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 RESUMÉ 

Denne miljøvurdering af den danske del af ”Disken” i Øresund er udført for Natursty-

relsen. Miljøvurderingen dækker selve råstofindvindingsområdet ”Disken” beliggende i 

den nordlige del af Øresund, den omkringliggende sikkerhedszone på 500 meter samt 

det omkringliggende havmiljø (den ydre sikkerhedszone) i en afstand på ca. 500-

1.000 meter fra indvindingsområdet. Sikkerhedszonen og den ydre sikkerhedszone er 

i nærværende undersøgelse opdelt i områderne nord (N5 og N10) og syd for indvin-

dingsområdet (S5 og S10). Området (sikkerhedszonerne) øst for indvindingsområdet 

indgår ikke i undersøgelse, da områderne ligger i Svensk territorialfarvand. 

 

Fra indvindingen er ophørt til dataindsamlingen i relation til nærværende undersø-

gelse, er der gået ca. 10 måneder. Sele undersøgelserne tog udgangspunkt i tolkning 

af multi-beam og sidescan-data (udført af GEUS) for området; 14,6 km parvare dyk 

med 270 verifikationsobservationer og 26 punktdyk; 20 sedimentprøver samt 130 in-

faunaprøver indsamlet med haps fordelt i hele undersøgelsesområdet. 

 

Vanddybden varierede mellem 7 og 24 meters dybde i hele undersøgelsesområdet. 

De laveste vanddybder forekom inden for selve indvindingsområdet og varierede her 

meget lokalt i et irregulært mønster, som resultat af den indvindingsaktivitet der har 

fundet sted. Gennemsnitsdybden steg med øget afstand til indvindingsområdet både i 

nordlig, sydlige og vestlig retning. Substratmæssigt var hele undersøgelsesområdet 

helt domineret af sand. Indvindingsområdet, N5 og N10 var helt domineret af fint og 

medium sand (velsorteret) – substrattype 1b, mens S5 og S10 var domineret af fint 

sand, ler og silt (ringe sorteret eller usorteret) – substrattype 1a og i mindre grad 1b. 

 

Epifaunaen var karakteriseret af sandorme/sandormehobe, kutlinger, skrubber, rød-

spætter, blåmuslinger, konksnegl, molboøsters, krabber, eremitkrebs, pelikanfod, 

torsk og ising. Alle almindelige i de danske farvande, i områder med sandbund. Dæk-

ningsgraden af epifauna var relativt ens i indvindingsområdet, S5 og S10 (4—6%) 

mens dækningsgraden var lavere i N5 og N10 (2%).  

 

Infaunaen udgjordes af 90 forskellige arter inden for klasserne; børsteorme, muslin-

ger, tanglopper, tibenede krebsdyr, snegle, sadelorme, koraldyr, kommakrebs, pighu-

der, slim-orme/bændler, phoronider og fimreorme/fladorme – området kan derfor ka-

rakteriseres som ret artsrigt. Det højeste artsantal blev observeret syd for selve indvin-

dingsområdet med gennemsnitslig 11 og 13 arter pr. haps i henholdsvis S5 og S10. 

Inden for indvindingsområdet blev der i gennemsnit observeret 9 arter pr. hasp, mens 

der blev observeret 7 arter pr. haps i både N5 og N10. Det højeste antal individer blev 

registeret i indvindingsområdet med 30 individer pr. haps, mens der i N10, N5, S5 og 

S10 blev observeret et gennemsnit på henholdsvis 15, 18, 22, 25 individer pr. haps. 

Både diversiteten og lighedsfordelingen mål vha. Shannon Wiener og Pielou’s even-

ness var høj for S5 og S10, mens den var lavere og stort set ens for indvindingsområ-

det, N5 og N10.  
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Både N5 og N10 havde, inden for hvert område, de laveste similariteter i artsdiversite-

ten, sammenlignet med hele undersøgelsesområdet. N5 og N10 var ikke forskellige 

fra hinanden. De øvrige områders artsdiversitet afveg fra hinanden, dog havde indvin-

dingsområdet en højere similaritet med N5 og N10 (40%) end med S5 og S10 (20%). 

At indvindingsområdet var mere ens (i relation til infaunaen) med N10 end med S5 gør 

det vanskeligt at vurdere hvorvidt områderne placeret tættest på indvindingsområdet 

overhovedet var påvirkede af den indvinding der har pågået.  

 

Sammenholdt med at epifaunaen i indvindingsområdet, lignede de sydlige sikkerheds-

zoner mere end den lignede de nordlige, indikerer at sikkerhedszonerne ikke var på-

virket at den indvinding der har pågået igennem årene, og selve påvirkningsgraden i 

indvindingsområdet var vanskeligt at vurdere.  

 

Øresund og området omkring Disken er kendt som et område med mange fladfisk. 

Ved nærværende undersøgelse blev der observeret tre forskellige fladfisk; rødspæt-

ter, skrubber og ising. Ved at betragte deres fødegrundlang ud fra fordelingen af tynd-

skallede muslinger og større børsteormearter var indvindingsområdet ikke væsentligt 

forskelligt fra, eller et dårligere fødesøgningsområde end de øvrige delområder der er 

undersøgt i nærværende undersøgelse. 
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 INDLEDNING 

 

Råstofområdet 554-CA ”Disken” har været et aktivt indvindingsområde i over 40 år, 

primært anvendt til at forsyne Hovedstadsområdet med råstoffer – herunder tidligere 

større mængder til virksomheden der producerede Glasuld. Området er et fællesom-

råde, hvilket betyder at alle indvindere har adgang til den udlagte mængde. Kvoten 

for, hvor meget materiale, der må løftes ud af området, blev efter den seneste godken-

delse opbrugt i januar 2014. Nærværende miljøredegørelse tager ikke stilling til even-

tuelle indvindinger på Disken i fremtiden, hvorfor redegørelsen ikke indeholder en 

egentlig konsekvensvurdering.  

 
Figur 1-1: Figuren viser de indvundne mænger fra 1969 til 2014. Mængder indvundet før 1990 er beregnet 
ud fra informationer fra en tidligere driftsansvarlig i Glasuld samt et almindeligt husholdningsforbrug som 
svarer til et gennemsnit for perioden 1990-1999. Mængder opgivet fra 1990 og fremefter, er oplyst af Natur-
styrelsen. Den mængderne som er indvundet er omregnet til et gennemsnitsligt antal cm som er fjernet fra 
hele indvindingsområdet kumuleret fra 1969 til 2014. 

Som det fremgår af ovenstående figur har der været ganske store variationer i indvin-

dingsmængderne på Disken. Data fra før 1990 beror på oplysninger på omtrentlige 

mængder indvundet til Glasuld som havde fabrik på Amager. Her er det oplyst at virk-

somheden fik i omegnen af 65.000 m³ årligt i en periode på ca. 20 år frem mod 1990. 
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Dertil kommer den almindelige råstofleverance til Københavnsområdet, som er angi-

vet som et gennemsnit over de mængder der er indberettet i perioden fra 1990 – 

1999. 

 

Som det ses er indvindingen frem til ca. 1990 væsentlig højere end indvindingen igen-

nem de seneste ca. 25 år, med undtagelse af 2003, 2013 og 2014 (Figur 1-1). Ved 

nærværende undersøgelse blev der observeret slæbesport i hele indvindingsområdet, 

hvilket viser at den seneste tid indvindingsaktivitet har pågået i helt indvindingsområ-

det. Hvis det antages at indvindingen har været jævnt fordelt over hele Disken, vil den 

samlede indvinding over de sidste 45 år have sænket bundkoten på Disken med om-

trent 65 cm. Dertil kommer at Disken forventeligt har fået tilført materiale igennem 

årene, idet Disken er et sedimentationsområde. Men denne tilførsel kendes ikke. 

 

Der er dog ingen tvivl om at der formegentlig har været gennemført stiksugning på Di-

sken, hvorfor der forventeligt har været lokale variationer i den mængde der er fjernet 

– og dermed også hvor meget bundkoten er ændret. Nærværende undersøgelse viser 

at gamle stiksugehuller er mere eller mindre fyldt op / udslettet, idet der ikke blev regi-

streret disse normalt meget markante skrænter og dybe huller, der kan observeres ef-

ter stiksugning.  

 
Disken er beliggende i det nordlige Øresund sydøst for Helsingør og udgøres af en 

markant dynamisk sandbanke. Disken dannes ved, at eroderet materiale fra nordky-

sten af Sjælland, på grund af kraftig strøm, transporteres øst – og sydpå og aflejres i 

det østlige Kattegat og nordlige Øresund. Grundet de kraftige strømforhold i den nord-

lige del af Øresund, får Disken sin karakteristiske elongerede udformning. Disken får 

således forventeligt permanent tilførsel af nyt materiale fra nord.    

 

Råstofindvinding påvirker flora- og faunasamfund dels ved fysisk forstyrrelse af hav-

bunden og dels ved sedimentation af spildmateriale fra indvindingsfartøjer. Der findes 

for området ”Disken” ikke oprindeligt base-line data. I nærværende miljøvurdering an-

vendes den ydre sikkerhedszone, 500-1000 m fra indvindingsområdet, som ”baseline” 

til at vurdere evt. påvirkningen af råstofindvinding i selve indvindingsområdet og den 

indre sikkerhedszone 0-500 m fra indvindingsområde. Samtidigt vil den potentielle på-

virkningsgrad i selve den ydre sikkerhedszone, 500-1000 m. fra indvindingsområdet, 

også blive vurderet. Dette gøres ved at se på evt. forskelle imellem områderne nord 

og syd for indvindingsområdet samt ved at inddrage bundfaunadata fra en nærlig-

gende NOVANA station. 

 

Ved råstofindvinding bliver der anvendt indvindingsfartøjer, der henholdsvis benytter 

stik- og slæbesugning. Ved slæbesugning laves slæbespor med en bredde på op til 

ca. 1,5 m og en dybde på 0,3-0,5 m. Ved stiksugning laves huller i havbunden, som 

kan være adskillige meter dybe. Slæbesugning påvirker et større areal end stiksug-

ning, som til gengæld har en større dybdepåvirkning og længere regenereringsperi-

ode. Både ved slæbesugning og stiksugning vil der inden for indvindingsområdet være 

arealer mellem slæbespor eller stiksugehuller, som ikke påvirkes. Genindvandringen 

af organismer kan derfor både ske fra arealer uden og inden for indvindingsområdet 



Naturstyrelsen – Fællesområdet 554-CA Disken - Miljøvurdering 

 10 / 96 

/1/. Ud over indvindingsmetoden afhænger genetableringsperioden både af sediment-

typen samt samfundets artssammensætning /1/. Typisk genetableres børsteorme og 

krebsdyr inden for 1-2 år, mens dette for muslinger og pighuder kan tage adskillige år. 

Siden indvindingen ophørte i januar 2014 er der gået ca. 10 måneder før det biologi-

ske feltarbejdet for denne vurdering er udført.  

 

Nærværende miljøvurdering vil redegøre for råstofindvindingens påvirkning i selve ind-

vindingsområdet, i sikkerhedszonen og det omkringliggende havmiljø. Desuden vil 

der, på baggrund af nærværende undersøgelse, gives anbefalinger til fremtidige miljø-

undersøgelser i relation til råstofindvinding. Sidstnævnte bør dog nøje koordineres 

med det udvalgsarbejde der pt. pågår i relation til ændring af bekendtgørelsen til den 

nye råstoflov.  

 

 UNDERSØGELSESOMRÅDET; FÆLLESOMRÅDE 554-CA DISKEN, SIKKER-

HEDSZONEN OG DEN YDRE SIKKERHEDSZONE 

 

I rapporten opereres der med følgende områdebetegnelser (se f.eks. Figur 2-1): 

 

• Indvindingsområdet:  

Det område, hvor indvindingsmængden i den seneste tilladelse har fundet sted er 

afgrænset af rette linjer mellem nedenstående punkter (WGS84): 

 

Østlig længde Nordlig bredde 

12°38,03' 56°00,37' 

12°38,38' 56°00,86' 

12°39,17' 56°00,86' 

12°39,08' 55°58,87' 

12°38,55' 55°58,87' 

  
• Sikkerhedszonen: Er en 500 m bred zone rundt om indvindingsområdet i alle ret-

ninger, med undtagelse af den østlige side som ligger i Svensk farvand. 

 

•    Den ydre sikkerhedszone: Er en 500 m bred zone rundt om sikkerhedszonen i 

alle retninger, med undtagelse af den østlige side som ligger i Svensk farvand.   

 

• Undersøgelsesområdet: Omfatter indvindingsområdet med tilhørende sikker-

hedszone 500 m uden om indvindingsområdet samt en ydre sikkerhedszone 500-

1000 uden om indvindingsområdet i alle retninger, med undtagelse af den østlige 

side som ligger i Svensk farvand.  

 

I denne rapport fokuseres primært på i hvilken grad flora og specielt faunaforholdende 

på ”Disken” samt i sikkerhedszonen og ydre sikkerhedszone er påvirkede af den ind-

vindingsaktivitet som har foregået på Disken. Sikkerhedszonen og den ydre sikker-

hedszone er ved tolkningen af data underopdelt i områder nord og syd for indvindings-

området, hvilket forkortes på følgende måde: Den ydre sikkerhedszone nord (N10), 

sikkerhedszonen nord (N5), sikkerhedszonen syd (S5) og den ydre sikkerhedszone 

syd (S10). Selve indvindingsområdet er også underopdelt i nord (N0) og syd (S0), 
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med en grænse midt i indvindingsområdet, hvor dette kunne bidrage til forståelsen af 

data, mens indvindingsområdet ellers behandles som et samlet områder (I0).   

 

På nedenstående Figur 2-1, kan placeringen af indvindingsområdet 554-CA Disken 

samt sikkerhedszonen og den ydre sikkerhedszone ses. Undersøgelsesområdet om-

fatter kun den del sikkerhedszonen og den ydre sikkerhedszone som er i dansk far-

vand. Hele undersøgelsesområdet har et samlet areal på ca. 10,3 km². Arealet af ind-

vindingsområdet er ca. 3,3 km2, sikkerhedszonen er ca. 3,2 km2 og den ydre sikker-

hedszone er ca. 3,8 km2. Den østlige grænse af indvindingsområdet udgøres af den 

territorielle grænse mellem Danmark og Sverige. 

 

I forbindelse med nærværende miljøundersøgelse er der, fordelt i indvindingsområdet, 

sikkerhedszonen og den ydre sikkerhedszone, gennemført 5 paravane transekter med 

en samlet længde på 14,6 km. Langs disse transekter er der udført 270 verifikations 

observationer, hvoraf 26 også er UV-foto/video dokumenterede. Derudover er alle pa-

ravaner transekterne (14,6 km) optaget med video. Yderligere er der indsamlet 130 

HAPS bundfaunaprøver fordelt i hele undersøgelsesområdet, som danner grundlag 

for:  

 Beskrivelse af flora- og faunasamfund i den danske del af ”Disken” i Øresund  

 Redegørelse af råstofindvindingens påvirkning i selve indvindingsområdet 

 Vurdering af om råstofindvinding har påvirket det omkringliggende havmiljø 
(sikkerhedszonen og den ydre sikkerhedszone) og beskrive omfanget af evt. 
påvirkninger.   

 

Yderligere er der udført næsten fulddækkende sidescan kortlægning (udført af 
GEUS), af indvindingsområdet og sikkerhedszonen samt den nordlige og sydlige del 
af den ydre sikkerhedszone. Tolkning af denne kortlægning danner, sammen med 
dybdeopmåling udført med multi-beam (udført af GEUS) i selve indvindingsområdet 
samt 20 overfladesedimentprøver fordelt i hele undersøgelsesområdet, grundlag for 
en: 

 Geomorfologisk beskrivelse af ”Disken” 
 

Sidescan tolkningen vil ydermere, blive koblet til de visuelle substratverifikationer og 
danne baggrund for et fulddækkende substrat- og naturtypekort af Disken. 

 
Det gennemførte undersøgelsesprogram kan ses i nedenstående Figur 2-2 og Figur 
2-3.  
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Figur 2-1: Oversigtskort over fællesområde 554-CA Disken i Øresund. Svensk område fremstår i gråtoner. 
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Figur 2-2: Gennemførte dykkede paravanetransekter og punktdykstationer i fællesområde 554-CA Disken 
samt i sikkerhedszonen og den ydre sikkerhedszone. 
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Figur 2-3: Gennemførte indsamlinger af infauna og sedimentprøver i fællesområde 554-CA Disken samt i 
sikkerhedszonen og den ydre sikkerhedszone. Stationer, hvor der er indsamlet infaunaprøver er angivet 
med en grå firkantet signatur og en grå cirkel indikere, hvor der også er indsamlet sedimentprøver samt se-
dimentprøve-id. En grøn cirkel angiver boringer fra Jupiter databasen og deres DGU nummer kan aflæses 
på kortet.    
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 METODEVALG OG DESIGN 

Til beskrivelse af de geomorfologiske forhold på Disken er der anvendt fulddækkende 

sidescan-sonar data i indvindingsområdet og sikkerhedszonen samt i den nordlige og 

sydlige del af den ydre sikkerhedszone. Ydermere anvendes detaljerede dybdeopmå-

linger udført med multi-beam i selve indvindingsområdet. Multi-beam og Sidescan-so-

nar-data blev ved denne opgave stillet til rådighed af GEUS. Uden for selve indvin-

dingsområdet er farvandvæsnets dybdekort anvendt. Yderligere er der indsamlet sedi-

mentprøver til at beskrive sedimentsammensætningen på overfladen af havbunden. 

Som supplement til ovenstående er der anvendt historiske data og anden tilgængelig 

litteratur. 

 

Datagrundlaget for at beskrive de biologiske forhold ved denne miljøvurdering er dels 

indsamlet ved dykninger udført som paravanetransekter og punktdyk samt ved ind-

samling og analyse af infaunaprøver. Som supplement er der også her anvendt histo-

riske data og anden tilgængelig litteratur. 

 

3.1. Multi-beam og sidescan-sonarkortlægning 

Multibeam-data danner grundlag for dybdekortet, mens data fra sidescan-sonaren an-

vendes til beskrivelse af havbundens ruhed og dermed indirekte også bundens sub-

stratsammensætning. På sidescan-sonarbillederne er det således forskellen i ruhed 

på havbunden, som gør det muligt at identificere og adskille forskellige substrattyper 

med hver deres unikke karakteristika såsom sand og grus, strøminducerede ribber el-

ler større objekter som sten, boblerev, vrag m.m.  

 

Hele indvindingsområdet og sikkerhedszonen er blevet kortlagt ved en næsten 100% 

dækkende sidescan-sonarkortlægning, mens kun den nordlige og den sydlige del af 

den ydre sikkerhedszone er blevet sidescan-sonarkortlagt. Det er kun dybdeforhol-

dene i selve indvindingsområdet, der er kortlagt med multi-beam, mens Geodatasty-

relsens dybdemodel (2013) er anvendt for både sikkerhedszonen og den ydre sikker-

hedszone. Det præsenterede dybdekort er en sammenstillet interpolation mellem 

ovenstående. Den indbyrdes sejllinjeafstand var 75 meter for sidescan-sonarkortlæg-

ningen, mens den for multibeam -kortlægningen varierede mellem 15 og 25 m af-

hængigt af dybden. 

 

3.2. Visuel verifikation 

De visuelle verifikationer blev gennemført over 3 dage i november 2014 af to er-

hvervsdykkere med marinbiologisk ekspertise. Verifikationerne blev udført ved en 

kombination af paravanedykning og punktdykninger. Under paravanetransekterne blev 

der udført regelmæssige stop, hvor de biologiske- og substratmæssige forhold blev fo-

todokumenteret ligesom ved punktdykkene. Ved alle dykninger blev der benyttet to-

vejskommunikation imellem dykkeren og overflademandskabet, samt hjelmmonteret 

video. Ved paravanedykningerne blev dykkeren trukket efter en dykkerbåd med en ha-

stighed af 2 – 4 km/t. Dykkeren afstemte sin højde over havbunden, så der blev op-

nået det bedst mulige overblik ved de aktuelle betingelser.  
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De observerede data blev afrapporteret løbende af dykkeren og registreret af overfla-

demandskabet ved inddatering på bærbar PC. Til formålet blev programmet ”Para-

vane 02” benyttet, som kobler observationerne sammen med dykkerens aktuelle posi-

tion, som positionsbestemmes med GPS. 

 

Ved den aktuelle undersøgelse blev følgende parametre registreret: 

  

 Vanddybde. Vanddybden registreres af dykkeren ved aflæsning af kalibreret dyb-

demåler, der holdes ned til bunden. Præcision +/- 10 cm. 

 

 Bundtype. Havbundens overordnede fremtræden beskrives subjektivt. 

 

 Dækningsprocent af grus og småsten. I størrelsesintervallet fra ca. 0,2 – 10 cm. 

Substratets dækningsgrad bedømmes som en procentdel af den samlede bund. 

 

 Dækningsprocent af sten > 10 cm. Sten der er større end ca. 10 cm udgør stør-

stedelen af stenrevforekomster i danske farvande. Samtidig er sten, der er større 

end ca. 10 cm i diameter, som oftest egnede som fasthæftningssubstrat for fler-

årige makroalger. Stenenes dækningsgrad bedømmes som en procentdel af den 

samlede bund. 

 

 Dækningsprocent af flora. Overordnet dækningsgrad af fasthæftede alger og 

planter (i %). 

 

 Dækningsprocent af fauna. Overordnet dækningsgrad af bundlevende epifauna 

(i %). 

 

 Dækningsprocent af blåmuslinger. Forekomst af muslinger bedømmes som den 

dækningsgrad, (i %) de dækker af den samlede bund. 

 

 Dækningsprocent af søstjerner. Forekomst af søstjerner bedømmes som den 

dækningsgrad, (i %) de dækker af den samlede bund. 

 

 Beskrivelse af fauna. Øvrige dyr (eksempelvis sandorm, sandmuslinger, hjerte-

muslinger, strandkrabber og observerede fiskearter) beskrives til nærmest mulige 

taksonomiske niveau og bedømmes med en dækningsgrad, (i %) hvis muligt. 

 

 Beskrivelse af flora. Fasthæftede alger og blomsterplanter beskrives til nærmeste 

taksonomiske niveau og bedømmes med en dækningsgrad, (i %). 

 

 Andet. Relevante kommentarer om strøm temperatur sigt i vandet mm. 

 

Under dykningen blev de enkelte parametre løbende bedømt og gentaget med pas-

sende intervaller (Se Figur 2-2). Ved nærværende undersøgelse blev der gennemført 



Naturstyrelsen – Fællesområdet 554-CA Disken - Miljøvurdering 

 17 / 96 

270 observationer langs de fem paravanetransekter med en samlet længde på ca. 

14,6 km. Paravanedata kan ses i paravaneafsnittet af logbogen i Bilag 1. 

 

Under paravanetransekterne blev der afholdt fotostop, hvor der blev udfyldt en logbog 

og fotodokumenteret 26 gange. Data kan ses i punktverifikationsafsnittet af logbogen i 

Bilag 2 og undervandsfotos kan findes i DVD’ens HTML-struktur. 

 

Verifikationsdata og undervandsfoto blev efterfølgende bearbejdet og benyttet til at 

fremstille udbredelseskort over substratmæssige og biologiske forhold, herunder sub-

strat og naturtypekort. Klikbare kort med billeder fra hver station kan ses i DVD’ens 

HTML-struktur. 

 

3.3. Substrattyper baseret på tolkning af sidescan og de visuelle verifikationer 

Ved tolkning af sidescan-mosaikken og verifikationsdata kan områder med forskellige 

substrattyper i undersøgelsesområdet kortlægges. Opdelingen af substrattyper er ba-

seret på følgende klassifikation: 

 

 Type 1 - Sand: områder bestående af siltet sand til fast sandbund med varierende 

bundformer (ofte dynamisk). Underopdeles i 1A (siltedede bløde bunde), 1B (faste 

sandbunde) og 1C (lerede sandbunde). 

 

 Type 2 - Sand, grus, småsten og enkelte større sten: områder domineret af 

sand men med varierende mængder af grus og småsten samt enkelte spredte 

store sten (<1-10 %). Denne substrattype består af en blanding af sand og grus 

med en kornstørrelse på ca. 2 – 20 mm og småsten med en størrelse på ca. 2 – 10 

cm. Substrattypen indeholder også enkelte større sten fra ca. 10 cm og større, der 

dækker op til maksimalt 10 % af havbunden 

 

 Type 3 - Sand, grus og småsten samt stenbestrøning med større sten dæk-

kende 10-25 %: områder bestående af blandede substratformer med sand, grus 

og småsten som dominerende element. Her findes også en variabel mængde 

spredte større sten (stenbestrøning) med en samlet dækningsgrad på op til 25 % 

af den samlede bund 

 

 Type 4 – Stenede områder hvor større sten dækker fra 25 % og opefter: her-

under egentlige stenrev. Øvrige substrater kan være sand, grus og småsten 

 

3.4. Haps prøver 

Overfladesediment og infauna-prøver blev indsamlet over 3 dage i november 2014 af 

en erfaren marinbiolog og en assistent. Fordelt i indvindingsområdet, sikkerhedszonen 

og den ydre sikkerhedszone blev i alt indsamlet 20 sedimentprøver og 130 bundfau-

naprøver med haps med vibratorenhed (Se Figur 2-3). Haps bundprøvetageren er en 

standard haps med et areal på 0,014286 m². 

 

3.4.1 Overfladesediment 

De 20 sedimentprøver, ligeledes udtaget med haps, blev benyttet til at verificere sedi-

mentets overfladesammensætning i undersøgelsesområdet. Kornstørrelsesfordelingen 
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af overfladesedimentet blev analyseret på akkrediteret laboratorium (Malvern) på en 

mastersizer 2000. Kornkurverne for hver enkelt station er vedlagt i Bilag 3. Til beskri-

velse af sedimentsammensætningen i undersøgelsesområdet blev kornstørrelserne på 

den kumulative kornstørrelseskurve aflæst ved henholdsvis 10, 50 og 60 % (d10, d50, 

d60) af den samlede masseprocent. Fraktionen af d10 har stor betydning for infauna-

samfundet, d50 definerer middelkornstørrelsen, og d60 bruges ved fastlæggelsen af 

kornkurvens sorteringsgrad ud fra formlen U=d60/d10. Her anvendes U så til fastlæg-

gelse af, om materialet er velsorteret: <2, sorteret; 2-3,5. ringe sorteret; 3,5-7 og usor-

teret: >7.      

 

Kornstørrelsesfordelingen er yderligere beskrevet ud fra Wentworth (1922) sediment-

klassifikationssystem med grupperinger af fint og meget fint sand samt groft og meget 

groft sand.  

 

 Ler: 0,001-0.004 mm 

 

 Silt: 0,004-0,062 

 

 Fint sand: 0,062-250 mm 

 

 Medium sand: 250-500 mm 

 

 Groft sand: 500-2000 mm 

 

Ud over analyser af kornstørrelser blev også indholdet af tørstof og glødetabet i procent 

målt for hver prøve. Tørstofindholdet bestemmes som vægttab efter tørring ved 105 °C 

til konstant vægt, hvorefter prøvens tørstof glødes ved 550 °C, og glødetabet bestem-

mes. Glødetabet benyttes efterfølgende som et mål for indholdet af organisk stof. Ana-

lyserne er udført på akkrediteret laboratorium. 

 

3.4.2 Infauna 

Bundfaunaprøverne blev straks efter prøvetagning sigtet igennem en 1 mm sigte og 

sigteresten blev konserveret i 96 % ethanol, for senere at blive oparbejdet i henhold til 

NOVANA retningslinjer for marin bundfauna. Oparbejdningen blev udført på Orbicons 

laboratorium af en marinbiolog med mere end 25 års erfaring med marine bundfauna-

prøver. Alle individer i hele prøven blev identificeret til arts eller slægts-niveau. Bio-

massen blev bestemt både som vådvægt og tørvægt i gram med 4 decimaler efter tør-

ring i minimum 24 timer ved 60 °C til konstant vægt. Den fulde liste er vedlagt i Bilag 

4. 

 

3.5. Datapræsentation og beregninger af biologiske parametre 

3.5.1 Paravane og punkt-dyk 

Data indsamlet ved paravane og punktdyk kan inddeles i kvalitative og kvantitative 

data. Kvalitative data såsom observerede epifauna og flora er beskrevet inden for 

hvert område (indvindingsområde, sikkerhedszone, ydre sikkerhedszone) med fokus 
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på forekomster samt evt. afgrænsning i udbredelsen i relationen til substrattyper. 

Kvantitative parametre observeret under paravanedykkene herunder procent udbre-

delse af flora og fauna, er beregnet som gennemsnitsværdier, standardafvigelser og 

konfidensintervaller inden for hver områdeinddeling (indvindingsområde, sikkerheds-

zone, og den ydre sikkerhedszone). Herudover er hver lokalitet underopdelt i nordlige 

(N5 og N10) og sydlige (S5 og S10) lokaliteter inden for hvert område. Det udregnede 

95% konfidensinterval for middelværdien angiver med 95% sandsynlighed det interval 

hvori de målte parametre ligger, forudsat at data er normalt fordelt. Eventuelle for-

skelle er fundet ved at vurdere overlap eller mangel på samme for konfidensinterval-

lerne mellem områderne. Data som beskriver den procentvise dækningsgrad er forin-

den transformeret (lnx+1) for at opnå normalfordeling af data.  

 

95% konfidensintervallet = x̅ ± t0,975 (f)*(SD/√n) 

 

Her angiver x̅ stikprøvens gennemsnit, SD stikprøvens spredning, n angiver antallet af 

målinger, f er antallet af frihedsgrader hørende til spredningen og t0,975 er 0,975-frakti-

len i t-fordelingen med f frihedsgrader. 

 

3.5.2 Infauna 

De kvantitative bundfaunaprøver (infauna) er præsenteret inden for henholdsvis ind-

vindingsområde, sikkerhedszone, og den ydre sikkerhedszone ud fra deres, artsrig-

dom, artsdiversitet (se afsnit neden for), ligelighedsfordelingen (se afsnit nedenfor) re-

lative antal og relative biomasse (tørvægt) for hver station. Der udover er gennem-

snitsværdien, standardafvigelsen og variationskoefficienten også udregnet for under-

områderne; N10, N5, indvindingsområdet nord og syd, S5 og S10. 

Standardafvigelsen er et udtryk for hvordan prøverne inden for hvert område fordeler 

sig omkring middelværdien mens variationskoefficient er en normaliseret standardafvi-

gelse og udtrykker standardafvigelsen som procentandele af middelværdien hvilket til-

lader at sammenligne på tværs af områderne. 

   

𝑉𝐾 =
Standardafvigelsen

𝑀𝑖𝑑𝑑𝑒𝑙𝑣æ𝑟𝑑𝑖𝑒𝑛
 

  

 

Kumulative kurver 

Det kumulative antal arter inden for hvert område er undersøgt for at kunne vurdere, 

hvorvidt antallet af indsamlede prøver er tilstrækkeligt til at beskrive artsdiversiteten 

for området.  

 

Diversitetsindeks 

Som hjælp til beskrivelse af variationen (diversiteten) i dyrelivet, er diversiteten udreg-

net vha. Shannon-Wiener indeks, Pielou’s evenness indeks og Bray-Curtis similaritet-

sindeks.  
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Shannon-Wiener indeks 

Shannon-Wiener indekset er et matematisk udtryk for diversiteten i samfundet som gi-

ver en større information om samfundets sammensætning end antallet af tilstedevæ-

rende arter, da den relative hyppighed af de forskellige arter indgår i udtrykket.  

 

𝐻 =  − sum (p𝑖 ln[𝑝𝑖]) 

 

H= Shannon-Wiener mangfoldigheds indeks, pi er antallet af dyr af hver art divideret 

med det samlede antal individer af alle arter i samfundet.  

 

Ved udregningen af gennemsnitlige S-W indeksværdier for underområder (den ydre 

sikkerhedszone nord, sikkerhedszonen nord, indvindingsområdet, sikkerhedszonen 

syd og den ydre sikkerhedszone syd) indgår både station N10P023 og N10P012 med 

værdien 0. 

 

Pielou’s evenness 

Pielou’s evenness er et udtryk for ligelighedsfordelingen. 

  

𝑃𝑖𝑒𝑙𝑜𝑢′𝑠 𝑒𝑣𝑒𝑛𝑛𝑒𝑠𝑠 =
H

H𝑚𝑎𝑥
  

 

H er den observerede værdi fra Shannon-Wiener mangfoldigheds indeks og Hmax = ln 

(n), antallet af arter. I tilfælde af helt ens hyppigheder af de præsenterede arter er H 

og Hmax ens hvilket giver en Pielous’s evennes værdi på 1. 

 

Bray-Curtis indeks 

 Med udgangspunkt i hyppighedsdata for de enkelte arter er der ved hjælp af Bray-Curtis 

similaritets-mål beregnet lighedsværdier mellem de enkelte prøver i området vha. pro-

grammet PRIMER 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ligheden mellem den j’te og k’te variabel er beregnet ud fra følgende formel: 

hvor yij og yik er antallet af i’te art på variabel j og k og i = 1.....p (antal arter). 

 

Indeksværdierne ligger mellem 0 (ingen lighed) og 100 (fuldstændig lighed), er udregnet 

i en similaritetsmatrix. 
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Der er foretaget en transformation af datamaterialet inden similaritetsmatrixen er bereg-

net. En transformation af data medfører, at store forskelle i hyppigheder mellem arterne 

bliver udglattet, og mindre almindelige arter får dermed også en betydning for resultatet. 

Det er klart, at jo større vægt man vil tillægge de talrige arter, desto mindre radikal 

transformation (evt. slet ingen) skal man benytte. I forbindelse med denne rapport er 

datamaterialet kvadratrodstransformeret.  

 

MDS-analyse 

Indeksværdierne fra Bray-Curtis similaritetsmatrixen mellem prøverne i hvert område 

anvendes som input i en MDS-analyse (Multi Dimensional Scaling), der beregner de 

koordinater, der anvendes ved placeringen af de enkelte prøver i et ordinationsplot. 

Plottene viser ligheder og eventuelle grupperinger mellem prøverne. Analysen tager 

ikke udgangspunkt i de absolutte similaritetsværdier men i disses rangorden, og efter 

flere gennemregninger af materialet findes den bedst mulige lighed mellem det resul-

terende ordinationsplot og rangorden i den oprindelige similaritetsmatrix. 

 

Den stressfaktor, der er angivet i ordinationsplottet, er et udtryk for hvor god denne 

lighed er. Stressværdien er et udtryk for spredningen omkring en non-parametrisk re-

gressionslinie, der kan lægges i en grafisk afbildning mellem variablernes Bray-Curtis 

dissimilaritet (x-værdier) og variablernes afstand i det 2-dimensionale MDS-plot (y-vær-

dier). 

 

Stressværdien skal bruges som rettesnor for, hvor meget man kan tolke ud fra ordina-

tionsplottet: 

 

Stress < 0,05 værdien er meget lav, og muligheden for fejlfortolkning er mini-

mal. 

 

Stress 0,06 - 0,10 svarer til en god ordination, med kun ringe mulighed for fejlfor-

tolkning. 3 eller flere dimensioner vil ikke øge informationen. 

 

Stress 0,11 - 0,20 ordinationen giver stadig et potentielt anvendeligt 2-dimensio-

nalt billede, men for værdier i den høje ende må der ikke lægges 

for megen vægt på detaljerne i plottet. 

 

Stress 0,21 - 0,30 så høje værdier indikerer at punkterne i det 2-dimensionale or-

dinationsplot er tæt på at være tilfældigt placeret. Et sådan plot 

skal derfor tolkes med en del skepsis. 

 

Man kan ikke måle hvor stor ligheden er mellem stationerne i MDS-ordinationsplottet, 

men kun sige at eksempelvis station 1 ligner station 2 mere end den ligner station 3 

osv. 
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MDS har den fordel frem for andre multivariate analyser (Principal Components Analy-

sis (PCA), Correspondence Analysis (CA), Detrended Correspondence Analysis (DCA), 

og Faktoranalyse), at den ikke er baseret på en underlæggende model der stiller krav 

til datamaterialets udseende. 

 

Det er vigtigt at understrege, at en MDS-ordination ikke er en statistisk test, men ude-

lukkende en metode til at reducere informationsmængden i et flerdimensionalt datama-

teriale til 2 dimensioner, der kan præsenteres i et ordinationsplot. 

 

ANOSIM (Analysis of Similarity) 

Denne test angiver de grupper som giver størst mening; ved at prøver inden for en 

gruppering skal være mere ens end prøver fra andre grupper. Denne metode anven-

der Bray-Curtis similaritetsværdier.  

 

SIMPER (Similarity Percentages) 

Denne analyse angiver bidraget af hver art til den observerede similaritet (eller dissi-

milaritet) mellem prøver. Hvorved de enkelte arters bidrag til den observerede similari-

tet/dissimilaritet kan identificeres. Denne metode anvender Bray-Curtis lighedsværdier 

hvorefter den sammenligner hver prøve i gruppe 1 med hver prøve i gruppe 2 osv. 

Bray-Curtis metoden opererer på artsniveau hvorfor gennemsnitlige similariteter/dissi-

milariteter mellem alle grupper kan opnås for hver art. 

 

 

 RESULTATER 

4.1. Indledning 

Indvindingsområdet 554-CA Disken blev undersøgt ved en kombination af sidescan-

sonarkortlægning, paravane/punkt-dykning og bundfaunaprøver. Dykningen blev gen-

nemført d. 6, 11 og 14 november 2014. Langs i alt 14,6 km paravanetransekter blev 

der gennemført registreringer på i alt 270 stationer samt gennemført fotostatio-

ner/punktdyk med visuel dokumentation på i alt 26 stationer. Dykningen blev gennem-

ført i dybdeintervallet fra ca. 9,6 m til ca. 18,3 m dybde. Temperaturen i vandet var 11 

°C og sigtbarheden i vandet varierede fra ca. 2 meter op til ca. 10 meter.  

 

I nedenstående afrapportering skelnes mellem substratmæssige og biologiske forhold, 

som findes i henholdsvis indvindingsområdet, i den omkringliggende 500 meter brede 

sikkerhedszone og i den ydre sikkerhedszone 500-1000 m fra indvindingsområdet.  

 

4.2. Beskrivelse af undersøgelsesområdets substratmæssige forhold 

Overordnet set fremtrådte undersøgelsesområdet som et sandet område. Sandbun-

den varierende fra fast til mere blød og siltholdige. Havbunden i indvindingsområdet 

var overvejerne at fastere karakter ligesom områderne nord for indvindingsområdet, 

mens områderne syd for indvindingsområdet overvejende var blødere.  
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4.2.1 Dybdeforhold 

Dybdeforholdene i sundet mellem Nordsjælland og Sverige er meget varieret, grundet 

kyststrækningens udformning og de dominerende strømretninger. Både vest og øst for 

undersøgelsesområdet, henholdsvis langs den Nordsjællandske østkyst og i svensk 

farvand løber dybe render.  

  

Nedenstående dybdemodel (Figur 4-1) er udarbejdet på baggrund af dybdedata (1 m 

grid) opmålt med multibeam ekkolod af GEUS den 30 september 2014 for selve ind-

vindingsområdet samt en dybdemodel fra Geodatastyrelsen (2013) for sikkerhedszo-

nen og den ydre sikkerhedszone (50 m grid). I forbindelse med paravanedykningerne 

blev dybden ligeledes registreret på hver verifikationslokalitet.  

 

Kortlægningen viser, at vanddybden i undersøgelsesområdet varierer mellem 7 og 24 

meter. Disken ses som en markant N-S gående positiv anomali, som generelt rager 

10 meter op over havbunden i forhold til de omkringliggende dybe render. De laveste 

vandybder forekommer inden for selve indvindingsområdet. Vest for indvindingsområ-

det skråner bunden stejlt ned imod renden fra ca. 10-12 meter på toppen til ca. 22 me-

ter inden for en afstand på ca. 1km. I den sydlige del af sikkerhedszonen og den ydre 

sikkerhedszone syd for indvindingsområdet øges dybden også omend med lavere 

gradient til henholdsvis 13-15 og 15-17 meter.  

 

Som det fremgår af nedenstående dybdekort (Figur 4-1) kan man se, at indvinding har 

sat sit præg på vanddybderne i indvindingsområdet. Det ses ved, at dybderne i og om-

kring sugespor og gamle sugehuller varierer meget lokalt og udviser et irregulært 

mønster. Stort kort kan ses under Bilag 11 i rapportens HTML struktur.  
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Figur 4-1: Dybdekort for undersøgelsesområdet 554-CA Disken. Dybdemodel bygger på opmålingsdata ind-
samlet med multibeam ekkolod af GEUS fra indvindingsområdet mens dybdekort fra Geodatstyrelsen er an-
vendt for sikkerhedszonen og referencezonen.  
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Nedenfor i Figur 4-2 ses en 3-D dybdemodel for undersøgelsesområdet set fra syd, 

hvilket tydeliggør den påvirkning indvindingen har haft på dybdeforholdene.   

 
Figur 4-2: 3D dybdemodel for undersøgelsesområdet. Indvindingsområdet er illustreret med en sort kasse. 
Sikkerhedszonen kan ses med en mørk pink markering og hele undersøgelsesområdet inkl. den ydre sik-
kerhedszone er markeret med en lys pink linje. Landegrænsen imod svensk område en vist med grøn stiplet 
linje. 

4.2.2 Sidescan-mosaik og substrattypekort 

Den udarbejdede sidescan-mosaik, på baggrund af GEUS sidescan-kortlægning fra 

den 21-22 august 2014, kan ses herunder (Figur 4-3).  
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Figur 4-3: Sidescan-mosaik for undersøgelsesområdet 554-CA Disken er lavet på baggrund af data fra 
GEUS. De dykkede paravanetransekter er markeret med blå linjer og fotostationer er markeret med grønne 
symboler.  

Substratet i undersøgelsesområdet er, på baggrund af sidescan-mosaikken og de ef-

terfølgende verifikationsdata kortlagt jævnfør inddelingen af substrattyper (se afsnit 

3.3) og kan ses på Figur 4-4.  
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Figur 4-4: Substrattypekort for undersøgelsesområdet 554-CA Disken, med angivelser af substrattyper på 
baggrund af de visuelle verifikationer fra de dykkede paravanetransekter samt de tolkede substrattyper på 
baggrund af sidescan-data.  
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Som det fremgår af substrattypekortet (Figur 4-4), er der kun fundet substrattype 1 i 

undersøgelsesområdet. Underopdelingen af substrattype 1 beskrives som; 1a (siltet 

blød bund) og 1b (fast sandbund). 

 

I relation til indvindingsområdet er substrattype 1b helt dominerende, hvilket også er 

gældende for sikkerhedszonen nord og den ydre nordlige sikkerhedszone nord. For 

den sydlige del af sikkerhedszonen og den ydre sikkerhedszone er det derimod sub-

strattype 1a, som dominerer. Dette gælder også for de dybere områder i den vestlige 

del af undersøgelsesområdet.  
 

Herunder er der vist sidescan-eksempler fra en type 1a bund, 1b med slæbespor og 
1b med slæbespor og muslinger (Figur 4-5, Figur 4-6, Figur 4-7). 

4.2.3 Substrattype 1a: Sand samt <1 % grus og småsten (siltede bløde bunde) 

 
Figur 4-5: Sidescan-billede af et område med substrattype 1a.  

4.2.4 Substrattype 1b: Sand samt <1 % grus og småsten (faste sandbunde) 

 
Figur 4-6: Sidescan-billede af et område med substrattype 1b med slæbespor. 
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Figur 4-7: Sidescan-billede af et område med substrattype 1b med slæbespor og muslinger. 

4.2.5 Strømribber  

Ved tolkning af sidescan blev der observeret tydelige strømribber i området nord for 

indvindingsområdet hvilket indikerer sedimenttransport (Figur 4-8). Tidligere tiders ind-

vindingsaktivitet, fra før 2007, (i dele af den nuværende sikkerhedszone nord og yder 

sikkerhedszone nord) kan her ikke erkendes tydeligt (Figur 4-8). 
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Figur 4-8: Udsnit af undersøgelsesområdet nord for indvindingsområdet. Den grønne linje angiver toppen af 
den gamle områdeafgræsning for indvindingsområde 554-C. 

 

4.2.6 Beskrivelse af overfladesedimentet i undersøgelsesområdet 

På baggrund af kornstørrelsesanalyserne er sedimentklassifikationerne for de 20 un-

dersøgte sedimentstationer præsenteret i Figur 4-9 nedenfor. 
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Figur 4-9: Kornstørrelsesfordelingen for hver af de 20 sedimentprøver. Cirkeldiagrammerne angiver korns-
tørrelsesfordelingen baseret på sedimentklassifikationssystemet beskrevet under afsnit 3.4.1. Tallet i cirkel-
diagrammet er gennemsnitskornstørrelsen.  

Ved en analyse af kornstørrelsesfordelingen er det tydeligt, at der sker en ændring i 

overfladesedimentet fra de nordlige områder (N5 og N10) og områderne indenfor 

selve indvindingsområdet, hvor medium og groft sand dominerer til de mere sydlige 
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(S5) og dybere områder (S10) hvor fint sand, silt og ler dominerer (Figur 2-3, Figur 

4-9). Dette understøttes af eksisterende boringer fra Jupiter databasen, hvor data fra 

denne stemmer overens med de analyser der er gennemført ved nærværende under-

søgelse. F.eks. beskrives sedimentet som mellemkornet sand i N10 (DGU 561.231,7) 

og i indvindingsområdet (DGU 561.231,73; DGU 561.203,2). Vest for de udførte sedi-

mentprøver ved nærværende undersøgelse beskrives sedimentet som domineret af 

fint sand i den nordvestlige del af indvindingsområdet (DGU 561.231,83) og vestlige 

del af sikkerhedszonen (DGU 561.231,74). Endeligt beskrives de dybe områder vest 

(DGU 561.231,72; DGU 551.203,1) og sydvest (DGU 551.203,3) for undersøgelses-

området som domineret af silt og gytje. Der ses således en tydelig korrelation mellem 

dybdeforhold og sedimentsammensætning for indvindingsområdet og områderne syd 

for indvindingsområdet, mens områderne nord for indvindingsområdet synes mere på-

virket af de dynamiske forhold i området.  

 

Sorteringsgraden for hver station er præsenteret i Tabel 4-1 svarende til den numme-

rering, som er angivet i Figur 2-3. Eksempler på frekvensfordelingen af kornstørrelser 

for henholdsvis en velsorteret, sorteret, ringe sorteret og usorteret sedimentstation er 

præsenteret som kornkurver i Figur 4-10. Kornkurver for alle 20 sedimentstationer er 

vist i Bilag 3. For alle stationerne undtagen én var sedimentet velsorteret inde for 

selve indvindingsområdet. For denne ene station var kornstørrelsesfordeling også me-

get anderledes i forhold til de øvrige stationer inden for indvindingsområdet (prøve-id: 

N0P102, Figur 2-3, Figur 4-9). For de sedimentstationer som var placeret i N5 og N10 

var sedimentet også her er velsorteret. Derimod var sedimentet ringe sorteret eller 

usorteret på de stationer, som var taget inden for S5 og S10.  
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Tabel 4-1: Kornstørrelsen aflæst på den kumulative kornstørrelseskurve ved henholdsvis 10, 50 og 60 % 
(d10, d50, d60) af den samlede masse i procent. Middelkornstørrelsen er angivet som type mens sorte-
ringsgraden er angivet både som værdi (U = d60/d10) og som indeks type. 

Prøve-id Sorteringsgrad 

d10  d50 d60 Middelkornstørrelsen U = d60/d10 Indeks 

N10P001 0,15 0,25 0,28 Medium sand 1,9 Velsorteret 

N10P012 0,18 0,23 0,25 Fint sand 1,4 Velsorteret 

N10P023 0,17 0,20 0,22 Fint sand 1,3 Velsorteret 

N5P026 0,18 0,23 0,24 Fint sand 1,3 Velsorteret 

N5P037 0,19 0,25 0,28 Medium sand 1,5 Velsorteret 

N5P048 0,15 0,19 0,20 Fint sand 1,3 Velsorteret 

N0P102 0,01 0,13 0,19 Fint sand 19 Usorteret 

N0P107 0,016 0,23 0,26 Medium sand 1,6 Velsorteret 

N0P109 0,13 0,21 0,24 Fint sand 1,8 Velsorteret 

N0P114 0,15 0,24 0,26 Medium sand 1,7 Velsorteret 

S0P117 0,16 0,25 0,27 Medium sand 1,7 Velsorteret 

S0P122 0,14 0,24 0,26 Medium sand 1,9 Velsorteret 

S0P124 0,20 0,28 0,30 Medium sand 1,5 Velsorteret 

S0P129 0,16 0,25 0,27 Medium sand 1,7 Velsorteret 

S5P051 0,04 0,15 0,17 Fint sand 4,3 Ringe sorteret 

S5P062 0,06 0,16 0,18 Fint sand 3,0 Sorteret 

S5P073 0,04 0,15 0,18 Fint sand 4,5 Ringe sorteret 

S10P076 0,02 0,12 0,15 Meget fint sand 7,5 Usorteret 

S10P087 0,01 0,12 0,14 Meget fint sand 14 Usorteret 

S10P098 0,02 0,12 0,14 Meget fint sand 7 Ringe sorteret 

 

 
Figur 4-10: Frekvensfordelingskurver af kornstørrelser fra henholdsvis S0P124 (velsorteret), S5P062 (sorte-
ret), S5P073 (ringe sorteret) og S10P087 (usorteret). 
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4.2.7 Diskussion af geofysiske undersøgelser 

Fællesområde 554-CA Disken er blevet sidescan-sonarkortlagt af GEUS med næsten 

100 % dækning i indvindingsområdet og sikkerhedszonen samt i den nordlige og syd-

lige del af den ydre sikkerhedszone for kortlægning af substrattyper. Undersøgelses-

området er på baggrund af sidescan-kortlægningen og de visuelle verifikationer, tolket 

til udelukkende at bestå af substrattype 1 (Figur 4-4). Ved at underopdele substrattype 

1 i type 1a (siltede bløde bunde) og 1b (faste sandbunde) er det tydeligt, at størstede-

len af selve indvindingsområdet er substrattype 1b. Substrattypen i sikkerhedszonen 

og den ydre sikkerhedszone udgøres af ca. 70% type 1a og 30% type 1b (Tabel 4-2), 

hvoraf substrattype 1b er begrænset til de N5 og N10 (Figur 4-4). Substrattype 1a er 

således dominerende i S5 og S10, samt i de dybere områder mod vest. 

 
Tabel 4-2: Arealfordeling af substrattyper i ansøgningsområdet, sikkerhedszonen og den ydre sikkerheds-
zone. De arealer af sikkerhedszonen og den ydre sikkerhedszone som ligger på svensk side ikke er medta-
get. 

Substrattype Arealer 

Indvindingsområde  Sikkerhedszone Ydre sikkerhedszone 

1a 0,22 km² 2,09 km² 3,31 km² 

1b 3,08 km² 1,10 km² 0,50 km² 

 

Ud fra kornstørrelsesfordelingen og sorteringsgraden kan samme mønster observe-

res, hvor indvindingsområdet er mere identisk med de områder, som ligger i N5 og 

N10, relativt i forhold til områderne S5 og S10. De største kornstørrelser er identifice-

ret inden for selve indvindingsområdet, N5 og N10, hvilket korresponderer til forekom-

sten af substrattype 1b bund. På samme måde er de mindste kornstørrelser identifice-

ret i områderne S5 og S10, hvor der er tolket substrattype 1a bund. I relation hertil vi-

ser analysen ligeledes, at det mest velsorterede sediment forekommer i indvindings-

området samt områderne N5 og N10, mens ringe eller usorterede sediment forekom-

mer i S5 og S10. Dette er endnu et supplement til den geomorfologiske forståelse af 

Disken.  

 

De velsorterede sedimenter er et resultat af de meget dynamiske forhold, som eksiste-

rer i undersøgelsesområdet. Sorteringsgraden er således afhængig af strømforhol-

dene ved bunden. Tilstedeværelsen af strøminducerede ribber på havbunden i den 

nordlige del af undersøgelsesområdet er evidens for bundstrømaktivitet. Orienteringen 

af strømribberne er V-Ø, hvilket stemmer overnes med størstedelen af det sediment 

som akkumuleres her kommer fra Kattegat og Nordsøen, mens kun lidt kommer fra 

Østersen /7/. På sidescanmosaikken (Figur 4-3) ses der heller ikke længere slæbe-

sugningsspor i overgangsområdet (i den nordlige del af sikkerhedszonen og den ydre 

sikkerhedszone), da de nu er opfyldet med sediment. De finkornede sedimenter, på 

større vanddybde, i den sydlige ende af Disken indikerer ligeledes den sydgående se-

dimenttransport, da de finkornede partikler transporteres længere sydover /7/.     
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4.2.8 Resumé af de geofysiske undersøgelser 

 

 Vanddybden varierede mellem 7 og 24 i undersøgelsesområdet. De laveste 

vandybder forekommer inden for selve indvindingsområdet. 

 Dybden varierede lokalt inden for selve indvindingsområdet og udviser et irre-

gulært mønster.  

 Hele undersøgelsesområdet blev udgjort af substrattype 1. Substrattype 1b 

dominerende i indvindingsområdet og nord for indvindingsområdet mens sub-

strattype 1a dominerende syd for indvindingsområdet.  

 Der blev observeret tydelige strømribber i området nord for indvindingsområ-

det hvilket indikerer sedimenttransport og kraftige strømforhold. 

 Sorteringsgraden af sedimentet var velsorteret inden for indvindingsområdet 

samt i områderne nord for indvindingsområdet, mens sedimentet syd for ind-

vindingsområdet var ringe sorteret eller usorteret. 

4.3. Beskrivelse af undersøgelsesområdets biologiske forhold 

De biologiske forhold på Disken vil i det følgende blive beskrevet ud fra indholdet af 

organisk materiale i sedimentet, epi-flora og -fauna samfundet (baseret på de obser-

verede visuelle dykkerverifikationer) samt på baggrund af infauna samfundet (indsam-

let ved haps).  

 

Overordnet set var hele undersøgelsesområdet domineret af faunaarter som normalt 

knytter sig til den sandede havbund, både i og oven på sedimentet. Som følge af den 

lave udbredelse af egnet substrat var dækningsgraden af makroalger lav for hele un-

dersøgelsesområdet.  

 

4.3.1 Glødetab i sedimentet 

Glødetabet, som et mål for mængden af organisk materiale, er præsenteret nedenfor i 

Figur 4-11, for hver af de stationer hvor der blev indsamlet sedimentprøver (Figur 2-3). 

Inden for hele undersøgelsesområdet varierede glødetabet mellem 0,2 - 2%. Et gløde-

tab på 2% er relativt lavt mens 0,2% er meget lavt. På trods af de lave værdier var der 

dog et mønster set over hele undersøgelsesområdet. De højeste glødetabsværdier 

blev målt i S10 mens de næsthøjeste værdier var fra S5. I N5 og N10 var der større 

variation mellem de målte værdier, som dog alle var relativt lave. Inden for selve ind-

vindingsområdet var glødetabsværdierne generelt også relativt lave, dog med lidt hø-

jere glødetabsprocenter på de nordlige stationer end på de sydlige (Figur 4-11).  
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Figur 4-11: Glødetabet for hver af de 20 sedimentprøver. Størrelsen på cirklerne angiver glødetabet i %. 

4.3.2 Visuelle verifikationer fra paravane og punkt-dyk 

Der er foretaget 270 registreringer langs 14,6 km paravanetransekter samt punktbe-

skrivelser ved 26 stationer med punktdyk (Figur 2-2). 
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Af flora blev der observeret sukkertang, røde buske og kællingehår. Sukkertang var 

den mest udbredte makroalge og blev observeret på over halvdelen af paravaneregi-

streringerne og næsten alle punktdykslokaliteter, associeret til mindre sten og skaller.  

 

Af fauna var sandorme/sandormehobe og kutlinger de hyppigst rapporterede arter, ob-

serveret på de fleste paravaneregistreringerne og punktdykstationer. Andre hyppigt 

observerede arter var skrubber, rødspætter, muslinger og sifoner af muslinger, konk-

snegle, molboøsters og rurer, mens de mere sjældent observerede arter var; krabber, 

eremitkrebs, pelikanfod, torsk, ising og fløjfisk. På punkdykstationerne, hvor det var 

muligt at få en større detaljeringsgrad, blev der også observeret dyriske svampe, hyd-

roider og dyndsnegle. Endelig blev der på vraget i sikkerhedszonen yderligere obser-

veret havkarusser, søanemoner og blåstak. 

 

4.3.3 Naturtyper knyttet til substrattype 1: 

Substratet i naturtype 1, består af sandbunde der varierede fra lettere siltede til faste. 

På baggrund af underopdelingen af substrattype 1 i; 1a (siltedede bløde bunde) og 1b 

(faste sandbunde) blev naturtyper også underinddelt i naturtype 1a og 1b. Ud fra de 

visuelle verifikationer blev der også observeret en kombination af type 1a og 1b 

(1a/1b) (se Figur 4-18).  

 

1a 

Naturtypen i tilknytning til substrattype 1a dominerede i S5 og S10 samt i størstedelen 

af det område som ligger vest for indvindingsområdet. Der blev i alt gennemført 54 ve-

rifikationer på substrattype 1a bunde samt 6 punktdyk/fotostationer. Naturtypen blev 

overordnet registreret i dybdeintervallet fra ca. 12-18 meters dybde. 

 

Den områdemæssige udbredelse af naturtypen 1a kan ses på Figur 4-18. 
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Figur 4-12: Type 1a bund med en søstjerne, og en sukkertang på blåmuslinger ved station DiskD20 i den 
sydlige del af sikkerhedszonen. Foto: Lars B. Nejrup 

 

Naturtype 1a blev, på baggrund af nærværende registreringer, kendetegnet ved en 

ganske begrænset artsdiversitet i relation til bundflora mens artsdiversiteten var hø-

jere for bundfaunaen. De mest almindelige makroalgearter var sukkertang (både små 

og store individer) som blev registreret på ca. 50 % af paravaneregistreringerne, mens 

kællingehår og røde buske kun blev registreret enkelte gange. Dækningsgraden varie-

rede fra 0 til 5% med en gennemsnitlig dækningsgrad på 0,4%.  

 

De mest almindelige epifauna-arter var blåmuslinger, kutlinger, og skrubber og rød-

spætter. Derudover blev der registreret sandorm (sandormehobe), søstjerner, konk-

snegle, eremitkrebs, molboøsters, sifoner fra muslinger, knurhaner, ising, pelikanfod, 

konkæg, og rurer. Dækningsgraden af epifauna varierede fra 0,1 til 10 % med en gen-

nemsnitlig dækningsgrad på 4,2%. 

 

1b 

Naturtypen i tilknytning til substrattype 1b dominerede i N5 og N10 samt i indvindings-

området. Der blev i alt gennemført 204 verifikationer på substrattype 1b bund samt 18 

punktdyk/fotostationer. Naturtypen 1b blev overordnet set registreret i dybdeintervallet 

fra ca. 9-16 meters dybde. 

 

Den områdemæssige udbredelse af naturtypen 1b kan ses på Figur 4-18. 
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Figur 4-13: Type 1b bund med sandormehobe ved station DiskD07 i indvindingsområdet. Foto: Lars B. Nej-
rup. 

Naturtype 1b blev, på baggrund af nærværende registreringer, kendetegnet ved en 

ganske begrænset artsdiversitet i relation til flora mens artsdiversiteten var lidt højere 

for epifaunaen. De mest almindelige makroalgearter var sukkertang, som blev regi-

streret på ca. 50 % af paravanerneregistreringerne, mens kællingehår og røde buske 

kun blev registreret enkelte gange. Dækningsgraden varierede fra 0 til 4% med en 

gennemsnitlig dækningsgrad på 0,4%.  

 

De mest almindelige epifaunaarter var sandorm (sandormehobe), kutlinger og skrub-

ber og rødspætter. Derudover blev der registreret muslinger, søstjerner, eremitkrebs, 

sifoner fra muslinger, torsk og rurer. Dækningsgraden af epifauna varierede fra 0,1 til 

40 % med en gennemsnitlig dækningsgrad på 5,2%. 
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Figur 4-14: Type 1b bund med blåmuslinger og rødspætte ved station DiskD09 i den nordvestlige del af ind-
vindingsområdet. Foto: Erik S. Pedersen. 

 
Figur 4-15: Type 1b bund med blåmuslinger ved station DISKD23 i den sydlige del af indvindingsområdet. 
Foto: Mikkel L. Schmedes. 
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1a/1b 

Naturtypen i tilknytning til substrattype 1a/1b var, ud fra de visuelle verifikationer, for-

holdsvis spredt fordelt i undersøgelsesområdet i overgangszoner mellem naturtype 1a 

og 1b (Figur 4-18). Der blev i alt gennemført 11 paravaneregistreringerne på substrat-

type 1a/1b bund samt 2 punktdyk/fotostationer. Naturtypen blev overordnet set regi-

streret i dybdeintervallet fra ca. 12-15 meters dybde. 

 

De mest almindelige makroalgearter var sukkertang som blev registreret på ca. 50 % 

af paravaneregistreringerne mens kællingehår og røde buske kun blev registreret en-

kelte gange. Dækningsgraden varierede fra 0 til 30% med en gennemsnitlig dæk-

ningsgrad på 3,6%.   

 

De mest almindelige epifauna-arter var sandorm (sandormehobe), kutlinger og muslin-

ger. Derudover blev der registreret fladfisk og rurer. Dækningsgraden af epifauna vari-

erede fra 1 til 15 % med en gennemsnitlig dækningsgrad på 5%. 

 

Hvide svovlbakterier 

 

Der blev observeret hvide svovlbakterier på punktdyksstationerne: DiskD06, DiskD14, 

DiskD16, DiskD17 samt på 9 paravaneobservationer (Figur 4-16, Figur 4-17). Af de i 

alt 13 observationer var 9 i indvindingsområdet, 3 i sikkerhedszonen og 1 i den ydre 

sikkerhedszone. Ud af de 9 observationer i indvindingsområdet var 6 knyttet til identifi-

cerbare fordybninger, sugehuller eller sugespor.  

 

Alle områderne var afgrænsede i deres udbredelse, med en udbredelse på få kvm. 

Svovlbakterier på overfalden af havbunden er ikke nødvendigvis koblet til den indvin-

ding som er pågået, da iltforbruget ved havbunden afhænger af hvor meget dødt orga-

nisk materiale der skal nedbrydes. I lavninger, både naturlige og som resultat af ind-

vindingsaktivitet, vil udskiftning af vandet være mindre end på en frit eksponeret 

oveflade, hvorfor omsætningspotentialet af organisk stof under iltede forhold vil være 

mindre. Iltforholdene i vandet påvirkes yderligere af temperaturen og saltholdigheden 

som er bestemmende for mængden af opløst ilt i vandet. 
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Figur 4-16: Hvide svovlbakterier ved station DISKD17 i indvindingsområdet. Foto: Erik S. Pedersen. 

 
Figur 4-17: Hvide svovlbakterier ved station DiskD06 i den nordlige sikkerhedszone – formegentlig i forbin-
delse med nedbrydning af noget ikke nærmere defineret organisk materiale. Foto: Lars B. Nejrup. 
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Figur 4-18: Naturtypekort for undersøgelsesområdet 554-CA Disken, med angivelse af områder med natur-
type 1a og 1b ud fra tolkning af sidescan. Naturtyper er angivet på baggrund at substrattyperne bestemt ved 
visuel verifikation.  



Naturstyrelsen – Fællesområdet 554-CA Disken - Miljøvurdering 

 44 / 96 

 

 

 

Udbredelsen af blåmuslinger, angivet i dækningsgraden i procent ses i Figur 4-19.  

 
Figur 4-19: Den procentvise muslingedækningsgrad på baggrund af observationer fra paravanetransek-
terne. Størrelsen på den grønne cirkel angiver dækningsgraden i procent af havbunden. 
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4.3.4 Analyse af kvalitative data fra paravanedykningen 

Et overblik over de registrerede biologiske parametre som blev angivet i dækningsgra-

der (Se afsnit 3.2 Visuel verifikation) under paravaneregistreringerne, ses nedenfor i 

Tabel 4-3 og Figur 4-20. Tabel 4-3 angiver gennemsnitsværdier samt standardafvigel-

ser for alle målte parametre, mens Figur 4-20 angiver konfidensintervallet for gennem-

snitsværdierne som anvendes til alle parvise sammenligninger. Dækningsgraden af 

markoalger indgår ikke i de parvise sammenligninger, da data ikke opfyldte kravet for 

normalfordeling (heller ikke transformeret). Det skal hertil nævnes at udbredelse af eg-

net substrat for makroalger var meget lavt i hele undersøgelsesområdet. 

 
Tabel 4-3: Tabellen angiver paravaneobservationerne i henholdsvis indvindingsområdet, sikkerhedszonen 
og den ydre sikkerhedszone som antal observationer og gennemsnitsværdier ± standard afvigelsen samt 
opdel i nordlige (N) og sydlige (S) områder inden for hvert område. Dybden er angivet i meter, mens alge og 
dyre-dækningen, herunder mere specifikt for blåmuslinger og søstjerner, er angivet i % dækningsgrad af 
den observerede havbund.  

 Paravane observationer 

Indvindingsområdet Sikkerhedszone Ydre sikkerhedszone 

Antal observationer 181 47 42 

Antal obs. (N/S) 105 / 76 20 / 27 19 / 23 

Dybde (m) 11,9 ±  1,1 14,1 ±  1,1 15,0 ±  1,6 

Dybde (N/S) 12,0 ± 1,1 / 11,8 ± 1,2 13,7 ± 1,4/14,5 ± 0,7 14,1 ± 1,6 / 15,7 ± 1,2 

Alge 0,6  ±  2,3 0,4   ±  0,9 0,11 ±  0,4 

Alge (N/S) 0,8 ± 3,0 / 0,4 ± 0,6 0,07 ± 0,2/ 0,7 ±1,0 0,02 ± 0,0/ 0,2 ± 0,5 

Dyr 5,7 ±  6,2 3,6   ±  1,8 3,4   ±  1,5 

Dyr (N/S) 5,2 ± 6,1 / 6,3 ± 6,3 2,6 ± 1,2/ 4,3 ± 1,8 2,4 ± 0,7/ 4,2 ± 1,5 

Blåmuslinger 4,3 ±  6,2 2,0   ±  2,0 1,5   ±  1,5 

Blåmuslinger (N/S) 3,9 ± 6,1 / 4,9 ± 6,5 0,5 ± 0,9/ 3,1 ± 1,8 0,1 0,2±/ 2,7 ±1,2 

Søstjerner 0,2 ±  0,3 0,3   ±  0,4 0,4   ±  0,5 

Søstjerner (N/S) 0,1 ± 0,3 / 0,2 ± 0,3 0,2 ± 0,3/ 0,4 ±0,4 0,07 ± 0,2/ 0,6 ±0,5 

 

Indvindingsområdet behandles i den videre analyse som et samlet område (overlap i 

konfidensintervallerne for det nordlige og sydlige område), mens sikkerhedszonen og 

den ydre sikkerhedszone behandles separat for områderne nord og syd for indvin-

dingsområdet (Figur 4-20). 

 

For alle parvaneobservationer var dybden den eneste abiotiske faktor som blev målt. 

Figur 4-20 illustrerer en signifikant dybdeforskel imellem indvindingsområdet, sikker-

hedszonen (zone 500) og den ydre sikkerhedszone (zone 1000) (P< 0,05) hvor dyb-

den var lavest inden for selve indvindingsområdet. Både for sikkerhedszonen og den 

ydre sikkerhedszone var områderne syd for indvindingsområdet dybere end områ-

derne nord for indvindingsområdet. Der var ingen forskel mellem dybden N5 og N10 

mens S10 var signifikant dybere end dybden S5 (P< 0,05; Figur 4-20 a).   
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For den overordnede dækningsgrad af epifauna var der ikke nogen forskel i den ob-

serverede dækningsgrad mellem indvindingsområdet, S5 og S10. For områderne nord 

for indvindingsområdet var dækningsgraden af dyr signifikant lavere og der var ikke 

nogen forskel imellem N5 og N10. Derimod var der signifikant forskel i dækningsgra-

den af dyr i de nordlige og sydlige områder for både sikkerhedszonen og den ydre sik-

kerhedszone og, mellem indvindingsområdet og begge områder nord for indvindings-

området (Figur 4-20 b).  

 

Både dækningsgraden af blåmuslinger og søstjerner indgik begge i den overordnede 

dækningsgrad. De samme forskelle som beskrevet for den overordnede dæknings-

grad også var glædede for blåmuslinger (Figur 4-20 c), mens resultat for dæknings-

graden af søstjerner anderledes (Figur 4-20 d). For søstjerner var der ingen forskel 

mellem de observerede dækningsgrader i indvindingsområdet, N5 og N10, mens 

dækningsgraden S5 og S10 var højere. Både for sikkerhedszonen og den ydre sikker-

hedszone blev der observeret en større dækningsgrad i syd end i nord dog kun signifi-

kant for den ydre sikkerhedszone. Både S5 og S10 en signifikant højere dæknings-

grad for søstjerner end i indvindingsområdet (Figur 4-20 d).   

 

 
Figur 4-20: Gennemsnits dybde samt dyredækningsgrader for indvindingsområdet og den nordlige (N) og 
sydlige (S) sikkerhedszone og ydre sikkerhedszone ± 95%-konfidensintervallet. 

 

4.3.5 Beskrivelse af infauna i forhold til deres fordeling i indvindingsområdet, sikker-

hedszonen og referencezonen  

Det blev i alt fundet 90 forskellige infaunaarter (Tabel 4-4) på de i alt 130 undersøgte 

stationer. Fire ”arter” kunne kun bestemmes til slægtsniveau, men er dog behandlet 
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som var de bestemt på artsniveau. Dette var muligt da vi var overbeviste om at kun en 

art var tilstede inden for hver af slægterne. 

 

Det gennemsnitlige artsantal, individantal og biomasse (g tørvægt) er angivet neden-

for inden for indvindingsområdet, sikkerhedszonen og den ydre sikkerhedszone ± 

standardafvigelsen samt opdelt for de nordlige og sydlige lokaliteter inden for parente-

sen (nord/syd) (Tabel 4-5).  

  
Tabel 4-4: Infauna arter som er blevet identificeret samt deres respektive klasser. 

     Infauna arter 

Klasse Art eller slægt Klasse Art eller slægt 

Amphipoda Ampelisca brevicornis Polychaeta Aricidea minuta 

Amphipoda Bathyporeia sarsi Polychaeta Aricidea suecica 

Amphipoda Corophium crassicorne Polychaeta Capitella sp. 

Amphipoda Corophium insidiosum Polychaeta Eteone foliosa 

Amphipoda Megamphopus cornutus Polychaeta Eteone longa 

Amphipoda Microdeutopus gryllotalpa Polychaeta Galathowenia oculata 

Amphipoda Phthisica marina Polychaeta Glycera alba 

Anthozoa Edwardsia sp. Polychaeta Goniada maculata 

Bivalvia Abra alba Polychaeta Heteromastus filiformis 

Bivalvia Abra nitida Polychaeta Lanice conchilega 

Bivalvia Abra prismatica Polychaeta Laonome kroyeri 

Bivalvia Angulus tenuis Polychaeta Magelona mirabilis 

Bivalvia Arctica islandica Polychaeta Marenzelleria viridis 

Bivalvia Astarte sp. Polychaeta Mediomastus sp. 

Bivalvia Cerastoderma edule Polychaeta Neanthes succinea 

Bivalvia Corbula gibba Polychaeta Neanthes virens 

Bivalvia Ensis americanus Polychaeta Nephtys assimilis 

Bivalvia Hiatella arctica Polychaeta Nephtys caeca 

Bivalvia Macoma balthica Polychaeta Nephtys ciliata 

Bivalvia Macoma calcarea Polychaeta Nephtys cirrosa 

Bivalvia Musculus niger Polychaeta Nephtys hombergii 

Bivalvia Mya arenaria Polychaeta Nephtys longosetosa 

Bivalvia Mysella bidentata Polychaeta Ophelia rathkei 

Bivalvia Mytilus edulis Polychaeta Ophelina acuminata 

Bivalvia Nucula nitidosa Polychaeta Paraonis fulgens 

Bivalvia Parvicardium ovale Polychaeta Pectinaria auricoma 

Bivalvia Spisula subtruncata Polychaeta Pectinaria koreni 

Bivalvia Thyasira flexuosa Polychaeta Pholoe baltica 

Cumacea Diastylis rathkei Polychaeta Phyllodoce groenlandica 

Decapoda Carcinus maenas Polychaeta Phyllodoce mucosa 

Decapoda Liocarcinus pusillus Polychaeta Polydora caeca 

Decapoda Pagurus bernhardus Polychaeta Prionospio fallax 

Decapoda Palaemon adspersus Polychaeta Pseudopolydora pulchra 

Echinodermata Asterias rubens Polychaeta Pygospio elegans 

Gastropoda Aporrhais pespelecani Polychaeta Rhodine gracilior 

Gastropoda Diaphana minuta Polychaeta Scalibregma inflatum 
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Tabel 4-5: Overblik over infauna samfundet på baggrund af total og gennemsnits artsantal, individ antal og 
biomasse (g tørvægt) for indvindingsområdet, sikkerhedszonen og den ydre sikkerhedszone ± standard af-
vigelser samt gennemsnitsværdier for de nordlige og sydlige arealer inden for hvert område angivet i paren-
tesen (nord/syd). 

 

Infauna 

Indvindingsområde 
(Nord / Syd) 

Sikkerhedszone 
(Nord / Syd) 

Ydre sikkerhedszone 
(Nord / Syd) 

Prøve antal 30                   (15/15) 50                  (25/25) 50                 (25/25) 

Prøve areal (m2) 0,43             (0,21/0,21) 0,71            (0,36/0,36) 0,71           (0,36/0,36) 

Total artsantal 65                   (29/36) 85                 (48/37) 87                 (40/47) 

Gns. artsantal 8,7 ± 2,4        (7,7/9,6) 9,0 ± 3,0      (7,4/10,6) 9,6 ± 4,5      (6,5/12,6) 

Total individantal 914               (401/516) 994             (450/544) 1016           (384/632) 

Gns. individantal 30,6 ± 16,3  (27,7/34,4) 19,9 ± 6,5   (18,0/21,8) 20,3 ± 9,4   (15,4/25,3) 

Total biomasse 48,5             (11,6/37,0) 217,5          (24,7/192,7) 133               (5,2/128,3) 

Gns. biomasse  1,6 ± 2,8        (0,8/2,5) 4,3 ± 8,6       (1,0/7,7) 2,7 ± 6,7       (0,2/5,1) 

 

Som det fremgår af Tabel 4-5 var det samlede undersøgte areal inden for henholdsvis 

indvindingsområdet, sikkerhedszonen og den ydre sikkerhedszone ikke ens. Ved at 

beregne der kumulerede artsantal over alle prøverne var alle arter beskrevet i blot 32 

ud af de 130 prøver. En kurve, der hurtigt flader ud antyder, at flere prøver kun vil be-

tyde en beskeden forøgelse af det totale artsantal, mens en stejl kurve derimod bety-

der at flere prøver vil medføre et øget artsantal. Det kumulerede artsantal inden for 

hvert område underopdelt i nordlige og sydlige områder viser at kurven for alle områ-

derne flader ud efter ca. 50-66% af prøverne inden for hvert område (Figur 4-21). Ved 

nærværende undersøgelse er der ingen grund til at tro at betydeligt flere arter ville 

blive identificeret ved at afsøge et større areal, hvorfor et mindre afsøgt areal i indvin-

dingsområdet end i sikkerhedszonen og den ydre sikkerhedszonen ikke antages at 

påvirke de videre analyser (Figur 4-21).   

 

Gastropoda Hinia reticulata Polychaeta Scolelepis foliosa 

Gastropoda Philine aperta Polychaeta Scoloplos armiger 

Nemertini Nemertini indet. Polychaeta Spio armata 

Oligochaeta Oligochaeta indet. Polychaeta Spio filicornis 

Oligochaeta Tubificoides benedii Polychaeta Spio martinensis 

Phoronida Phoronis sp. Polychaeta Synelmis klatti 

Polychaeta Ampharete baltica Polychaeta Terebellides stroemi 

Polychaeta Antinoella sarsi Polychaeta Trochochaeta multisetosa 

Polychaeta Arenicola marina Turbellaria Turbellaria indet. 
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4.3.5.1.   Artsrigdom og diversitet 

 
Figur 4-21: Det kumulerede artsantal inden for den nordlige og sydlige del af hhv indvindingsområdet samt 
sikkerhedszonen og den ydre sikkerhedszone.  

De observerede 90 arter var fordelt på 12 klasser og varierede fra 0 til 19 arter pr. 

prøve med et gennemsnit på 9,2 ± 3,5 (± sd). Det observerede artsantal for hver sta-

tion ses på Figur 4-22 opdelt i områderne; N10, N5, indvindingsområdet nord og syd, 

S5 og S10 (Figur 4-22).  

 

Som det fremgår af Figur 4-22 steg det gennemsnitslige antal af arter overordnet set 

pr. station (0,0143 m2) når man bevæger sig fra nord mod syd. I N10 var der således 

et gennemsnit på 7 arter pr. station hvilket også blev observeret i N5. I den nordlige 

del af indvindingsområdet var gennemsnittet på 8 arter pr. station mens det var 10 ar-

ter pr. station i den sydlige del af indvindingsområdet. Syd for indvindingsområdet blev 

der observeret et gennemsnit på11 arter pr. station i S5 og 13 arter pr. station i S10.  

 

Ved at tolke på variationskoefficienterne inden for hvert område (standardiseret udtryk 

for hvordan prøverne inden for hvert område fordeler sig omkring middelværdien) var 

det tydeligt at artsantallet mellem stationerne varierede mest inden for N10 (CV=48,3, 

høj heterogenitet), mens den for de resterende områder var mere ens (CV=24,2-28,9; 

Figur 4-22).  
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Figur 4-22: Antallet af arter pr. station inden for den ydre sikkerhedszone nord, sikkerhedszonen nord, indvin-
dingsområdet nord og syd, sikkerhedszonen syd og den ydre sikkerhedszone syd. Til højre for figuren er gen-
nemsnitsværdien ± standardafvigelsen og variationskoefficienten angivet. 
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Den mest artsrige klasse var overordnet set polychaeta (børsteorme) som indeholdt 

47arter (52,2 % af alle arter) hvorefter bivalvia (muslinger) var den næst mest artsrige 

klasse med 20 arter (22,2% af alle arter). Amphipoder (tanglopper) var repræsenteret 

med 7 arter (7,7% af alle arter) mens decapoda (tibenede krebsdyr) og gastropoda 

(snegle) hver var repræsenteret med 4 arter (4,4% af alle arter for hver art). Oligocha-

eta (sadelorme) bidrog med 2 arter (2,2% af alle arter), mens en art blev identificeret 

inden for henholdsvis anthozoa (koraldyr), cumacea (kommakrebs), echinodermata 

(pighuder), nemertini (slim-orme/bændler), phoronida (intet dansk navn) og turbellaria 

(fimreorme/fladorme) (1,1% af alle hver især). 

 

Nedenfor er den procentvise artsrigdom inden for hver klasse præsenteret for hvert af 

underområderne. Som det fremgår af Figur 4-23 var der noget variation i artsantallet 

inden for hver klasse mellem områderne, dog med polychaeta som den mest artsrige 

klasse inden for alle områder efterfulgt af bivalvia. 

 

 

 
Figur 4-23: Den procentvise artsrigdom inden for klasser for henholdsvis den ydre sikkerhedszone nord 
(N10), sikkerhedszonen nord(N5), indvindingsområdet nord(N0) og syd (S0), sikkerhedszonen syd (S5) og 
den ydre sikkerhedszone syd (S10). Gruppen ”Andre” er klasser som udgjorde mindre end 2% af artsantal-
let (anthozoa, echinodermata, turbellaria) for hele undersøgelsesområdet. 

Nedenfor ses udbredelseskortet (Figur 4-24) for artsantallet for alle de undersøgte sta-

tioner (0,0143 m2). Data anvendt her er de samme som i Figur 4-22 og tydeliggør blot 

hvordan artsantallet stiger fra nord imod syd inden for undersøgelsesområdet.   
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Figur 4-24: Udbredelseskort for det totale artsantal på baggrund af artsantallet pr. station (0,0143 m2). Mør-
kere farver angiver højere koncentrationer af arter mens lysere farver angiver færre arter. De sorte prikker 
angiver stationerne hvor infaunaen blev bestemt.  

For at få beskrevet diversiteten er der, udover blot at anvende arternes forekomster, 

også udregnet diversiteten ud fra Shannon-Wiener (S-W) indekset og Pielou’s even-

ness (lighedsfordelingen).  
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Artsdiversiteten beskrevet ud fra Shannon-Wiener mangfoldigheds indeks (S-W in-

deks) giver ofte en større information om samfundets sammensætning end antallet af 

tilstedeværende arter, da den relative hyppighed af de forskellige arter indgår i udtryk-

ket. En indeks værdi på nul indikerer at samfundet kun udgøres af en art. Ved denne 

undersøgelse var dette tilfældet for en station (N10P023). Derudover blev der også 

observeret en station med ingen individer (N10P012; angivet med * i Figur 4-25), som 

ved beregningen af gennemsnitsværdien indgår med et 0. Typisk ligger indeksvær-

dien på mellem 1,5 til 3,5 i de fleste økologiske studier og er kun meget sjældent over 

4. Shannon-Wiener indekset stiger både når artsrigdommen og ligheden i samfundet 

stiger.  

 

Som det fremgår af Figur 4-25 og Figur 4-26 giver S-W indekset samme billede af un-

dersøgelsesområdet som antallet af arter pr. station, hvor S5 og dS10 var de områder 

som har de højeste diversitetsværdier. En forskel var dog at artsantallet var højere in-

den for indvindingsområdet end N5 og N10, mens S-W indeksværdierne var næsten 

ens for indvindingsområdet, N5 og N10 (Figur 4-22, Figur 4-24, Figur 4-25 og Figur 

4-26). Dette indikerer at den relative hyppighed af de repræsenterede arter var ens i 

indvindingsområdet, N5 og N10. 

 

Variationskoefficienterne (VK) inden for hvert område var lavest for områderne syd for 

indvindingsområdet med henholdsvis 12,0% i S5 og 14,5% i S10. De lave VK værdier 

indikerer relativt ens mangfoldighedsscore (S-W) for alle stationer inden for hvert om-

råde (homogen diversitet). Nord for indvindingsområdet er variationskoefficienterne for 

N10 og N5 henholdsvis 41,1% og 23,5% mens den inden for indvindingsområdet var 

henholdsvis 36,6% og 24,1% i den nordlige og sydlige del. Dette angiver at der var 

størst variation i mangfoldigheden (S-W) inden for hvert område i N10 og den nordlige 

del af indvindingsområdet (højest heterogenitet). 
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Figur 4-25: Shannon-Wiener mangfoldigheds indeks for hver station i den ydre sikkerhedszone nord, sikker-
hedszonen nord, indvindingsområdet nord og syd, sikkerhedszonen syd og den ydre sikkerhedszone syd. * 
angiver en station hvor ingen individer blev identificeret. Til højre for figuren er gennemsnitsværdien ± stan-
dardafvigelsen og variationskoefficienten angivet.  
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Figur 4-26: Udbredelseskort for Shannon-Wiener mangfoldighedsindeks (diversitetsindeks). Mørkere farver 
angiver øget artsdiversitet. De sorte prikker angiver stationerne hvor infaunaen blev bestemt. 
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Pielou’s evenness er et udtryk for lighedsfordelingen i samfundet. Værdien varierer 

mellem 0 og 1, hvor 1 er tilfælde af helt ens hyppigheder af de præsenterede arter. 

For undersøgelsesområdet var lighedsfordelingen størst i den S10 (0,91) og S5 

(0,90), hvilket samtidigt var de to områder som har de laveste variationskoefficienter 

på henholdsvis 3,4% og 5,2% (Figur 4-27 og Figur 4-28). Dette indikerer at de repræ-

senterede arter var næsten ligeligt hyppigt forekommende og at variationen mellem 

stationerne inden for hvert af de to områder var lille. Lighedsfordelingen var næst 

mindst for N5 (0,82) med en variationskoefficient på 13,5%, hvilket indikerer en mindre 

grad af lighed og en større variation i ligheden mellem stationerne inden for området. 

Lighedsfordelingen for de resterende tre områder (N10, det nordlige og sydlige om-

råde inden for indvindingsområdet) var lavere og ens (0,73 for alle tre områder), mens 

variationskoefficienterne var højest for N10 med 35,2%, mens den inden for indvin-

dingsområdet var næsten ens med 19,9% i den nordlige del og 23,1% i den sydlige 

del (Figur 4-27 og Figur 4-28). Hvilket igen bekræfter den højeste grad af heterogeni-

tet er at finde inden for N10.  
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Figur 4-27: Pielou’s evenness værdi for hver station i den ydre sikkerhedszone nord, sikkerhedszonen nord, 
indvindingsområdet nord og syd, sikkerhedszonen syd og den ydre sikkerhedszone syd. * angiver en station 
hvor ingen individer blev identificeret. Til højre for figuren er gennemsnitsværdien ± standardafvigelsen og 
variationskoefficienten angivet. 
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Figur 4-28: Udbredelseskort for Pielou’s evenness (lighedsfordelingen). Farvekoden fra lys til mørk blå angi-
ver lighedsfordelingen for de repræsenterede arter i samfund. Ved en øget grad af lighed bliver indeksvær-
dien mørkere blå. De sorte prikker angiver stationerne hvor infaunaen blev bestemt. 
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4.3.5.2. Relative hyppigheder 

Der blev totalt observeret 2927 individer i de i alt 130 prøver (samlet areal på 1,86 

m2), svarende til et gennemsnit på 22,5 individ pr. station (0,0143 m2). Det observe-

rede individantal for hver station ses på Figur 4-29 opdelt i områderne; N10, N5, ind-

vindingsområdet nord og syd, S5 og S10. 

 

Som det fremgår af Figur 4-29 var antallet af individer størst inden for selve indvin-

dingsområdet med gennemsnitlig 34,4 og 26,7 individer pr. station for henholdsvis det 

sydlige og nordlige delområde. Området syd for indvindingsområdet havde henholds-

vis 25,3 individer pr. station i S10 og 21,8 individer pr. station i S5. Det gennemsnitlige 

antal individer pr. station var lavest nord for indvindingsområdet med gennemsnit på 

henholdsvis 15,4 individer pr. station i N10 og 18,0 individer pr. station i N5 (Figur 

4-29). 

 

Variationskoefficienterne (VK) var lavest syd for indvindingsområdet i S5 (28,2%) og 

næsten det samme i S10 (32,3%). Inden for indvindingsområdet var VK lav i det nord-

lige område (28,8%) mens den i det sydlige område var mere end dobbelt så stor 

(62,8%). Nord for indvindingsområdet er der også store forskelle i VK inden for N5 

(35,7%) og N10 (53,3%) (Figur 4-29). Det fremgår heraf at den sydlige del af indvin-

dingsområdet var det mest heterogene område i forhold til antallet af individer mellem 

stationerne efterfulgt af N10, mens de resterende områder var mere homogene i for-

hold til individantallet mellem stationerne inden for hvert området. 

 

Den mest individrige klasse var overordnet set polychaeta (børsteorme) som blev ud-

gjort af 1630 individer (55,7 % af alle individer). Herefter var bivalvia (muslinger) den 

næst mest individrige klasse udgjort af 656 individer (22,4% af alle individer). Amphi-

poda (tanglopper) blev udgjort af 295 individer (10,1% af alle individer), phoronida (in-

tet dansk navn) blev udgjort af 97 individer (3,3% af alle individer), cumacea (komma-

krebs) og nemertini (slim-orme/bændler) blev udgjort af 70 individer hver (2,4% af alle 

individer for hver klasse), gastropoda (snegle) blev udgjort af 57 individer (1,9% af alle 

individer), oligochaeta (sadelorme) blev udgjort af 30 individer (1,0% af alle individer), 

decapoda (tibenede krebsdyr) blev udgjort af 11 individer (0,4% af alle individer), an-

thozoa (koreldyr) blev udgjort af 6 individer (0,2% af alle individer), echinodermata 

(pighuder) blev udgjort af 3 individer (0,1% af alle individer) og turbellaria (fimre/flad-

orme) blev udgjort af 2 individer (0,1% af alle individer). 

 

Nedenfor er det procentvise individantal i hver klasse præsenteret for hver af under-

områderne inden for undersøgelsesområdet. Som det fremgår af Figur 4-30 var der 

noget variation i individantallet i hver klasse mellem områderne, dog med polychaeta 

som den mest individrige klasse inden for alle områder. 
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Figur 4-29: Antal individer for hver station i den ydre sikkerhedszone nord, sikkerhedszonen nord, indvin-
dingsområdet nord og syd, sikkerhedszonen syd og den ydre sikkerhedszone syd. Til højre for figuren er 
gennemsnitsværdien ± standardafvigelsen og variationskoefficienten angivet. * angiver en værdi som er 
udenfor skala (98). 
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Figur 4-30: Det procentvise individantal inden for klasser for henholdsvis den ydre sikkerhedszone nord 
(N10), sikkerhedszonen nord (N5), indvindingsområdet nord (N0) og syd (S0), sikkerhedszonen syd (S5) og 
den ydre sikkerhedszone syd (S10). Gruppen ”Andre” er klasser som udgjorde mindre end 1% af individan-
tallet (anthozoa, echinodermata og turbellaria) for hele undersøgelsesområdet. 

 

Nedenfor ses udbredelseskortet (Figur 4-31) for individantallet for alle de undersøgte 

stationer (0,0143 m2). Data anvendt her et det samme som er præsenteret i Figur 4-29 

og tydeliggør blot koncentrationen af individer rumligt for undersøgelsesområdet.  
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Figur 4-31: Udbredelseskort for det totale individantal på baggrund af individantal pr. station (0,0143 m2). 
Mørkere farver angiver højere koncentrationer af individer mens lysere farver angiver færre individer. De 
sorte prikker angiver stationerne hvor infaunaen blev bestemt. 

Tabel 4-6 viser de 10 hyppigst forekommende arter inden for hver af underområderne; 

den ydre sikkerhedszone nord, sikkerhedszonen nord, indvindingsområdet nord og 

syd, sikkerhedszonen syd og den ydre sikkerhedszone syd. 
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Tabel 4-6: De 10 hyppigst forekommende arter inden for hvert område sorteret fra den mest hyppige art i 
toppen til den tiende mest hyppige art i bunden af figuren inden for hvert område. 

De 10 mest hyppige arter inden for hvert område 

Ydre sikkerhds-
zone nord 

Sikkerhedszone 
nord 

Indvindings- 
området 

Sikkerhedszone 
syd 

Ydre sikker-
hedszone syd 

Scoloplos armiger Scoloplos armiger  Pygospio elegans  Scoloplos armiger Corbula gibba 

Pygospio  
elegans 

Pygospio  
elegans  

Microdeutopus 
gryllotalpa 

Corbula gibba Scoloplos  
armiger 

Nemertini indet. Nephtys caeca Mytilus edulis Abra alba Phoronis sp. 

Microdeutopus 
gryllotalpa 

Nemertini indet. Scoloplos armiger Pectinaria koreni Pectinaria  
koreni 

Nephtys caeca Nemertini indet. Nephtys caeca Nephtys caeca Abra alba 

Diastylis rathkei Corbula gibba Corophium  
crassicorne 

Diastylis rathkei Diastylis rathkei 

Tubificoides  
benedii 

Tubificoides  
benedii 

Parvicardium 
ovale 

Ampharete baltica Ampelisca  
brevicornis 

Angulus tenuis Eteone longa Nemertini indet. Nephtys  
hombergii 

Ampharete  
baltica 

Phoronis sp. 

 

Cerastoderma 
edule 

Corophium  
insidiosum 

Microdeutopus 
gryllotalpa 

Mysella  
bidentata 

Eteone longa 

 

Phoronis sp. Bathyporeia sarsi Mysella bidentata Terebellides 
stroemi 

 

 

4.3.5.3. Relativ biomasse 

Totalt for alle stationer i undersøgelsesområdet blev der målt en tørvægt på 399,45 g. 

for de i alt 130 prøver (samlet areal på 1,86 m2), hvilket svarer til et gennemsnit på 3,1 

g. pr. station (0,0143 m2). Den målte tørvægt for hver station ses på Figur 4-32 opdelt 

i områderne; N10, N5, indvindingsområdet nord og syd, S5 og S10. 

 

Som det fremgår af Figur 4-32 var biomassen størst syd for indvindingsområdet med 

et gennemsnit på 7,7 og 5,1 g. pr. station for henholdsvis S5 og S10. For selve indvin-

dingsområdet var den gennemsnitlige biomasse størst i den sydlige del med 2,5 g. pr 

station mens den nordlige del havde 0,9 g. pr. station. Nord for indvindingsområdet 

blev der målt en gennemsnitlig biomasse på 1 g. pr. station i N5 og 0,2 g. pr. station i 

N10 (Figur 4-32).    

 

Variationskoefficienterne (VK) var høj for samtlige områder (>140%) med stort set 

samme niveau for indvindingsområdet og syd for indvindingsområdet (143-175%). 

Nord for indvindingsområdet var VK endnu højere med henholdsvis 248% for N5 og 

254% for N10 (Figur 4-32). De høje VK værdier indikerer en højere grad af heteroge-

nitet i biomassefordelingen inden for hvert område.  

 

Den klasse som udgjorde den største andel af tørvægten var helt klart bivalvia (mus-

linger), som udgjorde en vægt på 382 g. på de i alt 130 stationer (95,8 % af den totale 

tørvægt). Herefter var polychaeta (børsteorme) den klasse som samlet set udgjorde 
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mest af tørvægten med 9,5 g. (2,4% af den totale tørvægt). Gastropoda (snegle) ud-

gjorde en tørvægt på 6,4 g. (1,6% af den totale tørvægt), phoronida (intet dansk navn) 

udgjorde en tørvægt på 0,4 g. (0,1% af den totale tørvægt), cumacea (kommakrebs) 

udgjorde en tørvægt på 0,23 g. (0,06 % af den totale tørvægt), decapoda (tibenede 

krebsdyr) udgjorde en tørvægt på 0,14 g. (0,035 % af den totale tørvægt), amphipoda 

(tanglopper) udgjorde en tørvægt på 0,12 g. (0,031 % af den totale tørvægt), nemertini 

(slim-orme/bændeler) udgjorde en tørvægt på 0,10 g. (0,026 % af den totale tørvægt), 

anthozoa (koraldyr) udgjorde en tørvægt på 0,011 g. (0,003 % af den totale tørvægt), 

echinodermata (pighuder) udgjorde en tørvægt på 0,009 g. (0,002 % af den totale tør-

vægt) og oligochaeta (sadelorme) udgjorde en tørvægt på 0,006 g. (0,002 % af den 

totale tørvægt).  

 

Nedenfor er den procentvise tørvægt inden for hver klasse præsenteret for hver af un-

derområderne inden for undersøgelsesområdet. Som det fremgår af Figur 4-33 var 

biomassen (tørvægten) stærkt domineret af den vægt som bivalvia udgjorde. Bilag 5 

angiver den procentvise tørvægt inden for hver klasse præsenteret for hver af under-

områderne inden for undersøgelsesområdet efter biomassen af bivalvia (muslinger) er 

fjernet.  
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Figur 4-32: Den samlede biomasse for hver station i den ydre sikkerhedszone nord, sikkerhedszonen nord, 
indvindingsområdet nord og syd, sikkerhedszonen syd og den ydre sikkerhedszone syd. Til højre for figuren 
er gennemsnitsværdien ± standardafvigelsen og variationskoefficienten angivet.  
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Figur 4-33: Den procentvise biomasse inden for klasser for henholdsvis den ydre sikkerhedszone nord 
(N10), sikkerhedszonen nord (N5), indvindingsområdet nord (N0) og syd (S0), sikkerhedszonen syd (S5) og 
den ydre sikkerhedszone syd (S10). Gruppen ”Andre” er klasser som udgjorde mindre end 0,05% af bio-
massen (amphipoda, anthozoa, decapoda, echinodermata, nemertini, oligochaeta og turbellaria) for hele 
undersøgelsesområdet. 

 

Nedenfor ses udbredelseskortet (Figur 4-34) for biomassen, baseret på alle under-

søgte stationer. Data anvendt her et det samme som er præsenteret i Figur 4-32 og 

tydeliggør blot den rumlige fordeling af infaunaens tørvægt i undersøgelsesområdet.  
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Figur 4-34: Udbredelseskort som angiver den totale biomasse på baggrund af biomassen pr. station (0,0143 
m2). Mørkere farver angiver højere biomasse, mens lysere farver angiver en mindre biomasse. De sorte 
prikker angiver stationerne hvor infaunaen blev bestemt. 

4.3.5.4. Dybde 

Dybden er ofte beskrevet til at have en stor betydning for infaunasamfundet, hvorfor 

alle parametre (antallet af arter, Shannon Wiener indeks, Pielou’s evenness indeks, 
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antal individer og tørvægten) blev forsøgt korreleret til dybden. For alle forholdene var 

forklaringsgraden for den bedst beskrivende trendlinje < 5%. Der var derved ikke mu-

ligt ud fra dybden af udtale sig om generelle mønstre i infaunasamfundet.  

 

4.3.6 Bray-Curtis lighedsindeks, MDS-analyser, ANOSIM og SIMPER 

 
Resultaterne fra Bray-Curtis similaritetsmatrix er vist i Bilag 6 samt i et ligheds dendro-
gram for hver station i Bilag 7.Samme similaritetsmatrix er også anvendt som indput i 
MDS-analysen (Multi Dimensional Scaling) hvorefter de beregnede koordinater anven-
des i ordinationsplottet (Figur 4-35; Bilag 8). 

 
Figur 4-35: MDS-plot for alle stationer. Stationer som ligger i N10 er angivet med turkis, stationer i N5 med 
grøn, stationer i indvindingsområdet (I0) med blå, stationer i S5 i rød og stationer i S10 med pink. Procent 
similariteten mellem prøverne er tilføjet for henholdsvist 20 og 40 procent. 

Figur 4-35 viser den gruppering som der var mellem prøverne for hele undersøgelses-

området grafisk, hvorved homogenitet for alle prøver samt inden for hvert underom-

råde (N10: ydre sikkerhedszone nord, N5: sikkerhedszone nord, I0: indvindingsområ-

det, S5: sikkerhedszonen syd, S10: Ydre sikkerhedszone syd) kan anskueliggøre (Fi-

gur 4-35). Man kan ikke måle hvor stor lighed der er mellem områderne i MDS-ordina-

tionsplottet, men kan dog sige at områder der ligger nært ligner hinanden mere end 

områder som ligger fjernt fra hinanden. 

 

Samme analyse blev herefter også udført på gennemsnitlige prøvedata for hvert un-

derområde for lettere at anskue en evt. tendens i forhold til afstanden fra selve indvin-

dingsområdet (Figur 4-36).  
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Figur 4-36: MDS-plot på baggrund af gennemsnitsværdier som hver område; N10 er angivet med turkis, 
stationer i N5 med grøn, stationer i indvindingsområdet (I0) med blå, stationer i S5 i rød og stationer i S10 
med pink. Procent similariteten mellem områderne er tilføjet for henholdsvist 20, 40 og 60 procent. 

 

Overordnet set viser Figur 4-35 og Figur 4-36 at områderne adskiller sig fra hinanden. 

Stationerne inden for indvindingsområdet, N5 og N10 synes at have en større spred-

ning og en hvis grad af overlap med hinanden. Områderne syd for indvindingsområdet 

(S5 og S10) synes derimod mere afgrænsede og kun et meget begrænset overlap 

med de øvrige områder mens deres indbyrdes overlap var forholdsvist stort (Figur 

4-35). Ved at tolke på gennemsnitsværdierne for hvert område (Figur 4-36) var det 

tydligt at indvindingsområdet var mere ens med områderne nord for indvindingsområ-

det end med områderne syd for indvindingsområdet. Endelige ses det at områderne 

syd for indvindingsområdet var mere ens end med et hvilket som helst andet område 

ved denne undersøgelse. Der ses ikke nogen klar trend i samfundets artssammen-

sætning (Bray-Curtis similaritets indeks) og afstanden fra selve indvindingsområdet 

(Figur 4-36), dog ligner indvindingsområdet mere N5 end N10. 

 

ANOSIM similaritets analyse muliggør at teste om der er signifikante forskelle imellem 

artsantal og arts sammensætning mellem gruppen af prøver fra de forskellige områder 

ud fra det beregnede Bray-Curtis similaritets indeks. For undersøgelsesområdet var 

artssammensætningen mellem N10 og N5 ikke signifikant forskellige (P=0,126), mens 

forskellen i artssammensætningen mellem alle andre områder var signifikant 

(P<0,001; Bilag 9). 

 

SIMPER analysen angiver den gennemsnitlige similaritet og dissimilaritet inden for og 

imellem områderne baseret på Bray-Curtis similaritets indeks (Tabel 4-7). Derudover 

angiver den også hvilke arter, samt hvor meget de enkelte arter bidrager til similari-

tet/dissimilaritet (Tabel 4-8). Det fulde bidrag af alle arter er angivet i Bilag 10. 
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Tabel 4-7: Gennemsnitlige similaritet og dissimilaritet inden for og imellem områderne baseret på Bray-Cur-
tis similaritets indeks. Similariteten er angivet i de grå bokse, men de resterende værdier angiver dissimilari-
tet. 

SIMPER BC 

Infauna 

Ydre sikker-
hedszone 

nord 

Sikker-
hedszone 

nord 
Indvindings 

området 

Sikker-
hedszone 

syd 

Ydre sikker-
hedszone 

syd 

Ydre sikker-
hedszone nord 

36,8 
  

  

Sikkerhedszone 
nord 

65,4 36,2 
 

  

Indvindingsom-
rådet 

72,4 64,6 44,9   

Sikkerhedszone 
syd 

71,2 73,6 77,8 48,0  

Ydre sikker-
hedszone syd 

76,9 80,6 85,68 55,62 47,5 

 

Gennemsnits similariteten, på baggrund af Bray-Curtis indeksværdier inden for hvert 

område, var størst for områderne syd for indvindingsområdet (S5 og S10) og mindst 

for områderne nord for indvindingsområdet (N5 og N10), mens similariteten inden for 

indvindingsområdet lå midt imellem (Tabel 4-7). Dette betyder at graden af lighed mel-

lem prøverne indsamlet i henholdsvist S10 og S5 var større end i de andre områder. 

Samtidigt var der en mindre grad af lighed imellem prøverne indsamlet i N10 og N5 

end prøverne indsamlet inden for indvindingsområdet.  

 

Ved at tolke på den gennemsnitslige dissimilaritet i mellem områderne sås den største 

dissimilaritet imellem indvindingsområdet og S10 (85,7 %) mens indvindingsområdet 

var mindst forskelligt fra N5 (64,6%).  

Indvindingsområdet var mindre forskelligt fra N10 (72,4%) end S5 (77,8%), hvorfor der 

ingen sammenhæng var i graden af dissimilaritet og afstanden til indvindingsområdet. 

Den laveste grad af dissimilaritet blev observeret mellem S10 og S5 (55,6 %). 

 

At områderne nord for indvindingsområdet (N5 og N10) ikke har en forskellig artssam-

mensætning i henhold til ANOSIM analysen men ikke scorer den laveste grad af dissi-

milaritet mellem områderne (65,4 %) skyldes spredning af data. Denne spredning kan 

ses visuelt på Figur 4-35 samt aflæses i graden af similaritet inden for hvert område 

med henholdsvist 36,8 % for den N10 og 36,1 % for N5 (Tabel 4-7). 



Naturstyrelsen – Fællesområdet 554-CA Disken - Miljøvurdering 

 71 / 96 

Tabel 4-8: De enkelte arters bidrag til similaritet/dissimilaritet inden for og imellem områderne ud fra SIMPER analysen. Tabellen angiver ud de 5 arter som forklare mest af 
similaritet/dissimilaritet mens fuldt bidrag kan ses i Bilag 10. Similariteten er angivet i de grå bokse, mens de resterende værdier angiver dissimilaritet. 

SIMPER BC 

Infauna 

Ydre sikkerhedszone nord Sikkerhedszone nord 
Indvindings 

området 
Sikkerhedszone 

syd 
Ydre sikkerhedszone 

syd 

Ydre sikker-
hedszone 
nord 

Scoloplos armiger 53% 
Pygospio elegans 12% 
Nemertini indet. 10% 
Nephtys caeca 8% 
Diastylis rathkei 4%   

  

Sikkerheds-
zone nord 

Pygospio elegans 10% 
Scoloplos armiger 10% 

Microdeutopus gryllotalpa7% 
Nephtys caeca 6% 
Nemertini indet. 6% 

Scoloplos armiger 36,6% 
Pygospio elegans 25% 

Nephtys caeca 12% 
Microdeutopus gryllotalpa 8% 

Nemertini indet. 7%  

  

Indvindings-
området 

Pygospio elegans 15% 
Microdeutopus gryllotalpa 10% 

Scoloplos armiger 9% 
Nemertini indet. 4% 
Nephtys caeca 4% 

Pygospio elegans 14% 
Microdeutopus gryllotalpa 9% 

Scoloplos armiger 8% 
Nephtys caeca 5% 
Mytilus edulis 4% 

Pygospio elegans 40% 
Microdeutopus gryllotalpa 20% 

Scoloplos armiger 14% 
Nephtys caeca 6% 
Nemertini indet. 4% 

  

Sikkerheds-
zone syd 

Pectinaria koreni 9% 
Abra alba 8% 

Corbula gibba 8% 
Scoloplos armiger 7% 
Pygospio elegans 5% 

Pectinaria koreni 8% 
Pygospio elegans 8% 

Abra alba 8% 
Corbula gibba 7% 

Scoloplos armiger 6% 

Pygospio elegans 14% 
Microdeutopus gryllotalpa 7% 

Abra alba 6% 
Corbula gibba 6% 

Pectinaria koreni 6% 

Scoloplos armiger 20% 
Pectinaria koreni 16% 

Abra alba 13% 
Corbula gibba 13% 
Nephtys caeca10% 

 

Ydre sikker-
hedszone 
syd 

Corbula gibba 9% 
Scoloplos armiger 7% 
Pectinaria koreni 6% 

Phoronis sp. 6% 
Abra alba 6% 

Corbula gibba 8% 
Pygospio elegans 7% 
Pectinaria koreni 6% 

Phoronis sp. 5% 
Arctica islandica 5% 

Pygospio elegans 13% 
Corbula gibba 7% 

Microdeutopus gryllotalpa 7% 
Phoronis sp. 5% 

Angulus tenuis 4% 

Phoronis sp. 7% 
Scoloplos armiger 6% 

Abra alba 5% 
Corbula gibba 5% 

Pectinaria koreni 5% 

Corbula gibba 22% 
Scoloplos armiger 14% 
Pectinaria koreni 12% 

Abra alba 10% 
Phoronis sp. 9% 



 

 

 

 

De arter som bidrager mest til similaritet/dissimilaritet er angivet i Tabel 4-9 samt de-

res karakteristika af relevans for denne undersøgelse.   

 

 
Tabel 4-9: Fordelingen, toleranceniveau i forhold til fysisk forstyrrelse, vigtighed som fødeemne for fladfisk 
og re-koloniseringstid for de arter som forklarer mest af similariteten inden for hvert område og dissimilarite-
ten mellem områderne /2//5/ /6/ /8/ /10/ /15/ /Personlig kommentar Erik Skindhøj Pedersen/.   

Klasse og art Fordeling Tolerance 
niveau 

Fødeemne 
for fladfisk 

Re-kolonise-
ringstid 

Amphipod     

Microdeutopus 
gryllotalpa Alm. forekommende 

Moderat Nej Relativ hurtig 

Bivalvia     

Abra alba 
Alm. På den blødere bund 

50-250 (µm) 
Forholdsvis 

følsom 
Ja Relativ hurtig 

Angulus tenuis Alm. På sandbund 
150-500 (µm) 

Forholdsvis 
følsom 

Ja Forholdsvis 
langsom 

Arctica islandica Forholdsvis alm. i overgangs-
zonen mellem alm. sand og 

den finere bund 

Følsom Nej Langsom 

Corbula gibba Alm. forekommende specielt i 
fjord 

Forholdsvis 
følsom 

Muligt føde-
emne 

Forholdsvis 
langsom 

Mytilus edulis Alm. forekommende 
På passende bundtyper 

Forholdsvis 
følsom 

Nej Relativ hurtig 

Cumacea     

Diastylis rathkei Forholdsvis alm. på det lidt fi-
nere sediment 

Forholdsvis 
følsom 

Nej - 

Nemertini     

Nemertini indet. Alm. forekommende - Nej - 

Phoronida     

Phoronis sp. Forholdsvis alm. både på 
sand og på finere sediment 

Forholdsvis 
følsom 

Nej - 

Polychaeta     

Scoloplos armiger Alle stedsnærværende Ufølsom Muligt føde-
emne 

Relativ hurtigt 

Pygospio elegans Begrænset til grovere sedi-
ment 

Ufølsom Nej Hurtig 

Nephtys caeca Forholdsvis alm. forekom-
mende 

Følsom Muligt føde-
emne 

Forholdsvis 
langsom 

Pectinaria koreni Forholdsvis alm. Følsom Ja Relativ hurtig 

 

Generelt er kendskabet til infaunasamfund relativt lille hvorfor det ikke har været mu-

ligt at finde oplysninger og karakteristika for alle arter (Tabel 4-9). Ydermere kan det 

være svært at tolke hvilke forhold der er afgørende for artssammensætningen, da 

mange forhold spiller ind samtidig. Nærværende undersøgelse vil dog ud fra det arts-

kendskab som er i litteraturen (/2//6//5//8//10//15/ og den viden som vores bundfauna-

ekspert (Erik Skindhøj Pedersen) har, knytte nogle kommentarer til de arter som bi-

drog mest til similaritet/dissimilaritet inden for og imellem områderne. 

 



 

 

Børsteormen Scoloplos armiger var af afgørende betydning for den observerede lig-

hed inden for de prøver som er taget inden for hvert af områderne. Størst betydning 

havde de for ligheden mellem prøverne i N10 (53%) og for N5 (37%). Det var ikke 

overraskende at Scoloplos armiger var af betydning inden for alle områderne, da 

denne art er beskrevet som allestedsnærværende, ufølsom for fysisk forstyrrelse og 

relativt hurtigt voksende.  

 

En anden art børsteorm af stor betydning for den lighed som var mellem prøverne 

nord for indvindingsområdet (12-25%) og inden for selve indvindingsområdet (40%), 

men uden betydning for områderne syd for indvindingsområderne var Pygospio ele-

gans. Denne art er også ufølsom overfor fysiske forstyrrelser og hurtigt voksende, 

men forekommer kun i det grovere sediment, hvilket kan forklare hvorfor den ikke fore-

kom syd for indvindingsområdet.  

 

En anden betydningsfuld børsteormeart i undersøgelsesområdet var Nephtys caeca. 

Nephtys caeca var for alle områderne, undtagen den S10, blandt de 5 arter som mest 

var afgørende for den observerede lighed inden for områderne. Denne art er forholds-

vist almindeligt forekommende og mere følsom overfor fysisk forstyrrelse end de an-

dre børsteormearter og samtidigt også langsomt voksende.  

 

I områderne syd for indvindingsområdet var endnu en børsteormeart at betydning for 

den observerede lighed inden for hvert af områderne nemlig Pectinaria koreni. Denne 

art er også forholdsvist almindelig, følsom overfor fysisk forstyrrelse og relativt hurtigt 

voksende.  

 

I områderne syd for indvindingsområdet var to muslingearter også blandt de 5 arter 

som var afgørende for den observerede lighed inden for områderne nemlig Corbula 

gibba og Abra alba. Begge arter er forholdsvist følsomme overfor fysisk forstyrrelse. 

Corbula gibba er forholdsvist almindelig mens Abra alba kun er almindeligt forekom-

mende på den bløde sandbund (Tabel 4-8).  

 

De arter som forklarede mest af ligheden inden for indvindingsområdet var generelt 

mere tolerante overfor fysiske forstyrrelser end den som forklarede mest i områderne 

syd for indvindingsområdet, både i S5 og S10. Det vil dog være forkert kun at se på de 

enkelte arters tolerance niveau, da f.eks. den tolerante Pygospio elegans udbredelse 

er afgrænset til det grovere sediment og den mere følsomme Abra alba er begrænset 

til det finere sedimentforhold. Af samme årsag finder vi også Pygospio elegan som en 

af de arter der forklare en stor del af ligheden nord for indvindingsområdet, både i N5 

og N10, mens Abra alba ikke finder her. 

 

På samme måde kan de enkelte arters bidrag til den observerede dissimilaritet mel-

lem områderne ses i Tabel 4-8 samt den fulde liste i Bilag 10.  

 



 

 

Det blev også forsøgt at identificere hvilke af de målte miljøvariable (dybde, sedimen-

tets d10 eller sedimentets d50) som korrelerede bedst med de forskelle der blev ob-

serveret i samfundsdiversitet målt som Bray-Curdis indeksværdier med en BEST ana-

lyse. Denne analyse blev udført for de 20 stationer hvor sedimentsammensætningen 

var blevet bestemt. Et forhold imellem variabler kan angives med en korrelationsfak-

tor, hvor 1 angiver en perfekt positiv korrelation, 0 ingen korrelation og -1 en perfekt 

negativ korrelation. Dybden var alene den variabel som forklarede mest af den varia-

tion som var i samfundsdiversitet (Bray-Curdis indeksværdier) med en korrelationsfak-

tor på 0,107 mens d10 for sedimentet forklarede næstmest og havde en korrelations-

faktor på -0,051. Begge korrelationsfaktorer var lave hvilket kan skyldes at datagrund-

laget for analysen var for lille, eller at andre ikke målte forhold var bidragende til den 

observerede variation i samfundsdiversiteten.  

   



 

 

4.4. Arts- og individantal i undersøgelsesområdet i forhold til en nærtliggende NO-

VANA station  

 

 
Figur 4-37: NOVANA stationer inden for HR 720 som er medtaget for at beskrive infaunasamfundet i relativ 
nærhed til undersøgelsesområdet for årene 2007, 2008, 2010 og 2011. Derudover angiver figuren den 
gamle områdeafgrænsning for området fra før 2007.  



 

 

I relativ nærhed af undersøgelsesområdet, men dog i en afstand så man må vurdere 

at stationerne er uforstyrrede af den tidligere råstofindvinding, ligger NOVANA statio-

nen HR 720. På Figur 4-37 ses placeringen af de stationer som blev indsamlet i 2007, 

2008, 2010 og 2011 mellem 16,8-18.9 meter vand inden for HR 720. Antallet af prøver 

som indgår i udtrækket varierer mellem 9-11 (Figur 4-37).   

 
Tabel 4-10: Overblik over infauna samfundet inden for HR 720 for de stationer som er < 20 meter for årene 
2007, 2008, 2010 og 2011. Samfundet er beskrevet ud fra; antallet af stationer, hvor mange stationer som 
beskriver henholdsvist 75 og 100 % af artsantallet, det totale antal arter, gennemsnits artsantal pr. station ± 
standard, det totale individantal og gennemsnits individantallet pr. station ± standard. 

 Infauna fra NOVANA st. HR 720 <20 meter vand 

2007 2008 2010 2011 

Antal obs. 10 9 10 11 

Samlet areal (m2) 0,143 0,128 0,143 0,157 

75% 2 st. 3 st.  3 st. 3 st. 

100% 6 st.  7 st. 8 st. 8 st. 

Total artsantal 26 36 41 40 

Gns. artsantal 9,4 ± 3,1 10,7 ± 2,6 10,1 ± 5,6 8,7 ± 4,3 

Total indivis antal 251 242 221 241 

Gns. individ antal 25,1 ± 16,9 26,9 ± 13,6 22,1 ± 14,3 21,9 ± 13,7 

 

Hvis vi ser på antallet af arter som blev identificeret ligger det totale antal på mellem 

26-41 arter, hvilket indikerer en relativ stor variation mellem de 4 år. Artsrigdommen 

var for alle år beskrevet inden for 60-80% af prøverne, mens 75% af artsrigdommen 

var beskrevet inden for 20-33% af prøverne (Tabel 4-10). Artsrigdommen for området 

HR 720 (<19 m) synes derfor med rimelighed at være beskrevet ved de prøver som vi 

har medtaget, dog kan det ikke udelukkes at artsantallet vil stige hvis flere prøver blev 

indsamlet i det dybdeinterval.  

 
Tabel 4-11: De 15 mest hyppigt repræsenterede arter på tværs af 2007, 2008, 2010 og 2011 og NOVANA 
st. HR 720, * angiver arter som ikke er identificeret inden for undersøgelsesområdet. Tabellen læses fra top-
pen ned først i venstre række og så i højre række med Thyasira flexuosa som den hyppigst forekommende 
art og herefter faldende hyppigheder. 

Hyppigst forekommende arter HR 720 

Klasse Art Klasse Art 

Bivalvia Thyasira flexuosa    Anthozoa Edwardsia sp.   

Phoronida Phoronis sp.   Bivalvia Abra alba    

Bivalvia Mysella bidentata Polychaeta Rhodine gracilior 

Ophiuroidea Amphiura filiformis   * Polychaeta Ampharete baltica 

Polychaeta Scoloplos armiger Polychaeta Maldane sarsi 

Cumacea Diastylis lucifera * Bivalvia Corbula gibba 

Polychaeta Terebellides stroemi Polychaeta Galathowenia oculata 

Phoronida Phoronis muelleri *     

 



 

 

Ved at betragte det gennemsnitlige antal af arter og det gennemsnitlige individantal in-

den for området HR720 i forhold til undersøgelsesområdet ved nærværende undersø-

gelse, synes der ikke at være de store forskelle. Derimod kan man se at artssammen-

sætningen er en lidt anden. Tabel 4-11 angiver de 15 mest hyppigt forekommende ar-

ter for inden for  HR 720, hvoraf 3 ud af de 15 mest hyppige arter slet ikke forekommer 

i undersøgelsesområdet (angivet med * i Tabel 4-11). Dette kan skyldes det finere se-

diment på HR720 som f.eks. er en forudsætning for tilstedeværelsen af bl.a. slange-

stjerner (Amphiura filiformis). 

 

At infaunasamfundet i HR 720 var forskelligt fra det i undersøgelsesområdet fremgår 

også helt tydeligt når NOVANA stationen HR 720 (<19m) medtages i MDS-analysen 

(Figur 4-38). For områderne i nærværende undersøgelse ses et lignede mønster som 

i Figur 4-36. Diversiteten på NOVANA stationen var relativt ens imellem de indsam-

lede år (40%), dog mere ens for årene 2007, 2008 og 2011 (60%) end i 2010 (40%). 

Den variation som ses mellem årene på trods af at prøverne er indsamlet på stort set 

de samme lokaliteter hver år, kan være et udtryk for en tidsmæssig udvikling i samfun-

det.  En anden mulighed er dog også at det blot er den variation som er inden for om-

rådet (heterogeniteten) altså et resultat af at prøver ikke er taget på præcist samme 

lokalitet. 

 

 
Figur 4-38: MDS-plot på baggrund af gennemsnitsværdier for hvert område; (N10) er angivet med turkis, 
(N5) med grøn, indvindingsområdet (I0) med blå, (S5) i rød og (S10) med pink samt for NOVANA stationen 
HR 720 for årene 2007 gråt kryds, 2008 grønt x, 2010 blå stjerne og 2011 gul åben trekant. Procent similari-
teten mellem områderne er tilføjet for henholdsvist 20, 40 og 60 procent. 

 

4.4.1 Diskussion af de biologiske forhold 

Datagrundlaget for nærværende undersøgelse giver et tydeligt billede af den tilstand 

som området ”Disken” havde i november 2014, hvor prøverne blev indsamlet. Den 

manglende baseline for området kan ikke estimeres ud fra nærværende undersøgelse 



 

 

hvorfor områdets ”naturlige” tilstand ikke kendes. Nærværende miljøvurdering sam-

menligner derfor den tilstand som er inden for selve indvindingsområdet med den i sik-

kerhedszonen (0-500 meter fra indvindingsområdet) og i den ydre sikkerhedszone 

(500-1000 meter fra indvindingsområdet), samt vurderes i forhold til NOVANA statio-

ner. Undersøgelsesområdet varierede både i sediment- og dybdeforhold, som beskre-

vet under de geofysiske forhold, hvilket har stor indflydelse for biologien i området. 

Ved analysen af de biologiske forhold var det derfor nødvendigt at underopdele sikker-

hedszonen og den ydre sikkerhedszone i områder nord for indvindingsområdet og syd 

for indvindingsområdet.  

 

Overordnet set synes sedimentdynamikken mere styrende for biologien i området end 

selve indvindingsaktiviteten.  

 

Følgende faktorer komplicerer tolkningen af data: 

 Manglende baseline 

 Varierende dybde- og sedimentforhold i undersøgelsesområdet. 

 At data ikke var indsamlet umiddelbart efter indvindingsaktivitetens ophør, 

hvorfor det samfund som er beskrevet har haft mulighed for at udvikles (re-

kolonisere området) over en periode på ca. 10 måneder. 

 At infaunaprøverne ikke var indsamlet i samme sæson som normalt for NO-

VANA programmet (marts-maj), hvilket kan have betydning i relation til en 

sammenligning.  

 

Epi-flora/fauna 

Det biologiske samfund i tilknytning til substrattypen 1, var domineret af en række al-

mindelige arter i danske farvande og var i indvindingsområdet ikke væsentligt anderle-

des end i sikkerhedszonen eller den ydre sikkerhedszone. I alle områderne var det 

sandorme/sandormehobe, kutlinger, skrubber, rødspætter, blåmuslinger, konksnegle 

og molboøsters som forekom oftest, mens epifloraen blev domineret af sukkertang as-

socieret til mindre sten og skaller. Dækningsgraden for makroalger var generelt lav for 

alle hele undersøgelsesområdet (<1%), hvilket skyldes at udbredelse af egnet sub-

strat var meget lavt.  

 

Indvindingsområdet var det området som havde den højeste dækningsgrad af 

epifauna, dog ikke signifikant højere end S5og S10. N5 og N10 var altså de områder 

som havde den laveste faunadækning. Blåmuslinger og søstjerne var de arter som bi-

drog mest til epifaunaens dækningsgrad og disse blev derfor også vurderet separat. 

Begge arter har en forventelig genetableringstid på adskillige år efter slæbesugnings-

aktivitet /11/, hvorfor deres dækningsgrad var forventet lavest inden for selve indvin-

dingsområdet. I relation til blåmuslingedækningen havde indvindingsområdet sammen 

med områderne syd for indvindingsområdet en højere dækningsgrad end områderne 

nord for indvindingsområdet. I relation til dækningsgraden af søstjerne var indvin-

dingsområdet ens med områderne nord for indvindingsområdet og havde en lavere 



 

 

dækningsgrad end områderne syd for indvindingsområdet. Hvad denne variation i ud-

bredelsesmønsteret for henholdsvis muslinger og søstjerne skyldes er ikke muligt at 

forklare. Søstjerner er relativt mobile og nærværende undersøgelse viser kun et øje-

bliksbillede af forholdene på Disken.  

 

Infauna 

Ud fra hapsprøverne, som blev taget ved nærværende undersøgelse, var der ingen 

entydig effekt af indvindingsaktiviteten på infaunaen. Helt overordnet set var områ-

derne nord for indvindingsområdet både de mest arts- individ- og biomassefattige in-

den for undersøgelsesområdet. Samtidigt var variationen mellem de enkelt stationer 

inden for hvert område stor, hvilket også var tydeligt ud fra SIPMER analysen, både 

for N5 og N10. Samme områder var også dem som havde den største dybdevariation, 

hvilket kan skyldes tidligere tiders indvindingsaktivitet (før 2007) eller, som det fremgår 

af sidescan, den naturlige sandvandring som er i området. Diversiteten i delområ-

derne, målt som Shannon Wiener indeks, indikerede en ens diversitet i N5, N10 og 

indvindingsområdet alle lavere end for S5 og S10.   

 

Som en del af det marine overvågningsprogram NOVANA er antallet af arter fra hen-

holdsvist 48 vandrammedirektiv (VDR) områder i 2011 og 23 habitatdirektiv (HD) om-

råder i 2012 blevet afrapporteret /3/. Ved at sammenligne underområderne i nærvæ-

rende undersøgelse med NOVANA stationerne, synes artsantallet højt for hele under-

søgelsesområdet, både i forhold til VRD-områder og HD-områder.  

 

Hvis blot vi ser på artsantallet i indvindingsområdet med et sammenligneligt antal prø-

ver fra NOVANA indsamlingerne, blev der registreret 65 arter i indvindingsområdet, 

mens NOVANA stationerne ligger på mellem 15 -70 arter /3/. Det vurderes derfor at 

indvindingsområdet ikke afviger fra NOVANA stationerne i relation til artsantal. 

 

I forhold til individantallet havde indvindingsområdet den højeste hyppighed af alle om-

råder i undersøgelsesområdet. Denne var dog kun lidt højere end for S10 og den 

nærtliggende NOVANA station (HR 720). Det er vigtigt i den sammenhæng at huske 

at der er gået 10 måneder efter indvindingen er ophørt, til data brugt i nærværende 

undersøgelse er indsamlet. Et peak i individantallet, udgjort af relativt få hurtigt koloni-

serende arter, er i litteraturen beskrevet til at kunne ske inden for det første år efter en 

miljømæssig forstyrrelse /11/. Det høje individantal i indvindingsområdet kan derfor 

være et resultat af den kolonisering som er foregået siden indvindingen ophørte i ja-

nuar 2014. Dette understøttes af, at tre hurtigt koloniserende arter (Pygospio elegans, 

Scoloplos armiger og Microdeutopus gryllotalpa) alene udgjorde ca. 60 % af alle indi-

vider. De samme tre arter udgjorde imidlertid også ca. 60% af de observerede hyppig-

heder nord for indvindingsområdet både i N5 og N10, mens de for områderne syd for 

kun udgør 22 og 14 % for henholdsvist S5 og S10. At samme mønster også blev ob-

serveret langt fra selve indvindingsområdet (500-1000 meter fra indvindingsområdet, 

ydre sikkerhedszone nord) gør det umuligt at udtale sig om i hvilken grad den artsdi-



 

 

versitet som var inden for indvindingsområdet,1/ er et tidligt re-koloniseret samfund ef-

ter indvindingsaktiviteten ophør eller, 2/ blot er et resultat af dynamikken i området, 

som også er en form for forstyrrelse for samfundet. Flere individer af langsomt koloni-

serende arter samt ældre individer inden for indvindingsområdet indikerer dog tydeligt 

at den diversitet som var inden for indvindingsområdet ikke alene var re-koloniseret 

over de seneste 10 måneder.  

 

Diversiteten inden for indvindingsområdet og områderne nord for indvindingsområdet 

var også relativt ens i relation til Shannon Wieners diversitetsindeks, Pielous even-

ness, MDS- og SIMPER-analyserne i forhold til områderne syd for indvindingsområ-

det. Det var derfor ikke muligt at belyse hvorvidt områderne placeret tættest på indvin-

dingsområdet overhovedet var påvirkede af den indvinding som har foregået, eller 

mere påvirkede end de områder som lå mere fjernt. Vurderingen, på baggrund af de 

statistiske analyser er, at den indvinding der har pågået, ikke har påvirket de nærlig-

gende sikkerhedszoner – hverken 500 eller 1000 meter nord og syd for indvindings-

området. 

 

4.4.2 Resumé af de biologiske  

 

 De registrerede epifaunaarter var, med få undtagelser, ens i indvindingsområ-

det og sikkerhedszonerne nord og syd for. 

 Dækningsgraden af epifauna var ens i indvindingsområdet og i områderne 

syd for indvindingsområdet, mens dækningsgraden var signifikant lavere for 

områderne nord for indvindingsområdet.  

 For infaunaen blev det højeste artsantal observeret syd for selve indvindings-

området, mens det højeste individantal blev observeret inden for indvindings-

området. 

 Områderne nord for indvindingsområdet havde begge en lav similaritet og var 

ikke forskellige fra hinanden i deres artsdiversitet. 

 Områderne syd for indvindingsområdet havde den højeste similaritet, mens 

indvindingsområdet lå på et niveau mellem de nordlige og sydlige områder. 

 Overordnet set var diversiteten i infaunasamfundet inden for indvindingsområ-

det mere ens med N5 og N10 end med nogle af områderne syd for indvin-

dingsområdet (S5 og S10). 

 Indvindingsområdet, S5 og S10 havde en abundans og et artsantal der var 

sammenligneligt med nærliggende NOVANA stationer. 

 På baggrund af epi – og infaunaundersøgelserne er vurderingen at indvin-

dingsområdet ikke afviger fra sikkerhedszonerne eller de nærliggende NO-

VANA stationer. 

 Epi – og infaunaens artssammensætning og udbredelse er influeret af de for-

skellige arters tolerance, sedimentforhold, dybdeforhold, samt en lang række 

andre faktorer. 

 

 



 

 

 

 FUGLE 

Områdets betydning for fugle 

Da Disken befinder sig central i det nordlige Øresund mindst 3 km fra land og med 

vanddybder på 7-24 m, udnyttes området ikke eller kun i meget begrænset omfang 

som fouragerings- eller rasteområde af ynglefugle fra de omkringliggende landområ-

der.  

 

I vinterhalvåret opholder der sig generelt flere vandfugle i den nordlige del af Øresund, 

og en mindre del af disse må også formodes at optræder i sundets centrale dele og 

over dybere vand. 

 

Oplysninger om fugleforekomsterne ved Disken 

Oplysninger om fugleforekomsterne ved Disken er indsamlet fra Danmarks Miljøun-

dersøgelsers (nu DCE’s) landsdækkende flytællinger af overvintrende vandfugle. Op-

slag på Dansk Ornitologisk Forenings internet basseret hjemmeside ”DOFBasen” 

(www.dofbasen.dk), hvor ornitologisk forenings medlemmer kan indtaste observatio-

ner af fugle inden for definerede lokaliteter, gav ingen oplysninger om fugle ved Di-

sken. 

 

DCE’s landsdækkende flytællinger af vandfugle gennemføres hvert 4. vinter. Data fra 

de seneste tilgængelige optællinger stammer fra vintrene 2003-2004 /12/ og 2007-

2008 /13/.  

 

Forekomsten af vandfugle ved Disken i vinterhalvåret 

Ved DCE’s flytællinger i vinterhalvåret registreredes ved begge tællinger kun få meget 

vandfugle i farvandet ud for Snekkersten. Den eneste dykand som blev optalt var 

ederfugl, hvoraf småflokke blev observeret langs hele Øresundskysten mellem Helsin-

gør og København Enkelte småflokke blev også set længere ude for kysten, bl.a. ved 

Disken (se Figur 1). 

 

Ederfugl (Somateria mollissima) 

Ederfuglene i den nordlige del af Øresund er trækgæster der tilbringer vinterhalvåret 

på havet. Hovedparten kommer formodentlig fra ynglepladser i Østersøen (især i Fin-

land og Sverige), men nogle kan også kommer fra den store ynglebestand på Salt-

holm. De ederfugle der overvintre i de danske farvande opholder sig typisk på vand-

dybder mellem 2 – 8 meter, men de kan dykker meget dybere. Føden består primært 

af muslinger, som ederfuglene henter på havbunden eller plukker fra sten eller lig-

nende. I de danske farvande er blåmuslinger ofte den vigtigste fødekilde.  

 

Da vanddybden ved Disken er 7 m eller dybere, vil områdets ederfugle normalt fore-

trække andre fourageringsområder. Kun i særlige situationer, som f.eks. under isvintre 

vil ederfuglene søge ud på dybere vand og udnytte fødekilder her. 

 

http://www.dofbasen.dk/


 

 

 
Figur 5-1 Antal og fordeling af ederfugl i de danske farvande optalt fra fly i vinteren 2007-2008 /2/. Data er 
baseret på totaloptællinger i de røde områder og transekter for de resterende områder. Det ses at der blev 
observeret småflokke af ederfugle i Øresund herunder ved Disken.  

 

Øvrige vandfugle 

Ud over ederfugl må det formodes, at de almindelige mågearter som sølvmåge, 

stormmåge, hættemåge og svartbag også forekommer regelmæssigt i området. En-

kelte andre havfugle som bl.a. suler må også formodes fra tid til anden at passerer 

gennem området. Enkelte fiskeædende fugle som skarv og skalleslugere forekommer 

måske fra tid til anden, men ingen blev observeret ved DCE vinter tællinger.   



 

 

Men på grund af den forholdsvis store vanddybde ved Disken, der begrænser områ-

dets vandfugles fourageringsmulighederne, vil hovedparten formodentlig kun opholde 

sig kortvarigt i området. 

 

5.1.1 Resumé af fugle  

 Området anvendes i begrænset omfang som fouragerings- eller rasteområde 

af ynglefugle. 

 Dybden gør at ederfugle normalt vil foretrække andre fourageringsområder. 

 Samlet set må forekomsterne af vandfugle ved Disken for alle arters vedkom-

mende betragtes som ubetydelige i forhold til de tætheder og antal, der fore-

kommer andetsteds i de danske farvande. 

 

 MARINE HAVPATTEDYR 

 

6.1. Områdets betydning for marine pattedyr 

Havpattedyr er generelt beskyttede og marsvin og gråsæl er særligt beskyttet under 

Habitatdirektivets bilag II og bilag IV. Derfor skal der ved marine aktiviteter i videst mu-

ligt omfang tages hensyn til disse havpattedyr. 

 

6.1.1 Marsvin (Phocoena phocoena) 

Marsvin er den mest almindelige og den eneste ynglende hval i de danske farvande. 

Dyrenes vigtigste opholdssteder synes at variere noget alt efter årstiden, men særligt 

vigtige levesteder er bl.a. fundet i farvandet omkring Skagen, i Storebælt omkring 

Sprogø, farvandet syd for Gedser Odde, farvandet syd for Ebeltoft ved Djursland, det 

meste af Lillebælt samt farvandet omkring Als, Sønderborg og Flensborg Fjord.  

 

Der kendes ikke til specifikke yngleområder for arten i danske farvande, og da marsvin 

forekommer i farvande med stor variation i dybde, bundforhold, fiskeforekomst og for-

ureningsgrad, er det vanskeligt at sige noget generelt om, hvilken type levested mar-

svinet foretrækker /16/. 

 

Hunnerne er drægtige i 11 måneder og føder i maj-juli. Det må formodes, at marsvin 

er mere følsomme over for forstyrrelser i denne periode samt i parringssæsonen juli-

august /16/.  

 

Undersøgelser udført af Danmarks Miljøundersøgelser har vist, at dyrene ofte dykker 

til bunden, hvor mange fisk holder til. Marsvinene er aktive hele døgnet og dykker næ-

sten lige så ofte om natten som om dagen. I de danske farvande foretrækker marsvi-

nene dyk til mindre end 40 meter, men i Skagerrak er målt dykkedybder på ned til 200 

m. /16/. 

 



 

 

Under de ret få store optællinger af hvaler, der er gennemført i de danske farvande, 

blev bestanden i Kattegat, Store- og Lille Bælt, farvandet nord for Fyn samt den vest-

lige Østersø i 1994 estimeret til 22.127 dyr og i 2005 til 13.600 dyr /16/. 

Den største kendte trussel mod marsvin kommer fra utilsigtet bifangst ved garnfiskeri, 

men også forurening, undervandsstøj, stærk bådtrafik og nedsat fødemængde kan 

have en negativ indflydelse på marsvinene. I /16/ nævnes desuden specifikt, at myn-

dighederne skal være opmærksomme på påvirkning af marsvin ved anlægsarbejder 

på havet. 

 

Fra 1991-2007 er der indsamlet omfattende data fra satellitsporing, fly og skibsoptæl-

linger samt akustiske optællinger af marsvin i danske farvande.  

 

Danmarks Miljøundersøgelser udarbejdede i 2008 en rapport, der samler alle rele-

vante data fra disse undersøgelser om marsvins bevægelser og fordeling i danske og 

tilstødende farvande. Formålet var at kunne udpege og med tiden beskytte særligt vig-

tige områder med særlig høj tæthed af marsvin /18/. 

 

Det mest betydningsfulde datasæt til udpegning af vigtige områder er fremkommet 

ved satellitsporing af 63 marsvin fra 1997-2007. I den nordlige Nordsø og i de indre 

danske farvande blev desuden brugt akustiske registreringer som en uafhængig me-

tode til at verificere de vigtige områder identificeret ud fra satellitsporingsdata (Figur 

6-1). 

 

Baseret på populationsstudier og bevægelser af marsvinene har DMU inddelt udpeg-

ningen af vigtige områder i de danske farvande i fire midlertidige forvaltningsområder 

(Teilmann et al. 2008). I hvert forvaltningsområde er de vigtigste områder for marsvin 

derefter prioriteret på baggrund af den nuværende viden om populationer, tætheder, 

sæsonvariation, tilstedeværelsen af voksne hunner og andre relevante informationer.  

 

Inddelingen er: 1=meget vigtigt område, 2=medium vigtigt område og 3=mindre vigtigt 

område.  

 

I relation til en kommende indvindingsaktivitet vurderes det at følgende elementer po-

tentielt set vil kunne påvirke evt. forekommende marsvin negativt: 

 Støj fra indvindingsfartøjets skrue og pumpeaktivitet. 

 Sedimentspild under indvindingen. 

 

Marsvin er generelt følsomme over for støj, og undersøgelser har vist, at støj kan influ-

ere på artens forekomst i påvirkede områder (Madsen et al. 2006). Undersøgelser har 

vist, at marsvin reagerer afvigende på skibsstøj i en radius af ca. 200-300 m/17/. Mar-

svin vurderes imidlertid at være i stand til at tilvænne sig lyden fra skibstrafik, idet fore-

komsten af arten er stor i områder som Storebælt, hvor skibstrafikken er intensiv.  

 



 

 

Den primære kilde til støj ved råstofindvinding vil være motorstøj fra indvindingsfartø-

jet. Derudover kan der forekomme støj forårsaget af selve pumpeaktiviteten ved hav-

bunden samt i sugerøret. Der er så vidt vides ikke udført specifikke undersøgelser på 

marsvin eller andre havpattedyr i relation til marin råstofindvinding, men studier udført 

i forbindelse med andre marine aktiviteter, f.eks. nedpløjning af havledninger og ned-

ramning af monopæle, kan medføre at marsvinene fortrækker fra området, for så se-

nere, når aktiviteten er ophørt, at vende tilbage /16/.  

 

Nedenstående Figur 6-1 illustrerer den forventede tæthed af marsvin i indre danske 

farvande (Teilmann et al. 2008). Indvindingsområdet 554-CA Disken ligger i 80-90% 

området hvilket ikke er kerneområde for marsvin, dog må det forventes at der optræ-

der individer inden for undersøgelsesområdet. 

 



 

 

 
Figur 6-1: Årsgennemsnit for tætheden af marsvin i Skagerrak og de indre danske farvande baseret på data 
fra 37 satellitmærkede individer. Figuren skal læses, så rød farve og lav % svarer til kerneområder med høj 
tæthed af marsvin. (Fra: Teilmann et al. 2008). 

 

6.1.2 Gråsæl (Halichoerus grypus) og spættet sæl (Phoca vitulina) 

Den nationale bevaringsstatus for gråsæl i Danmark som helhed er foreløbig vurderet 

som usikker på grund af den meget lille bestand, som er fordelt på flere geografiske 

lokaliteter, hvorpå der kun er konstateret spredte yngleforsøg. Gunstig bevaringssta-

tus for gråsæl på nationalt niveau forudsætter, at der opretholdes gunstige levevilkår 



 

 

for bestanden på de vigtigste yngle- og hvilepladser for arten, idet de vigtigste lokalite-

ter vurderes at være Vadehavet, Rødsand, Læsø, Hesselø, Anholt og Saltholm (Pihl 

et al. 2000) – se ligeledes figur 6-3. 

Den nationale bevaringsstatus for spættet sæl i Danmark er overordnet set vurderet 

som gunstig og bestanden vurderes som værende større end 15.000 individer (se fi-

gur 6-2). 

 

 
Figur 6-2: Graf over bestandsudviklingen af spættet sæl i danske farvende. Seneste afrapportering fra DCE 
(2011). 

 
Figur 6-3: Sællokaliteter fra danske farvende fra den seneste afrapportering fra DCE (2011). 



 

 

Ovenstående figur 6-3 viser de vigtigste større sællokaliteter i danske farvande for 

både gråsæl og spættet sæl. Som det fremgår af kortet findes der en vigtige lokalitet 

for de to sælarter i nærheden af Fællesområde 554-CA Disken. Natura 2000-område 

nr. 142 ”Saltholm og omkringliggende hav”, ligger ca. 30 km fra Disken og det er der-

for muligt at der forekommer individer inden for eller i nærheden af undersøgelsesom-

rådet. 

 

 

 KULTURARV I UNDERSØGELSESOMRÅDET 

Ved de gennemførte dykkerundersøgelser blev der fundet et vrag i sikkerhedszonen. 

Vraget var allerede beskrevet på Kulturstyrelsens database ”Fund og Fortidsminder”. 

Vraget var et jernvrag dokumenteret på fotostation DISKH3V på Figur 2-2. På kultur-

styrelsens database beskrives vraget som værende af nyere tid (1946-1949) under 

navnet Prammen (id: 183062). 

 

Det må forventes, at der ved en eventuel ny indvindingstilladelse vil stilles krav om, at 

påtræfning af skibsvrag og marinarkæologiske genstande under indvindingsarbejdet, 

samt at eventuelle fund af disse uanset alder indberettes, jf. råstoflovens § 21, stk. 1, 

nr. 4, til Kulturstyrelsen. 

 

 

 FISKERI 

Ved nærværende miljøundersøgelse var kutlinger den hyppigst observerede fisk, men 

også skrubber og rødspætter forekom ofte både i indvindingsområdet i sikkerhedszo-

nen og den ydre sikkerhedszone. Derudover blev der også observeret enkelte knurha-

ner, torsk, isinger og en enkelt fløjfisk.  

 

For størstedelen af kutlinge-observationerne var det muligt at identificer artsniveauet, 

som værende sandkutlinger (Pomatoschistus minutus). Sandkutlingen er en bundfisk, 

der er meget almindelig ved alle de danske kyster. De optræder normalt enkeltvis eller 

i små stimer og fortrækker sandbund hvor de kan grave sig ned og ligge på lur efter 

byttedyr. Dens primære føde er små krebsdyr, orme, unger af muslinger og snegle. 

Kutlinger er uden fiskerimæssig betydning. 

 

Både skrubben (Platichthys flesus) og rødspætten (Pleuronectes platessa) er fladfisk. 

De findes begge stort set overalt i de danske farvande. Både skrubben og rødspætten 

fortrækker sand- og mudderbund uden vegetation hvor de kan ligge nedgravet det 

meste af dagen. For begge arter består deres føde overvejende af børsteorme, krebs-

dyr og tyndskallede muslinger i deres bundlevende stadie. Rødspætter og skrubber 

kan danne krydsninger, som kaldes ”leps”. 

 

Ising (Lamanda lamanda) er en fladfisk, der minder om rødspætter og skrubber dog 

mindre. Isingen har de seneste år har bredt sig i de danske farvande hvor den lever af 

børsteorme, muslinger, slangestjerner, små søpindsvin og mindre fisk. 



 

 

 

Knurhaner er en bundfisk. I danske fravande findes både den røde (Trigla lucerna) og 

den grå knurhane (Eutrigla gurnardus), som ved nærværende miljøundersøgelse ikke 

er adskilt. Begge arter fortrækker at leve på blandet eller blød bund. Knurhanen er 

overvejende fiskespiser, men æder også bunddyr som krabber, rejer og orme. Knur-

haner er uden fiskerimæssig betydning. 

 

Torsk (Gadus morhua) findes i Skagerak, Kattegat og Østersøen. Torsk lever på den 

blandede bund og lever bl.a. sild i de frie vandmasser, men også af epifauna som 

krabber.  

 

Fløjfisk (Callionymidae) er en bundfisk. I danske farvande findes både plettet og stri-

bet fløjfisk, som ved nærværende miljøundersøgelse ikke er adskilt. De lever primært 

nedgarvet i bunden og æder små bunddyr. Føljfisk er uden fiskerimæssig betydning.  

 

Der har igennem store dele af 1900-tallet foregået en del erhvervsfiskeri i Øresund – 

herunder på Disken, som i flere årtier har foregået sideløbende med indvindingsaktivi-

teter i sundet. Af de fisk som blev observeret ved nærværende undersøgelse, er der, i 

Øresund, fiskeri på skrubber, rødspætter, ising og torsk. Det har siden 1931-32 været 

forbudt at benytte slæberedskaber ved fiskeriet i Øresund hvorfor fiskeriet forgår med 

garn eller stang, både kommercielt og rekreativt.  

 

Det bentiske samfund og dens sammensætning er af stor vigtighed for den marine fø-

dekæde herunder også de kommercielt vigtige arter. Potentielle fødeemner for fladfisk 

herunder muslingearter hvis skaller ikke er for hård for fladfiskene at håndtere er angi-

vet i Tabel 8-1 som gennemsnits hyppigheder pr. station (0,0134 m2) for henholdsvis; 

den ydre sikkerhedszone nord, sikkerhedszonen nord, indvindingsområdet, sikker-

hedszonen syd, den ydre sikkerhedszonen syd samt for NOVANA stationen HR 720 

for årene 2007, 2008, 2010 og 2011 (<19m). Tabel 4-9 angiver også hvilke at de mest 

betydningsfulde arter for undersøgelsesområdet som er af vigtighed for fladfiskene 

herunder også flere børsteormearter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Tabel 8-1: Gennemsnits hyppigheder pr. HAPS station for henholdsvis den ydre sikkerhedszone nord 
(N10), sikkerhedszonen nord (N5), indvindingsområdet (I0), sikkerhedszonen syd (S5), den ydre sikker-
hedszonen syd (S10) samt for NOVANA stationen HR 720 for årene 2007, 2008, 2010 og 2011. Thyasira 
flexuosa er knyttet til den fine mudrede sandbund.   

 Muslingearter af vigtighed for fladfisk 

N10 N5 I0 S5 S10 2007 2008 2010 2011 

Abra alba 3,0 1,0 1,0 3,4 2,4 2,6 1,0 1,8 2,0 

Abra nitida    1,0 1,2     

Abra prismatica  1,0        

Angulus tenuis 1,3 1,4        

Corbula gibba 1,2 2,6 1,0 3,6 3,8 2,0 1,0 1,0 1,0 

Ensis americanus  1,0 1,0       

Macoma spp.  1,5 1,4 3,0 2,8 1,0 1,0 3,8 2,0 

Parvicardium ovale  1,0 2,0 1,0   1,0 1,7 3,0 

Phaxas pellucidus                                         1,0  

Spisula subtruncata  1,0 1,0  1,0     

Sum 5,5 10,5 7,4 12,0 11,2 5,6 4,0 9,2 8,0 

Thyasira flexuosa 4,0    1,25 4,2 4,8 2,0 4,6 

Sum 9,5 10,5 7,4 12,0 12,4 9,8 8,8 11,2 12,6 

 

Som det fremgår af Tabel 8-1 var der ikke umiddelbart færre muslinger tilgængelig for 

fladfiskesamfundet inden på indvindingsområdet end for de øvre områder.  

 

8.1.1 Resumé af fisk 

 Der blev ved nærværende undersøgelse ikke observeret færre fisk i indvin-

dingsområdet end i den resterende del af undersøgelsesområdet.   

 Der var føde for de fladfisk i hele undersøgelsesområdet både i form af for-

skellige muslinger og børsteorme arter. 

 Fødeemner i indvindingsområdet afveg ikke væsentligt fra de øvrige områder i 

undersøgelsesområdet eller fra den nærliggende NOVANA station.  

 

 

 ØVRIGE ERHVERVSINTERESSER 

Der kendes ikke øvrige potentielle erhvervsinteresser i fællesområde 554-CA Disken. 

 

 

 BESKYTTEDE OMRÅDER 

Fuglebeskyttelsesområderne er behandlet under kapitel 5: Fugle 

 

De to nærmeste habitatområder med marine udpegningsgrundlag er Nr. 171 ”Gilleleje 

flak og tangen”, der ligger ca. 10 km fra 554-CA Disken og Nr. 126 Saltholm og omlig-

gende hav som ligger ca. 30 km fra 554-CA Disken. 

 

 

 

 



 

 

De marine udpegningsgrundlag for områderne er vist i nedenstående tabel: 

 
Tabel 10-1: Udpegningsgrundlag for de to tætteste habitatområder 

 

Hverken den tidligere indvinding eller en evt. fremtidig indvinding vil have nogen nega-

tiv påvirkning på udpegningsgrundlagene for de to Natura 2000 områder, grundet den 

store afstand til Disken. 

 

 

 RÅSTOFINDVINDINGENS MILJØPÅVIRKNINGER  

 

11.1. Restituering  

Indvinding af råstoffer, uanset om det er på land eller på havbunden, påvirker naturen. 

Disken er et området som er påvirket af forholdsvis stor sedimentdynamik og havbun-

den vil derfor efter slæbespor relativt hurtigt blive reetableret, mens påvirkningen fra 

stiksugning vil være mere langvarig. Grove materialer såsom småsten er under indvin-

dingen blevet returneret til havbunden som spild, mens små mængder finkornet spild 

er sedimenteret steder i nærområdet, hvor der i forvejen er en naturlig aflejring af fin-

kornet materiale. Man kan i indvindingsområdet, 8 måneder efter indvindingen er op-

hørt, fortsat se tydlige spor fra indvindingen i form af lineære mønstre på havbunden 

(sidescan data). Disse mønstre vil over tid udviskes af de naturlige sandtransportpro-

cesser som er i området, betinget af bølge- og strømforhold samt af vanddybden. 

Dette kan observeres i området nord for indvindingsområdet, hvor der tidligere have 

været indvundet – forstået på den måde, at man i dag ikke kan se tydelige slæbesug-

ningsspor i overgangsområdet. Bundmiljøets udformning i sikkerhedszonen nord, er 

en kombination af helt og delvist udglattede stik- og slæbesugning spor samt sedi-

mentdynamikken i området. I den ydre sikkerhedszone nord ses tydelige strømribber, 

som en indikator for et meget dynamisk bundmiljø.  

 

Bundfaunaen har igennem den periode hvor der har forgået indvinding været påvirket 

af tab af bundfauna-habitat, stigning i koncentration af suspenderet stof og sediment-

aflejring. Efter endt indvinding vil rekolonisering af havbunden ske ved indvandring af 

voksne mobile arter samt indstrømning og etablering af larver fra nærtliggende ikke-

påvirkede områder. I det omfang de afviger, vil de indvandrende arter forventes over 

tid at svare til de arter, som forekommer i lignende samfund i nærområdet. Arter med 

Habitatområder 

Nr.  171 Gilleleje flak og tangen 126 Saltholm og omliggende hav 

1351      Marsvin (Phocoena phocoena) 1362      Gråsæl (Halichoerus gypus) 

1110      Sandbanker med lavvandet  
               vedvarende dække af havvand 1365      Spættetsæl (Phoca vitulina) 

1170      Rev 
1110      Sandbanker med lavvandet  
              vedvarende dække af havvand 

 1150      Kystlaguner og standsøer 

 1160      Større lavvandede bugter og vige 

 1170      Rev 



 

 

en relativ kort livscyklus vurderes at være genetableret efter en eller to vækstsæsoner 

(Børsteorme og sadelorme).  Muslinger har en længere levetid, og en genetablering til 

et naturligt niveau vil som følge deraf tage længere tid. Blåmuslinger (Mytilus edulis) 

har ligesom nogle andre muslingearter (f.eks. Corbula gibba og Abra alba) har en ge-

nerationstid på ca. 1 - 4 år, mens endnu andre muslingearter (f. eks. Macoma spp.) 

har en generationstid på 2 - 10 år. 

 

Sandtransportprocesser ved havbunden, som udjævner bunden og genskaber dens 

naturligt forekommende former efter sandindvindingen, forventes ikke at ville påvirke 

rekoloniseringen negativt. Genetablering af biodiversitet og biomasse antages derfor 

at være startet allerede umiddelbart efter sandindvindingens ophør i januar 2014, 

hvorfor bundfaunaen ved nærværende undersøgelse sandsynligvis afspejler et sam-

fund i et tidligt rekoloniseringsstadie. Der blev dog ved nærværende undersøgelse ob-

serveret en lang række individer af langsomt koloniserende arter samt ældre individer 

inden for indvindingsområdet. Dette indikerer at indvindingsområdet ikke er blevet 

jævnt udnyttet eller specielt påvirket af den indvindingsaktivitet der har pågået. 
 

Tidshorisonten for hvornår indvindingsområdet igen er tilbage til sin naturlige artsdi-

versitet kan ikke estimeres, da områdets naturlige infaunadiversitet ikke kendes. Nær-

værende undersøgelse viser dog at ligheden imellem infaunadiversitet i indvindings-

området og områderne med lignende sedimentforhold, nord for indvindingsområdet, 

var relativt stor. Den samme grad af lighed i infaunadiversiteten blev observeret i mel-

lem S5 og S10 samt for NOVANA området HR720 mellem enkelte år. Dette indikere 

at infaunasamfundene inden for indvindingsområdet allerede 10 måneder efter ophørt 

indvinding ligner nærtliggende uforstyrrede områder med lignende sedimentforhold, 

hvorfor det vurderes at indvindingsområdet ”Disken” er langt i sin restitueringsproces.  

 

Slutteligt skal det pointeres at indvindingsområdet havde et høj artsantal som var helt 

sammenligneligt med en række undersøgelser i danske farvande. 

 

 

 ANBEFALINGER 

 

Resultaterne af nærværende undersøgelse, med omfattende prøvetagning i forskel-

lige sikkerhedszoner og sammenligning med nærliggende NOVANA stationer, viser at 

en sikkerhedszone på 500 meter omkring et indvindingsområde, synes tilstrækkeligt.  

Dette begrundes i de statistiske analyser der viser, at det ikke var en graduering i på-

virkningsgaden mellem indvindingsområdet og sikkerhedszonen eller den ydre sikker-

hedszone.  

 

På baggrund af de undersøgelser der er gennemført viser de mange epifauna regi-

streringer, ved paravanedykningerne, at indvindingsområdet adskiller sig signifikant 

fra de nordlige sikkerhedszoner, ved at have højere dækningsgrader af de registre-

rede dyr. Mens der ikke er forskel mellem indvindingsområdet og de sydlige sikker-

hedszoner. 



 

 

 

Infaunaundersøgelsen, med tilhørende statistiske analyser, viser ligeledes at indvin-

dingsområdet adskiller sig signifikant fra de nordlige sikkerhedszoner – men også at 

indvindingsområdet adskiller sig signifikant fra de sydlige sikkerhedszoner. Dette kan 

til dels forklares i forskellig i substratsammensætningen, herunder indholdet af orga-

nisk materiale. 

 

På den baggrund vurderes det, at et undersøgelsesprogram bør tilrettelægges efter 

hvilke ønsker man måtte have til detaljeringsniveau. Hvis man alene ønsker, at få vur-

deret om området og den tilhørende sikkerhedszone indeholder potentielt sårbare na-

turtyper med dertil hørende epifauna, bør en paravaneundersøgelse være tilstrække-

lig. Hvis man ønsker at få et mere fyldestgørende datagrundlag for infaunasamfun-

dene, skal der gennemføres bundfaunaundersøgelser, som så evt. kan benyttes som 

grundlag for fisk og fuglevurderinger. 

 

På baggrund af nærværende undersøgelsesprogram, vil bundfaunaundersøgelser 

ikke bidrage med yderligere viden i relation til vurderinger af eventuelle effekter fra rå-

stofindvindingen, men det kan anbefales at gentage nærværende program, for der-

igennem at få øget viden for genindvandring / restituering af et råstofområde efter endt 

indvinding.   
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Bilag 1. Paravaneregistreringer 

       Paravanedata kan ses som PDF på det tilhørende DVD materiale. 
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       Punktverifikationsdata kan ses som PDF på det tilhørende DVD materiale. 
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       Kornkurver kan ses som PDF filer på det tilhørende DVD materiale. 

 

Bilag 4. Bundfaunaprøver 

       Bundfaunadata kan ses som PDF på det tilhørende DVD materiale. 

 

Bilag 5. Biomassefordelingen inden for klasser uden muslinger 

       Figuren kan ses som PDF på det tilhørende DVD materiale. 

 

Bilag 6. Bray-Curtis similaritetsmatrix 

       Figuren kan ses som PDF på det tilhørende DVD materiale. 

 

Bilag 7. Bray-Curtis similaritetsdendrogram 

       Figuren kan ses som JPEG på det tilhørende DVD materiale. 

 

Bilag 8. MDS 

       Tabellen kan ses som PDF på det tilhørende DVD materiale. 

 

Bilag 9. ANOSIM 

       Tabellen kan ses som PDF på det tilhørende DVD materiale. 

 

Bilag 10. SIMPER 

       Tabellen kan ses som PDF på det tilhørende DVD materiale. 

 

Bilag 11. KORT 

       Alle kort i rapporten kan ses som PDF på det tilhørende DVD materiale. 

 

 

 

 


