km (jf. Tabel 2). 
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Figur 215. Sejllinier bestående af nye (2011, grå) samt arkiv sejllinier (olivengrøn) i Læsø Trindel-

Tønneberg Banke området (Bilag A2.Na6). 

 

Geologisk set består området af glacialt marint ler (formodet ældre Weichsel), stedvist 

overlejret af moræneler af yngre Weichsel alder og med et relativt tyndt dække af grovere 

residualsedimenter og sten. Området er beliggende over den NV-SØ gående 

Fennoskandiske randzone og er under indflydelse af neotektoniske bevægelser. 

Bobblerev forekommer hyppigt i området, hvor metangas fra Eem interglaciale og tidlig 

Weichsel marine aflejringer trænger op til havbunden langs tektoniske zoner og 

laggrænser. 

 

I relation til de biologiske forhold har Orbicon gennemført en række visuelle verifikationer 

af diverse bundtyper udpeget på basis af side-scan optagelser. Der blev udført 8 ROV dyk 

uden grab prøvetagninger, og 3 ROV dyk med prøvetagning. (Figur 216, Bilag A3.Na6). 
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Figur 216. Fordeling af ROV dyk med og uden grabprøvetagning i Læsø Trindel – Tøndebjerg 

Banke området (Bilag A6.Na6). 

9.6.1 Substrattyper 
Læsø Trindel-Tøndeberg Banke er domineret af substrattype 3 og 4 i de centrale 

lavvandede områder (Figur 217 og Figur 218). Substrattype type 2 dominerer i de 

tilgrænsende lidt dybere dele af undersøgelsesområdet. Sandet substrattype 1b findes på 

omkring 15 -20 m vanddybde og dyndet substratype 1a på >20 m vand. 

 

Substrattype  3-4 er dokumenteret på dyk punkterne Na6_06,_01, _09, og _F2 som også 

er illustreret ved sidescan eksempler. Substrattype  3-4 omkranses typisk af substrattype 

2 (dykpunkter Na6_04, _05, _12, og _F5), som udgør overgangszonen mellem områder 

hvor det glaciale morænelandskab ligger tæt på havbunden og områder med tykkere 

Holocæne aflejringer. Sandet substrattype 1b er verificeret i dykpunkt Na6_06, mens 

dyndet substrattype 1a er observeret i dyk Na6_02.  

 

Boblerevstrukturer er verificeret ved ROV dyk på dykpunkterne Na6_04, _F3, _F4 (Figur 

216 og Figur 219). Yderligere formodede boblerevstrukturer er vist i side-scan sonar 

eksemplerne Na6_eks1 og _eks3. Forekomsterne viser flade punktformede strukturer 

med en diameter på op til 5-10 m (Figur 219). Forekomsterne ligger ofte koncentreret lang 
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lineamenter, der indikerer relation til neotektoniske forskydningszoner /laggrænser. De 

seimiske profiler viser flere steder tegn på opstigende gas fra punktkilder (Figur 220). 

  

 
Figur 217. Fordeling af bundsubstrattyper i Læsø Trindel-Tøndeberg Banke området. 
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Figur 218. Side-scan sonar mosaik af Læsø Trindel-Tøndeberg Banke. Mørke områder er domineret 

af stenet og gruset substrattype 2-4, mens lyse områder er domineret af sand/dynd (substrattype 1b 

og 1a). 

 
Figur 219. forekomst af punktformede boblerev (pile) langs lineære zoner. ROV dyk Na6_F3 på det 

indrammede rev (blå firkant) verificerer, at der er tale om et aktivt bobblerev. 
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Figur 220. profil (linie Na6_019) over område i Læsø Trindel  med aktiv gas undvigelse til 

vandsøjlen. Stedet er lokaliseret hvor grænsen mellem moræneler og ældre glacialt marint ler 

kommer op til havbunden. 

9.6.2 Naturtyper tilknyttet substrattyper 
 
I fase 2 området Læsø Trindel og Tønneberg Banke blev der gennemført i alt 11 ROV 
verifikationer og taget tre bundprøver med HAPS (Figur 221). Fordelingen af forskellige 
naturtyper i relation til de identificerede substrattyper kan ses i Tabel 20 og Figur 222. På 
to lokaliteter blev der både verificeret naturtype 3 og 4. 
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Naturtyper Beskrivelse 
Antal 

lokaliteter
Dybde (m) 

Antal 
bundprøver

Dybde (m) 
bundprøvelokalitet 

1a Siltet sand 1 41,5 1 41,5 

1b  Sand 2 10,2-22,9 2 10,2-22,9 

2 Sand, grus og småsten 2 14,5-17,6 -  

3 Bestrøning 2 11,5-15,2 -  

4 Stenrev  4 11,5-15,2 -  

Boblerev (2011) Boblerev 2 14,5-18,6 -  

Boblerev (2007) Boblerev 1 14,5-19,0 -  

Boblerev (2005) Boblerev 4 ? -  

Tabel 20 Fordelingen af ROV verifikationer og bundfaunaprøver i de forskellige naturtyper i relation 

til de registrerede substrattyper på Læsø Trindel og Tønneberg banke. Der er i alt identificeret 7 

boblerev på lokaliteten. 

 
Herudover blev beskrivelserne suppleret med data fra tidligere naturtypekortlægning i 
2007 for Skov- og Naturstyrelsen. Følgende naturtyper blev i 2007 verificeret i området 
Læsø Trindel og Tønneberg Banke, i dybdeintervallet fra 14,5 til 19 m: 
 

 På 3 lokaliteter blev der verificeret type 2 (sand, grus og småsten)  
 På 3 lokaliteter blev der verificeret type 3 (bestrøning)  
 På 1 lokalitet blev der verificeret type 4 (stenrev)  
 På 2 lokaliteter blev der verificeret huledannende boblerev (1-2 m høje) 

 
Verifikationslokaliteterne fra 2007 er illustreret på Figur 221 og Figur 222. 
 
Ligesom i 2011 blev der identificeret boblerev på Læsø Trindel og Tønneberg Banke 
under naturtypekortlægningen i 2007. 
 



Marin råstof- og naturtypekortlægning i Kattegat, Storebæltsregionen og vestlige Østersø, 2011 

 

288 

 

 

Figur 221 Oversigtskort med sejllinjer og verifikationslokaliteter i området Læsø Trindel og 

Tønneberg Banke.  
 
Områder med naturtype 1a var associeret til en jævn sandet siltet bund på dybt vand 
(41,5 m) med enkelte muslingeskaller. 
 
På verifikationslokaliteter med naturtype 1b består bunden af sand med svage bølgeribber 
med enkelte småsten (1 %) samt lidt hvide skaller og knivmuslingeskaller.  
 
I områder med naturtype 2 består bunden af en hel del grus (70-80 %) og spredte 
småsten (10-15 %) samt få større sten (1-2 %) og muslingeskaller.  
 
Under kortlægningen i 2011 blev der ikke verificeret stenrev i området Læsø Trindel og 
Tønneberg Banke. Lokaliteter med naturtype 4 blev registreret i kombination med type 3 
og har enkelte afgrænsede arealer næsten med stenrevskarakterer. Bunden på disse 
lokaliteter består af en del store sten (10-25 %) med en hård gruset bund imellem (grus 
20-50 %, småsten 5-15 %). I 2007 blev der også verificeret en lokalitet af lignende 
karakter med mellem 10 og 40 % større sten på en gruset bund. Ud fra 
substrattypekortlægningen er der store områder med substrattype 4. Grunden til der ikke 
er verificeret egentlige stenrev kan være, at verifikationslokaliteterne ligger i 
overgangszonen mellem substrattype 3 og 4.  
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Figur 222 Kort over naturtyper og verifikationslokaliteter i området Læsø Trindel og Tønneberg 
Banke.  
 
I området sydøst og nordøst for selve Læsø Trindel ligger der fire lokaliteter med boblerev 
(Na6_F03 og Na6_F04 samt 2 suppl. punkter fra 2007) i dybdeintervallet 14,5 – 18,6 m. I 
den sydøstlige del ligger et fint aktivt boblerev, der er fladt og højst en halv meter højt.  
Omkredsen er dog forholdsvis stor og diameteren er 5-10 m. Bunden ved siden af revet er 
en gruset småstenet bund. På en anden verifikationslokalitet i den sydøstlige del ligger 
der en del små flade boblerev spredt i et område, hvor substratet ellers består af gruset 
sand. I 2007 blev der identificeret en stor flot aktiv bobleflække med en højde på ca. 2 m, 
bestående af plader og med mange huler. Derudover er der på en lokalitet tre aktive 
huledannende boblerev ca. 1 m høje og hver dækkende et areal på 3-5 m2. De er formet 
som knolde med plader, der danner udhæng, hvoraf de største rager 3 m ud fra knolden. 
 
I området Læsø Trindel og Tønneberg Banke findes der store arealer med naturtype 4 
som er tilknyttet substrattype 4 bestående af stenrev eller med stenrevslignende 
karakterer. I den østlige del findes der dog naturtype 1, som er tilknyttet sand og siltet 
substrat. Der findes også en hel del mindre boblerev i området. 

9.6.3 EU Habitatdirektiv naturtyper 1110, 1170, og 1180 
Området er et stort revplateau, der er omgivet af dybt vand. Boblerevformationer og en 

enkelt sandbanke er kortlagt i området. 
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Figur 223. Kort over Habitatdirektiv naturtyper 1110, 1170 og 1180 i området Læsø Trindel og 

Tønneberg Banke, for detaljer se bilag A7_Na6 

 

En sandbanke er afgrænset i den centrale del af området (se Figur 223), hvor 

vanddybden varierer mellem 10 m og 17m. Sandbanken er omgivet af stenreve på den 

nordlige side og mudder i de dybdere dele mod sydøst.  

 

Stenrev dækker de fleste af de lavvandede dele af plateauet, store og små sten ses på 

sidescan data samt på ROV videooptagelser. Uden for dette lavvandede plateau er 

området dækket med sand og mudder og vanddybden kommer i den østlige del af 

området op på omkring 45 m. 

 

9.6.4 Biologiske forhold 
De biologiske forhold i området Læsø Trindel og Tønneberg Banke beskrives dels ud fra 
de kvalitative epifaunadata, som er undersøgt ved hjælp af ROV, og dels ud fra kvalitative 
data fra bundprøverne indsamlet med HAPS (infauna). 
 
Der var ikke tilknyttet meget liv til den bløde dybe bund i naturtype 1a, og der var kun 
enkelte epifaunaarter, som eremitkrebs (Pagurus bernhardus) og alm. søstjerne (Asterias 
rubens). Infaunaen var dog forholdsvis artsrig og bestod af et typisk Amphiura-samfund, 
hvilket stemmer godt overens med den siltede sandbund. Alle større dyregrupper var 
repræsenteret på nær krebsdyrerne og arterne var forholdsvis jævnt fordelt mellem 



Marin råstof- og naturtypekortlægning i Kattegat, Storebæltsregionen og vestlige Østersø, 2011 

 

291 

 

dyregrupperne med en lille overvægt af børsteorme. Fin mudderslangestjerne (Amphiura 
filiformis), som har navngivet samfundet, og muslingen Kurtiella bidentata, der lever som 
kommensal hos fin mudderslangestjerne, udgjorde tilsammen ca. 75 % af alle individer. 
Der var ingen vegetation i naturtypen, hvilket skyldes dybden (41,5 m) og den totale 
mangel på egnet substrat til fasthæftning. 
 
Fauna og florasamfundet i naturtype 1b var også sparsomt, og der blev kun registreret 
enkelte alm. søstjerner (Asterias rubens), kamstjerner (Astropecten irregularis), 
sandkrabber (Hyas araneus), fladfisk og en fjæsing (Trachinus draco). Der var en del 
løstliggende sukkertang (Laminaria saccharina) og på verifikationslokalitet Na6_06 var 
sukkertangen også fasthæftet på de få småsten (< 1 %).  
 
Infaunaen i denne naturtype var dog mere artsrig, men samfundet varierede mellem de to 
prøver, der blev taget. På den dybeste lokalitet (22,9 m) fandtes et artsrigt Amphiura-
samfund med mange individer af nogle af karakterarterne fra amphiura samfundet (fin 
mudderslangestjerne - Amphiura filiformis, alm. sømus - Echinocardium cordatum og alm. 
foldmusling - Thyasira flexuosa), men også med enkelte arter der normalt hører til Venus-
samfundet på dybder under 20 m (børsteormene alm. ophelia - Ophelia borealis og 
Sphiophanes bombyx). Grunden til at arter fra Venus-samfundet forekom på en dybde af 
ca. 23 m i Kattegat skyldes sandsynligvis, at bunden er strømeksponeret, og derfor er 
forholdsvis fast/sandet. Alle større dyregrupper var repræsenteret på nær krebsdyrerne 
med børsteormene som den mest artsrige gruppe. De to arter af pighuder, fin 
mudderslangestjerne og alm. sømus, udgjorde dog mere en halvdelen af samtlige 
individer. Den anden prøve blev taget på 10,2 meters dybde og bestod af Venus-samfund, 
med et gennemsnitligt antal arter, som er karakteristisk for den dybe sandbund. Alle større 
dyregrupper var til stede i prøven på nær krebsdyr. Børsteormene var også her den mest 
artsrige gruppe, men alm. sømus (Echinocardium cordatum) udgjorde ca. 70 % af 
individerne og ca. 85 % af biomassen. 
 
Livet i naturtype 2 var domineret af store brunalger (Laminaria sp.), især sukkertang 
(Laminaria saccharina), men også fingertang (Laminaria digitata) og palmetang 
(Laminaria hyperborea). Andre makroalger som alm. kællingehår (Desmarestia aculeata), 
blodrød ribbeblad (Delesseria sanguinea), kødblad (Dilsea carnosa) og buskformede 
rødalger (Rhodophyceae spp.) var også tilknyttet denne naturtype. Dyrelivet var derimod 
meget sparsomt og bestod kun af få eremitkrebs (Pagurus bernhardus), alm. søstjerne 
(Asterias rubens), alm. hestemusling (Modiolus modiolus) samt enkelte havkarusser 
(Ctenolabrus rupestris) og fjæsing (Trachinus draco). 
 
Substratet på verifikationslokaliteterne med naturtype 3 (Na6_F02 og Na6_F05) er på 
grænsen mellem substrattype 3 og 4. Dette betyder, at der i disse områder findes en hel 
del egnet substrat til fasthæftning af f.eks. makroalger. Naturtype 3 var også domineret af 
store flotte brunalger (Laminaria sp.), primært sukkertang (Laminaria saccharina) men 
også en del palmetang (Laminaria hyperborea). De store brunalger dækkede mellem 50-
90 % af de større sten. Underskoven bestod af diverse rødalger som blodrød ribbeblad 
(Delesseria sanguinea), kødblad (Dilsea carnosa), diverse buskformede rødalger og røde 
kalkskorper samt brunalgen alm. kællingehår (Desmarestia aculeata). Epifaunasamfundet 
var mere begrænset og bestod primært af dyr, der var associeret til sten eller fisk. Der 
blev observeret mosdyr (Bryozoa sp.), polypdyr (Hydrozoa sp.), posthornsorme (Spirorbis 
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sp.), dyriske svampe (Porifera sp.), taskekrabbe (Cancer pagurus) og alm. søstjerne 
(Asterias rubens) samt enkelte havkarusser (Ctenolabrus rupestris), fladfisk og kutlinger 
(Gobiidae sp.).  
 
Substratet i naturtype 4 bestod af en del sten egnet til fasthæftning og naturtypen 
mindede i høj grad om naturtype 3. Naturtypen var også domineret af store flotte 
brunalger (sukkertang - Laminaria Saccharina og palmetang - Laminaria hyperborea) med 
en underskov bestående af en række rødalger, primært blodrød ribbeblad (Delesseria 
sanguinea), kødblad (Dilsea carnosa), buskformede rødalger og røde skorper samt 
brunalgen alm. kællingehår (Desmarestia aculeata). Dækningen var generelt høj og 
dækkede op til 100 % af stenene. De få dyr, der blev observeret var posthornsorm 
(Spirorbis sp.), mosdyr (Bryozoa sp.), polypdyr (Hydrozoa sp.) og dyriske svampe 
(Porifera sp.), som sad på stenene. Derudover var der enkelte alm. søstjerner (Asterias 
rubens), taskekrabber (Cancer pagurus), fjæsinger (Trachinus draco), kutlinger (Gobiidae 
sp.) og havkarusser (Ctenolabrus rupestris). 
 
Naturtype Boblerev var primært domineret af makroalger, nogle rev mere end andre. 
Dækningsgraden af makroalger var 40-90 % af sten og rev. Der var en del store brunalger 
både sukkertang (Laminaria saccharina), palmetang (Laminaria Hyperborea) og 
fingertang (Laminaria digitata) samt en underskov bestående af rødalgerne blodrød 
ribbeblad (Delesseria sanguinea), bugtet ribbelad (Phycodrys rubens), kødblad (Dilsea 
carnosa), buskformede rødalger og brunalgen alm. kællingehår (Desmarestia aculeata). 
Til naturtypen var der tilknyttet en del taskekrabber (Cancer pagurus), 
dødningehåndkoraller (Alcyonium digitatum), alm. søstjerner (Asterias rubens), piggede 
søstjerner (Marthasterias glacialis), posthornsorm (Spirorbis sp.), mosdyr (Bryozoa sp.), 
polypdyr (Hydrozoa sp.), søanemoner (Hexacorallia sp.), sønelliker (Metridium senile), 
hummer (Homarus gammarus) og søstjernen luidia (Luidia sarsi). Af fisk var der torsk 
(Gadus morhua), havkarusse (Ctenolabrus rupestris), fjæsing (Trachinus draco), ulk 
(Myoxocephalus scorpius), store berggylte (Labrus bergylta) og sej (Pollachius virens). 
 
Området Læsø Trindel og Tønneberg Banke er et diverst område med en del boblerev 
samt stenrev eller stenrevslignende områder, som er unikke for hårdbundsflora og -fauna. 
De mest arts- og individrige flora- og faunasamfund var derfor associeret til områder med 
sten egnet til fasthæftning. Området var domineret af flerårige makroalger bestående af 
store brunalger med en underskov af rødalger som f.eks. blodrød ribbeblad. 

 

9.6.5 EUNIS 
Læsø Trindel består af et stort lavvandet plateau, som i den centrale del med vanddybder 

på 2 – 13m er placeret i den photiske zone. Den centrale del består af spredte blokke og 

sten, der udgør et stort stenrev i den infralittorale biologiske zone. Læsø Trindel hælder 

svagt mod øst og sydøst til omkring 45m’s vanddybde, hvor havbunden består af 

finkornede sedimenter, bestående af sand-silt og dynd. Hele området er inden for den 

polyhaline salinitets klasse, medens energiniveauet varierer fra moderat til højt, hvor det 

meste af revområdet er inden for det høje energi niveau. 
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Figur 224 EUNIS klassificering af område Na6 Læsø Trindel. For detaljer se Bilag A9_Na6. 

 

9.6.6 Andre observationer (vrag, trawl, kabler m.m.) 
Der er ikke observeret andre spor efter menneskelig aktivitet i området. 

 

9.7 Fase 2 Na7 Mejl Flak substrat- og naturtyper 
Mejl Flak dækker et areal på ca. 39 km2 og er placeret i det sydlige Kattegat nord for 

Samsø. Vanddybderne i området er fra ca. 0,5 m til ca. 64 m (Figur 225). Langt 

størstedelen af området har dybder <10-15 m, og området omkring Mejlgrund udgør et 

sammenhængende, lavvandet revområde med dybder <5 m. De meget dybe dele  (>40 

m) af undersøgelsesområdet er begænset til en kanal i den østlige del. Geologisk set er 

Mejl Flak opbygget af stenet moræneler, stedvist pålejret Holocænt sand (seismisk profil 

eksempel i Figur 226). 
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Figur 225 Dybdekort for Mejl Flak baseret på ekkolodsmåling langs sejllinier (Bilag A4.Na7). 

 

Sejllinierne over Mejl Flak ligger henholdsvis NV-SØ, og SV-NØ med en afstand på 

ca.100 m (Figur 225). Derudover er der inddraget bathymetriske data fra tidligere detail-

undersøgelser af området, samt højopløselige sattelitfotos til klassifikation af de meget 

grunde områder (Figur 227). Ialt er der sejlet et linjenet på ca. 270 km (jf. Tabel 2). 

 

 
Figur 226. Seismisk sparker profil gennem Mejl Flak (Linie Na7_019). Moræne ses tæt på 

havbunden i snittet gennem de højereliggende dele. Yngre Holocænt sand/grus ses i lavninger på 

flakket. 
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Figur 227. Side-scan sonar mosaik draperet over to sæt sattelitfotos benyttet til klassifikation af 

bundsubstrater (Bilag A5.Na7) 

 

I relation til de biologiske forhold har Orbicon gennemført en række visuelle verifikationer 

af diverse bundtyper udpeget på basis af side-scan optagelser og, for det meget grunde 

områdes vedkommende, højopløselige sattelit fotos. Der blev udført ialt 41 ROV dyk uden 

grab prøvetagninger, samt 9 ROV dyk med prøvetagning (Figur 228, Bilag A3.Na7). 
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Figur 228. Oversigt over positioner med ROV dyk, henholdsvis med og uden grabprøvetagning i 

Mejl Flak området (Bilag A3.Na7). 

9.7.1 Substrattyper. 

Substrattype 3 og 4 (stenrev) ligger som mange, relativt små og isolerede partier i det 

grunde område, der ellers er domineret af mere sandet substrattype 2 og 1b (Figur 229). 

De dybeste dele af området mod NØ og mod Vest udgøres af dyndet substrattype 1a. 

 

Substrattype  3-4 er dokumenteret på dyk punkterne Na7_09,_10, og _F7, som også er 

illustreret ved sidescan eksempler. Substrattype  3-4 omkranses typisk af substrattype 2 

(dykpunkter Na7_05,_06,_07,_F1,F2,F6,F8; Figur 230), som udgør overgangszonen 

mellem områder hvor det glaciale morænelandskab ligger tæt på havbunden og områder 

med tykkere Holocæne aflejringer. Større sandede banker og dynamiske bundformer 

udgøres af substratype 1b (dykpunkter Na7_04). Dyndet substrattype 1a ses i dykpunkt 

Na7_01, _02, _03, samt F05). 
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Figur 229. Oversigt over substrattyper i Mejl Flak området (Bilag A6.Na7).  

 

 
Figur 230. Eksempel på side-scan sonar billede sandet til gruset bund med stedvis større 

stenkoncentration omkring moræneknolde (ROV verifikationspunkt Na7_F8). 
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9.7.2 Naturtyper tilknyttet substrattyper 

I fase 2 området Mejl Flak, som er beliggende i Århus Bugt blev der gennemført 50 ROV 

dyk, hvor substrattype verifikationer blev gennemført, se Figur 231. Det høje antal skyldes 

at der ved en fejltagelse blev gennemført to komplette verifikationsundersøgelser i 

området. Selvom der blev dykket på de samme udpegede verifikationspunkter var 

bundforholdene så heterogene på lokal skala at alle verifikationsdyk er medtaget for at 

forøge datagrundlaget. På flere af de gennemførte ROV dyk blev der registreret mere end 

én substrattype, hvorfor der i alt i området blev gennemført 64 substrattypeverifikationer. 

Fordelingen af naturtyper i relation til de identificerede substrattyper kan ses i Tabel 21. 

Der blev udtaget i alt otte HAPS bundprøver i dybdeintervallet 8,5-32 meters dybde. 

Positioner hvor der blev udtaget bundprøver er illustreret i Figur 231 som en cirkel om 

verifikationslokaliteten. 

 

Naturtyper Beskrivelse 
Antal 

lokaliteter
Dybde (m) 

Antal 
bundprøver 

Dybde (m) 
bundprøvelokalitet 

1a Siltet sand 9 16,8-32 4 16,8-32 

1b Sand 11 3-35 2 8,5 

2 
Sand, grus, småsten og få 

større sten 
24 2,7-20,5 2 8,5 

3 Bestrøning 16 3-28 - - 

4 Stenrev og vrag 4 3,5-32 - - 

Tabel 21 Fordelingen af ROV verifikationer og bundfaunaprøver i de forskellige naturtyper i relation 

til de registrerede substrattyper på området sydøst for Langeland. 
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Figur 231 Oversigtskort med sejllinier og verifikationslokaliteter i område Mej Flak. 

 

Fordelingen af substrattyper i området er noget patchy i naturtypekorlægningsområdet 

Mejl Flak. Dog blev siltet sandet substrat (type 1a) fortrinsvis registreret i områdets øst og 

vestlige hjørner. Den centrale del af Mejl Flak er domineret af gruset og småstenet 

substrat (naturtype 2), som derudover kunne registreres som bånd i resten af Mejl Flak.  

 

Stenbestrøning (naturtype 3) blev kun registreret enkelte steder på Mejl Flak og var 

registreret i direkte relation til naturtype 2 og naturtype 4.  

 

Stenrev (naturtype 4) blev registreret i den centrale del af Mejl Flak og kunne observeres 

som bånd med stenbestrøning og stenrev og med tydelige bånd af fast sand i mellem 

(Figur 232). Substratmæssigt er stenrev områder med 25 - 100 % dækning af større sten 

(>10 cm) og er i området karakteriseret som bestrøningsbund eller beliggende i 

stenrevsformationer. De registrerede stenrev er flere steder huledannende. Der blev 

registreret stenrev på fire ud af 50 substrattypeverifikationer i dybdeintervallet 3,5 - 32 

meters dybde. 

 

Der er desuden efterfølgende identificeret 2 områder med biogene rev, bestående af en 

bund med høj dækningsgrad af blåmuslinger, som indgår i substrattype 4 og under 

habitatnaturtypen 1170 Rev. 
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Figur 232 Kort over naturtyper og verifikationslokaliteter i område Mejl Flak. 

 

9.7.3 EU Habitatdirektiv naturtyper 1110, 1170, og 1180 
Området Mejl Flak er meget lavvandet i den centrale del med vanddybder ned til 1 m og 

består hovedsageligt af groft sediment med grus samt sand med spredte sten og mudder. 

Habitatdirektiv naturtyper 1110 (sandbanke) og 1170 (stenrev) er fundet og afgrænset i 

området. Desuden er der identificeret 2 områder med biogene rev, som indgår i 1170 Rev. 
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Figur 233. Kort over Habitatdirektiv naturtyper 1110 og 1170 i området Mejl Flak, for detaljer se bilag 

A7_Na7 

 

Sandbanken er beliggende i den centrale del af området og er omkring 2 km lang og 1 km 

bred med vanddybder i intervallet fra 5 til 12 m (se Figur 233). Den består hovedsagelig af 

sand med nogle spredte sten i mindre områder. 

 

Forholdsvis små og begrænsede stenrevsformationer er kortlagt i dele af det område, der 

er omgivet af groft sand og få spredte sten. 

 

Desuden er der efterfølgende identificeret to mindre områder med biogene rev. 

Områderne er identificeret på baggrund af de visuelle verifikationer, men kan ikke 

afgrænses geofysisk. De indgår derfor som en prik i ovenstående habitatnaturtypekort 

med en afgrænsning på ca. 50 m i diameter. 
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9.7.4 Biologiske forhold 
 

Biologiske forhold knyttet til naturtype 1a 

Denne naturtype er defineret som værende associeret med fint og siltet sand med kun få 

mindre eller større sten. Indenfor fase 2 områdets afgrænsninger var naturtypen ikke 

dominerende og dækkede således ca. 3,6 km2 af områdes hvilket svarede til ca. 10 % af 

det samlede areal. Substrattypen er primært registreret i de nordøstlige og sydvestlige 

hjørner. Der blev ikke registreret forskelle i de biologiske samfund på tværs af dybderne i 

dybdeintervallet fra ca. 17-28 m. 

 
Da der kun blev registreret ganske få sten på denne naturtype, var de biologiske 
elementer typisk associeret med den fine og siltede sandbund. På den bløde og siltede 
sandbund blev der registreret et artsfattigt blødbundssamfund bestående af en række 
epifaunale arter. Blandt mobile arter blev især almindelig slangestjerne (Ophiura albida) 
og grønt søpindsvin (Strongylocentrotus droebachiensis) registreret ofte. På flere 
verifikationslokaliteter var grønt søpindsvin en dominerende art, som oftest blev fundet på 
tomme skaller fra muslinger eller sneglehuse.  

 

Almindelig søstjerne (Asterias rubens) blev registreret på enkelte lokaliteter. Blandt 

krebsdyr, var eremitkrebs (Pagurus bernhardus) den oftest registrerede art på naturtypen, 

men også strandkrabbe (Carcinus maenas) blev registreret på flere lokaliteter. 

 

Derudover blev almindelig konksnegl (Buccinum udatum) registreret på flere lokaliteter og 

slæbespor efter arten blev registreret på næsten alle verifikationslokaliteter. Desuden blev 

pelikanfodsnegl (Aporrhais pespelecani) registreret på flere lokaliteter. 

 

Der blev desuden på flere lokaliteter registreret dyriske svampe (Porifera sp.) fasthæftet 

på mindre sten og skaller samt som løstliggende individer. 

 

En første gennemgang af HAPS bundprøverne viste, at de udtagne prøver alle havde 

små sigterester og indeholdte tomme skaller. Dette understreger substratets 

beskaffenhed, hvor der primært blev registreret siltet sand og få sten. I bundprøverne var 

børsteorme oftest registreret, men mindre muslinger så som nøddemuslinger (Nuculidae) 

blev også registreret.  

 
På enkelte verifikationslokaliteter blev der på mindre sten observeret dødningehåndkoral 
(Alcyonium digitatum) og almindelig sønellike (Metridium senile). 
 

På naturtypen blev der kun registreret få fiskearter. Således blev forskellige fladfisk 

registreret på den bløde og siltede sandbund sammen med sandkutling (Pomatoschistus 

minutus).  

 

På grund af mangel på substrat og på grund af den relativt store dybde i de undersøgte 

lokaliteter, blev der ikke registreret makroalger i naturtype 1a.  
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Biologiske forhold knyttet til naturtype 1b 

Substratet i denne naturtype defineres som fast sand med lidt grus og kun enkelte sten. 

Her var substratet groft sandet, og der blev gennemgående observeret tomme skaller på 

substrattypen. Enkelte steder blev der registreret svage bølgeribber. Der blev udtaget én 

HAPS bundprøve til verifikation af infauna i naturtypen. Naturtypen er relativt 

dominerende i fase 2 området og dækkede i alt ca. 13 km2 svarende til ca. 33 % af det 

samlede område. Naturtypen var registreret spredt i hele området. Der blev ikke 

registreret ændringer i faunasammensætningen på tværs af det undersøgte dybdeinterval. 

 

Der blev kun registreret enkelte større sten på denne naturtype, så mange af 

faunaregistreringerne er gennemført på sandbunden. Dog blev der på sandbunden 

observeret enkelte større sten, som er egnet som substrat for fasthæftede dyr og 

makroalger. På sandbunden blev der af mobil epifauna registreret både søstjerner 

(Asterias rubens) og almindelig slangestjerne (Ophiura albida). Ligeledes blev rødkonk 

(Neptunea antiqua) registreret.  

 

På sandbunden blev grønt søpindsvin (Strongylocentrotus droebachiensis) registreret, 

typisk i nærheden af og på molboøstersskaller. Af krebsdyr blev almindelig eremitkrebs 

(Pagurus bernhardus) registreret ofte mens strandkrabbe (Carcinus maenas) kun blev 

registreret ved enkelte lokaliteter. Almindelig hestereje (Crangon crangon) blev registreret 

ved en enkel lokalitet. 

 

Den udtagne HAPS bundprøve indeholdt en relativ stor sigterest af groft sand, hvilket var 

karakteristisk for substratet på naturtypen. Der blev registreret flere arter af børsteorme i 

prøven og enkelte arter af infaunale muslinger.  

 

Kun få sten blev registreret på de verificerede lokaliteter, og her var de typiske arter 

dyriske svampe (Porifera sp.) og dødningehåndkoral (Alcyonium digitatum). Ved flere 

lejligheder blev der registreret blåmuslinger (Mytilus edulis) fastsiddende på hårdt 

substrat.  
 

De blev registreret en række arter af fisk på naturtype 1b. Oftest blev der registreret 

forskellige arter af fladfisk og typisk også fladfiskeyngel. På sandbunden blev der 

registreret kutling (Gobiidae sp.), almindelig fjæsing (Trachinus draco) og kysttobis 

(Ammodytes tobianus)  

 

Der blev på naturtypen registreret enkelte makroalger, som voksede på 

molboøstersskaller og sten af forskellig størrelse. Af brunalger blev der registreret få 

individer af savtang (Fucus serratus) og sukkertang (Laminaria saccharina). Også 

forskellige arter af buskede rødalger blev registreret ved flere lokaliteter, og ved en enkelt 

verifikationslokalitet blev der observeret bugtet ribbeblad (Phycodrys rubens).  
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Biologiske forhold knyttet til naturtype 2 

Substrattypen er defineret som sandet og gruset med få mindre sten og større sten med 

op til 10 % dække af bunden. Pga. det mere grusede og stenede substrat, blev der kun 

udtaget HAPS bundprøver på to stationer. Registreringer med naturtype 2 lå indenfor 

dybdeintervallet 0,5 - 20,5 meter. Der blev ikke registreret væsentlige dybderelaterede 

ændringer af dyresamfund på naturtypen. 

 

Naturtypen dækkede et areal på 18,8 m2 ud af det samlede fase 2 område, hvilket svarer 

til ca. 48 %. Med en dækning på lige under 50 % var naturtype 2 dominerende i 

naturtypekorlægningsområde Mejl Flak. Substratet på de gennemførte verifikationer 

varierede mellem siltet og sandet bund med varierende dække af mindre og større sten.   
 

De registrerede biologiske samfund var dels associeret med sandbunden, dels med de 

mindre og større sten, der var kendetegnet for naturtype 2. På sandbunden blev der 

registreret mange individer af grønt søpindsvin (Strongylocentrotus droebachiensis), og 

arten blev ofte registreret som et dominerende element.  
 

Almindelig søstjerne (Asterias rubens) blev registreret på både sandbund og på større 

sten. Ved en enkel lokalitet blev arten registreret lokalt med en dækningsgrad på 100 %. 

Almindelig konksnegl (Buccinum undatum) blev registreret ved flere lokaliteter. 

 

Sandkrabbe (Hyas araneus) blev observeret flere gange på både sandbunden og på sten, 

hvilket også var tilfældet for strandkrabbe (Carcinus maenas). På skjoldet af en af de 

registrerede sandkrabber var flere individer af stor rur (Balanus balanus) fasthæftet. 

Almindelig eremitkrebs (Pagurus bernhardus) blev registreret på flere 

verifikationslokaliteter.  

 

Blåmuslinger (Mytilus edulis) blev registreret ofte på naturtype 2, mens almindelig 

hestemusling (Modiolus modiulus) kun blev registreret enkelte gange. Disse blev typisk 

registreret på større og mindre sten og blev ved en enkel lejlighed registreret med høj 

dækningsgrad. Sandorm (Arenicola marina) blev registreret på enkelte lokaliteter på 

naturtypen. HAPS bundprøverne indeholdt fortrinsvis børsteorme.  

 

På de større sten blev en række fastsiddende dyr registreret sammen med flere arter af 

mobile dyr. På selve stenene blev almindelig søpung (Ciona intestinalis) registreret 

sammen med smal bladmosdyr (Securiflustra securifrons). Derudover blev trompetsvamp 

(Haliclona urceolus) og brødkrummesvamp (Halichondria panicea) registreret både 

fasthæftet og liggende løst på havbunden. På flere af de større og mindre sten blev der 

observeret dødningehåndkoral (Alcyonium digitatum). Pigget søsol (Crossaster papposus) 

blev registreret en enkel gang i nærheden af en større sten. 

 

Havkarusse (Ctenolabrus rupestris) var den oftest registrerede fisk i naturtypen. Den blev 

typisk observeret i nærheden af de fasthæftede tangplanter. Kutling (Gobiidae sp.) blev 
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registreret på flere lokaliteter, mens forskellige fladfiskearter blev registreret på 

verifikationslokaliteter med sandbund.  

 

På de større sten i naturtype 2, voksede der en række et- og flerårige makroalgearter, 

som flere steder dannede et flerlaget dække med høj artsdiversitet. På stenene 

dominerede sukkertang (Laminaria saccharina), fingertang (Laminaria digitata) sammen 

med flere arter af buskede rødalger. Almindeligt kællingehår (Desmarestia aculeata) blev 

registreret ved en enkelt verifikationslokalitet sammen med skulpetang (Halidrys 

siliquosa). Bugtet ribbeblad (Phycodrys rubens) og blodrød ribbeblad (Delesseria 

sanguinea) blev registreret under de større brunalger. Ålegræs blev registreret ved 

enkelte lokaliteter på ca. 4,5 meters vanddybder. 
 

Biologiske forhold knyttet til naturtype 3 

Substrattype 3 er karakteriseret ved en dækningsgrad af større sten mellem 10 og 25 % 

af havbunden. Derudover kan substrattypen indeholde sand, grus og småsten i 

varierende grad. På grund af det stenede substrat blev der ikke udtaget HAPS 

bundprøver på naturtypen. Registreringerne på naturtypen blev gennemført i 

dybdeintervallet 5 – 14,5 meter. Der blev ikke registreret dybderelaterede ændringer af 

dyresamfund på naturtypen. Naturtypen dækker ca. 3 km2 af det samlede habitatområde 

svarende til ca. 8 % af området. Naturtypen var oftest forekommende ved habitatområdets 

nordlige og sydlige afgrænsninger.   

 

På naturtypen blev der kun registreret ganske lidt sandet substrat, og de fundne 

biologiske samfund var således typisk associeret med sten af forskellige størrelser.  

 

Af mobile dyr blev der oftest registreret grønt søpindsvin (Strongylocentrotus 

droebachiensis) sammen med almindelig konksnegl (Buccinum undatum). Ligeledes blev 

der også registreret mange individer af almindelig søstjerne (Asterias rubens) og ved en 

enkel lokalitet en strandkrabbe (Carcinus maenas).  

 

På de større sten blev der observeret mange individer af dødningehåndkoral (Alcyonium 

digitatum), som var dominerende på flere af verifikationslokaliteterne. Almindelig sønellike 

(Metridium senile) blev registreret ved enkelte verifikationslokaliteter. Også trompetsvamp 

(Haliclona urceolus) og brødkrummesvamp (Halichondria panicea) blev registreret på 

mange af de større sten. På stenene blev der endvidere observeret almindelig søpung 

(Ciona intestinalis). Derudover blev der registreret forskellige arter af mosdyr samt 

hydroider.  

 

Af fisk var havkarusse (Ctenolabrus rupestris) absolut dominerende. Denne art blev 

registreret i større mængder på lokaliteter med større sten.  
 

Alle verifikationslokaliteter lå indenfor den fotiske zone hvorfor man ville forvente en 

udbygget og artsrig algeflora. På trods af dette, blev der kun på enkelte lokaliteter 
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registreret større samlinger af makroalger. Flere steder blev der registreret mange 

individer af grønt søpindsvin som spiste af makroalgerne, hvilket kan forklare det lave 

algedække på de større sten. Blandt brunalger blev der oftest registreret savtang (Fucus 

serratus), sukkertang (Laminaria saccharina) og fingertang (Laminaria digitata). Af 

rødalger blev de buskede rødalger registreret oftest.  
 

Biologiske forhold knyttet til naturtype 4 

Naturtype 4 var kendetegnet ved en større andel af store sten (> 10 cm) end de andre 

naturtyper. Naturtype 4 var således kendetegnet ved en stendækning på 25 - 100 % 

større sten. Der blev gennemført fire visuelle verifikationer på naturtypen i dybdeintervallet 

3,5 – 32 meters dybde. Arealmæssigt var naturtypen meget begrænset i fase 2 området 

Mejl Flak og dækkede således kun ca. 0,3 km2 af området, hvilket svarede til 0,7 % af det 

samlede areal.  Naturtypen er registreret spredt i fase 2 området, og der er ikke egentlige 

større sammenhængende stenrev i området.  
 

De registrerede lokaliteter med naturtype 4 lå alle indenfor den fotiske zone og blev i høj 

grad domineret af makroalger. En række faunale elementer blev dog registreret på de 

større sten og til tider med høje densiteter. Således blev grønt søpindsvin 

(Strongylocentrotus droebachiensis) registreret i højt antal på en enkel station, der var 

beliggende under springlaget på 8-10 meters dybde. Af mobile arter blev almindelig 

søstjerne (Asterias rubens) oftest registreret, men almindelig slangestjerne (Ophiura 

albida) blev også registreret enkelte steder sammen med søsol (Crossaster papposus). 

Strandkrabbe (Carcinus maenas) blev registreret ved en enkel lokalitet. 

  

Under springlaget blev der ligeledes registreret mange individer af dødningehåndkoral 

(Alcyonium digitatum). Denne art var knyttet til både større og mindre sten. 

Stikkelsbærsøpunge (Dendrodoa grossularia) blev registreret på disse sten sammen med 

forskellige arter af polypdyr og smalt bladmosdyr (Securiflustra securifrons). Blåmuslinger 

(Mytilus edulis) og hestemusling (Modiolus modiolus) blev registreret flere steder på sten 

og på bunden. Disse arter optrådte ikke i mængder, der kan betegnes som biogene rev. 

Brødkrummesvampe (Halichondria panicea) blev registreret en enkelt gang.  

 

Af fisk blev der registreret havkarusse (Ctenolabrus rupestris) og toplettet kutling 

(Gobiusculus flavescens). Disse arter blev registreret ved både mindre og større sten.  
 

Den verifikationslokalitet, der lå over springlaget, indeholdt et flot og udviklet algedække 

med en flerlaget algeflora. På verifikationslokaliteter under eller på grænsen til den fotiske 

zone og under springlaget, blev der typisk registreret løsrevne alger og Koralskorpealge 

(Litothamnion glaciale). Brunalgerne fingertang (Laminaria digitata) og sukkertang 

(Laminaria saccharina) var dominerende på sten over springlaget. Her blev også 

skulpetang (Ascophyllum nodosum) og savtang (Fucus serratus) registreret sammen med 

rødalgerne blodrød ribbeblad (Delesseria sanguinea), bugtet ribbeblad (Phycodrys 
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rubens) samt forskellige arter af buskformede rødalger. Kødblad (Dilsea carnosa) blev 

registreret på en enkel verifikationslokalitet.  

 

Overordnet set dominerede naturtype 2 på Mejl Flak, men også stenrev blev registreret. 

Den flora og fauna der blev registreret på naturtyperne på Mejl Flak var typisk for områder 

beliggende i nordlige Kattegat hvor substratet vekslede mellem sandbund og sten i 

varierende udstrækning og dækningsgrad. Biologisk set dominerede forskellige epifaunale 

arter så som søstjerne, eremitkrebs og søanemone, mens havkrausse var den oftest 

registrede fisk på stenede lokaliteter. På lokaliteter beliggende i den fotiske zone, blev der 

observeret et relativt artsrigt flerlaget makroalgedække. 

9.7.5 EUNIS 
 

 
Figur 234 EUNIS klassificering af område Na7 Mejl Flak. For detaljer se bilag A9_Na7. 
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Mejl Flak området er lokaliseret I Århus Bugten, nordvest for Samsø. Den centrale del af 

flakket er meget lavvandet med vanddybder ned til mindre end 1m. Dette placerer 

området i den infralittorale biologiske zone. I den vestlige del øges vanddybden til op til 

25m, hvilket ændrer den biologiske zone fra at være circalittoral til at være dyb 

circalittoral. Der er spredte stenrevs områder over hele flakket medens sand er 

dominerende i store områder. Energiniveauet er højt til moderat i den centrale del og lav i 

den vestlige del af området.  

9.7.6 Andre observationer (vrag, trawl, kabler m.m) 
Der er observeret trawl spor i to omåder i den nordlige del af Mejl Flak (Figur 235). 

Indvindingsspor er hyppige på ca. 5-10 m vanddybde i den vestlige og nordlige del af Mejl 

Flak. På naturtype 3 substrattypen blev der registreret spor efter marin råstofindvinding 

(punkt Na7_F1), hvor en større skyllebanke blev registreret.  

 

 

 
Figur 235. Oversigt over områder præget af trawl spor og indvinding i Mejl Flak området (Bilag 

A8.Na7). 
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Figur 236 Indvindingsspor i sandet-gruset og stenet bund (verifikationsdyk Na7_F1). 

 

9.8 Fase 2 Na8 Ryggen substrat- og naturtyper 
Området dækker et areal på ca. 4,5 km2 og er placeret øst for Hindsholm på vanddybder 

mellem 5 og 25m Figur 237  

 

Den geologiske opbygning er hovedsagelig morænebund, hvilket passer fint til 

udpegningsgrundlaget som er rev. Der er ikke andre bindinger i området. 

 

Der findes få eksisterende sejllinjer med sidescan og seismik foretaget af GEUS i 1980’erne i 

analog format og der er rekvireret sidescan data fra Farvandsvæsenet. Disse data er kun 

benyttes som baggrundsdata. 

 

Det sejlede grid er placeret med vest-øst linjeretning med en afstand på omkring 200m.  

 

Som det fremgår af kilometer opgørelsen (tabel 2) er der sejlet et linjenet på 34 km.  
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Figur 237 Ryggen bathymetri seismiske survey linjer (sorte)  rov-video inspektionspunkter (blå 

punkter). 

 

9.8.1 Substrattyper. 

Ryggen undersøgelsesområdet udgør en del af Hindsholm randmorænestrøget, der 

krydser Storebælt ud for den nodlige del af Fyn. Den centrale kerne består af moræneler 

med et højt stenindhold som giver ophav til bundsubstrattyperne 4,3 og 2 (se substratkort 

Figur 238, sparkerprofil Figur 239 og sidescan eksempel Figur 240). Langs flankerne af 

moræneknolden er der stedvist pålejret Holocæn marint kystsand (Figur 239 og Figur 

241) som i den nordvestlige del er under påvirkning af kraftig nutidig strøm, hvilket giver 

ophav til dannelse af mobile sandwaves. På dybere mere roligt vand aflejres blød siltet 

sediment rigt på organisk materiale (dynd) se Figur 242.  
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Figur 238 Ryggen substrattypekort for detaljer se Bilag A6_Na8 
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Figur 239 Sparkerprofil på tværs af den centrale del af Broen, som viser den typiske ujævne 

stenede morænebund flankeret af den sandede og dyndede bund omkring flakket. 

 

 

 
Figur 240 Sidescan Range 100m Na8_F1 moræne stenryg der hæver sig over den øvrige havbund. 

Blanding mellem substrattype 2, 3 og 4.  
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Figur 241 Sidescan Range, 100m Na8_03 substrattype 1b sandbund med sandwaves (30 til 40 cm 

høje) og chirp profil som viser bankestrukturen på bunden 

 

 
Figur 242 Sidescan Range 100 m, Na8_02 Substrattype 1a blød siltet sandbund 

 

9.8.2 Naturtyper tilknyttet substrattyper 
I fase 2 området Ryggen blev der gennemført i alt ti ROV dyk. På nogle ROV dyk blev der 
verificeret mere end en naturtype, da der på flere lokaliteter findes mere end en 
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substrattype. De verificerede lokaliteter er markeret på Figur 243. Fordelingen af 
forskellige naturtyper i relation til de identificerede substrattyper kan ses i Tabel 22.  

 

Naturtyper Beskrivelse 
Antal 

lokaliteter
Dybde (m) 

Antal 
bundprøver 

Dybde (m) 
bundprøvelokalitet 

1a Siltet sand 2 20-25 - - 

1b  Sand 1 14 - - 

2 Sand, grus og småsten 5 14-15 - - 

3 Bestrøning 4 14-15 - - 

4 Stenrev  5 9-15 - - 

Tabel 22 Fordelingen af ROV verifikationer og bundfaunaprøver i de forskellige naturtyper i relation 

til de identificerede på Ryggen. 

 
Ved den geofysiske kortlægning blev der identificeret stenrev i området. 
Verifikationspunkter med stenrev er markeret med røde cirkler i Figur 244. 
 

 

Figur 243 Oversigtskort med sejllinjer og verifikationslokaliteter i området Ryggen. 
 
Lokaliteter med naturtype 1a består af en blød siltet bund med spor fra faunaaktivitet. De 
blev registreret på de største vanddybder (20-25 m) inden for naturkortlægningsområdet. 
 
På den eneste verifikationslokalitet (Na8_03) med naturtype 1b er bunden generelt en 
homogen fast sandbund med lidt skaller i. Der blev verificeret vandrende sandstrukturer, 
bestemt til at være sandwaves.  
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I lokaliteter med naturtype 2 består bunden af sand, grus og småsten med enkelte større 
sten og skaller. Verifikationslokaliteten Na8_04 er udelukkende en type 2 bund, mens de 
resterende fire lokaliteter også har markante områder med mere stenede bundtyper. 
 
Der blev verificeret naturtype 3 på fire lokaliteter, men i alle tilfælde blev der også 
verificeret indslag af enten type 2 eller type 2 og 4 bunde. Dette skal ses i relation til, at de 
udpegede lokaliteter ligger på grænserne imellem disse bundtyper, bortset fra lokaliteten 
Na8_F1, der ligger i et type 4 område, hvor  der dog var indslag af mindre stenede 
områder. 
 
Der blev identificeret stenrev (naturtype 4) på i alt fem forskellige verifikationslokaliteter 
fordelt i centrale dele af området i dybdeintervallet fra 9 til 15 m. De verificerede stenrev er 
ikke huledannende og kun de to centrale lokaliteter Na8_08 og N8_09 er rene type 4 
bunde. De resterende tre lokaliteter lå mere perifert i forhold til den kortlagte udbredelse af 
naturtype 4 bund, og type 4 substratet optrådte her i forbindelse med type 2 og 3 
substrater. Der er desuden efterfølgende identificeret to områder med biogene rev, 
bestående af hestemuslinger, på en ellers gruset og småstenet bund. 
 
Som ses i naturtypekortet i Figur 244 består området Ryggen af en blanding af alle 
substrattyper, hvor områder med substrattype 3 og 4 primært er identificeret i de centrale 
dele af området. Rundt om disse områder er en større udstrækning af type 2 bund med 
indslag af type 1a bund. I det nordvestlige hjørne er der et område med type 1b bund, 
hvor der er registreret sandwaves. 
 

 

Figur 244 Kort over naturtyper og verifikationslokaliteter i området Ryggen. 
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9.8.3 EU Habitatdirektiv naturtyper 1110, 1170, og 1180 
Ryggen er et område med et stort stenrev i midten omgivet af grus, groft sand, sand og 

mudder på de dybere dele. Sandbanker og stenrev er kortlagt i området. 

 

 
Figur 245. Kort over Habitatdirektiv naturtyper 1110 og 1170 i området Ryggen, for detaljer se bilag 

A7_Na8 

 

Sandbankedannelsen er beliggende i den nordvestlige del af området (se Figur 245). 

Sandbanken består morfologisk set af en række små sandbølger (med korte 

bølgelængder), som har en NØ-SV orientering og hver med en vel defineret højde og 

udbredelse. Vanddybden varierer mellem 14 og 17 m. 

 

Stenrevsdannelsen omfatter forhøjede dele af havbunden, som er beliggende i den 

centrale del af området med vanddybdeværdier på 5-6 m. Der er desuden efterfølgende 

inkluderet 2 mindre områder med biogene rev under 1170 Rev. Disse områder kan ikke 

afgrænses på sidescan mosaikken, men er identificeret på baggrund af de visuelle 

verifikationer. Områder er vist som en prik med en udbredelse på omkring 50 m. 

 

9.8.4 Biologiske forhold 
De biologiske forhold i området Ryggen beskrives ud fra de kvalitative epifaunadata, som 
er undersøgt ved hjælp af ROV.  
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Den bløde dybe bund i naturtype 1a var domineret af blødbundsfauna. Der blev registreret 
uidentificerede børsteorme (Polychaeta sp.), eremitkrebs (Pagurus bernhardus), 
slangestjerner (Ophiura sp.), alm. søstjerne (Asterias rubens), blodrød søstjerne (Henricia 
sanguinolenta), konk (Buccinum undatum) og pelikanfodsnegl (Aporrhais pespelecani). 
Der var også en del fladfisk og arterne rødspætte (Pleuronectes platessa), ising (Limanda 
limanda) og skrubbe (Platichthys flesus) blev registreret. Der var som forventet ingen 
vegetation på denne lidt dybere siltede bund. 
 
På den rene sandbund i naturtype 1b var epifaunaen meget arts- og individfattigt og 
bestod udelukkende af sandorm (Arenicola marina), eremitkrebs, alm. søstjerne, 
slangestjerne og grønt søpindsvin (Strongylocentrotus droebachiensis). Der blev ikke 
registreret fisk eller vegetation.  
 
Den mest dominerende epifauna i naturtype 2 var alm. hestemusling (Modiolus modiolus), 
som var spredt over 20-30 % af bunden. Grønt søpindsvin optrådte også i større 
mængder. Herudover blev der registreret strandkrabbe (Carcinus maenas), polypdyr 
(Hydrozoa sp.), alm. søstjerne, skallus (Polyplacophora sp.) og dyriske svampe (Porifera 
sp.). Vegetation bestående af blodrød ribbeblad (Delesseria sanguinea) var fasthæftet til 
de få spredte sten og dækkede størstedelen af dem.  
 
På verifikationslokaliteterne Na8_05 og Na8_07 blev der verificeret tre forskellige 
substrattyper (2, 3 og 4), som dog overvejende ligger i naturtype 3 områder. Der er 
generelt en del sten på lokaliteterne, der giver egnet substrat til fasthæftning af 
makroalger og hårdbundsfauna. Der var ikke tale om en klar dominans af vegetation eller 
fauna, men en ret artsrig samling af begge dele. Der blev registreret: posthornsorm 
(Spirorbis sp.), eremitkrebs, stikkelsbærsøpung (Dendrodoa grossularia), polypdyr, alm. 
søstjerne, søsol (Crossaster papposus), grønt søpindsvin, tangborre (Psammechinus 
miliaris), mosdyr (Bryozoa sp.), rødkonk (Neptunea antiqua), alm. hestemusling og 
dyriske svampe. Derudover var der en del fisk, og der blev registreret torsk (Gadus 
morhua), tangspræl (Pholis gunnelus), ulk (Myoxocephalus scorpius), havkarusser 
(Ctenolabrus rupestris), savgylte (Symphodus melops) og berggylte (Labrus bergylta). 
Vegetationen dækkede 60-70 % af stenene med arterne fingertang (Laminaria digitata), 
sukkertang (Laminraia saccharina), bugtet ribbeblad (Phycodrys rubens), kødblad (Dilsea 
carnosa), juletræsalge (Brongniartella byssoides) samt andre buskformede rødalger 
(Rhodophyceae spp.) og skorpeformede rødalger (Corallinales sp. og Hildebrandiales 
sp.). 
 
Vegetationen og epifaunaen i naturtype 4 mindede om den der blev fundet i naturtyperne 
2 og 3. Lokaliteterne var generelt algedominerede, hvilket nok skyldtes de lavere 
vanddybder. Der blev registreret trekantorm (Pomatoceros triqueter), eremitkrebs, 
strandkrabbe, polypdyr, alm. søstjerne, søsol, grønt søpindsvin, tangborre, mosdyr, 
bladmosdyr (Flustridae sp.), alm. hestemusling og dyriske svampe. Af fisk blev der kun 
registreret havkarusse, som der var en hel del af. Vegetationen dækkede 100 % af 
stenene med arterne alm. kællingehår (Desmarestia aculeata), fingertang, sukkertang, 
blodrød ribbeblad, bugtet ribbeblad, kile-rødblad (Coccotylus truncatus), kødblad, 
juletræsalge, klotang (Ceramium sp.), ledtang (Polysiphonia sp.) samt andre 
buskformede-  og skorpeformede rødalger. 
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Generelt var artsdiversiteten og antallet af individer højst på lokaliteter i området Ryggen, 
hvor substratet i naturtyperne var domineret af sten. Faunaen var dominerende på de 
dybere og blødere substrater, men på de centrale stenrevs lokaliteter dominerede algerne 
med mange arter og høje dækningsgrader. Dette skyldtes antageligvis, at vanddybden var 
ret lav over store dele af de områder, hvor der var naturtype 3 og 4 bunde.  

9.8.5 EUNIS 
 

 
Figur 246 EUNIS klassificering af område Na8 Ryggen. For detaljer se A9_Na8. 

 

Ryggen er placeret i den centrale del af Storebælt, i det polyhaline salinitets regime, med 

et niveau på >18psu. Den centrale del af området er lavvandet med vanddybder på 6 – 

11meter og består hovedsagelig af stenrev, som findes helt ned til 11m konturen. Ryggen 

området er placeret i den infralittorale biologiske zone. Energiniveauet varierer fra 

moderat i det lavvandede område til lavenergi i randområderne.   

9.8.6 Andre observationer (vrag, trawl, kabler m.m) 
Der er ikke observeret menneskelige aktiviteter på havbunden i dette område. 
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9.9 Fase 2 Na_09 Hatter Barn substrat- og naturtyper 
Området dækker et areal på ca. 6 km2 og er placeret øst for Samsø på vanddybder 

mellem 5 og 25 m (Figur 247). 

Den geologiske opbygning er hovedsagelig morænebund, hvilket passer fint til 

udpegningsgrundlaget som er rev. Der er ikke andre bindinger i området. 

Farvandsvæsenet har kortlagt området med multibeam og sidescan hvor backscatter data 

ligeledes kan benyttes og GEUS har udført nogle få analoge seismik og sidescan linjer. 

Farvandsvæsenets data er benyttet i tolkningen af området (se Figur 247 for lokalisering).  

Det sejlede grid i 2011 indbefatter 4 linjer som giver mulighed for at beskrive områdets 

geologi via de seismiske data og sidescan, medens farvandsvæsenets data giver et fuldt 

dækkende billede (se sidescan mosaik bilag A5_Na9). 

 

Som det fremgår af kilometer opgørelsen (Tabel 2) er der sejlet et linjenet på 25 km i 

2011.  

 

 
Figur 247 Hatter Barn bathymetri seismiske survey linjer (sorte), Farvandsvæsenets sidescan linjer 

(grønne) og rov-video inspektionspunkter (blå punkter). 
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9.9.1 Substrattyper. 

Hatter Barn er endnu en af moræne stenrevs områderne i Storebælt. Det centrale 

flakområde består af stenet moræneler med Holocæne marine kystdannelser på dele af 

flankerne (se Figur 249). Det centrale flakområde fremtræder som substrattype 4 (Figur 

250) omkranset af substrattype 3 og 2 (Figur 251), som alle er morænebunds varianter. 

På dele af flankerne findes der sandbund, der kan relateres til pålejret marine Holocæne 

kystdannelser (Figur 248, Figur 249 og Figur 252). 

  

 
Figur 248 Hatter Barn substrattypekort for detaljer se Bilag A6_Na9. 
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Figur 249 Sparkerprofil på tværs af den centrale del af Hatter Barn, som viser den typiske ujævne 

stenede morænebund flankeret af det sandede kystsand på ca. 20m vand øst for flakket og 

dybereliggende kanalsand vest for flakket. 

 

 
Figur 250 Range 75m Na9_01 substrattype 4 blandet bund med store og små sten samt grus. 
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Figur 251 Range 75m Na9_02 substrattype 2 med enkelte store sten 

 

 
Figur 252 Range 75m Na9_08 substrattype 1b sandbund med lidt bølgeribber 

 

9.9.2 Naturtyper tilknyttet substrattyper 
I fase 2 området Hatter Barn blev der gennemført i alt ni ROV dyk. De verificerede 
lokaliteter er markeret på Figur 253. Fordelingen af forskellige naturtyper i relation til de 
identificerede substrattyper kan ses i Tabel 23.  
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Naturtyper Beskrivelse 
Antal 

lokaliteter
Dybde (m) 

Antal 
bundprøver

Dybde (m) 
bundprøvelokalitet 

1b  Sand 2 11-14 - - 

2 Sand, grus og småsten 3 9-12 - - 

4 Stenrev  4 7-11 - - 

Tabel 23 Fordelingen af ROV verifikationer og bundfaunaprøver i de forskellige naturtyper i relation 

til de identificerede substrattyper på Hatter Barn. 

 
Ved den geofysiske kortlægning blev der identificeret stenrev i området. 
Verifikationspunkter med stenrev er markeret med røde cirkler i Figur 254. 
 

 

Figur 253 Oversigtskort med sejllinjer og verifikationslokaliteter i området Hatter Barn. 
 
Bunden på de to verifikationslokaliteter med naturtype 1b er generelt homogen og fast 
sandbund med lidt skaller i. På den mere lavvandede af de to lokaliteter Na9_08 blev der 
verificeret tydelig dynamik med bølgeribber, imens dette er mere begrænset på den 
dybere beliggende Na9_07. 
 
På to af lokaliteterne med naturtype 2 (Na9_05 og Na9_F1) består bunden primært af 
sand, grus og småsten med enkelte større sten. På verifikationslokaliteten Na9_02 er 
bunden 100 % dækket af blåmuslinger, der udgør et substrat for en rig algevækst, og 
muslingebankerne her udgør potentielt et område med biogent rev. 
 
Der blev identificeret stenrev (naturtype 4) på fire forskellige verifikationslokaliteter i de 
centrale dele af området. De verificerede stenrev regnes ikke for huledannende, men da 
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de ligger på ret lavt vand (7-11 m) var algedækningerne generelt meget høje, hvilket 
gjorde det svært at se bundsubstratet. På trods af at lokaliteten (Na9_03) med syv meters 
vanddybde var den lavest beliggende, var den faunadomineret med 100 % dækning af 
blåmuslinger på større sten og store antal søstjerner på bunden. Efterfølgende er der, på 
baggrund af de visuelle verifikationer, identificeret et område med biogent rev, bestående 
af blåmuslinger. Området kan ikke afgrænses på sidescan mosaikken, men er angivet 
som en prik med en størrelse på ca. 50 m. Området er inkluderet under substrattype 4 og 
dermed under 1170 Rev. 
 
Som det ses på naturtypekortet i Figur 254 består området Hatter Barn primært af 
områder med substrattype 3 og 4 i de centrale dele af området. Rundt om disse områder 
er en større udstrækning af type 2 bund med indslag af type 1b bund, der dominerer i det 
sydvestlige hjørne. 
 

 

Figur 254 Kort over naturtyper og verifikationslokaliteter i området Hatter Barn. 

 

9.9.3 EU Habitatdirektiv naturtyper 1110, 1170, og 1180 
Hatter Barn området er karakteriseret ved et stort stenrev (habitattype 1170), der dækker 

den centrale del af området i vanddybdeintervallet 5 – 20 m.  
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Figur 255. Kort over Habitatdirektiv naturtypen 1170 i området Hatter Barn, for detaljer se bilag 

A7_Na9 

 

Revet er omgivet af sand, groft sand og nogle spredte sten (se Figur 255). Revet hælder 

svagt mod øst og har en stejl hældning mod nord og nordøst. Ingen sandbanker eller 

boblerev er fundet i området. Ud over selve stenrevet, er der efterfølgende identificeret et 

område med biogent rev, som er inkluderet under 1170 Rev. 

 

9.9.4 Biologiske forhold 
De biologiske forhold i området Hatter Barn beskrives ud fra de kvalitative epifaunadata, 
som er undersøgt ved hjælp af ROV.  
 
På den rene sandbund i naturtype 1b var epifaunaen ret artsfattig og bestod af sandorm 
(Arenicola marina), strandkrabbe (Carcinus meanas), alm. søstjerne (Asterias rubens), 
blåmusling (Mytilus edulis), mosdyr (Bryozoa sp.) og dyriske svampe (Porifera sp.) samt 
en enkelt uidentificeret fladfisk. Der blev registreret enkelte sukkertang (Laminaria 
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saccharina) og små buskformede rødalger siddende på spredte sten eller skaller i 
bunden.  
 
Naturtype 2 lokaliteterne der blev verificeret lå på ret lave vanddybder og var overvejende 
domineret af alger. Dog var lokaliteten Na9_02 helt dækket af blåmuslinger, der dannede 
substrat for algerne. Den registrerede epifauna var generelt artsfattig og der blev kun 
registeret strandkrabbe, polypdyr (Hydrozoa sp.), alm søstjerne, mosdyr, blåmuslinger og 
dyriske svampe samt havkarusser (Ctenolabrus rupestris). Vegetation af fingertang 
(Laminaria digitata), sukkertang (Laminaria saccharina), blodrød ribbeblad (Delesseria 
sanguinea), bugtet ribbeblad (Phycodrys rubens), juletræsalger (Brongniartella 
byssoides), klotang (Ceramium sp.), ledtang (Polysiphonia sp.), og andre buskformede 
rødalger (Rhodophyceae sp.) var fasthæftet til spredte sten og de mange blåmuslinger. 
Området er efterfølgende inkluderet i habitatnaturtyper 1170 rev. 
 
Vegetationen og epifaunaen i naturtype 4 mindede en del om den, der blev fundet i 
naturtype 2. Lokaliteterne var generelt algedominerede, hvilket nok skyldtes de lavere 
vanddybder. Der blev registreret posthornsorm (Spirorbis sp.), sandorm, strandkrabbe, 
polypdyr, alm. søstjerne, mosdyr, blåmusling og dyriske svampe. Af fisk blev der 
registreret tangspræl (Pholis gunnellus) og havkarusse. Vegetationen dækkede 100 % af 
stenene med arterne alm. kællingehår (Desmarestia aculeata), strengetang (Chorda 
filum), store brunalger (Laminaria sp.) fingertang, sukkertang, blodrød ribbeblad, bugtet 
ribbeblad, gaffeltang (Furcellaria lumbricalis), carageentang (Chondrus crispus, 
grisehaletang (Cystoclonium purpureum), juletræsalge, klotang, ledtang samt andre 
buskformede rødalger og skorpeformede rødalger (Corallinales sp. og Hildenbrandiales 
sp.). 
 
Generelt var artsdiversiteten og antallet af individer højst på lokaliteter i området Hatter 
Barn, hvor substratet i naturtyperne var domineret af sten. Faunaen var dominerende på 
de dybere og blødere substrater, men på de centrale stenrevs lokaliteter dominerede 
algerne med mange arter og høje dækningsgrader. Dette skyldtes antageligvis at 
vanddybderne var ret lave over store dele af de områder, hvor der fandtes naturtype 3 og 
4 bunde.  
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9.9.5 EUNIS 
 

 
Figur 256 EUNIS klassificering af område Na9 Hatter Barn. For detaljer se bilag A9_Na9. 

 

Hatter Baren området er lokaliseret nær T-sejlruten i Storebælt. Den centrale del af flakket 

er lavvandet med dybder i intervallet 6 – 13 m, hvilket betyder at det tilhører den 

infralittorale biologiske zone. I randen af flakket stiger vanddybden gradvis til op til 30m. 

Energiniveauet ved havbunden varierer fra moderat energi i den centrale del til lav energi i 

de yderste dele af området. Hatter Baren området er beliggende i det polyhaline salinitets 

niveau >18psu. 
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9.9.6 Andre observationer (vrag, trawl, kabler m.m) 
I den sydvestlige del af Hatter Barn er der påtruffet et vrag som ligger på sandbund 

substrattype 1b. Lokaliseringen af vraget kan ses på bilag A8_Na9. 

 

 
Figur 257 Range 160m Bilag D2.Na9 SSS01OKT_010S vrag på sandbund 

 

9.10 Fase 2 Na10 Broen substrat- og naturtyper 
Området dækker et areal på ca. 6 km2 og er placeret nordøst for Langeland på 

vanddybder mellem 5 og 25 m (Figur 258). 

Den geologiske opbygning er hovedsagelig morænebund, hvilket passer fint til 

udpegningsgrundlaget som er rev. Der er ikke andre bindinger i området. 

Det planlagte grid er placeret med sydvest-nordøst linjeretning med en linjeafstand på 

omkring 100m.  

 

Som det fremgår af kilometer opgørelsen (Tabel 2) er der sejlet et linjenet på 45 km.  
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Figur 258 Broen bathymetri seismiske survey linjer (sorte) rov-video inspektionspunkter (blå 

punkter). 

9.10.1 Substrattyper. 

Broen undersøgelsesområdet viser et udsnit af en randmoræne som kan forbindes med 

Langeland og tværs over storebælt. Randmorænen blev dannet under et recessivt 

gletscher fremstød i forbindelse med den afsluttende Weichsel istids iskappe afsmeltning. 

Glacial tektonikken kan momentvis ses illustreret med rygge på havbunden, som det er 

illustreret på substrattypekortet (Figur 259) og sparkerprofilet (Figur 260). Morænebunden 

er karakteriseret som en stenet hård lerbund repræsenteret ved substrattyperne 4, 3 og 2 

se Figur 262 og Figur 263. 

Langs nordkanten af morænelers flakket er der aflejret sand i et meget dynamisk område, 

hvor der ses tydelige sandwave dannelser se Figur 264. Et mindre delområde indeholder 

siltet substrattype 1a bund. 
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Figur 259 Broen substrattypekort for detaljer se Bilag A6_Na10 

 

 
Figur 260 Sparkerprofil på tværs af den centrale del af Broen, som viser den typiske ujævne 

stenede morænebund.  
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Figur 261 Sparkerprofil på tværs af den nordligste del af Broen, som viser Holocæne sandbanker (til 

dels sandwaves) som overlejrer morænebunden. 

 

 
Figur 262 Sidescan Range 100m Na10_10 substrattype 4 stenrev 
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Figur 263 Sidescan Range 100m Na10_08 substrattype 2 og 3 partier med grus og spredte sten og 

partier med sten 

 

 
Figur 264 Sidescan Range 62m Na10_F1 substrattype 1b sand med sandwaves og chirp profil som 

viser bankestrukturen på bunden. 
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9.10.2 Naturtyper tilknyttet substrattyper 
I fase 2 området Broen blev der gennemført i alt 12 ROV dyk. På nogle ROV dyk blev der 
verificeret mere end en naturtype, da der på flere lokaliteter findes mere end en 
substrattype. De verificerede lokaliteter er markeret på Figur 265. Fordelingen af 
forskellige naturtyper i relation til de identificerede substrattyper kan ses i Tabel 24.  

 

Naturtyper Beskrivelse 
Antal 

lokaliteter
Dybde (m) 

Antal 
bundprøver

Dybde (m) 
bundprøvelokalitet 

1a Siltet sand 1 19 - - 

1b  Sand 4 17-21 - - 

2 Sand, grus og småsten 4 13-21 - - 

3 Bestrøning 2 13-15 - - 

4 Stenrev  3 12-14,5 - - 

Tabel 24 Fordelingen af ROV verifikationer og bundfaunaprøver i de forskellige naturtyper i relation 

til de identificerede substrattyper på Broen. 

 
Ved den geofysiske kortlægning blev der identificeret stenrev i området. 
Verifikationspunkter med stenrev er markeret med røde cirkler i Figur 266. 
 

 

Figur 265 Oversigtskort med sejllinjer og verifikationslokaliteter i området Broen. 
 
Naturtype 1a blev verificeret på en enkelt lokalitet, hvor der er tale om en homogen bund 
med siltet sand samt en del tomme skaller af molboøsters samt blåmusling eller alm. 
hestemusling. Verifikationslokaliteten ligger ifølge substrattypekortlægningen også i det 
eneste område med bundtype 1a inden for naturtypekortlægningsområdet. 
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Bunden på de fire verifikationslokaliteter med naturtype 1b bærer præg af at ligge på lidt 
større vanddybder. I lokaliteten Na10_F4 er der en del silt og detritus på sandet. På flere 
af lokaliteterne er der dog tegn på dynamik i form af sandwaves med 0,5-1 meters højde.  
 
På fire lokaliteter blev der verificeret naturtype 2, og bunden består der primært af sand, 
grus og småsten med enkelte større sten. I lokaliteten Na10_05 var der kraftig strøm, og 
det virker til, at der løber en del sand henover den ellers hårde bund. 
 
Der blev verificeret naturtype 3 på to lokaliteter. Der er tale om ret heterogene områder, 
hvor der forekom sand, grus, småsten og større sten i spredte partier. Begge områder 
ligger i en dybde, hvor der ikke var klar dominans af hverken dyr eller alger. 
 
 
Der blev identificeret stenrev (naturtype 4) på tre forskellige verifikationslokaliteter i de 
centrale og østlige dele af området. Det kunne ikke verificeres, at stenrevene var 
huledannende. Da de ligger på ret lavt vand (12-14,4 m) var algedækningerne generelt 
meget høje, hvilket gjorde det svært at se bundsubstratet. På lokaliteten Na10_F6 er det 
på kortlægningen udpeget rygge i substrattype 4 området. Stenene danner her en 
forhøjning, og der rejser sig en form for sandbanke sig op af den ene side, så der ligger 
vandrende sand op ad stenene.  
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Som ses i naturtypekortet i Figur 266 består området Broen primært af områder med 
substrattype 3 og 4, der i centrale områder ligger som et bånd i nordøstlig/sydvestlig 
retning. Nord og syd for dette ligger der bånd af type 2 bund med indslag af type 1b bund, 
der dominerer langs den nordvestlige grænse af området. Havbundene i de fleste af de 
verificerede naturtyper bærer præg af at der forekommer en del strøm i området og 
udviser stedvis ret stor dynamik med vandrende sandformer og sandwaves. 
 

 

Figur 266 Kort over naturtyper og verifikationslokaliteter i området Broen. 

 

9.10.3 EU Habitatdirektiv naturtyper 1110, 1170, og 1180 
Området har er en morfologiske ”forhøjning” med karakteristiske rygge på 7 m vanddybde 

dækket med sten. Havbunden skråner gradvist til 15 m vanddybde mod udkanten af 

området. Et stort område med naturtype 1170 og en sandbanke er identificeret i området 

Broen. 
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Figur 267. Kort over Habitatdirektiv naturtyperne 1170 og 1110 i området Broen, for detaljer se bilag 

A7_Na10 

 

Sandbanken i området er omkring 500 m lang og 250 bred med vanddybder varierende 

mellem 16 og 19 m, hvor havbunden flader ud på en dybde af ca. 20 m på de vestlige og 

nordlige side af sandbanken (se Figur 267). 

 

Der er identificeret et stenrev i området, der har en NØ-SVlig orientering på ca. 7 m 

vanddybde og består hovedsageligt af store sten med indslag af små sten, grus og sand. 

 

9.10.4 Biologiske forhold 
De biologiske forhold i området Broen beskrives ud fra de kvalitative epifaunadata, som er 
undersøgt ved hjælp af ROV.  
 
Den ene lokalitet med naturtype 1a bund var generelt set ret artsfattig, men de tomme 
muslingeskaller udgjorde et fast substrat for enkelte alger og fastsiddende dyr. 
Epifaunaen udgjordes af nogle uidentificerede børsteorme (Polychaeta sp.), 
stikkelsbærsøpunge (Dendrodoa grossularia), polypdyr (Hydrozoa sp.), alm. søstjerne 
(Asterias rubens), konk (Buccinum undatum) og dyriske svampe (Porifera sp.) samt en 
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enkelt fladfisk, tangspræl (Pholis gunnellus) og ulk (Myoxocephalus scorpius). På enkelte 
af de tomme skaller var der fasthæftet fingertang (Laminaria digitata) og bugtet ribbeblad 
(Phycodrys rubens). 
 
På den rene sandbund i naturtype 1b var epifaunaen ret artsfattig, men enkelte skaller og 
spredte større sten udgjorde fast substrat for enkelte alger og fastsiddende dyr. Der blev 
registreret uidentificerede børsteorme, sandorm (Arenicola marina), strandkrabbe 
(Carcinus meanas), polypdyr, dødninghåndkoral (Alcyonium digitatum), sønellike 
(Metridium senile), alm. søstjerne (Asterias rubens), uidentificerede muslinger, 
molboøsters (Arctica islandica), blåmusling (Mytilus edulis), og dyriske svampe samt 
fladfisk og kutlinger. Der blev registreret enkelte bugtet ribbeblad og skorpeformede 
rødalger.  
 
Epifaunaen, der blev registreret på naturtype 2 lokaliteterne, mindede en del om type 1a 
og 1b lokaliteterne da de også havde nogle indslag af hårdere substrat. Der blev 
registeret eremitkrebs (Pagurus bernhardus), stikkelsbærsøpunge, polypdyr, alm 
søstjerne, mosdyr (Bryozoa sp.), konk, alm. hestemusling (Modiolus modiolus) og dyriske 
svampe. Af fisk blev der registreret en enkelt uidentificeret fladfisk, ising (Limanda 
limanda), skrubbe (Platichthys flesus), torsk (Gadus morhua) samt kutlinger (Gobiidae 
sp.). Vegetation dækkede 70-90 % af stenene på de lavere vanddybder, imens den 
dybere lokalitet Na10_01 havde meget lave algedækninger (< 5 %). De arter der blev 
registreret var fingertang, sukkertang (Laminaria saccharina), blodrød ribbeblad 
(Delesseria sanguinea), bugtet ribbeblad samt skorpeformede rødalger (Corallinales sp. 
og Hildenbrandiales sp.), der var fasthæftet til spredte sten.  
 
De to lokaliteter med naturtype 3 bund ligger i en intermediær vanddybde, hvor der både 
var en del dyr og en del alger. Af epifauna blev der registreret posthornsorm (Spirorbis 
sp.), strandkrabbe, alm. søstjerne, mosdyr, bladmosdyr (Flustridae sp.) og dyriske 
svampe samt fiskene ålekvabbe (Zostera viviparus), kutlinger, panserulk (Agonus 
cataphractus) og havkarusse (Ctenolabrus rupestris). Vegetationen dækkede 40-70 % af 
stenene, og der blev registreret fingertang, sukkertang, blodrød ribbeblad, bugtet 
ribbeblad samt nogle buskformede rødalger (Rhodophyceae spp.) og skorpeformede 
rødalger. 
 
Vegetationen og epifaunaen i naturtype 4 mindede en del om den der blev fundet i 
naturtype 3. Lokaliteterne var generelt algedominerede, hvilket nok skyldtes de lidt lavere 
vanddybder. Der blev registreret posthornsorm, strandkrabbe, polypdyr, alm. søstjerne, 
mosdyr og dyriske svampe. Af fisk blev der registreret torsk, kutlinger og havkarusse. 
Vegetationen dækkede 80-100 % af stenene med arterne fingertang, sukkertang, blodrød 
ribbeblad, bugtet ribbeblad, pudderkvastalge/rødtot (Spermothamnion repens / 
Bonnemaisonia hamifera), søl (Palmaria palmata) samt andre busk-, tråd- og 
skorpeformede rødalger. 
 
Generelt var artsdiversiteten og antallet af individer højst på lokaliteter i området Broen, 
hvor substratet i naturtyperne var domineret af sten. De enkelte indslag af sten og skaller 
på de blødere bundtyper gjorde at nogle hårdbundsarter også var at finde der. Faunaen 
dominerede på de dybere og blødere substrater, mens der på centrale stenrevs lokaliteter 
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var højere dækningsgrader af alger. Mange af verifikationslokaliteterne bar spor af 
strøminduceret dynamik i bunden.  

9.10.5 EUNIS 
 

 
Figur 268 EUNIS klassificering af område Na10 Broen. For detaljer se bilag A9_Na10. 

 

Broen er lokaliseret i den centrale del af Storebælt regionen. En stenrevs formation 

strækker sig fra sydvest til nordøst i den centrale del af flakket. Den infralittorale 

biologiske zone dominerer revet, hvor dybden er mellem 8 og 14m. På begge sider af 

revet stiger dybden gradvist til 25m og substrattypen skifter fra grove sedimenter til sand 

og dynd. I den vestlige og sydvestlige del hersker de circalittorale og dyb circalittorale 

biologiske zoner. Grove sedimenter omkranser revet sammen med delområder med sand 

og dynd. Revet er placeret i den moderate energizone medens andre dele af 

undersøgelsesområdet er i lav energi zonen. Broen området er i det polyhaline salinitets 

regime.  
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9.10.6 Andre observationer (vrag, trawl, kabler m.m) 
Den hårde stenrevsbund og den dynamiske sandbund betyder at det er svært at 

identificere andre objecter på havbunden. Dog er der observeret trawlspor i det nordlige 

sandede område se bilag A8_Na10.  

9.11 Fase 2 Na11 Munkegrunde substrat- og naturtyper 
Munkegrunde dækker et areal på ca. 13,3 km2 og er placeret i det sydlige Kattegat 

mellem Samsø og Sjællands Odde. Vanddybderne i området er fra ca. 4 til 25 m, og 

størstedelen af området har dybder <10-15m (Figur 269; Bilag A4.Na11). 

 

 

 
Figur 269. Dybdekort for Munkegrunde baseret på ekkolodsmåling langs sejllinier (Bilag A4.Na11). 

 

Sejllinierne over Munkegrunde ligger Ø-V linjer med en afstand på ca.100 m. Dog er 

enkelte grunde områder med dybder <5-6 m omsejlet (Figur 269). Ialt er der sejlet et 

linjenet på ca. 137 km (jf. Tabel 2). 

 

I relation til de biologiske forhold har Orbicon gennemført en række visuelle verifikationer 

af diverse bundtyper udpeget på basis af side-scan optagelser. Der blev udført 7 ROV dyk 

uden grab prøvetagninger (Figur 270, Bilag A3.Na11). 
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Figur 270. Oversigt over ROV-dyk positioner i Munkegrunde området (Bilag A3.Na11). 

 

9.11.1 Substrattyper. 

Den centrale del af Munkegrunde er domineret af substrattype 3 og 4 (Figur 271). 

Substrattype type 2 og type 1b dominerer i de tilgrænsende lidt dybere områder. Dyndet 

substrattype 1a findes stedvist i de dybeste dele mod Nord. 

 

Substrattype  3-4 er dokumenteret på dyk punkterne Na11_08,_13, og _11, som også er 

illustreret ved sidescan eksempler. Substrattype  3-4 omkranses typisk af substrattype 2 

(dykpunkter Na11_05, _F3), som udgør overgangszonen mellem områder hvor det 

glaciale morænelandskab ligger tæt på havbunden og områder med tykkere Holocæne 

aflejringer. Substrattype 1b, sandbund med dynamisk påvirkning, er verificeret i dyk punkt 

Na11_03, og substrattype 1a, blød siltet bund, er dokumenteret i dyk punkt Na11_02. 
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Figur 271 Oversigt over bundsubstrattyper i Munkegrunde området (Bilag A6.Na11).  

9.11.2 Naturtyper tilknyttet substrattyper 
I fase 2 området Munkegrunde blev der gennemført i alt 12 ROV dyk. De verificerede 
lokaliteter er markeret på Figur 272. Fordelingen af forskellige naturtyper i relation til de 
identificerede substrattyper kan ses i Tabel 25.  

 

Naturtyper Beskrivelse 
Antal 

lokaliteter
Dybde (m) 

Antal 
bundprøver

Dybde (m) 
bundprøvelokalitet 

1a Siltet sand 1 18 - - 

1b  Sand 1 14,5 - - 

2 Sand, grus og småsten 4 11-14 - - 

3 Bestrøning 2 13 - - 

4 Stenrev  3 10-13 - - 

Tabel 25  Fordelingen af ROV verifikationer og bundfaunaprøver i de forskellige naturtyper i relation 

til de identificerede substrattyper på Munkegrunde. 

 
Ved den geofysiske kortlægning blev der identificeret stenrev i området. 
Verifikationspunkter med stenrev er markeret med røde cirkler i Figur 273. 
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Figur 272 Oversigtskort med sejllinjer og verifikationslokaliteter i området Munkegrunde. 
 
Naturtype 1a blev verificeret i en enkelt lokalitet, hvor der er tale om en homogen med 
siltet sandbund uden spor af dynamik. 
 
Naturtype 1b blev verificeret på en lokalitet, hvor bunden er en homogen fin sandbund 
med enkelte spredte skaller af molboøsters og sandmusling.  
 
På fire lokaliteter blev der verificeret naturtype 2, og bundene består af brolægning med 
grus, småsten og enkelte større sten. På lokaliteten Na11_F3 blev der registreret et bælte 
af leret substrat. 
 
Der blev verificeret naturtype 3 på to lokaliteter. Den ene lokalitet (Na11_08) har en tæt 
bestrøningsbund med grus og spredte store sten, imens der på lokaliteten Na11_09 er 
tale om heterogene områder, hvor der forekommer sand, grus, småsten og større sten i 
spredte partier. 
 
Der blev identificeret stenrev (naturtype 4) på tre forskellige verifikationslokaliteter i de 
centrale og østlige dele af området. Huledannende stenrev blev verificeret i lokaliteten 
Na11_10, men ikke i de to andre lokaliteter. 
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Som det ses på naturtypekortet i Figur 273 består området Munkegrunde af centrale og 
østlige områder med substrattype 3 og 4, der ligger som et bånd i øst/vest retning. Nord, 
syd og vest for dette ligger der spredte indslag af type 1a, 1b og 2 bunde.  

 

Figur 273 Kort over naturtyper og verifikationslokaliteter i området Munkegrunde. 

 

9.11.3 EU Habitatdirektiv naturtyper 1110, 1170, og 1180 
I området Munkegrunde er der fundet to habitatdirektiv naturtyper, 1110 sandbanker og 

1170 stenrev. Området er sammensat af en række forhøjede havbundsstrukturer på kun 

4m vanddybde i nogle områder. 
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Figur 274. Kort over Habitatdirektiv naturtyperne 1170 og 1110 i området Munkegrunde, for detaljer 

se bilag A7_Na11 

 

Fire sandbanker er identificeret i området (se Figur 274), to i den yderste vestlige del, og 

de to andre befinder sig i den sydøstlige del. Den vestlige sandbanke består 

hovedsageligt af sand med nogle spredte sten på den lavvandede del. Vanddybderne 

kommer i de lavvandede områder ned på ca. 11 m, og bankerne flader ud til omkring 15m 

vanddybde.  

 

Den vestlige af de to sandbanker er mindre og ligger i midten af to stenrevsformationer på 

12m vanddybde, som stiger til 14 m på flankerne. De to sydlige sandbanker er 500 m 

lange og 300 m brede og ligger på vanddybder omkring 12 – 15 m. 

 

Munkgrund er domineret af stenrevet i den centrale lave del af området, der strækker sig 

ØV. De lavvandede formationer er helt dækket med store og små sten med grus og groft 

sand imellem. 

 

9.11.4 Biologiske forhold 
De biologiske forhold i området Munkegrunde beskrives ud fra de kvalitative epifaunadata, 
som er undersøgt ved hjælp af ROV.  
 
Den ene lokalitet med naturtype 1a bund var ret artsfattig. Epifaunaen bestod af 
eremitkrebs (Pagurus bernhardus), slangestjerne (Ophiura sp.), alm. søstjerne (Asterias 
rubens) og grønt søpindsvin (Strongylocentrotus droebachiensis) samt en enkelt fladfisk 
og en fjæsing (Trachinus draco). Af vegetation blev der kun registreret en enkelt kødblad 
(Dilsea carnosa). 
 
Den ene lokalitet med naturtype 1b bund var ret artsfattig, men spredte skaller af 
molboøsters og sandmusling udgjorde fast substrat for enkelte fastsiddende dyr. Der blev 
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registreret uidentificerede børsteorme (Polychaeta sp.), eremitkrebs, dødninghåndkoral 
(Alcyonium digitatum), alm. søstjerne, grønt søpindsvin, molboøsters (Arctica islandica), 
og sandmusling (Mya sp.) samt fladfisk og fjæsing. Der blev ikke registreret nogen 
vegetation.  
 
Epifaunaen der blev registreret på naturtype 2 lokaliteterne var relativt artsrig. Der blev 
registeret trekantorm (Pomatoceros triqueter), eremitkrebs, strandkrabbe (Carcinus 
maenas), polypdyr (Hydrozoa sp.), dødningehåndkoral (Alcyonium digitatum), sønellike 
(Metridium senile), skælpølse/”høne” (Psolus phantapus), slangestjerne, alm. søstjerne, 
grønt søpindsvin, konk (Buccinum undatum), rødkonk (Neptunea antiqua), sadeløsters 
(Pododesmus patelliformis), alm. hestemusling (Modiolus modiolus), skallus 
(Polyplacophora sp.) og dyriske svampe. Af fisk blev der registreret torsk (Gadus morhua) 
og tangspræl (Pholis gunnellus).  
 
Vegetationen bar præg af at være blevet græsset ned af grønt søpindsvin, der blev 
observeret på alle fire lokaliteter. Dækningsgraderne varierede fra < 1 % til 5-10 % 
lokaliteterne iblandt. De arter der blev registreret var sukkertang (Laminaria saccharina), 
blodrød ribbeblad (Delesseria sanguinea), bugtet ribbeblad (Phycodrys rubens) samt 
kødblad.  
 
De to lokaliteter med naturtype 3 bund lå begge på 13 meter vanddybde, men på 
lokaliteten Na11_09  blev registreret over dobbelt så mange arter som i Na 11_08. Af 
epifauna blev der registreret trekantorm, sandorm (Arenicola marina), eremitkrebs, 
tangloppe (Gammaridae sp.), almindelig søpung (Ciona intestinalis), polypdyr, sønellike, 
slangestjerne, alm. søstjerne, grønt søpindsvin, mosdyr (Bryozoa sp.), konk, blåmusling, 
skallus og dyriske svampe. Der blev også registreret fiskene skrubbe (Platichthys flesus), 
torsk, kutlinger (Gobiidae sp.) og havkarusse (Ctenolabrus rupestris). Dækningsgraderne 
af vegetationen var også ret forskellig i de to lokaliteter. I Na11_08 var < 1 % af stenene 
dækket af alger, imens lokaliteten Na11_09 havde 50-60 % dækning. Der blev kun 
registreret rødalgerne blodrød ribbeblad, bugtet ribbeblad, kødblad samt nogle 
buskformede rødalger (Rhodophyceae spp.) og skorpeformede rødalger (Corallinales sp. 
og Hildenbrandiales sp.). 
 
Vegetationen og epifaunaen på de tre lokaliteter med naturtype 4 mindede en del om den, 
der blev fundet i naturtype 3. Der blev registreret trekantorm, posthornsorm (Spirorbis 
sp.), eremitkrebs, strandkrabbe, polypdyr, alm. søstjerne, grønt søpindsvin, mosdyr, 
bladmosdyr (Flustridae sp.), strandsnegl (Littorina sp.), alm. hestemusling, skallus og 
dyriske svampe. Af fisk blev der registreret torsk, ålekvabbe (Zostera viviparus) og 
havkarusse. Vegetationen dækkede på to af lokaliteterne (Na11_10 og Na11_13) 80-100 
% af stenene med arterne alm. kællingehår (Desmarestia aculeata), fingertang, 
sukkertang, blodrød ribbeblad, bugtet ribbeblad, tandtang (Odonthalia dentata), tæt 
rødsky (Callithamnion corymbosum), juletræsalge (Brongniartella byssoides), samt andre 
busk- og skorpeformede rødalger. På lokaliteten Na11_11, den eneste hvor der blev 
registreret grønt søpindsvin, var vegetationen stærkt nedgræsset, og der var kun 1-2 % 
dækningsgrad af få bugtet ribbeblad og skorpeformede rødalger. 
 
Generelt var artsdiversiteten og antallet af individer højst på lokaliteter i området 
Munkegrunde, hvor substratet i naturtyperne var domineret af sten. Forekomst af grønt 
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søpindsvin blev registreret på alle lokaliteter bortset fra to af stenrevslokaliteterne. 
Tilstedeværelse af grønt søpindsvin på lokaliteter havde stor indflydelse på 
algevegetationen, der de fleste steder var ret nedgræsset. 

 

 
Figur 275. Oversigt over Stenrevsudbredelse (substrattype 3 og 4) på Munkegrunde (Bilag A7. 

Na11). 
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9.11.5 EUNIS 
 

 
Figur 276 EUNIS klassificering af område Na11 Munkgrund. For detaljer se bilag A9_Na11. 

 

Munkegrund er placeret på den vestlige rand af T-rute sejlruten i Storebælt. Lokaliteten er 

i det polyhaline salinitets regime >18psu. Stenrevet har en øst-vest udstrækning, med 

vanddybder på 4 – 10m. Munkegrund er i den infralittorale biologiske zone. Dybden stiger 

til 25m mod den nord-østlige del af området. Det meste af Munkegrund området er 

klassificeret som moderat energi zone, undtagen i de nordlige dyndområder, hvor 

energiniveauet er lavt. 

9.11.6 Andre observationer (vrag, trawl, kabler m.m) 
Der er ikke blevet observeret vrag, entydige indikationer på trawl-spor, eller kabler i 

området. 

9.12 Fase 2 Na12 Kirkegrund substrat- og naturtyper 
Området dækker et areal på ca. 18 km2 og er placeret i vestlige del af Smålandsfarvandet 

på vanddybder mellem 5 og 20 m (Figur 277). 

 

Den geologiske opbygning er hovedsagelig morænebund, hvilket passer fint til 

udpegningsgrundlaget som er rev. Der er ikke andre bindinger i området. 

 

Der findes et eksisterende sejllinje grid med sidescan og seismik foretaget af GEUS i 

1980’erne i analog format. Disse data kan kun benyttes som baggrundsdata. Desuden er 

der i 1991 foretaget en stenrevsundersøgelse hvor det daværende DGU udførte sidescan 

undersøgelser i et grid, som fremgår af Figur 277 og bilag A2_NA12. 

 

Stenrevstolkningerne fra denne undersøgelse (Miljøministeriet 1997) er inddraget i 2011 

kortlægningen. 
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Det sejlede grid er placeret med vest - øst linjeretning, med en grid afstand på 50 - 100m 

og krydslinjer med en afstand af omkring 2 km.  

 

Som det fremgår af kilometer opgørelsen (Tabel 2) er der sejlet et linjenet på 186 km.  

 

 
Figur 277 Kirkegrund bathymetri seismiske survey linjer (sorte dette survey) (grønne arkiv data ref. 

Miljøministeriet 1997), vibrocore positioner (røde punkter) og rov-video inspektionspunkter (blå 

punkter). 

9.12.1 Substrattyper. 

Kirkegrund består af en generelt øst - vest orienteret moræneryg med en bredde på 1 til 2 

km. Der er tale om et randmorænestrøg der blev dannet under et recessivt gletscher 

fremstød i forbindelse med den afsluttende Weichsel istids gletsjer afsmeltning. Glacial 

tektonikken kan momentvis ses illustreret med rygge på havbunden, som det er illustreret 

på sparkerprofil A (Figur 278 og Figur 279) og den generelle tilstedeværelse af bund 

substrattyperne 4, 3  og 2 (se Figur 280 og Figur 281).  

 

Som det fremgår af af sparkerprofil A er der observeret Holocæne kystaflejringer som er 

sandsynlige ophavsmænd for de tilstedeværende arealer med substrattype 1b. 

 

I størstedelen af Smålandsfarvandet har der igennem størstedelen af Holocæn været 

rolige strømforhold, hvilket betyder, at der er aflejret substrattype 1a dynd omkring 

moræne flak områderne. Strømning igennem Grønsund bevirker imidlertid at et 

kanalsystem holdes åbent og Sparkerprofil A viser en erosiv kanal  i dyndaflejringerne, 

hvilket lokalt bevirker at der findes eroderet dyndbund tolket som substrattype 1C.  
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Figur 278 Kirkegrund substrattypekort for detaljer se Bilag A6_Na12. 

 

 
Figur 279 Sparkerprofil A i vestlige del af Kirkegrund, som viser moræneflakket med en Holocæn 

kystaflejring på vestsiden af moræneknolden, som i vestlig retning overlejres af Holocænt dynd i 2 

generationer. I dynd bassinet er der en kanal med erosion på den vestlige flanke hvilket giver ophav 

til substrattype 1c. 
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Figur 280 Range 75m Na12_10 substrattype 4 med spredte store sten 

 

 
Figur 281 Range 75m  Na12_07 pletvis stenrev substrattype 3 
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Figur 282 Range 75m  Na12_F1 dynd - lerbund med enkelte sten (erosionsbund )  substrattype 1c 

 

9.12.2 Naturtyper tilknyttet substrattyper 

I fase 2 området Kirkegrund blev der gennemført 14 ROV dyk hvor verifikationer af 

substrattypen blev gennemført. På flere af de gennemførte ROV dyk blev der registreret 

mere end én substrattype, hvorfor der i alt i området blev gennemført 20 

substrattypeverifikationer, se Figur 283. Fordelingen af naturtyper i relation til de 

identificerede substrattyper kan ses i Tabel 26. Der blev ikke udtaget HAPS bundprøver 

på fase 2 området Kirkegrund.  

 

Naturtyper Beskrivelse 
Antal 

lokaliteter
Dybde (m) 

Antal 
bundprøver

Dybde (m) 
bundprøvelokalitet 

1a Siltet sand 2 13-16 -  

1b Sand 4 14,5 – 31 -  

1c Lerbund 1 22,5 -  

2 
Sand, grus, småsten og få 

større sten 
5 8-11,5 -  

3 Bestrøning 5 6-11 -  

4 Stenrev 3 6-8 -  

Tabel 26 Fordelingen af ROV verifikationer og bundfaunaprøver i de forskellige naturtyper i relation 

til de registrerede substrattyper på Kirkegrund. 
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Figur 283 Oversigtskort med sejllinier og verifikationslokaliteter i området Kirkegrund. 

 

Fordelingen af naturtyper i området er meget patchy. Naturtyper relateret til sandet og 

siltet substrat (naturtype 1a og 1b) kunne observeres i randområdet for Kirkegrund. Mere 

guset og småstenet substrat (naturtype 2) blev registreret flere steder i den centrale del af 

naturtypekortlægningsområdet og blev typisk registreret i umiddelbar nærhed af områder 

med større sten.  

 

Bestrøning af større sten (naturtype 3) og stenrev (naturtype 4) dækker den centrale del 

af Kirkegrund samt delområder i den østlige del af naturtypekortlægningsområdet. 

Substratmæssigt er stenrev, områder med 25 - 100 % dækning af større sten (>10 cm) og 

er i området karakteriseret ved mindre stenrevsformationer. Stenrev blev registreret ved 

tre ud af 20 substrattypeverifikationer i dybdeintervallet 6-8 meters dybde. Der er desuden 

efterfølgende, på baggrund af de visuelle verifikationer, identificeret et område med 

biogent rev på den centrale del af Kirkegrund. Området kan ikke afgrænses på sidescan 

mosaikken, så det er angivet som en prik med en ca. udbredelse på 50 m.  

 

I den sydvestlige del af naturtypekortlægningsområdet Kirkegrund blev der desuden 

registret et område som substratmæssigt var domineret af en lerryg (naturtype 1c). 
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Figur 284 Kort over naturtyper og verifikationslokaliteter i området Kirkegrund. 

 

9.12.3 EU Habitatdirektiv naturtyper 1110, 1170, og 1180 
En lavvandet formation dækker den centrale del af området Kirkegrund og strækker sig 

langt mod øst i vanddybdeintervallet 2 til 7m. Det omkringliggende område er næsten fladt 

med vanddybder på ca. 13 m. Habitatdirektiv naturtyperne sandbanker 1110, stenrev 

1170 og efterfølgende biogent rev under 1170 er identificeret i området. 

 

 
Figur 285. Kort over Habitatdirektiv naturtyperne 1170 og 1110 i området Kirkegrund, for detaljer se 

bilag A7_Na12 
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Flere sandbankeformationer er afgrænset (se Figur 285) hovedsagelig lokaliseret i den 

sydlige del af området. Deres længde varierer mellem 500 og 700 m med vanddybder i 

intervallet 8 – 14 m. En enkelt sandbanke, der ligger mellem stenrevsformationer, har en 

dybde af 6 - 9 m. Havbunden på sandbankerne består af substrattyperne 1b og 2, dvs. 

sand, groft sand og nogle spredte sten. 

 

Stenrevet er dominerende i den centrale, lavvandede del og strækker sig ØV dækkende 

den østlige del af området. Stenrevet er omgivet af sand og dynd i de ydre dele af 

området. Der er desuden identificeret et område med biogent rev som indgår i 

habitatnaturtypen 1170 Rev. 

 

9.12.4 Biologiske forhold 
Biologiske forhold knyttet til naturtype 1a 
Substratet på naturtypen var primært siltet og sandet uden sten, hvorfor de biologiske 
elementer observeret på naturtypen udelukkende var associeret med sandbunden. På 
sandbunden blev der således registreret ganske lidt epifauna som bestod af søstjerne 
(Asterias rubens), strandkrabbe (Carcinus maenas) og dyndsnegl (Hydrobia sp.). På 
sandbunden blev der endvidere observeret hestereje (Crangon crangon). 
 
Infaunal aktivitet blev observeret som rør fra børsteorme og siphoner fra infaunale 
muslinger. Kutlinge (Gobiidae sp.) var eneste registrerede fisk på naturtypen.  
 
Der blev ikke observeret vegetation på naturtypen. 
 

Biologiske forhold knyttet til naturtype 1b 
Substratet på denne naturtype var primært sandet med enkelte større sten hvorfor de 
biologiske elementer på naturtypen var associeret med den hårde sandbund. Overordnet 
set var naturtypen relativt artsfattig med blåmuslinger (Mytilus edulis) som det oftest 
registrerede faunale objekt på sandbunden. Af anden epifauna, blev søstjerne (Asterias 
rubens) og strandkrabbe (Carcinus maenas) observeret ofte. Dyndsnegl (Hydrobia sp.) 
blev observeret enkelte steder, men kun med lave dækningsgrader.  
 
Enerste infaunale registrering var sandorme hobe (Arenicola marina) som blev registreret 
spredt med lave dækningsgrader.  
 
På sandbunden blev kutlinger (Gobiidae sp.) registreret som gennemgående element og 
var den eneste fisk observeret på naturtypen.  
 
Kun løstliggende vegetation blev registreret på naturtypen.  
 

Biologiske forhold knyttet til naturtype 1c 
Denne naturtype var substratmæssigt relateret til en lerryg og enkelte større sten. 
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Biologisk set var naturtypen meget artsfattig og bestod udelukkende af enkelte 
registrerede fasthæftede rurer (Balanus sp.), en ulk (Myoxocephalus scorpius) og en 
panserulk (Agonus cataphractus).  

 

Biologiske forhold knyttet til naturtype 2 
Substratet på denne naturtype var groft sand og grus med op til 10 % større sten. De 
biologiske elementer på denne naturtype var både associeret med sandbunden og de få 
større sten. Af fasthæftet epifauna, blev der registreret enkelte dyriske svampe (Porifera 
sp.) blåmuslinger (Mytilus edulis), posthornsorm (Spirorbis sp.) og enkelte bladmosdyr 
(Flustridae sp.). 
 
Af mobil epifauna, blev søstjerner (Asterias rubens) registreret sammen med dyndsnegl 
(Hydrobia sp.) og strandkrabbe (Carcinus maenas). Enkelte steder blev pungrejer deslige 
registreret (Mysis sp.). 
 
Kutlinger (Gobiidae sp.) og havkarusser (Ctenolabrus rupestris) blev observeret som 
eneste fiskearter på naturtype 2. 
 
På større sten blev der observeret enkelte flerårige makroalger, heriblandt blodrød 
ribbeblad (Delesseria sanguinea), kile-rødblad (Coccotylus truncatus), gaffeltang 
(Furcellaria lumbricalis) og kællingehår (Desmarestia aculeata). Derudover blev arter fra 
ledtangsslægten og klotangsslægten observeret på naturtypen. De observerede 
makroalger blev registreret med et dække på op til 100 % af det egnede substrat.  
 

Biologiske forhold knyttet til naturtype 3 
Substratet på naturtypen var gruset sand med op til 25 % større sten. Af fasthæftet fauna 
var blåmuslinger (Mytilus edulis) dominerende og blev på enkelte verifikationslokaliteter 
observeret med høje dækningsgrader. Desuden blev rurer (Balanus sp.) og dyriske 
svampe (Porifera sp.) registreret. Mosdyr (Bryozoa sp.) blev registreret på de større 
makroalger på naturtypen. 
 
Af mobil epifaina, blev der registreret søstjerner (Asterias rubens) og strandkrabber 
(Carcinus maenas). Ved en enkel verifikationslokalitet blev der registreret en enkelt 
havedderkop (Pycnogonida sp.) og enkelte dyndsnegle (Hydrobia sp.). Pungreje blev 
observeret som et gennemgående element (Mysis sp.). 
 
Sandormehobe (Arenicola marina) blev observeret på sandbunden og vidnede om 
infaunal aktivitet.  
 
Blandt fisk blev der observeret forskellige kutlingearter (Gobiidae sp.), havkarusser 
(Ctenolabrus rupestris) og ålekvabbe (Zoarces viviparus).  
 
Af vegetation, blev der på større sten observeret 100 % dækning af flerårige makroalger 
hvor specielt blodrød ribbeblad (Delesseria sanguinea), gaffeltang (Furcellaria lumbricalis) 
og kile-rødblad (Coccotylus truncatus) dominerede. Disse makroalger var meget 
begroede med mosdyr (Bryozoa sp.). Nogle arter af buskede rødalger, f.eks. fra 
ledtangsslægten og klotangsslægten, blev registreret epifytisk på de andre makroalger. 
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Flere steder blev der deslige registreret sukkertang (Laminaria saccharina) som blev 
observeret med mange mosdyr som voksede epifytisk. 

 

Biologiske forhold knyttet til naturtype 4 
Substratet på denne naturtype var fortrinsvist stenrev som stedvist blev registreret med 
huledannende elementer. Af fasthæftet epifauna blev der observeret mange blåmuslinger 
(Mytilus edulis) og mosdyr (Bryozoa sp.), hvor sidsnævnte primært vorksede epifytisk på 
flerårige makroalgearter. Derudover blev der ved flere verifikationslokaliteter registreret 
dyriske svampe (Porifera sp.) og posthornsorm (Spirorbis sp.).  
 
Af mobil epifauna blev der observeret søstjerner (Asterias rubens), strandkrabber 
(Carcinus maenas). Dyndsnegle (Hydrobia sp.) blev observeret på bevoksning og fauna. 
 
På sandbunden blev der observeret flere sandormehobe (Arenicola marina) som vidnede 
om infaunal aktivtet på naturtypen. 
 
Af fisk, blev der på naturtype 4 observeret havkarusse (Ctenolabrus rupestris), tangnål 
(Syngnathus sp.) og kutlinger (Gobiidae sp.).  
 
På de større sten, blev der fundet et flerlaget samfund af et- og flerårige makroalger. 
Øverst blev de større makroalgearter som sukkertang (Laminaria saccharina) og 
gaffeltang (Furcellaria lumbricalis) fundet, mens der samtidigt blev registreret rødalger 
såsom blodrød ribbeblad (Delesseria sanguinea) og kile-rødblad (Coccotylus truncatus). 
Af enårige arter blev der observeret flere arter fra bl.a. ledtangsslægten og 
klotangsslægten. 
 
Overordnet set, blev der på naturtypekortlægningsområdet Kirkegrund registreret en 
relativt artsrig fauna og flora som primært var associeret med de større sten. Disse var 
dækket af både fasthæftet fauna men også af flerårige makroalger. Forskellige fiskearter 
blev registreret på naturtypen, og disse blev typisk registreret på naturtype 3 og naturtype 
4. Af vegetation blev der observeret forskellige et- og flerårige rød- og brunalger der 
dannede et flerlaget makroalgesamfund. Den centrale del af Kirkegrund var domineret af 
stenbestrøning og stenrev mens mere siltet, sandet og gruset substrat kunne registreres i 
naturtypekortlægningsområdets randzone. Desuden blev en lerryg registreret i den 
sydvestlige del af området.  
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9.12.5 EUNIS 
 

 
Figur 286 EUNIS klassificering af område Na12 Kirkegrund. For detaljer se bilag A9_Na12. 

 

Kirkegrund er placeret i Smålandsfarvandet, i Østersø delen af salinitets regimet 

mesohalin med niveauet 11 – 18psu. Derfor er den Baltiske model benyttet til at 

ekstrahere miljøparametrene som benyttes i dette områdes EUNIS klassifikation. 

Kirkegrund området er meget lavvandet, med kun lidt mere end 2m vanddybde i det 

centrale område. Stenrevs habitat er fundet i de centrale dele som strækker sig øst-vest 

og som er domineret af den infralittorale biologiske zone. Dybden stiger gradvist mod vest 

til omkring 20 m, hvor grove sedimenter og sand dækker det meste af området. Området 

er placeret i det moderate energi regime. 

9.12.6 Andre observationer (vrag, trawl, kabler m.m) 
På sidescan mosaik kortet ses et besynderligt fænomen (se Figur 287 og bilag A5.Na12), 

idet der to steder er observeret km lange rækker af mørke pletter, med en ca. diameter på 

15 m og med en afstand mellem punkterne på omkring 70 m. Pletterne er lokaliseret på 

substrattype 1a dyndbund. Vi har ikke nogen umiddelbar forklaring på dette fænomen.  
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Figur 287 Lang række med pletter ca. 15m i diameter og 70m spacing som er observeret på 

substrattype 1a dynd. 

 

9.13 Fase 2 Na13 Stenrev sydøst for Langeland substrat- og naturtyper 
Området dækker et areal på ca. 15 km2 og er placeret umiddelbart øst for Langeland på 

vanddybder mellem 2 og 30 m (Figur 288). 

 

Den geologiske opbygning er morænebund på kanten af Storebæltsrenden medens 

kanalen er delvist udfyldt med sand som i recent tid er udsat for kraftig strøm i forbindelse 

med stormsituationer og der er udviklet meter høje sandwaves (Figur 289). 

Udpegningsgrundlaget er stenrev men store dele af kanal delen består af sand. Der er 

ikke andre bindinger i området. 

 

Der findes et eksisterende sejllinje grid med sidescan og seismik foretaget af GEUS i 

1980’erne i analog format. Disse data er kun benyttes som baggrundsdata. 

Det sejlede grid er placeret med nordøst - sydvest linjeretning med en grid afstand på 100 

m. I den sydvestligste del er der ikke sidescan dækning så luftfoto tolkning er taget til 

hjælp (Figur 288).  

 

Som det fremgår af kilometer opgørelsen (Tabel 2) er der udlagt et linjenet på 78 km.  

 

Stenrev sø for Langeland et område med høj tilstedeværelse af marsvin. Der blev holdt 

skarp udkik før opstart og slow start blev benyttet. Der blev ikke observeret marsvine 

aktivitet. 
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Figur 288 Dybdekort med angivelse af sejlede linjer fra 2011 survey og 10 ROV_dyk uden 

bundprøver (hvide punkter) sydøst for Langeland. I den kystnære zone ses fly foto der er benyttet til 

tolkning. 
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 Figur 289 Sparkerprofil centrale del af undersøgelsesområdet. Kanten af Storebæltsrenden står 

frem som morænekant og kanalen er delvist udfyldt med sand der er reaktiveret i store sandwaves. 

 

 

 
Figur 290  Sidescan der viser sandwaves substrattype 1b range 75m. Bilag D1. Na13   Na13_01  
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 Figur 291 Sidescan der viser sandwaves substrattype 1b med skarp grænse til stenet moræne 

bund (substrattype 4) range 75m. Bilag D1. Na13 Na13_F4 

 

 
 Figur 292 Sidescan der viser fast sandbund med lidt ribber samt spredte sten (substrattype 2) 

range 75m Bilag D1. Na13 Na13_05. 
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9.13.1 Substrattyper. 

Stenrevet sydøst for Langeland er noget mere sammensat end navnet antyder idet at den 

østlige del af undersøgelsesområdet rigtig nok er domineret af stenet morænebund hvor 

der findes substrat typerne 4, 3 se rov dyk punkterne Na13_08, Na13_09, Na13_10, 

Na13_F4, men substrattype 2 findes i den centrale overgangs zone se Rov dykpunkterne 

Na13_04, Na13_05 og Na13_07 og i det østligste kanalområde består havbunden af sand 

der ofte viser nutidig aktivitet i form af sandwaves som ses i Rov dykpunkterne Na13_01, 

Na13_03, Na13_F1 og Na13_F4. 

 
Figur 293 Stenrev sydøst for Langeland substrattypekort for detaljer se Bilag A6_Na13 
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9.13.2 Naturtyper tilknyttet substrattyper 

I fase 2 området beliggende sydøst for Langeland blev der gennemført 10 ROV dyk hvor 

substrattype verifikationer blev gennemført. På flere af de gennemførte ROV dyk blev der 

registreret mere end én substrattype, hvorfor der i alt i området blev gennemført 15 

substrattypeverifikationer, se Figur 294. Fordelingen af naturtyper i relation til de 

identificerede substrattyper kan ses i Tabel 27. Der blev ikke udtaget HAPS bundprøver i 

området syd for Langeland. 

 

Naturtyper Beskrivelse 
Antal 

lokaliteter
Dybde (m) 

Antal 
bundprøver

Dybde (m) 
bundprøvelokalitet 

1b Sand 6 14,5 – 31 -  

2 
Sand, grus, småsten og få 

større sten 
3 18-24 -  

3 Bestrøning 3 18-24 -  

4 Stenrev og vrag 3 7-24 -  

Tabel 27 Fordelingen af ROV verifikationer og bundfaunaprøver i de forskellige naturtyper i relation 

til de registrerede substrattyper på området sydøst for Langeland. 

 

 
Figur 294 Oversigtskort med sejllinier og verifikationslokaliteter i naturtypekortlægningsområdet 

sydøst for Langeland. 

 

Fordelingen af substrattyper i området er meget patchy. Naturtyper indeholdende sandet 

og gruset substrat (naturtype 1b og 2) kan dog typisk registreres i den centrale del af 

naturtypekortlægningsområdet syd for Langeland, se Figur 295. 
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Stenbestrøning (naturtype 3) blev obsereveret spredt i området med størst udbredelse i 

den centrale del af området og blev typisk registreret i umiddelbar relation til områder med 

stenrev. Stenrev dækker den syd- og nordlige del af naturtypekortlægningsområdet. 

Substratmæssigt indeholder stenrev områder med 25-100 % dækning af større sten (>10 

cm) og er i området sydøst for Langeland karakteriseret ved mindre stenrevsformationer. 

Ved enkelte registreringer blev stenforekomsterne registreret med huledannende 

elementer. Der blev registreret stenrev på tre ud af 15 substrattypeverifikationer i 

dybdeintervallet 7-24 meters dybde.  

 

 
Figur 295 Kort over naturtyper og verifikationslokaliteter i området sydøst for Langeland. 

 

9.13.3 EU Habitatdirektiv naturtyper 1110, 1170, og 1180 
Området strækker sig fra det lavvandede kystnære område til dybere vand i intervallet 4 til 

30 m. Både sandbanker 1110 og stenrev 1170 naturtyper er identificeret i dette område. 
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Figur 296. Kort over Habitatdirektiv naturtyperne 1170 og 1110 i området sydøst for Langeland, for 

detaljer se bilag A7_Na13 

 

Sandbankeformationerne følger den østlige kyst af Langeland (se Figur 296). De 

repræsenterer en række sandbanker, der varierer i vanddybder mellem 17 m på det 

laveste, til omkring 22 m, hvor bankerne flader ud. De to kystnære, sydlige sandbanker, 

ligger på lavere vanddybder på 13 – 15 m. 
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Stenrevsstrukturen følger en NØ-SV tendens, men det dækker det meste af den 

lavvandede del af området. Isolerede stenrevsformationer er identificeret på dybere vand i 

den nordøstlige del af området. 

 

9.13.4 Biologiske forhold 
Biologiske forhold knyttet til naturtype 1b 
Substratet på naturtypen er primært groft sandet uden større sten, og der kunne på 
enkelte lokaliteter registreres makroskala sandribber. De biologiske elementer på 
naturtypen var begrænsede og blev karakteriseret af få men almindelige arter.  
 
På sandbunden blev der registreret sandormehobe (Arenicola marina) og rør fra 
børsteorme som vidner om infaunal aktivitet. Da der ikke blev udtaget HAPS bundprøver i 
området, kan de infaunale samfund ikke kvantificeres yderligere.  
 
På sandbunden blev der observeret almindelig søstjerne (Asterias rubens) og 
slangestjerne (Ophiura sp.). Af krebsdyr blev der observeret flere eremitkrebs (Pagurus 
bernhardus). Almindelig konk (Buccinum undatum) og dyndsnegl (Hydrobia sp.) blev 
registreret på flere lokaliteter.  
 
På de enkelte registrerede større sten blev der observeret søanemone (Hexacorallia sp.) 
sønellike (Metridium senile), gevirsvamp (Haliclona oculata) og forskellige polypdyr 
(Hydrozoa sp.). 
 
Af fisk blev der registreret mange kutlinger (Gobiidae sp.), som blev forefundet på alle 
verifikationslokaliteter. Desuden blev der observeret skrubbe (Platichthys flesus) og torsk 
(Gadus morhua). 
 
Bugtet ribbeblad (Phycodrys rubens) og sukkertang (Laminaria saccharina) var eneste 
vegetation på naturtypen. 
 

Biologiske forhold knyttet til naturtype 2 
Substratet på denne naturtype var groft sand og grus med op til 10 % større sten. På 
sandbunden kunne man observere spor fra infaunale dyr i form af sandormehobe 
(Arenicola marina) og børsteormsrør. Af mobile epifaunale elemeter, blev søstjerner 
(Asterias rubens), konk snegl (Buccinum undatum) og eremitkrebs (Pagurus bernhardus) 
registreret ofte. 
 

På de enkelte større sten, som blev observeret på naturtypen, blev gevirsvamp (Haliclona 

oculata), sønelliker (Metridium senile) og polypdyr (Hydrozoa sp.) registreret. Herudover 

blev enkelte blåmuslinger (Mytilus edulis), posthornsorm (Spirorbis sp.), rurer (Balanus 

sp.) og bladmosdyr (Flustridae sp.) observeret. 
 
På større sten blev der observeret enkelte flerårige makroalger, heriblandt blodrød 
ribbeblad (Delesseria sanguinea), bugtet ribbeblad (Phycodrys rubens) og sukkertang 
(Laminaria saccharina).  
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Kutlinger (Gobiidae sp.) og fladfisk, heriblandt rødspætte (Pleuronectes platessa) blev 
observeret som eneste fisk på naturtypen. 
 

Biologiske forhold knyttet til naturtype 3 
Substratet på naturtypen er gruset sand med op til 25 % større sten. Af mobil epifauina, 
blev der ofte registreret søstjerner (Asterias rubens), konk snegl (Buccinum undatum), 
strandkrabber (Carcinus maenas) og eremitkrebs (Pagurus bernhardus). Dyndsnegle 
(Hydrobia sp.) blev observeret på bevoksning og fauna på naturtypen.  
 
På sandbunden blev der observeret sandormehobe (Arenicola marina) og rør fra 
børsteorme, som vidner om infaunal aktivitet. 
 
På de større sten, blev der observeret enkelte blåmuslinger (Mytilus edulis), polypdyr 
(Hydrozoa sp.) og gevirsvamp (Haliclona oculata). 
  
Af vegetation, blev der på større sten observeret 100 % dækning af flerårige makroalger 
hvor specielt blodrød ribbeblad (Delesseria sanguinea) og kilerødblad (Coccotylus 
truncatus) dominerede. Disse makroalger var meget begroede med mosdyr (Bryozoa sp.). 
Nogle arter af buskede rødalger, f.eks. fra ledtangsslægten og klotangsslægten, blev 
registreret epifytisk på de andre makroalger.  
 
Torsk (Gadus morhua) og kutlinger (Gobiidae sp.) var de eneste registrerede fisk på 
naturtypen. 
 

Biologiske forhold knyttet til naturtype 4 
Substratet på denne naturtype er fortrinsvis stenrev, som stedvist blev registreret med 
huledannende elementer.  
 
Af mobil epifauna blev der observeret søstjerner (Asterias rubens), strandkrabber 
(Carcinus maenas), konk snegl (Buccinum undatum) og eremitkrebs (Pagurus 
bernhardus). Dyndsnegle (Hydrobia sp.) blev observeret på bevoksning og fauna. 
 
På sandbunden blev der observeret børsteormerør og sandormehobe (Arenicola marina) 
som vidner om infaunal aktivitet.  
 
På de større sten og på vragresterne fundet på naturtypen, blev der observeret enkelte 
blåmuslinger (Mytilus edulis) trekantsorm (Pomatoceros triqueter) og gevirsvamp 
(Haliclona oculata), men ellers var polypdyr (Hydrozoa sp.) meget dominerende. Enkelte 
steder blev sønelliker (Metridium senile) observeret med en dækningsgrad på op til 40 %. 
 
Torsk (Gadus morhua) og kutlinger (Gobiidae sp.) var de eneste registrerede fiskearter på 
naturtypen. 
 
På større sten blev der observeret flere arter af flerårige makroalger. Sukkertang 
(Laminaria saccharina) var ofte registreret, men også registreringer af blodrød ribbeblad 
(Delesseria sanguinea) og kilerødblad (Coccotylus truncatus). Makroalgerne var flere 
steder meget begroede med mosdyr (Bryozoa sp.). Flere arter fra ledtangsslægten og 
klotangsslægten, blev registreret epifytisk på de andre makroalger.  
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Overordnet set blev der på naturtypekortlægningsområdet syd for Langeland observeret 
en relativt artsrig fauna og flora, som primært var associeret med de større sten. Disse var 
dækket af både fasthæftet fauna, men også af flerårige makroalger. Forskellige fiskearter 
blev registreret på naturtypen, og disse blev typisk registreret på naturtype 3 og naturtype 
4. Af vegetation blev der observeret forskellige flerårige rødalger, heriblandt fliget- og 
blodrød ribbeblad samt etårige buskede rødalger. Udbredelsesmæssigt blev sandede og 
grusede områder (indeholdende naturtype 1b og 2) observeret i den centrale del af 
naturtypekorlægningsområdet. Stenrev (naturtype 4) kunne registreres i den sydvestlige 
og nordøslige del af området med bestrøningsbund (naturtype 3) beliggende i umiddelbar 
nærhed.  
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9.13.5 EUNIS 

 
Figur 297 EUNIS klassificering af område Na13 Stenrev. For detaljer se bilag A9_Na13. 

 

I området sydvest for Langeland varierer vanddybden fra kun 3 m i den lavvandede 

vestlige del til omkring 30m i den østlige del. Området er placeret i det Baltiske 

mesohaline (11 – 18psu) salinitets regime. Energiniveauet er moderat. Medens den 

infralittorale zone dominerer i den vestlige del af området, er det den circalittorale zone 

der manifestere sig i den østligste del. Der ses rev strukturer i den centrale og vestlige del 

af den infralittorale zone og mindre områder ses også i den vestlige circalittorale zone. 

Resten af området er dækket af sand.  
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9.13.6 Andre observationer (vrag, trawl, kabler m.m) 
I den sydligste del af undersøgelsesområdet er der fundet et dårligt bevaret vrag (Figur 

298) og sporadisk er der fundet spor efter trawl eller anden bundberøring. 

Vraget på position Na13_F1 er stærkt nedbrudt og kun vragdele og spanter kan ses. Via 

Kulturarvsstyrelsens databaser kan vraget identificeres som en tysk fiskebåd (lokalitet 

401451-39), der forliste ca. 1914, og som i 1920 blev nedsprængt. 

 

 
Figur 298 Sidescan som viser substrat type 1b sand med et meget nedbrudt vrag verifikationspunkt 

Na13_F1 

 

9.14 Fase 2 Na14 Bøchers Grund substrat- og naturtyper 

9.14.1 Områdebeskrivelse og databaggrund 
Området dækker et areal på ca. 6 km2 og findes umiddelbart øst for Møn på vanddybder 

mellem 2 og 15 m (Figur 299). 

 

Den geologiske opbygning er hovedsagelig morænebund med tilstedeværelse af øst-vest 

gående glaciale rygge (års afsmeltnings rygge) (Figur 300 og Figur 301), hvilket passer 

fint til udpegningsgrundlaget som er rev. Der er ikke andre bindinger i området. 

Det sejlede grid er placeret med sydvest - nordøst linjeretning med en linjeafstand på 

mellem 50 og 100m.  

 

Som det fremgår af kilometer opgørelsen (Tabel 2) er der sejlet et linjenet på 86 km. På 

grund af usædvanlig mange bundgarnspæle i den kystnære zone, måtte det opgives at 
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sejle survey tæt på land, hvor der i stedet blev taget flere ROV video dyk og suppleret 

med fladeinformation fra flyfoto.   

 

 
Figur 299 Dybdekort med angivelse af sejlede linjer fra 2011 survey og 24 ROV_dyk uden 

bundprøver (hvide punkter) på Bøchers Grund. I den kystnære zone ses flyfoto der er benyttet til 

tolkning. 
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Figur 300 Sparker profil centrale del af Bøchers Grund som viser morænebund med glaciale 

stenholdige rygge  

 

 
Figur 301 Sidescan der viser moræne øst-vest gående moræneryg, substrattype 4. Range 75m 

bilag D1.Na14 punkt nr. Na14_F7 
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Figur 302 Sidescan der viser knækkede bundgarnspæle på bund af bølgeribbet sandbund og grus 

substrattype 2. Range 75m bilag D1.Na14 punkt nr. Na14_F1 

 

9.14.2 Substrattyper. 

Bøchers Grund består af morænebund (hovedsagelig substrattype 4 og 3) se sidescan 

eksemplerne Na14_E8, Na14_F3, Na14_F4, Na14_F5, Na14_F6, Na14_F7, Na14_F8, 

Na14_P1, Na14_P2, Na14_P3, Na14_P4, Na14_P5, Na14_P6, Na14_P7 og Na14_P8 

der kun er afbrudt af en kystnær strandzone med sand (substrattype 1B) ROV dyk 

Na14_E2, Na14_E4 og Na14_E6. Morænebunden er i den centrale zone karakteriseret 

ved tilstedeværelsen af glaciale rygge mede højt stenindhold (Figur 301). 

 

Substrattype 2 gruset og sandet bund er registreret i kystzonen og i det østligste område 

på grænsen til senglaciale bassin aflejringer Na14_F1, Na14_F2. 
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Figur 303 Bøchers Grund substrattypekort for detaljer se Bilag A6_Na14 

9.14.3 Naturtyper tilknyttet substrattyper 

I fase 2 området Bøchers Grund blev der gennemført 25 ROV dyk hvor 

substrattypeverifikationer blev gennemført, se Figur 304. På flere af de gennemførte ROV 

dyk blev der registreret mere end én substrattype, hvorfor der i alt på Bøchers Grund blev 

gennemført 39 substrattypeverifikationer. Fordelingen af naturtyper i relation til de 

identificerede substrattyper kan ses i Tabel 28. Der blev ikke udtaget HAPS bundprøver 

på Bøchers Grund.  
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Naturtyper Beskrivelse 
Antal 

lokaliteter
Dybde (m) 

Antal 
bundprøver

Dybde (m) 
bundprøvelokalitet 

1b Sand 3 3,5-14 -  

2 
Sand, grus, småsten og få 

større sten 
7 5 - 16 -  

3 Bestrøning 14 5-16 -  

4 Stenrev 15 5-14 -  

Tabel 28 Fordelingen af ROV verifikationer og bundfaunaprøver i de forskellige naturtyper i relation 

til de registrerede substrattyper på Bøchers Grund. 

 

 
Figur 304 Oversigtskort med sejllinier og verifikationslokaliteter i område Bøchers Grund. 

 

Sandet substrat (indeholdt i naturtype 1b) blev registreret i den mest kystnære del af 

Bøchers Grund, hvor sandet oftest blev forefundet med mindre bølgeribber, se Figur 305. 

I umiddelbar nærhed af dette sandede område blev gruset og småstenede områder 

(naturtype 2) observeret. Naturtype 2 blev desuden observeret i den yderste del af det 

undersøgte område.  

 

I den centrale del af Bøchers Grund blev der udelukkende registreret bestrøning af større 

sten (naturtype 3) eller deciderede stenrev (naturtype 4). Substratmæssigt er stenrev 

defineret som områder med 25 - 100 % dækning af større sten (>10 cm) og blev på flere 

lokaliteter registrerede med huledannende elementer. Desuden blev enkelte 

morænebundsformationer observeret på bl.a. punkt Na14_F4 og Na14_F5, som danner 
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egnet substrat for fasthæftet fauna og flora. Der blev registreret stenrev på 15 ud af 39 

substrattypeverifikationer i dybdeintervallet 5-14 meters dybde.  

 

 
Figur 305 Kort over naturtyper og verifikationslokaliteter i område Bøchers Grund. 

 

9.14.4 EU Habitatdirektiv naturtyper 1110, 1170, og 1180 
Området ligger meget kystnært med dybder variererende fra 5 til 15 m mod øst. 

Habitatdirektiv naturtypen 1170 stenrevet er blevet identificeret i dette område. 
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Figur 306. Kort over Habitatdirektiv naturtypen 1170 i området Bøchers Grund, for detaljer se bilag 

A7_Na14 

 

Stenrevet dominerer området med sandlinser i den mest kystnære del og groft sand og 

grussedimenter og nogle spredte sten i den østlige del af området (se Figur 306). 

9.14.5 Biologiske forhold 
Biologiske forhold knyttet til naturtype 1b 
Substratet på naturtypen er primært groft sandet uden større sten. De biologiske 
elementer på naturtypen blev meget begrænsede og inkluderede enkelte løstliggende 
blåmuslinger (Mytilus edulis), sandorme hobe (Arenicola marina) og kutlinger (Gobiidae 
sp.).  
 
Der blev ikke registreret fasthæftede makroalger på naturtypen. 
 

Biologiske forhold knyttet til naturtype 2 
Substratet på denne naturtype var groft sand og grus med enkelte sten. På naturtypen 
blev der endvidere registreret bundgarnspæle. Blåmuslinger blev registreret liggende på 
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sandbunden med en meget varierende dækningsgrad, men med op til 40 % dækning. På 
mindre sten og på bundgarnspæle blev der registreret fasthæftede individer af 
blåmuslinger som dækkede op til 100 % af det egnede substrat.  
 
På de få mindre sten kunne der registreres få fasthæftede individer af buskede rødalger 
som formentligt var af klotangs- eller ledtangsslægten. I punkt Na14_F8 blev der 
registreret et område med sammenhængende ålegræs (Zostera marina). I disse områder 
kunne der observeres en overordnet dækningsgrad på op til 50 % dækning af ålegræs. 
Dette område blev registreret i naturtypekortlægningsområdets nordøstlige del med en 
dybde af ca. syv meter og var derfor relativt tæt på land.  
 

Biologiske forhold knyttet til naturtype 3 
Substratet på naturtypen var gruset sand med op til 25 % større sten. På naturtypen blev 
der endvidere registreret enkelte bundgarnspæle, som gav et egnet substrat for 
fasthæftede dyr så som blåmuslinger (Mytilus edulis) og polypdyr (Hydrozoa sp.). 
Blåmuslinger dominerede naturtypen og kunne på sandbunden registreres med op til 50 
% dække mens der på egnet substrat kunne observeres 70-100 % dække. Enkelte steder 
blev der registreret fasthæftede individer af kællingehår (Desmarestia aculeata). 
 
Eneste registrerede fisk på naturtypen var kutling (Gobiidae sp.) 
 
På de større sten blev der registreret makroalger af ledtangsslægten med en 
dækningsgrad på op til 15 % af substratet. På de større sten blev der endvidere 
registreret gaffeltang (Furcellaria lumbricalis), der dannede egnet substrat for 
blåmuslinger og ledtang. På naturtypen blev fedtmøg (Ectocarpus sp.) observeret ved 
enkelte lejligheder. 
 

Biologiske forhold knyttet til naturtype 4 
Substratet på denne naturtype er fortrinsvis stenrev, som stedvist blev registreret med 
huledannende elementer. På alle større sten var der 70 – 100 % dækning af blåmuslinger 
(Mytilus edulis).  
 

Kutling blev observeret sammen med enkelte hundestejler (Gasterosteidae), samt 

fiskeyngel. På stensamlinger blev ålekvabbe (Zoarces viviparus) observeret. 

 

På de større sten blev forskellige makroalger, heriblandt buskede rødalger og gaffeltang 

(Furcellaria lumbricalis) observeret. Fedtmøg (Ectocarpus sp.) blev registreret sammen 

med kællingehår (Desmerestia aculeata). På flere lokaliteter blev der observeret lokale 

områder med blågrønalger (Cyanophyceae). 

 

Overordnet set, var naturtypekortlægningsområdet Bøchers Grund artsfattigt og de 

biologiske samfund indeholdt få men dominerende arter. Således blev blåmuslinger 

registreret på både sandbund og på større sten med op til 100% dækning af substratet. 

Forskellige fiskearter blev registreret på naturtypen, men flest af disse blev registreret på 

naturtype 3 og naturtype 4. Buskede rødalger, gaffeltang og kællingehår blev fundet som 

fastsiddende individer på større sten. Substratmæssigt er Bøchers Grund domineret af 
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stenede områder indeholdende naturtype 3 (bestrøning) og naturtype 4 (stenrev). Stenrev 

blev registreret i den centrale del af området, mens bestrøningsbund blev registreret på 

både lavere og dybere lokaliteter. Sandet substrat blev observeret helt tæt på land. Ved 

enkelte verifikationslokaliteter blev der observeret morænebund, som fungerede som 

egnet substrat for fasthæftet fauna og flora. 

9.14.6 EUNIS 
 

 
Figur 307 EUNIS klassificering af område Na14 Bøchers grund. For detaljer se bilag A9_Na14. 

 

Bøchers grund er placeret I Hjelm Bugt tæt på sydkysten af Møn, på vanddybder mellem 

5 og 15m. Hele områder er I den infralittorale biologiske zone og det Baltiske salinitets 

regime. Salinitets niveauet viser to distinkte regimer, hvoraf den kystnære og nordlige til 

nordøstlige del hører under det oligohaline salinitets niveau (4,5psu), medens det 

resterende område er domineret af det mesohaline salinitets niveau. Dette kunne skyldes 

ferskvandstilførsel fra kysten i den nordlige del af området. Hele området er placeret i den 

moderate energi niveau zone. 
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9.14.7 Andre observationer (vrag, trawl, kabler m.m) 
I Bøchers Grund surveområdet findes der i udpræget grad knækkede bundgarnspæle, der 

ligger spredt ud i hele området, som eksempel ses verifikationspunkt Na14_F1 (Figur 

302). Der blev registreret geologiske istids deformerede formationer på punkt Na14_F4 og 

F5. På flere lokaliteter blev der endvidere registreret parallelle stenfrie korridorer der blev 

afgrænset af egentlige huledannede stenrev. 

 

9.15 Fase 2 Na15 Adler Grund og Rønne Banke substrat- og naturtyper 

9.15.1 Områdebeskrivelse og databaggrund 
Området dækker et areal på ca. 320 km2 og er placeret omkring 20 km sydvest for Rønne 

på vanddybder mellem 12 og 35 m (Figur 308). 

 

Den geologiske opbygning er hovedsagelig morænebund over Mesozoisk prækvartær. I 

den nordøstlige del af undersøgelsesområdet er det glaciale dæklag ganske tyndt (Figur 

309). I den centrale del findes et system af glaciale rygge der meget vel kan være 

afsmeltnings årsrygge (Figur 311 og Figur 312), der fremstår som tydelige 

stenrevsdannelser.  I den sydlige del findes druknede sandede kystaflejringer (Figur 310 

og Figur 313) og i den vestlige dybere del findes sandede og grusede glaciale og 

postglaciale sand og grus.. Dette passer fint til udpegningsgrundlaget, som er sandbanker 

og rev. Der findes et råstofindvindingsområde i den sydlige del af området. 

 

Der findes et eksisterende sejllinje grid med sidescan og seismik foretaget af GEUS i 

1990’erne i digital format. Disse data er kun benyttet som baggrundsdata. 

 

Det sejlede grid er placeret med nordøst - sydvest linjeretning med en grid afstand på 200 

- 400m.  

 

Som det fremgår af km opgørelsen (Tabel 2) er der sejlet et linjenet på 942 km.  
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Figur 308 Dybdekort med angivelse af sejlede linjer fra 2011 survey, eksisterende 

indvindingsområder (grønne rammer) og 16 ROV_dyk uden bundprøver (sorte punkter) på Adler 

Grund og Rønne Banke.. 

 

 
Figur 309 Sparker profil Nord østlige del af Adler Grund og Rønne Banke. 
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  Figur 310 Sparker profil Syd østlige del af Adler Grund og Rønne Banke 

 
  Figur 311 Sparker profil Centrale del af Adler Grund og Rønne Banke 
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Figur 312 Sidescan der viser moræne øst-vest gående moræneryg, substrattype 4. Range 50m 

bilag D1.Na15 punkt nr. Na15_F2 

 

 
Figur 313 Sidescan der viser sandbund substrattype 1b. Range 36m bilag D1.Na15 punkt 

nr.Na15_10 
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9.15.2 Substrattyper. 

Rønne Banke området er i den østlige og centrale del domineret af moræne bund stedvis 

med asymetriske rygge som består af substrat type 4 og 3. D1_Na15_01, D1_Na15_06, 

D1_Na15_09, D1_Na15_11, D1_Na15_F2, D1_Na15_F3, D1_Na15_F4, D1_Na15_F5, 

D1_Na15_eks5 og D1_Na15_eks6. I den vestlige dybere del findes der en blanding 

mellem substrattype 2 gruset hovedsagelig glacial bund og substrattype 1b sand der ofte 

findes sporadisk med bølgeribber D1_Na15_02, D1_Na15_03 D1_Na15_04 og endelig 

findes der i den sydøstlige del et mindre område, som er den vestligste del af det 

velkendte østlige sand akkumulationsflak (Substrattype 1b) på Rønne Banke 

D1_Na15_10 og D1_Na15_12. 

 

 

 
Figur 314 Rønne Banke og Adler Grund substrattypekort for detaljer se Bilag A6_Na15 
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9.15.3 Naturtyper tilknyttet substrattyper 

I fase 2 området Adler Grund og Rønne Banke blev der gennemført 17 ROV dyk hvor 

substrattype verifikationer blev gennemført, se. Figur 315. På flere af de gennemførte 

ROV dyk blev der registreret mere end én substrattype, hvorfor der i alt på Adler Grund og 

Rønne Banke blev gennemført 28 substrattypeverifikationer. Fordelingen af naturtyper i 

relation til de identificerede substrattyper kan ses i Tabel 29. Der blev ikke udtaget HAPS 

bundprøver på Adler Grund og Rønne Banke.  

 

Naturtyper Beskrivelse 
Antal 

lokaliteter
Dybde (m) 

Antal 
bundprøver

Dybde (m) 
bundprøvelokalitet 

1b Sand 6 16 - 27 -  

2 
Sand, grus, småsten og få 

større sten 
5 16 - 27 -  

3 Bestrøning 10 18-32 -  

4 Stenrev 10 14-32 -  

Tabel 29 Fordelingen af ROV verifikationer og bundfaunaprøver i de forskellige naturtyper i relation 

til de registrerede substrattyper på Adler Grund og Rønne Banke. 

 

 
Figur 315 Oversigtskort med sejllinier og verifikationslokaliteter i område Adler Grund og Rønne 

Banke. 

 

Sandet og gruset substrat relateret til naturtyperne 1b og 2 blev registreret i den vestlige 

og nordlige del af fase 2 området, hvor naturtyperne var dominerende (se Figur 316). I 

dette område blev disse to naturtype registreret meget patchy fordelt med enklte indslag 
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af større sten. Derudover blev der observeret et afgrænset område i det sydøstlige hjørne 

af Adler Grund og Rønne Banke, som udelukkende bestod af naturtype 1b omkranset af 

lettere gruset substrat. 

 

Den centrale og østlige del af naturkorlægningsområdet er domineret af morænebund 

med stenbestrøning (naturtype 3) og regulære stenrev (naturtype 4) med enkelte 

undtagelser, som bestod af mere sandet bundmateriale. Substratmæssigt defineres 

stenrev som områder med 25 - 100 % dækning af større sten (>10 cm), som på Adler 

Grund og Rønne Banke typisk var flotte, og blev ved flere lokaliteter registreret med 

huledannende elementer. Der blev registreret stenrev på 20 ud af 31 

substrattypeverifikationer i dybdeintervallet 14-34 meters dybde.  

 

 
Figur 316 Kort over naturtyper og verifikationslokaliteter i område Adler Grund og Rønne Banke. 

 

9.15.4 EU Habitatdirektiv naturtyper 1110, 1170, og 1180 
Den østlige del af Adler Grund består hovedsageligt af stenrev, der dominerer den 

lavvandede del af området (Habitatdirektiv naturtype 1170). Desuden er to sandbanker 

afgrænset (Habitatdirektiv naturtype 1110). 
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Figur 317. Kort over Habitatdirektiv naturtyperne 1170 og 1110 i området Adler Grund, for detaljer 

se bilag A7_Na15 

 

To sandbanker er afgrænset i dette område; en i den sydøstlige del, som består 

hovedsageligt af sand og den anden er placeret mellem stenrevene (se Figur 317). 

Førstnævnte ligger på en vanddybde på 17 m og flader ud på 21 m og sidstnævnte, som 

er mindre i størrelse, findes på en vanddybde mellem 20 og 22 m. 

 

Stenrevsstrukturen dækker en stor del af det centrale og østlige Adler Grund. Mængden 

af stenrev aftager gradvist mod vest, som vanddybden stiger. Revene er dækket af groft 

sand, grus og sand. 

 

9.15.5 Biologiske forhold 
Biologiske forhold knyttet til naturtype 1b 
Substratet på denne substrattype er fast sand typisk med markante bølgeribber og kun 
ganske få sten. Naturtypen var meget artsfattig og de registrerede dyr var associeret med 
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sandbunden. I de til tider markante strømribber blev der således registreret løstliggende 
blåmuslinger (Mytilus edulis), som lokalt havde en dækningsgrad på op til 10 % af 
havbunden. Hvor større eller mindre sten blev observeret, var disse tillige tilgroet med 
blåmuslinger.  
 

På sandbunden blev der observeret pungrejer (Mysis sp.) og en del kutlinger (Gobiidae 

sp.). Derudover blev der registreret skrubber (Platichthys flesus). 

 

Der blev ikke registreret vegetation på substrattypen.  
 

Biologiske forhold knyttet til naturtype 2 
På naturtype 2 er substratet sandet, gruset med få større sten. De biologiske samfund på 
denne naturtype var typisk associeret med de få større sten på naturtypen. På sand- og 
grusbund blev der dog registreret enkelte løstliggende blåmuslinger (Mytilus edulis), som 
blev observeret med lav dækningsgrad. På mindre sten blev blåmuslinger registreret med 
næsten 100 % dækning af substratet.  
 
Kutlinger (Gobiidae sp.) blev registreret ved både grus- og stenbund.  
 
Der blev ikke registreret vegetation på naturtypen. 
 

Biologiske forhold knyttet til naturtype 3 
Naturtype 3 var substratmæssigt karakteriseret af områder med stenbestrøning med 
varierende mængder sand og grus. De biologiske samfund på naturtypen var således 
også typisk associeret med de større sten på naturtypen. Her dominerede blåmuslinger 
(Mytilus edulis) med dækningsgrader på mellem 70 og 100 % af substratet.   
 

Mellem de større sten, blev skrubber (Platichthys  flesus)  og torsk (Gadus morhua) 

observeret.  
 

Biologiske forhold knyttet til naturtype 4 

Substratmæssigt indeholdt naturtype 4 stenede områder med mellem 25 og 100 % 

dækning af større sten. Flere af disse stenrev var huledannende, og der blev på en 

lokalitet registreret et skibsvrag. De biologiske samfund registeret her var således også 

primært associeret til de større sten. På disse sten kunne man observere en op til 100 % 

dækning af blåmuslinger (Mytilus edulis), og denne art var således den absolut 

dominerende art på naturtypen. Derudover blev der registreret flere forskellige fiskearter 

på naturtype 4 på Adler Grund og Rønne Banke. Flere torsk (Gadus morhua) og skrubber 

(Platichthys flesus) blev registreret, men enkelte individer af ål (Anguilla anguilla) og sild 

(Clupea harengus) blev også observeret. På en enkel lokalitet (Na15_F5) blev der 

registreret en stime af fiskeyngel. Kutling (Gobiidae sp.) blev observeret flere steder.  
 
På verifikationslokaliteterne med lavest vanddybde blev der registreret buskede rødalger 
(f.eks. fra klo- eller ledtangsslægterne) og enkelte individer af sukkertang (Laminaria 
saccharina). 
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Opsummerende kan det nævnes at de biologiske samfund for alle naturtyper, undtagen 

naturtype 4, var artsfattige med få men meget dominerende arter. Blåmuslinger var 

dominerende på alle naturtyper og havde typisk et 100 % dække på sten og andre 

objekter. På naturtype 3 og 4 blev der desuden registreret en række fiskearter, som ikke 

optrådte på de andre naturtyper. Der blev kun registreret vegetation på naturtype 4, og 

her blev kun enkelte eksemplarer observeret. Udbredelsesmæssigt, dominerede stenrev 

(naturtype 4) og stenbestrøning (naturtype 3) i den centrale del af 

naturtypekortlægningsområdet, mens grusede områder med få større sten blev 

observeret spredt i området. Sandområder (naturtype 1b) blev registreret på enkelte 

delområder i den sydlige del og den vestlige del af fase 2 området.  

9.15.6 EUNIS 
 

 
Figur 318 EUNIS klassificering af område Na15 Adler Grund. For detaljer se bilag A9_Na15. 

 

Adler Grund er placeret i den sydlige del af Østersøen sydvest for Bornholm. Det er i 

Østersø salinitets regimet. Hele området er inden for det mesohaline salinitets niveau. 

Dybden varier fra omkring 13 m i den østlige stenrevs del til omkring 35m i den vestlige 

del ud mod Arkona Bassinet, hvor havbunden består mest af sand og grovere sedimenter. 
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Dybdevariationen giver ophav til at de biologiske zoner skifter fra infralittoral i den 

lavvandede østlige del, til dyb circalittoral i den vestlige del af området. Området er meget 

dynamisk med høj bund energi niveau, som dominerer hele Adler Grund området. 

9.15.7 Andre observationer (vrag, trawl, kabler m.m)  
Sidescan undersøgelsen afslørede eksistensen af et metal vrag i en ret dårlig forfatning 

(Figur 319) som også er registreret på søkortet Bilag A8_Na15. Desuden findes der 

sporadiske spor på havbunden relateret til trawling eller andre bundberøringer. 

 

På verifikationslokaliteten Na15_F4 blev der registreret et sammenfaldet jernvrag som 

vurderes som værende mindst 45 meter langt. På positionen er der registreret et vrag, og 

via vraguiden.dk kan det læses, at der er tale om et ca. 70 meter langt vrag af den græske 

damper Katharina Peppa, som sank i 1938.  

 

 
Figur 319 Sidescan (Range 75m) der viser vrag på stenet bund substrattype 3 og 4 verifikations 

punkt Na15_F4. 

 

9.16 Fase 2 Na16 Davids banke substrat- og naturtyper 

9.16.1 Områdebeskrivelse og databaggrund 

Området dækker et areal på ca. 9 km2 og er placeret omkring 10 km nordvest for 

Hammershus på Bornholm på vanddybder mellem 15 og 50 m (Figur 320). 
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Den geologiske opbygning er hovedsagelig prækvartær grundfjeld og morænebund langs 

randen (Figur 321 og Figur 322). Dette passer fint til udpegningsgrundlaget, som er rev. 

Sejllinjerne er placeret med nordvest - sydøst linjeretning med en grid afstand på 200 - 

400m og krydslinjer med en afstand af omkring 2 km.  

 

Som det fremgår af kilometer opgørelsen (Tabel 2) er der sejlet et linjenet på 35 km.  

Orbicon har gennemført 13 ROV dyk uden bundprøver. 

 
Figur 320 Dybdekort med angivelse af sejlede linjer fra 2011 survey og 13 ROV_dyk uden 

bundprøver (sorte punkter) ved Davids banke. 
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Figur 321 Sparker tværprofil syd Davids banke består af grundfjeld som på dybere vand omkranses 

af glaciale og postglaciale sedimenter. 
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Figur 322 Sidescan i grundfjeldsområde (substrat type 4) ved Davids banke. Range 100m. For 

detaljer se Bilag D1.Na16 

9.16.2 Substrattyper. 

Den centrale lavvandede del af Davidsbanke består hovedsagelig af granit som 

klassificeres som hård bund substrattype 4 der ses på kortbilag A6_Na_16 og 

dykpunkterne Na16_09, Na16_10, Na16_F1, Na16_F2. Langs randen af banken er der 

identificeret morænebund og sandbund der klassificeres som substrattyperne 3, 2 og 1b 

illustreret på punktdyk Na16_01, Na16_03, Na16_04 og Na16_F3, medens det dybeste 

nordøstlige område er dækket af blød bund i form af Holocæn finkornet sand til silt 

substrattype 1a som ses på punktdyk Na16_02. 
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Figur 323 Davids banke substrattypekort for detaljer se Bilag A6_Na16 

 

9.16.3 Naturtyper tilknyttet substrattyper 

I fase 2 området Davids Banke blev der gennemført 13 ROV dyk hvor substrattype 

verifikationer blev gennemført, se Figur 324. På flere af de gennemførte ROV dyk blev der 

registreret mere end én substrattype, hvorfor der i alt på Davids Banke blev gennemført 

19 substrattypeverifikationer. Fordelingen af naturtyper i relation til de identificerede 

substrattyper kan ses i Tabel 30. Der blev ikke udtaget HAPS bundprøver på Davids 

Banke.  
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Naturtyper Beskrivelse 
Antal 

lokaliteter
Dybde (m) 

Antal 
bundprøver

Dybde (m) 
bundprøvelokalitet 

1a Siltet sand 1 47 -  

1b Sand 4 39 - 40 -  

2 
Sand, grus, småsten og få 

større sten 
2 39-45 -  

3 Bestrøning 5 22-39 -  

4 Stenrev 7 20-41 -  

Tabel 30 Fordelingen af ROV verifikationer og bundfaunaprøver i de forskellige naturtyper i relation 

til de registrerede substrattyper på Davids Banke. 

 

 
Figur 324 Oversigtskort med sejllinier og verifikationslokaliteter i område Davids Banke. 

 

På Davids Banke blev naturtyper, der indeholdt sandet substrat (naturtype 1b) observeret 

i den østlige del af området. Naturtyper med mere gruset substrat (naturtype 2) blev 

registreret langs den østlige og vestlige del af fase 2 området.  

 

Fase 2 området indeholdt i høj grad naturtyper, der indeholdt større sten eller mesozoisk 

grønsand eller grønsandskalk, som især blev registreret i den centrale del af området. 

Naturtype 4 dækkede den centrale del af naturtypekortlægningsområdet med undtagelse 

af enkelte delområder, hvor naturtype 3 blev registreret, se Figur 325 Substratmæssigt er 

naturtype 4 stenrev områder med 25 - 100 % dækning af større sten (>10 cm) og 

indeholder på Davids Banke tillige områder med mesozoisk grønsand eller 



Marin råstof- og naturtypekortlægning i Kattegat, Storebæltsregionen og vestlige Østersø, 2011 

 

396 

 

grønsandskalk. De registrerede stenrev er flere steder huledannende. Naturtype 4 blev 

registreret på 7 ud af 19 verifikationslokaliteter i dybdeintervallet 20 – 41 meters dybde. 

 

 
Figur 325 Kort over naturtyper og verifikationslokaliteter i område Davids Banke. 

 

9.16.4 EU Habitatdirektiv naturtyper 1110, 1170, og 1180 
Davids Grund er kendetegnet som et lavvandet mofologisk flakområde med en minimums 

vanddybde på 10m i den centrale del, der skråner stejlt  til 40m vanddybde. Den centrale 

del af området har en habitattype 1170, et stenrev. 
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Figur 326. Kort over Habitatdirektiv naturtypen 1170 i området Davids Banke, for detaljer se bilag 

A7_Na16 

 

Stenrevet er orienteret NS og dækker den mest lavvandede del af området (se Figur 326). 

Revet er omgivet af sand og mudder i de dybere dele af området. 

 

9.16.5 Biologiske forhold 
Biologiske forhold knyttet til naturtype 1a 
Substratet på denne naturtype er siltet sand uden større sten. Biologisk set var naturtypen 
meget artsfattig og de eneste tegn på faunal aktivitet på naturtypen, var sandormehobe 
(Arenicola marina) og enkelte tomme muslingeskaller. 
 
Der blev ikke registreret flora på denne naturtype. 
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Biologiske forhold knyttet til naturtype 1b 
På denne naturtype er substratet groft sandet uden større sten. På naturtypen blev 
ganske få dyr registreret, og disse dyr var alle associeret med den fine men faste 
sandbund. På sandbunden blev der registreret op til 15 % dække af blåmuslinger (Mytilus 
edulis). Indikationer på infaunal aktivitet kunne ses som sandormehobe (Arenicola marina) 
og enkelte tomme skaller på sandbunden.  
 
Af fisk blev der registreret enkelte kutlinger (Gobiidae sp.). Der blev ikke registreret flora 
på denne naturtype. 
 

Biologiske forhold knyttet til naturtype 2 
Denne naturtype indeholder grus, mindre sten og op til 10 % større sten. Biologisk set et 
meget artsfattigt område hvor hydroider (Hydrozoa sp.) blev observeret som sammen 
med blåmuslinger (Mytilus edulis) var eneste faunale element i relation til de registrerede 
sten. Sidstnævnte dækkede op til 10 % af de større sten. Desuden blev enkelte kutlinger 
(Gobiidae sp.) og pungrejer (Mysis sp.) registreret.  
 
Der blev ikke registreret vegetation på naturtypen 
 

Biologiske forhold knyttet til naturtype 3 

Substratet på naturtype 3 er fortrinsvis gruset med mindre og større sten med en 

dækningsgrad på op til 25 % af havbunden. På de større sten blev der registreret 

fasthæftede blåmuslinger (Mytilus edulis) og hydroider (Hydrozoa sp.). Blåmuslinger blev 

kun registreret med lav dækningsgrad, mens hydroiderne blev observeret som et 

dominerende faunalt element.  

 

Pungrejer (Mysis sp.) blev registreret flere gange på naturtypen. Der blev ikke registreret 

fasthæftede makroalger på naturtypen.  

 

Biologiske forhold knyttet til naturtype 4 
Substratet på denne naturtype består af adskilte områder med bestrøning af større sten 
(op til 25% dækning) og stensamlinger med op til 100 % dækning af større sten. På både 
større og mindre sten var blåmuslinger absolut dominerende og dækkede typisk 70-100 % 
af substratet. Dette var specielt observeret på lavere beliggende verifikationslokaliteter 
(ned til ca. 25 meter). På sten blev der derudover observeret hydroider (Hydrozoa sp.). 
 
På enkelte større sten blev der registreret dyriske svampe (Porifera sp.). 
 
Af makroalger blev der observeret flere fasthæftede individer af sukkertang (Laminaria 
saccharina). Derudover blev der registreret et jævnt dække af buskede rødalger på større 
sten og mesozoisk grønsand. Røde kalkalger blev registreret et enkelt sted og var delvist 
tildækket af blåmuslingedække.  
 
Opsummerende kan det nævnes, at de registrerede naturtyper på Davids Banke alle var 
relativt artsfattige. Blåmuslinger var altdominerende, hvor større sten blev registreret og 
dækkede her typisk 70-100 % af substratet. Blåmuslinger blev dog kun registreret ned til 
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ca. 30 meters dybde. Kun få makroalger blev registreret på Davids Banke og her var de 
overvejende associeret til naturtype 4. Naturtype 4 var dominerende på Davids Banke, og 
dækkede den centrale del af området med kun få undtagelser. Substratmæssigt bestod 
denne naturtype af mesozoisk grundfjeld og større sten, mens stenbesrtøning (indeholdt i 
naturtype 3) og sandet, siltet og gruset substrat (indeholdt i naturtype 1a, 1b og 2) blev 
registreret spredt i randområdet.  

9.16.6 EUNIS 
 

 
Figur 327 EUNIS klassificering af områd Na16 Davids Banke. For detaljer se bilag A9_Na16. 

 

Davids Banke er lokaliseret nord for Bornholm. Østersømodellen er benyttet til at 

forudsige miljøparametrene, som er benyttet til EUNIS klassifikationen. Stenrevet er 

orienteret nord-syd med vanddybder på mellem 8 og 30m, hvor området falder inden for 

den circalittorale biologiske zone. Uden for revet falder vanddybden hurtigt til over 50m. 

Der er observeret dynd i den østlige del af området og sand og grovere sedimenter i den 
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vestlige og sydlige del af området. Davids Banke er i det mesohaline salinitets regime i 

Østersøen. Desuden er området præget af et højt havbunds energi niveau.  

9.16.7 Andre observationer (vrag, trawl, kabler m.m) 
Der er ikke observeret nogen menneskelige aktiviteter på havbunden i Davidsbanke 

området. 

 

9.17 Fase 2 Na17 Bakkebrædt og Bakkegrund substrat- og naturtyper 

9.17.1 Områdebeskrivelse og databaggrund 

Området dækker et areal på ca. 3 km2 og er placeret omkring 10 km syd for Bornholm på 

vanddybder mellem 5 og 20 m (Figur 328). 

Den geologiske opbygning er hovedsagelig morænebund, med områder hvor Mesozoiske 

Bavnodde Grønsand kommer igennem (Figur 329 og Figur 330). Dette passer fint til 

udpegningsgrundlaget, som er rev. Der er ikke andre bindinger i området. 

Der findes få sejllinje med sidescan og seismik foretaget af GEUS i 1980’erne i analog 

format. Disse data kan kun benyttes som baggrundsdata. 

 

Det sejlede grid er placeret med nordvest - sydøst linjeretning med en grid afstand på 

100m og krydslinjer med en afstand af omkring 1 km.  

 

Som det fremgår af kilometer opgørelsen (Tabel 2) er der udlagt et linjenet på 39 km.  
 

Figur 328 Dybdekort med angivelse af sejlede linjer fra 2011 survey og 12 ROV_dyk uden 

bundprøver (sorte punkter) ved Bakkebræt. 
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Figur 329 Sparker tværprofil sydlige del af Bakkebrædt. Bakkebrædt består af Bavnodde grønsand 

som på dybere vand omkranses af glaciale og postglaciale sedimenter. 

 

 
Figur 330 Sidescan i Bavnodde grønsands område. Range 100m. Og chirp profil. Hovedsagelig 

substrattype 4. For detaljer se Bilag D1.Na17. 
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9.17.2 Substrattyper. 

Den centrale lavvandede del af Bakkebrædt består hovedsagelig af Bavnodde Grønsand 

der er blottet på havbunden og som klassificeres som hård bund substrattype 4 og 3 der 

ses på kortbilag A6_Na_17 og dykpunkterne Na17_04, Na17_05, Na17_08, Na17_09, 

Na17_F1, Na17_F2 og Na17_F3. Pletvist er Bavnodde Grønsand overlejret af glaciale 

grusede og holocæne sandede sedimenter, som hovedsagelig klassificeres som 

substrattype 2 og i nordøstligste hjørne som 1B der ses på punktdyk Na17_03, Na17_06 

Na17_F2.  

 

 
Figur 331 Bakkebrædt  substrattypekort for detaljer se Bilag A6_Na17 

 

9.17.3 Naturtyper tilknyttet substrattyper 

I fase 2 området Bakkebrædt og Bakkegrund blev der gennemført 12 ROV dyk, hvor 

substrattype verifikationer blev gennemført. På flere af de gennemførte ROV dyk blev der 

registreret mere end én substrattype, hvorfor der i alt på Bakkebrædt og Bakkegrund blev 

foretaget 15 substrattypeverifikationer, se Figur 332. Fordelingen af naturtyper i relation til 

de identificerede substrattyper kan ses i Tabel 31. Der blev ikke udtaget bundprøver i 

dette område pga. det stenede substrat. 
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Naturtyper Beskrivelse 
Antal 

lokaliteter
Dybde (m) 

Antal 
bundprøver

Dybde (m) 
bundprøvelokalitet 

1b Sand 2 11-16 -  

2 Sand, grus og småsten 3 9,5-14 -  

3 Bestrøning 2 15-17,5 -  

4 Stenrev  8 7 – 9,5 -  

Tabel 31 Fordelingen af ROV verifikationer og bundfaunaprøver i de forskellige naturtyper i relation 

til de registrerede substrattyper på Bakkebrædt og Bakkegrund. 

 

 
Figur 332 Oversigtskort med sejllinier og verifikationslokaliteter i område Bakkebrædt og 

Bakkegrund. 

 

Fase 2 området Bakkebrædt og Bakkegrund indeholder kun få og afgrænsedede områder 

med sandet (naturtype 1b) og gruset substrat med mindre sten (naturtype 2), som primært 

blev observeret i den nordlige og østlige del af naturtypekortlægningsområdet, se Figur 

333. 

 

Området bestod således overvejende af naturtyper der indeholdt bestrøning af større sten 

(naturtype 3) eller heldækkende mesozoisk grønsand eller grønsandskalk (Naturtype 4) 

hvor der også blev registreret større sten.  

 

Flere ROV verifikationer blev gennemført på lokaliteter, der ud fra sidescanmosaikken var 

udpeget som værende overgange mellem forskellige typer af substrat, hvor både groft 
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sand (type 1b) og egentlige stenrev kan optræde på samme naturtype (naturtype 1b og 

4), f.eks. verifikationslokaliteten Na17_F1.  

 

Naturtypekortlægningsområdet Bakkebrædt og Bakkegrund var overordnet set meget 

lavvandet og verifikationerne blev gennemført i dybdeintervallet 7 – 17,5 meters dybde.  

 

 

 
Figur 333 Kort over naturtyper og verifikationslokaliteter i område Bakkebrædt og Bakkegrund. 
 

9.17.4 EU Habitatdirektiv naturtyper 1110, 1170, og 1180 
Området Bakkebrædt og Bakkegrund ligger syd for Bornholm og består hovedsageligt af 

habitattype 1170 (stenrev), som dækker store dele af den centrale del af området, hvor 

vanddybden er ca. 6 – 10 m. Desuden findes en sandbanke i den østlige del. 
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Figur 334. Kort over Habitatdirektiv naturtyperne 1170 og 1110 i området Bakkebrædt og 

Bakkegrund, for detaljer se bilag A7_Na17 
 

Et naturtype 1110 sandbanke område  er afgrænset i den østligste del af området (se 

Figur 334) på en vanddybde af 12 m, der gradvist øges til ca. 14 m, hvor banken flader 

ud. 

 

Stenrevet består af klipper og store sten med nogle mellemliggende spredte sten og groft 

sand. Revet er omgivet af grus, groft sand og nogle spredte store sten. 
 

9.17.5 Biologiske forhold 
Biologiske forhold knyttet til naturtype 1b 

Substratet på denne naturtype bestod af groft sand med enkelte større og mindre sten og 

naturtypen var overordnet set meget artsfattig. Dominerende dyr på denne naturtype var 

blåmusling (Mytilus edulis) som blev observeret både på sandbunden i bunden af 

sandribber og som fastsiddende individer på de registrerede sten. Oftest dækkede 

blåmuslingerne 100 % af de registrerede større sten. Der blev registreret en enkel torsk 

(Gadus morhua) og enkelte kutlinger (Gobiidae sp.). Der blev registreret enkelte buskede 

rødalger sammen med røde kalkskorper på de enkelte større sten i området. 
 

Biologiske forhold knyttet til naturtype 2 
Substratet på denne naturtype er groft sandet og gruset med enkelte større sten og den 
registrerede fauna på naturtypen blev således observeret enten på sandbunden eller 
associeret med de op til 10 % større sten. Overordnet set var naturtypen meget artsfattig 
og blev domineret enkelte arter. Således blev blåmuslinger (Mytilus edulis) både 
observeret på sandbunden, hvor de blev forefundet i bunden af sandribber og tillige 
registreret på større sten, hvor dækningsprocenten typisk var 70 - 100%.  
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Af fisk blev der registreret kutling (Gobiidae sp.) og enkelte fladfisk, heriblandt skrubbe 
(Platichthys flesus). Der blev kun registreret løstliggende makroalger på naturtypen. 

 

Biologiske forhold knyttet til naturtype 3 

På naturtype 3 var de registrerede biologiske elementer typisk associeret med den op til 

20 % bestrøning af større sten, der blev observeret på fast sandbund med kun lidt grus.  

Blåmuslinger (Mytilus edulis) var altdominerende på naturtypen og dækkede op til 100 % 

af de registrerede større sten, men kun få individer blev registreret løstliggende på 

sandbunden. På stenene blev der endvidere registreret enkelte individer af rurer (Balanus 

sp.) 

 

Kutlinger (Gobiidae sp.) og enkelte pungrejer (Mysidae sp.) blev registreret på 

sandbunden og i nærhed af større sten, mens en enkel torsk (Gadus morhua) blev 

registreret ved en stensamling. Der blev ikke registreret flora på naturtypen. 

 

Biologiske forhold knyttet til naturtype 4 

På denne naturtype blev der registreret heldækkende mesozoiske formationer samt større 

sten med en dækning på mere end 25 % af bunden og som flere steder var som 

huledannende stenrev. Blåmuslinger (Mytilus edulis) var dominerende på denne naturtype 

og dækkede typisk 80-100 % af det egnede substrat.  
 
Det blev registreret flere skrubber (Platichthys flesus) på naturtypen. På enkelte 
verifikationslokaliteter (Na17_08 og Na17_F3) blev der observeret fisk som muligvis kan 
være sortkutling (Gobius niger) eller sortmundet kutling (Neogobius melanostomus). 
 
Af makroalger blev der registreret buskede rødalger med op til 10 % dækning af det 
egnede substrat. Enkelte steder blev der tillige registreret røde kalkskorper. 
 
Opsummerende kan det nævnes, at naturtyperne registreret på Bakkebrædt og 
Bakkegrund var artsfattige, og at blåmuslinger var absolut dominerende art i fase 2 
området. Stenrev og stenbestrøning blev registreret som dominerende substrat i den 
centrale del af fase 2 området. Her blev verificeret mesozoiske formationer som stedvist 
var heldækkende. I den østlige del af området, var substratet mere sandet (naturtype 1b) 
og gruset (naturtype 2) og indeholdt færre større sten (< 10 %). 
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9.17.6 EUNIS 
 

 
Figur 335 EUNIS klassificering af område Na17 Bakkebrædt. For detaljer se bilag A9_Na17. 

 

Bakkebrædt er lokaliseret syd for Bornholm. Østersømodellen er benyttet i dette område 

til at forudsige miljøparametrene, som er benyttet til EUNIS klassifikationen. De 

lavvandede områder i den centrale del af Bakkebrædt er på vanddybder mellem 6 og 

20m. Sandsten og sten dominerer havbunden i den centrale og vestlige del af området, 

blandet med sandede partier. Området er i det mesohaline salinitets regime og den 

infralittorale biologiske zone. Havbunden på Bakkebrædt er udsat for et højt energi 

niveau. 

 

9.17.7 Andre observationer (vrag, trawl, kabler m.m) 
Der er ikke observeret nogen menneskelige aktiviteter på havbunden i Davidsbanke 

området. 

9.18 Fase 2 Na18 Ertholmene (marin del) substrat- og naturtyper 

9.18.1 Områdebeskrivelse og databaggrund 
Området dækker et areal på ca. 13 km2 og er placeret omkring 10 km nord for Bornholm 

på vanddybder mellem 2 og 70 m (Figur 336). 
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Den geologiske opbygning af Ertholmene er hovedsagelig Prækambrisk granit grundfjeld 

(Figur 338) som på vanddybder over 30 – 40m overlejres af glaciale sedimenter eller 

Holocæn sand og endelig på vanddybder over 60 – 70m ændrekarakter til at være dækket 

af finkornet sand til siltet Holocæn blødbund (Figur 337). Dette passer fint til 

udpegningsgrundlaget, som er rev og klippe ved kyst. Der er ikke andre bindinger i 

området. 

 

Sejllinjerne er placeret med nordvest - sydøst linjeretning med en grid afstand på omkring 

1 km. Som det fremgår af km opgørelsen (Tabel 2) er der sejlet et linjenet på 22 km. 

Orbicon har gennemført 15 ROV_dyk uden bundprøver. 

 

 

 
Figur 336 Dybdekort med angivelse af sejlede linjer fra 2011 survey og 15 ROV_dyk uden 

bundprøver (sorte punkter) ved Ertholmene. 
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Figur 337 Sparker tværprofil syd for Ertholmene. Ertholmene består af grundfjeld som på dybere 

vand omkranses af glaciale og postglaciale sedimenter. 

 

 
Figur 338 Sidescan i grundfjeldsområde ved Ertholmene (substrattype 4). Range 75m. For detaljer 

se Bilag D1.Na18. 

9.18.2 Substrattyper 

Den centrale lavvandede del af Ertholmene består hovedsagelig af granit som 

klassificeres som hård bund substrattype 4 og i få tilfælde substrattype 3 der ses på 

kortbilag A6_Na_18 og dykpunkterne Na18_F4, Na18_P1, Na18_P2, Na18_P4, 

Na18_P5, Na18_P9. På vanddybder over ca. 30 m er granit grundfjeldet overlejret af 

glaciale grusede og holocæne sandede sedimenter som hovedsagelig klassificeres som 
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substrattype 2 der ses på punktdyk Na18_F2, Na18_P11 Na18_P6 Na18_P7 og i få 

tilfælde som substrattype 1B ser ses på Na18_F3, Na18_P8 og Na18_P10. 

På vanddybder over ca. 70 m overtager bassin aflejringerne der fremstår som finkornet 

sand til organisk rigt silt der klassificeres som substrattype 1a.    

 

 
Figur 339 Ertholmene substrattypekort for detaljer se Bilag A6_Na18 

 

9.18.3 Naturtyper tilknyttet substrattyper 

I fase 2 området Ertholmene blev der gennemført i alt 15 ROV dyk hvor verifikationer 

substrattype verifikationer blev gennemført, se Figur 340. På flere af de gennemførte ROV 

dyk blev der registreret mere end én substrattype, hvorfor der i alt på Ertholmene blev 

gennemført 17 substrattypeverifikationer. Der blev ikke udtaget bundprøver i dette fase 2 

område. Fordelingen af naturtyper i relation til de identificerede substrattyper kan ses i 

Tabel 32. 
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Naturtyper Beskrivelse 
Antal 

lokaliteter
Dybde (m) 

Antal 
bundprøver

Dybde (m) 
bundprøvelokalitet 

1b Sand 4 32 – 76 -  

2 Sand, grus og småsten 4 39 - 80 -  

3 Bestrøning 3 26 - 32 -  

4 Stenrev  6 15 - 53 -  

Tabel 32 Fordelingen af ROV verifikationer og bundfaunaprøver i de forskellige naturtyper i relation 

til de registrerede substrattyper på Ertholmene. 

 

 
Figur 340 Oversigtskort med sejllinier og verifikationslokaliteter i område Ertholmene. 

 

Fase 2 området Ertholmene indeholder forskellige naturtyper der substratmæssigt varierer 

mellem fast sand (Naturtype 1b) og egentlige huledannende stenrev samt grundfjeld 

(naturtype 4), se Figur 341. Øst for Ertholmene er der ud fra sidescanmosaikken 

registreret siltet sand. 

 

På dybt vand blev der typisk registreret sandet (naturtype 1b) og gruset substrat 

(naturtype 2), mens der tæt på land blev registreret bestrøning (naturtype 3) og stenrev 

(naturtype 4) samt grundfjeld (ligeledes naturtype 4). På flere af disse stenrevslokaliteter 

blev der registreret huledannende stenrev som typisk var en del af, eller blev identificeret i 

umiddelbar nærhed af grundfjeldet. Stenene der udgjorde disse huledannende elementer 

var store og havde typisk dimensioner på over 2 meter i diameter, f.eks. 

verifikationslokalitet Na_18_P1. Stenrev blev registreret i dybdeintervallet 15 – 53 meter. 
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I overgangsområderne mellem stenrev og grundfjeld blev der typisk registreret en 

decideret stenbestrøning på den faste sandbund. Her blev større sten (>10 cm) registreret 

med en dækning på op til 25 % af den samlede havbund.  

 

 

 
Figur 341 Kort over naturtyper og verifikationslokaliteter i område Ertholmene. 
 

9.18.4 EU Habitatdirektiv naturtyper 1110, 1170, og 1180 
Ertholmene ligger ca. 20km Gudhjem på Bornholm. Den lavvandede del omkring øen er 

meget stenet, hvor natutrype 1170 stenrevsdannelser er identificeret. Stenrevet 

vanddybde varierer meget og revet skråner stejlt til 50m (se Figur 342). Stenrevet er 

omgivet af groft sand og grus med nogle spredte sten og på dybere dele mudder 
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Figur 342. Kort over Habitatdirektiv naturtypen 1170 i området ertholmene, for detaljer se bilag 

A7_Na18 

 

9.18.5 Biologiske forhold 
Biologiske forhold knyttet til naturtype 1b 

Substratet på denne naturtype bestod af groft sand med enkelte større og mindre sten og 

naturtypen var overordnet set meget artsfattig. Den eneste epifauna på denne naturtype 

var associeret med de få større sten der blev observeret og var altså ikke direkte 

associeret med sand som er bærende substrat for naturtypen. Således blev der registreret 

enkelte blåmuslinger (Mytilus edulis) fastsiddende på de få registrerede større sten.  

 

Eneste vegetation på naturtypen var løstliggende makroalger af arten blæretang (Fucus 

vesiculosus) som dog vurderes som værende skyllet til områderne fra lokaliteter med 

lavere vanddybde.  

 

Biologiske forhold knyttet til naturtype 2 

Substratet på denne naturtype var domineret af småsten som flere steder dækkede op til 

100 % af bunden. Disse mindre sten var overordnet set uegnede som fæste for større dyr 

og makroalger. På bunden blev der på trods af dette, registreret enkelte hydroider 

(Hydrozoa sp.). Ved enkelte lejligheder blev der tillige registreret pungrejer (Mysis sp.). 
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Pga. mangel på substrat og pga. verifikationslokaliteternes store dybde (>39 meter) blev 

der ikke registreret makroalger på denne naturtype.   

 

Biologiske forhold knyttet til naturtype 3 

På de verificerede lokaliteter med naturtype 3 var substratet sandet og gruset med en 

bestrøning (på op til 25 % dækning) af sten større end 10 cm. De biologiske samfund på 

denne naturtype var domineret af den fasthæftede fauna fundet på større sten. 

Blåmuslinger (Mytilus edulis) var eneste epifauna fundet på naturtypen og de dækkede 

typisk mere end 50 % af det egnede substrat. Pga. dybdeforholdene for lokaliteterne med 

naturtype 3 (>26 m) blev der ikke foretaget registreringer af makroalger.  

 

Biologiske forhold knyttet til naturtype 4 

Substratet på denne naturtype blev domineret af større sten som dækkede mere end 25 

% af den samlede bund. På hård bund, var det absolut dominerende dyr blåmuslinger 

(Mytilus edulis) som blev registreret på alle verifikationslokaliteter. Udbredelsen af 

blåmuslinger syntes styret af vanddybden og der blev således observeret høj 

individtæthed (op til 100 % dækning) på lave vanddybder mens der kun blev registreret 

ganske få individer på de dybere verifikationslokaliteter. Derudover blev der på større sten 

registreret fasthæftede hydroider (Hydrozoa sp.), dyriske svampe (Porifera sp.) med lav 

individtæthed. En enkel pungreje (Mysis sp.) blev observeret på naturtypen. Associeret til 

de større sten, blev der ved flere lejligheder registreret fiskeyngel. Artsbestemmelse af 

disse fisk kunne ikke gennemføres. På en enkel verifikationslokalitet blev makroalgen 

savtang observeret. Denne art var den eneste fasthæftede makroalge der blev registreret 

på Ertholmene.  

 

Opsummerende kan det nævnes at naturtyperne registreret ved Ertholmene overordnet 

set var meget artsfattige. Blåmuslinger var den absolut dominerende art og dækkede på 

lavere vand typisk 70-100 % af substratet. Stenrev (naturtype 4) og bestrøning (naturtype 

3) blev registreret tæt på Christiansø og Frederiksø mens der på dybere vand blev 

registreret et mere sandet (naturtype 1b) og gruset substrat (naturtype 2).  
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9.18.6 EUNIS 
 

 
Figur 343 EUNIS klassificering af område Na18 Ertholmene. For detaljer se bilag A9_Na18. 

 

Undersøgelsesområdet omkranser Ertholmene nord for Bornholm. Dybden stiger meget 

stejlt fra 6m til omkring 80m i de ydre dele af området. I de lavvandede områder er det 

granitisk grundfjeld og stenet moræne som dominerer havbunden, medens sand og 

grovere sedimenterne findes på lidt dybere vand for at ændres til dynd i den nordligste del 

af området. Substrattyperne og dybdevariationerne viser sig i de modelerede EUNIS 

parametre, hvor zonerne dyb circalittoral og circalittoral dominerer i de to dybde regimer. 

Saliniteten er mesohalin og havbundsenerginiveauet er højt.  

9.18.7 Andre observationer (vrag, trawl, kabler m.m) 
Af kort bilag A8.NA18 fremgår det at der er observeret to områder med menneskeskabte 

spor på havbunden. Der er tale om tydelige trawlspor som i øvrigt ses som svage skygger 
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spredt ud over området på den bløde bund. Desuden er der fundet et træskibsvrag ved 

dykkerposition Na18_f1 bilag D1.Na18.  

 

Dette vrag kunne efter søgning i kulturarvstyrelsens database ikke identificeres. I denne 

database var der dog registreret fund af løse vragdele i en afstand af ca. 200 meter 

nordøst fra dette punkt.   

 

På station Na18_F2 blev der på en dybde af ca. 80 meter registreret runde såkaldte 

”figner” eller manganknolde, som består af bl.a. jern, nikkel og mangan. 
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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 64 vibrationsboringer med op til 6 m 

penetration.  

 

Det seismiske grid er generelt sejlet med 1×5 km mellem linjerne, og det spredte sejllinje 

grid 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.  

 

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 33) 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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Område Enhed 

Finsand 

fin til mellem

mio m3 

Sand 

Fin-mellem-

grov 

mio m3 

Grus 

mio m3 

Vanddybde 

m 

R1 Læsø syd Yngre Holocæn kile 310   5 - 20 

 Holocæn slope 300   20 - 30 

 Nordlig Holocæn kyst  90  5 - 15 

R2 Gjerrild nord Holocæn sandbanke nord 40   5 - 10 

 Holocæn sandbanke central 60   5 - 10 

 Holocæn sandbanke syd 60   5 - 10 

 Tidlig Holocæn kanal 45   10 - 15 

R3 Anholt syd Holocæne sandlinser nord 25   20 – 30 

 Holocæne sandlinser central 90   20 – 30 

 Holocæne sandlinser øst 25   20 – 30 

 Tidlig Holocæn kanalfyld 10   20 – 30 

R4 Hesselø Bugt Holocæn Issefjordudløb  145   5 - 15 

 Senglacial kanalfyld vest  15   5 - 10 

 Senglacial kanalfyld øst 100   5 - 15 

 Groft smeltevandssand  20 ? 5 - 10 

R5 Mosel grund Ung Holocæn kystsand  66 4 7 - 15 

 Senglacial kystsand  22 1 10 - 15 

R6 Samsø syd Holocænt kystsand   50 til 100 ?  

 Senglacial kanal  20 til 40 ?  

  Smeltevands sand  15 - 30 ?  

R7 Vejsnæs Flak Holocæn marin Flak   6 1 5 -15 

 
Tidlig Holocæn ferskvands 

kyst sand   
? ?  15 - 20 

 Senglacialt smeltevandssand  ?   

 Glacialt sand ?    

R8 Gulstav Flak Holocæn marin flak  11 ? 5 - 15 

 Smeltevands kanal sand  ?  10 - 15 

Tabel 33 Oversigt over potentielle råstofressourcer i de kortlagte råstofområder 

 

En stratigrafisk vurdering af den ressourcemæssige opgørelse (Tabel 33) viser: 

 
 Glaciale smeltevandsaflejringer er kun fundet i område R7 Vejsnæs Flak, hvor 

dislokerede sandenheder er lokaliseret, men den generelle kortlægning har ikke 
kunne give baggrund for en volumenberegning. Sandet er finkornet, men har 
tilsyneladende tidligere været udsat for indvinding. 

 Senglacialt smeltevand er observeret i område R4 Hesselø Bugt, R6 Samsø syd, 
R7 Vejsnæs Flak og R8 Gulstav Flak. Generelt er det sporadiske ressourcer, som 
kræver detaljeret kortlægning for at kunne vurderes volumenmæssigt, men i R4 
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Hesselø Bugt er der lokaliseret i størrelsesordenen 20 mio. m3 sand med et 
ukendt grus indhold og i R6 Samsø syd skønnes der at være 20 til 40 mio. m3 
sand. 

 Senglaciale kystdannelser er observeret med sikkerhed i R5 Mosel Grund 
området, hvor omkring 22mio m3 sand er identificeret og et forsigtigt bud på 1 
mio. m3 grus. Denne type kan findes mere udbredt i den nordlige del af Storebælt, 
men kan være vanskelig at identificere.  

 Tidlig Holocæn kanaludfyldning er lokaliseret i R2 Gjerrild Nord og R3 Anholt syd 
med henholdsvis 45 – 10 mio m3 potentielt råstof sandsynligvis finkornet sand. 

 Tidlig Holocæn lavstands kystaflejringer giver ophav til meget store potentielle 
ressourcer i R1 Læsø syd slope sand 300 mio m3, R3 Anholt syd 140 mio m3 

sandlinser. De fleste af disse kystaflejringer er tidlig marine Littorinahav 
dannelser, som har vist sig at være hovedsagelig finkornet sand. Ved R7 
Vejsnæs Flak er der tale om ferskvands kystdannelser aflejret inden den marine 
transgression er kommet ned i den sydlige del af Storebælt. Ferskvands 
kystaflejringerne er tilsyneladende ret finkornede og der kræves detaljeret 
kortlægning til at kunne vurdere voluminer. 

 Yngre Holocæne kystaflejringer dannet i forbindelse med Littorinahavets 
transgression af de indre danske farvande findes udbredt over alt. I 
undersøgelsesområderne er denne råstoftype repræsenteret i R1 Læsø Syd hvor 
kile lag på 310 mio. m3 generelt er vurderet som finkornet sand, medens en 
nordlig udbygning forventes at være mere grovkornet i nærheden af det 
eksisterende råstofområde. I R2 Gjerrild nord området findes der store finkornede 
sandmængder i flade sandbanker, 160 mio. m3 er et generelt bud. R4 Hesselø 
Bugt indeholder store finkornede sand ressourcer i forbindelse med Issefjord 
udløbet 145 mio. m3. R5 Mosel grund flakområdet indeholder omkring 66 mio. m3 
fin og mellemkornet sand og omkring 4 mio. m3 grus. R6 Samsø syd indeholder i 
en grov vurdering 50 til 100 mio. m3 sand. Det marine Flak på Vejsnæs Flak 
indeholder omkring 6 mio. m3 sand og et forsigtigt skøn på 1 mio. m3 grus. 
Endelig forventes der at være 11 mio. m3 sand med et ukendt indhold af grus. 

 Recente til subrecente strømdominerede ressourcer findes pletvist, men ikke i 
størrelsesordener så der er angivet ressourcemængder. 

 

10.2 Samlet diskussion af substrat- og naturtypekortlægning 

10.2.1 Substrattypekortlægning  
Substrattypekortlægningen er baseret på tolkninger af de akustiske og seismiske data og 

verificeret med informationer fra grabprøver, boringer og videooptagelser. Det seismiske 

net, varierer efter behov og er tilrettelagt ud fra en forventning om havbundens 

heterogenitet, morfologi og vanddybde. Verifikationsdatapunkterne blev udpeget på 

baggrund af de tolkede sidescan 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 sidescan sonaren. Klassifikationen, der er præsenteret i A6 kortbilagene, 
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viser således alene fordelingen af substrattyper indenfor de områder, hvor der findes 

eksakte observationer. Kun hvor der er fulddækkende sidescan er der 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.  

 

Den geologiske udvikling i Kattegat og vestlige Østersø har været altafgørende for 

dannelse af de nutidige substrat- og naturtyper. 

Området bærer i højeste grad præg af den sidste istids afsluttende afsmeltning, som 

foregik i ryk med dannelse af randmoræne strøg, hvor isen har stået stille i længere 

perioder eller endda har bevæget sig lidt frem og skudt morænemateriale op i volde. Alle 

de registrerede områder domineret af substrattyperne 4, 3 og i nogen grad også 2 kan 

således henføres til områder med morænebund, der ofte som druknede 

randmorænestrøg fremtræder som lavvandede stenrev. Som omtalt tidligere var store 

dele af Kattegat dækket af et ishav i den første fase af afsmeltningsperioden, hvilket har 

givet ophav til aflejring af siltede og lerede sedimenter som evt. med et tyndt sanddække 

fremtræder som mulige type 1c mønstret sand med ler. Transgressions periodens 

sandede fossile kystaflejringer og subrecent til recent mobilisering af disse sandlag giver 

ophav til tilstedeværelsen af substrattype 1b sand. Som oftest ligger sandlagene dog som 

kiler op ad de glaciale morænelers rygge og kan som sådanne ikke klassificeres som 

naturtype 1110 sandbanker. Nord for Djursland findes der imidlertid en række meget flade 

adskillige km lange og brede sandbanker kan tolkes som 1110 sandbanker. I de dybere 

og eller roligere dele af Kattagat og vestlige Østersø  er der igennem en længere del af 

Holocæn aflejret dynd som giver ophav til substrattype 1a blødbund. 

 

Boblerevene er et særligt kendetegn for Skagerrak og den nordlige del af Kattegat, som 

har gennemlevet en bemærkelsesværdig geologisk historie, som har afgørende betydning 

for nutidens boblerev på havbunden. Tykkelsen af istidsaflejringerne er vigtig i forhold til 

dannelsen af Boblerev, idet den gas der siver ud ved havbunden og danner kalksøjler 

eller sammenhængende skorper stammer fra de ældre dele (Eem mellemistiden). Dette 

betyder at der kun dannes Boblerev, hvor vi har udsivende ”Eem” gas. De yngre 

istidsaflejringer ligger imidlertid normalt som et låg på Eem lagene og kun hvor 

gletscheren har skubbet jordlagene op i isrands volde eller flager, er der mulighed for, at 

gassen kan komme til overfladen, som fokuserede strømme igennem sprækker eller 

porøse lag. I praksis betyder det at Boblerevene dannes, hvor de ældre istidsaflejringer 

ligger tæt ved havbunden. Ser man nærmere på dannelsen af kalksøjlerne består de af 

kalkcementeret sandsten, der oprindeligt er dannet i de øverste ca. 30cm af havbunden 
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ved oxidation af en del af den methangas, der siver ud. Kalksøjlerne er således blevet 

gradvist opbygget i takt med at det øvre sandlag, hvori kalkdannelsen er sket, er blevet 

eroderet væk. Ovenstående komplicerede årsagssammenhæng betyder at Boblerevene 

findes i begrænsede områder i Kattegat, men det har vist sig at Eem aflejringerne 

strækker sig helt ud til Gule Rev området i Nordsøen, hvor der ligeledes er fundet 

kalksøjler. 

 

Store dele af Storebælt var dækket af lokale søer i den første fase af Holocæn, hvilket har 

givet ophav til aflejring af siltede og lerede sedimenter som evt. med et tyndt sanddække 

fremtræder som mulige type 1c mønstret sand med ler. Et specielt tilfælde af type 1c sand 

er remobilisering af fossile kystdannelser i forbindelse med de kraftige indstrømninger, 

som finder sted igennem Storebælt i forbindelse med visse stormsituationer og som er 

ophav til dannelsen af sandwaves med 50 til 100m bølgeafstand og 1 – 2m bølgehøjde. 

 

Tilstedeværelsen af prækvartære bjergarter blottet på havbunden gør Bornholms området 

specielt i forhold til de øvrige områder. Ikke blot med hensyn til geologien men ligeledes 

med hensyn til substrat- og naturtyper, idet granitisk grundfjeld præger Na 16 Davids 

Banke og Na 18 Ertholmene hvor grundfjeldet generelt kan repræsentere substrattype 4 til 

3 og fremstå som stenrev medens substrattype 2 er relateret til moræne og issø ler der 

fremstår som hård lerbund med sten. Syd for bornholm er de prækvartære lag 

hovedsagelig sandsten som ligeledes fremstår som hård bund klassificeret som 

substrattype 4 og 3. Generelt gælder det at dynd aflejres på større vanddybder og giver 

ophav til substrattype 1a blød bund 

10.2.2 Naturttypekortlægning 
I 2011 blev en substrat- og naturtypekortlægning, af otte områder med potentielle 

råstofressourcer (fase 1 områder) og 18 naturtypekortlægningsområder i marine natura-

2000 områder (fase 2 områder), gennemført i indre danske farvande.  

 

Naturtypekortlægningens overordnede formål var at fremskaffe basisinformation om 

havbundenes beskaffenhed, til brug for de substrat- og naturtypekort, der skal udarbejdes 

i forbindelse med implementeringen af EU Havstrategi Direktivet og forvaltningen af 

Natura 2000 områderne i relation til Habitatdirektivet. Geografisk set, strakte de 26 

områder sig fra Herthas Flak, beliggende nord for Læsø, til Ertholmene, beliggende øst for 

Bornholm.  

 

Der blev i sommeren 2011 indsamlet ca. 7000 liniekilometer data via akustiske (ekkolod 

og sidescan sonar) og seismiske (chirp og sparker) metoder. De akustiske data blev tolket 

med henblik på overfladesedimenternes sammensætning og verificeret visuelt ved hjælp 

ROV dyk (Remotely Operated Vehicle) og med HAPS-prøver som supplement.  
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Ifølge det oprindelige tilbud til Naturstyrelsen skulle der samlet set indsamles 100 HAPS 

bundprøver og gennemføres 250 ROV verifikationer. Undervejs i forløbet blev disse antal 

ændret til 50 HAPS prøver og 275 ROV verifikationer. I forbindelse med selve 

kortlægningen var det dog muligt at forøge dette antal således, at der blev udtaget 55 

HAPS bundprøver og gennemført 355 ROV verifikationer. Desuden blev der inkluderet 

eksisterende data fra to tidligere gennemførte undersøgelser, hvorfor datagrundlaget for 

nærværende substrat- og naturtypekortlægning er 94 HAPS bundprøver og 437 substrat 

verifikationer.  

 

Datagrundlaget for nærværende substrat- og naturtypekortlægning af potentielle 

råstofressourcer og marine Natura 2000 områder i indre danske farvande er dels baseret 

på eksisterende viden og dels på ud fra gennemførte feltundersøgelser. 

10.2.2.1 Eksisterende viden   

I 2009 blev der på Moselgrund (område R5) gennemført en substrat- og 

naturtypekorlægning med henblik på, at identificere råstofressourcer til udbygningen af 

Århus Havn (Orbicon 2009). Resultaterne fra denne kortlægning er inkluderet i 

nærværende kortlægning, da metodikken i de to undersøgelser er direkte kompatible.  

 

I forbindelse med kortlægning af potentielt sårbare naturtyper i det nordlige Kattegat i 

2007 (Orbicon 2007) blev der via ROV verifikationer og punktdyk gennemført af dykker, 

identificeret de potentielle sårbare natuturtyper boblerev (habitatdirektivets naturtype 

1180) samt stenrev (habitatdirektivets naturtype 1170). Positionerne for nogle af disse 

verifikationer er beliggende indenfor afgrænsnigen af områderne Na1 (fire punkter), Na2 

(eet punkt), Na6 (seks punkter) og R1 (fem punkter). 

10.2.2.2 Biologiske samfund registreret ved naturtypekortlægningen 

Der blev gennemført naturtypekortlægning i otte fase 1 områder 

(råstofkortlægningsområder), hvori der blev indsamlet ca. 2.700 liniekilometer geofysike 

data med akustiske instrumenter, gennemført 85 ROV dyk som verifikation af 

substrattypen og indsamlet 29 HAPS bundprøver. Derudover blev der benyttet data fra 71 

ROV/dykker verifikationer og 39 HAPS bundprøver fra tidligere undersøgelser.  

I de 18 fase 2 områder (natura-2000 områderne) blev der indsamlet ca. 4.300 

liniekilometer geofysike data med akustiske instrumenter, gennemført 270 ROV dyk som 

verifikation af substrattypen og indsamlet 26 HAPS bundprøver. Derudover blev der 

benyttet data fra 11 ROV/dykker verifikationer fra tidligere undersøgelser.  

Der blev registreret en klar sammenhæng mellem substratets beskaffenhed og de 

associerede flora- og faunasamfund i de kortlagte områder. Således var de biologiske 

samfund registreret på de sandede og grusede naturtyper (Naturtype 1a, 1b og 2) typisk 

associeret med sandbunden, enten som mobil epifauna (f.eks. strandkrabber, søstjerner 

og konksnegle) eller som infauna. På en enkel verifikationslokalitet blev der registreret en 

lerryg som havde et særegent biologisk samfund tilknyttet (naturtype 1c).  
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Naturtype 3 og naturtype 4 var biologisk set meget ens, hvor der dog på 

bestrøningsbunden (naturtype 3) typisk blev registreret lavere dækningsgrader af f.eks. 

makroalger end på egentlige stenrev (naturtype 4) pga. den højere andel af egnet substrat 

for fasthæftede organismer. Den observerede artsrigdom var dog stort set ens mellem de 

to naturtyper som illustreret i Figur 344. 

 

Overordnet set, varierede artsrigdommen og artssammensætningen som funktion af 

forskellige biotiske og abiotiske parametre. Indenfor hvert område, kunne dybderelaterede 

forskelle i de biologiske samfund registreres, men især substratrelaterede forskelle i 

registrerede arter var udtalte. Forskelle i antal registrerede arter som funktion af dybde, 

kunne ofte henføres til den observerede vegetation som kun forekom i den fotiske zone 

på lavere vanddybder, hvor de dyberebeliggende områder med reduceret lysindstråling 

var domineret af fauna.  

 

Samtidigt, kunne der registreres en ændring i artsrigdom, som formentligt var foresaget af 

en reduktion i saltholdighed ned igennem de indre danske farvande.  På Figur 344 er de 

gennemsnitligt registrerede antal arter per ROV dyk for alle undersøgte fase 1 og fase 2 

områder opgjort som funktion af naturtypen. 

 

Fase 1 og fase 2 områderne er desuden i figuren grupperet således, at eventuelle 

ændringer i artsrigdom foresaget af saltholdighed kan visualiseres.  Område ”Kattegat” (A) 

inkluderer fase 1 og fase 2 områder i Kattegat og det nordlige Storebælt, område 

”Bælthavet” (B) er de områder, der er beliggende syd og øst for Fyn, mens område 

”Østersøen” (C) inkluderer de fase 2 områder, der er beliggende i øst for Møn i 

Østersøen.  

 

I råstofkortlægningsområde Gjerrild Nord (R2) blev der registreret et sandområde, der 

igennem habitatdirektivet definitioner for sårbare naturtyper kan identificeres som 

værende en sandbanke (habitatdirektivets naturtype 1110). Dette område er beliggende i 

den nordlige del af området og er verificeret via et ROV dyk og en HAPS bundprøve.  

 

Den under habitatdirektivet beskyttede naturtype boblerev (1180) blev registreret i flere 

delområder i det nordlige Kattegat. Disse specielle geologiske formationer blev dannet 

gennem tusindvis af år ved opsivende methangasser, der kittede sandpartikler sammen til 

egentlige revstrukturer, som i dag benyttes af mobil og stationær epifauna samt som 

substrat for makroalger. Substratet udenom disse boblerev er typisk fast sand (1b). 
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Figur 344 Gennemsnitlige antal registrerede arter per ROV dyk for A) Kattegat og nordlige 

Storebælt (220 ROV dyk), B) Bælthavet (52 ROV dyk) og C) Østersøen (82 ROV dyk). Data i 

figuren inluderer resultaterne fra 355 ROV verifikationer og indeholder således udelukkende data 

indsamlet i 2011 og ikke data fra tidligere undersøgelser. Bemærk, at x-aksen varierer mellem 

graferne. 
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10.2.3 Opsummering    
Der blev ved den gennemførte råstof- og naturtypekortlægning af 26 områder i indre 

danske farvande registreret 7 naturtyper der varierede med hensyn til substrat og 

tilknyttede biologiske forhold. 

  

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 Kattegat og 

vestlige Østersø - 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. 

 

Med henblik på verificering af flora- og faunasamfund (naturtyper) blev der, udover de i 

sommeren 2011 udførte bundprøver og ROV dyk, samt eksisterende data for 

råstofkortlægningsområdet Moselgrund, anvendt supplerende data fra yderligere 22 

tidligere verificerede lokaliteter, der lå inden for de undersøgte områder. Tilsammen gav 

dette et verifikationsgrundlag på 437 ROV dyk og 94 HAPS-prøver, der tilsammen ligger 

til grund for de resulterende naturtypekort og EUNIS kort for både Fase 1 og Fase 2 

områderne. 

10.2.3.1 Habitatdirektivets naturtyper 

I nærværende naturtypekortlægning blev der registreret flere sårbare og beskyttede 

naturtyper.  

 

Sandbanker (habitatdirektivets naturtype 1110) defineres i habitatdirektivet som værende 

konstant dækket af vand og hævet over den omgivende bund. I område R2 (Gjerrild Nord) 

blev en sådan sandbanke registreret. De biologiske forhold på denne lokalitet var 

overordnet artsfattig og var naturtypemæssigt sammenlignelig med naturtype 1b. Dette 

betyder dog ikke at alle områder med naturtype 1b, er defineret som værende 

sandbanker, da disse ifølge habitatdirektivet skal rejse sig fra den omgivende havbund. 

 

Rev er en naturtype der er beskyttet igennem habitatdirektivet (habitatdirektivets naturtype 

1170) og kan være af enten biologisk oprindelse (biogene rev) eller af geologisk 

oprindelse (stenrev). Naturtypens beskrivelse og karakteristiske arter er diskuteret i EU og 

der er udarbejdet en fortolkningsmanual i 2007, som skal benyttes som udgangspunkt for 
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administration og afgrænsning af naturtypen. Beskrivelsen tager udgangspunkt i 

substratet og sedimentet samt topografiske forhold, men nævner også en række 

biologiske artsgrupper, uden at de konkrete arter er eksemplificeret. I praksis i felten har 

der derfor også været benyttet en nærmere beskrivelse for danske forhold opstillet i Dahl 

et al. (2003) hvor substratets funktion som levested for specialiserede dyr og planter 

beskrives.  

 

Oprindeligt blev der, ved nærværende kortlægningsopgave, udelukkende fokuseret på 

registrering af rev af geologisk oprindelse (stenrev), selvom der sideløbende er blevet 

undersøgt for tilstedeværelsen af biogene rev. Efterfølgende er der indarbejdet 

registreringer af biogene rev i fem Natura2000 områder. Disse biogene rev er identificeret 

ved gennemgang af de visuelle verifikationer (ROV dyk med video). Det har ikke været 

muligt at afgrænse dem på sidescan mosaikken, hvorfor de alene er markeret på de 

respektive kort, med et ikon for biogent rev. Områderne har en udstrækning svarende til et 

verifikationspunkt dækket ved et ROV dyk (ca. 50 m i diameter). De biogene rev kan 

forefindes på en række forskellige substrattyper, men under habitatnaturtyperne hører de 

under 1170 Rev. 

 

Boblerev (habitatdirektivets naturtype 1180) blev udelukkende fundet i Kattegat. Som 

illustreret på Figur 344 var artsrigdommen for denne naturtype sammenlignelig med 

naturtyperne 3 og 4. Dette skyldes at naturtypen danner et habitat som på én gang er et 

heterogent refugium for mobile organismer inkl. fisk og samtidigt agerer som substrat for 

fasthæftede organismer. 
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10.2.4 EUNIS 
Det europæiske habitat klassifikationssystem (EUNIS) er et hierarkisk system, som 

klassificerer habitater i henhold til de karakteristiske elementer i det biotiske miljø og et 

sæt af abiotiske faktorer, der påvirker struktureringen og sammensætningen af de 

biologiske samfund. 

 

De laveste niveauer af EUINS system (niveau 1-3) er hovedsageligt identificeret ved 

abiotiske miljøfaktorer, mens niveau 4, og højere niveauer er kendetegnet ved en 

kombination af biotiske og abiotiske deskriptorer. EUNIS spænder over både det marine 

og det terrestriske miljø. 

 

Systemet er udviklet af The Joint National Conservation Committee (JNCC) og blev 

udvidet til at omfatte marine habitater i de europæiske farvande. For så vidt angår 

Østersøen, blev EUNIS klassifikationen baseret på HELCOM’s Røde Liste over Biotoper 

der blev overført direkte til EUNIS uden væsentlige ændringer. 

 

EUNIS klassifikationen og dens rumlige applikationer i modellering af bred skala habitater 

er benyttet i Kattegat og vestlige Østersø projektets modellering med en teknik, som 

tidligere initiativer (UKSeaMap 2006, BALANCE 2007, og MESH 2008) har benyttet.   

 

Teknikken anerkender vigtigheden af de fysiske miljøparametre på de økologiske 

karaktertræk i regionen. På den måde er miljøparametrene kortlagt på en integreret måde 

til at producere relevante kort. 

 

Teknikken anvender et antal variabler der præsenteres i geografisk refererede lag, som 

kombineres til frembringelse af et modelleret output. Lagene som benyttes til at modellere 

de bentiske habitater er: 

 

 1. Sedimentkort. 

 2. De biologiske zoner eller dybde zoner (herunder den fotiske zone). 

 3. Energiforhold på havbunden. 

 4. Østersøen saltlinitet blev brugt som en ekstra variabel (lag). 

 

Disse lag er klassificeret svarede til EUNIS niveau 3.  

 

På baggrund af saltindholdet er Østersøregionen adskilt fra Kattegat og Skagerrak. En 

tærskel på 18psu (ppt) er brugt til at adskille de marine vande fra det baltiske brakvand. 

Kattegat og Skagerrak blev modelleret med Nordsø og Atlanterhavs modellen, mens 

resten af Østersøen blev modelleret separat. 
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Den Nordsø Atlantiske del af Kattegat er i >18psu regimet og er kaldt (poly) på kortene.  

 

Det Baltiske salinitets regime er opdelt i 4 klasser: :  

Oligohaline <4.5 psu, Mesohaline1: 4.5-7.5psu, Mesohaline2: 7.5-11psu, and 

Mesohaline3: 11-18psu.  

Disse klasser er kaldt henholdsvis meso 1, 2 og 3 på kortene. 

 

De miljømæssige lag blev inddelt i følgende: 

 

1. Sedimenttyperne blev opdelt efter en modificeret Folk klassifikation i seks klasser, 

mudder og sandet mudder, sand og mudret sand, blandet sediment, groft sediment, sten 

og moræne. 

 

2. De biologiske zoner blev opdelt i: infralittorale zone, circalittoral zone, og dyb 

circalittoral zone. 

 

3. Energiniveauerne på havbunden blev opdelt i tre klasser: lav, moderat og høj energi. 

 

EUNIS Koderne som er brugt i dette nuværende arbejde til at klassificere Natura 2000 

områderne og råstof områder er vist på Tabel 4. 
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