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1. Indledning
Naturstyrelsen har ønsket at få gennemført denne kortlægningsopgave af blødbundsområder i
Kattegat med det formål at opnå en bedre viden om nogle af de områder der udpeges i medfør af
havstrategidirektivet.
Områderne er undersøgt, inden der blev truffet beslutning om det endelige omfang af udpegning og
den endelige afgrænsning af havstrategi-områderne i Kattegat. Undersøgelsesområderne A til G i
denne rapport er således ikke identiske med den endelige udpegning af havstrategi-områder. Det
betyder, at nogle undersøgelsesområder er underrepræsenteret og andre overrepræsenteret i
forhold til den udpegning, der blev offentliggjort i maj 2016. Det har været væsentligt for
Naturstyrelsen på et så tidligt stadie som muligt at få viden om blødbundsområderne. Derfor er
undersøgelsesområderne valgt ud fra en væsentlighedsbetragtning i forhold til det forslag, der var i
offentlig høring, naturgivne forhold og den økonomiske ramme, der har været til rådighed. Der kan
således være behov for at supplere kortlægningen, så der opnås en dækkende kortlægning af de
havstrategi-områder i Kattegat, der er udpeget.
Det overordnede formål med indeværende undersøgelse er derfor at fremskaffe basisinformation
om havbundens karakter og den dertil knyttede biologi inden for otte blødbundsområder i Kattegat
(A til G). Viden som senere også ønskes anvendt til at vurdere områdernes udvikling i tid efter
udpegningen er trådt i kraft.
For at løse denne opgave har Orbicon i sommeren og efteråret 2015 indsamlet ca. 1.500
linjekilometer data med sidescansonar og singlebeam ekkolod for at kunne lave en detaljeret
kortlægning af sedimenttyper og dybdeforhold inden for de otte områder. På kortere transekter er
der samtidigt lavet videooptagelser. Der er yderligere i det omfang det har været relevant inddraget
allerede eksisterende data fra områderne (marta- og jupiterdatabaen mf.). Tolkningerne er herefter
verificeret visuelt i 156 verifikationspositioner (kortere eller længere transekter) fordelt i de 0tte
områder vha. videooptagelser, udført med ROV eller Fotopedo.
På baggrund af den samlede datamængde er havbundens sedimenttyper klassificeret og
præsenteret i en række substrattypekort. Ligeledes er der udarbejdet en dybdemodel for hvert
undersøgelsesområde, som giver detaljerede oplysninger om dybdeforholdene i hvert område.
Med henblik på verificering af flora- og faunasamfundet er videooptagelser fra de 156
verifikationspositioner gennemgået og alle identificerede arter er afrapporteret. Samlet for alle otte
undersøgelsesområder er der optaget 17 timer 40 minutter. Yderligere er de biologiske forhold i
relation til substrattyperne i de enkelte områder også beskrevet og naturtypekort udarbejdet.
Der vil i beskrivelsen af biologien være særligt fokus på sårbare arter som eksempelvis korallerne
søfjer og søstrå, krebsdyrene haploops samt hestemuslinger og havsvampesamfund. Arter, som alle
trives dårligt, hvis havbunden påvirkes fysisk, f.eks. ved fiskeri med bundslæbende redskaber,
indvinding af råstoffer eller hvor der klappes havbundsmaterialer. Beskyttelse af disse områder vil
således skabe områder, hvor samfund af sårbare arter kan leve uforstyrret og forventeligt vil
medføre en forøget biodiversitet på den bløde bund.
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Yderligere er bestanden af bundlevende fisk og jomfruhummere inden for de otte
undersøgelsesområder kortlagt på baggrund af eksisterende data (VMS-data og Fiskeatlas) og data
indsamlet ved nærværende undersøgelse (beskrives i en separat rapport ).

1.1

Rapportstruktur/HTML

Rapporten findes på Naturstyrelsens hjemmeside. Alle bilag er afleveret til Naturstyrelsen som
interaktive klikbare kort, hvor videosekvenser, fotoeksempler, logbøger m.m. kan kaldes frem.
Bilagene kan rekvireres ved henvendelse til Naturstyrelsen.

1.2

Formål og opgavedefinition

Formålet med denne kortlægning er at tilvejebringe basisviden om havbundens karakter i form af
habitater og den dertil knyttede biologi inden for otte blødbundsområder i Kattegat (A, B, C1, C2, D,
E, F, G). Bemærk at områderne ikke er fuldstændig identiske med og ikke har den samme
bogstavskode, som den udpegning af havstrategi-områder, der er offentliggjort i maj 2016.
Informationen er indsamlet med henblik på at opnå en større viden om sedimentstrukturerne og
biologien i områderne. Naturstyrelsen har ud over denne kortlægning også foretaget kvantitative
undersøgelser af bundfauna i undersøgelsesområderne, som afrapporteres i en særskilt rapport.
Der er kortlagt substrat- og naturtyper i otte områder i Kattegat (se Figur 1.2-1). De otte områder
afrapporteres særskilt i rapporten, hvorefter der er en fælles sammenfatning.
Projektet er opdelt i tre trin med hver sit selvstændige formål. Feltarbejde udgør trin 1 og 2, mens
trin 3 er selve afrapporteringen. Opdelingen af feltarbejdet i to trin sikrer, at geofysisk data (trin 1)
kan præ-tolkes fyldestgørende nok til, at Orbicon i samråd med Naturstyrelsen kan udpege de mest
hensigtsmæssige positioner for den visuelle verifikation (trin 2).

Kortlægning af blødbundsområder i Kattegat
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FIGUR 1.2-1. OVERSIGTSKORT OVER DE KORTLAGTE OMRÅDER I KATTEGAT. FOR STORT FORMAT SE
BILAG A1.

Trin 1 – Geofysisk data - sidescan


Foretage de geofysiske undersøgelser, hvor der optages sejllinjedata med sidescansonar,
så der opnås fuld sidescandækning af områderne samt dybdedata med enkeltstråleekkolod.
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Supplere de geofysiske data med undervandsvideodata (fotopedo).



Tolkning af den geofysiske kortlægning samt udpegning af verifikationspunkter

Kortlægning af blødbundsområder i Kattegat

Trin 2 – Visuel verifikation og biologi


Ved hver verifikationspunkt bliver havbunden inspiceret visuelt og de substratmæssige og
overordnede biologiske forhold beskrives og dokumenteres ved brug af en ROV (fjernstyret
mini-ubåd) forsynet med undervandsvideo eller ved at anvende fotopedo (slæbes efter
båden i en passende afstand fra bunden).

Trin 3 – Afrapportering


Gennemføre databehandlingen og en afrapportering af den geofysiske og biologiske
kortlægning, så den tilgodeser Naturstyrelsens ønske om at benytte rapporten som
baseline for områderne.

Tabel 1.2-1 viser en oversigt over de 8 områder, deres betegnelse i denne rapport, areal (km 2) samt
hjørnekoordinaterne for alle 8 områder (Decimalgrader i WGS84).

Kortlægning af blødbundsområder i Kattegat
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TABEL 1.2-1. OVERSIGT OVER DE 8 OMRÅDER.

Omr.

Areal
(km2)

(WGS84)
N

(WGS84)
E

A

67

10,659
10,628
10,670
10,681
10,686
10,742

B

14

C1

14

C2

3
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Omr.

Areal
(km2)

(WGS84)
N

(WGS84)
E

57,184
57,264
57,280
57,379
57,378
57,216

D

12

11,532
11,557
11,512
11,502
11,491
11,532

57,098
57,062
57,059
57,063
57,093
57,098

11,402
11,430
11,421
11,417
11,451
11,453
11,448
11,423
11,402
11,354
11,391
11,407
11,371
11,372
11,375
11,388
11,421
11,419
11,396
11,363
11,360
11,359

57,272
57,289
57,309
57,328
57,330
57,285
57,271
57,261
57,272
57,253
57,259
57,252
57,220
57,216
57,209
57,204
57,203
57,188
57,189
57,205
57,211
57,226

E

76

11,977
11,977
12,087
12,115
12,078
12,080
11,988
11,977

56,585
56,585
56,585
56,549
56,543
56,469
56,489
56,585

F

269

11,585
11,479
11,369
11,334
11,301
11,261
11,441
11,585

56,170
56,045
55,989
55,986
56,002
56,044
56,224
56,170

11,410
11,415
11,422
11,422
11,401
11,407
11,394
11,389
11,387
11,388
11,410

57,234
57,234
57,230
57,228
57,213
57,209
57,210
57,213
57,218
57,222
57,234

G

4

11,388
11,388
11,380
11,371
11,376
11,402
11,404
11,395
11,396
11,403
11,411
11,405
11,399
11,388

57,283
57,292
57,305
57,314
57,321
57,315
57,302
57,302
57,283
57,280
57,279
57,278
57,281
57,283
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2. Metodebeskrivelse

Ved nærværende opgave er der kortlagt 8 områder i Kattegat (Figur 1.2-1). Kortlægningen bestod af
tre trin, hvor trin 1 var udførelsen af de geofysiske undersøgelser og tolkning af data, trin 2 var det
visuelle verifikationsundersøgelser af substratet og beskrivelse af biologien og trin 3 er selve
afrapporteringen.
Ud over data, som indsamles under trin 1 og 2, er eksisterende data fra tidligere kortlægninger
(habitat- og råstofkortlægning herunder akustiske data, biologiske data og boringsdata) inddraget
som en del af det samlede datagrundlag.
Kortlægningen er gennemført i sommeren og efterår 2015. Kortlægningen er foretaget ved hjælp af
ekkolodsopmåling af bathymetrien, akustisk opmåling med sidescansonar samt visuelle
observationer af havbunden i form af videooptagelser (fotopedo og ROV).
Kortlægningen af bathymetri ved hjælp af ekkolod


Ekkolodsopmålingen i de udvalgte områder er foretaget med et single beam ekkolod
(DeepVision P66). Dataopløsningen på dette ekkolod er helt ned til 1 cm nøjagtighed
vertikalt.

Kortlægning af bundtyper ved hjælp af sidescansonar


Kortlægningen af de udvalgte områder er sket ved hjælp af sidescansonar (DeepVision af
typen DeepEye 340/680). På baggrund 1. generationstolkningen af substratforholdene er
en række positioner udvalgt til nærmere inspektion af de fysisk-biologiske forhold.

Visuel undersøgelse af de fysisk-biologiske forhold

Verificering gennem visuel inspektion med ROV (Remotely Operated Vehicle - mini-ubåd
med videokamera) eller fotopedo er udført på udvalgte positioner, som ved tolkning af
sidescansonardata udviste forskelligartede karakteristika herunder substrat og
dybdeforhold eller af særlig interesse for Naturstyrelsen. Der er herefter foretaget en
beskrivelse af substrattypen og de biologiske forhold i området.

Videooptagelser med fotopedo foretaget under den akustiske dataindsamling (trin 1) er
også anvendt til verifikation af substratforhold.

2.1

Datatæthed i undersøgelsesområderne

Med de givne rammer for opmålingsopgaven er dataindsamlingen forsøgt optimeret med hensyn til
datatæthed. Store vanddybder (>80m) vanskeliggjorde indsamlingen af fulddækkende sidescandata i enkelte områder, hvilket blev forsøgt optimeret ved at sænke undersøgelseshastigheden. For
område A, som er en særskilt opgave, er datatætheden en anelse ringere end for de øvrige områder
(Ca. 85 % sidescansonardækning – afklarte og godkendt af NST). For overblikkets skyld har
Orbicon, efter aftale med NST, valgt at afrapportere område A sammen med de øvrige områder.

Kortlægning af blødbundsområder i Kattegat
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Fordelingen af verifikationspositioner er godkendt af Naturstyrelsen efter den geofysiske
kortlægning, idet udpegningen er baseret på resultaterne fra det geofysiske undersøgelse.

2.2

Opmålingsfartøj

De geofysiske undersøgelses-aktiviteter i trin 1 er gennemført fra båden Sephia (Figur 2.2-1).
Områderne blev sejlet i perioden fra den 11-06-15 til 21-09-15 i den rækkefølge, som var mest
optimal i forhold til den geografiske placering, vejrforhold samt Naturstyrelsens senere opgave som
omfattede område A. Trin 2 er ligeledes gennemført fra Sephia med start fra den 23-09-15 til den
04-11-15.

FIGUR 2.2-1. ORBICONS SURVEYFARTØJ SEPHIA.

2.3

Positioneringssystem

Til at fastlægge positionen for de indsamlede data er der benyttet henholdsvis en GPS Lowrance
HDS -12-GEN2 og en Garmin GPS 19 x HVS. Positionsnøjagtigheden for dette udstyr er typisk
bedre end 5 m horisontalt.

2.4

Bathymetri

Til dybdemåling er der anvendt et single beam ekkolod (DeepVision P66), som blev tilsluttet
surveycomputeren direkte. Ekkoloddet har en dataopløsning på ned til 1 cm nøjagtighed (vertikalt).
Ekkoloddet opererede med en transducer på 235 kHz. Indsamlet data ved surveys blev
efterfølgende vandstands- og tidevandskorrigerede (DVR90) samt korrigeret for evt. vinklen på
transduceren. Sejllinjeafstanden har i alle områderne været 300 meter, med undtagelse af den
særskilte opgave, område A, hvor sejllinjeafstanden var på til 400 meter.

12

Kortlægning af blødbundsområder i Kattegat

2.5

Akustisk kortlægning med sidescansonar

Til indsamling af overfladesedimentdata er der benyttet en DeepVision sidescansonar af typen
DeepEye 340/680. Denne sidescansonar har en opløsning på tværs af sejlretningen på 10 cm og
opererer på både 340 og 680 kHz med en swathbredde på op til 2x200 m. Ved nærværende survey
blev der, for alle områder undtagen område A, sejlet med en indbyrdes sejllinjeafstand på 300 m
svarende til 2x150 m range på hver side for at opnå bedre opløsning af data og for at danne overlab
mellem sejllinjerne. For område A blev der sejlet med en indbyrdes sejllinjeafstand på 400 m,
hvilket i teorien vil give en 100% dækkende sidescansonarkortlægning (i praksis er data skjult af
støj i den alleryderste del af range, så reelt er der ca. 85 % dækning af havbunden).
Sidescansonaren er specielt anvendelig til beskrivelse af havbundens ruhed og dermed indirekte
også sammensætningen af bundens overfladesubstrater. På sidescansonarbillederne er det således
forskellen i ruhed på havbunden, som gør det muligt at identificere og adskille forskellige
substrattyper såsom blød bund (Figur 2.5-3) sand- eller grusbund (Figur 2.5-2), samt direkte at
observere større objekter som sten (Figur 2.5-1), boblerev, vrag m.m eller menneskeskabte spor på
havbunden f.eks trawlspor (Figur 2.5-3). For substrattypeklassifikation se afsnit 4.1.

FIGUR 2.5-1. SIDESCANEKSEMPEL PÅ STENETOMRÅDE.
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FIGUR 2.5-2. SIDESCANEKSEMPEL PÅ EN MEGARIBBE SAMT MINDRE BØLGERIBBER PÅ EN SANDET
BUND.

FIGUR 2.5-3. SIDESCANEKSEMPEL PÅ TRAWLSPOR PÅ EN BLØD BUND.

2.6

Håndtering af effekter ved seismisk støj på havpattedyr

I overensstemmelse med havstrategidirektivets mål om "god miljøtilstand" er det søgt at minimere
seismisk genereret støj af hensyn til havpattedyr. Ved god miljøtilstand forstås blandt andet, at:
menneskeskabte tilførsler af stoffer og energi, herunder støj, i havmiljøet ikke må skabe
forureningsvirkninger (Lov 522 af 26/05/2010). Der er udført et litteraturstudie men ikke fundet
nogen studier, der refererer til en dansk standard for reduktion af seismisk genereret støj for
havpattedyr.
Den britiske Joint National Conservation Committee JNCC (Joint National Conservation
Committee. 2004) har offentliggjort en "Vejledning om minimering af akustik forstyrrelse af
havpattedyr fra seismiske surveys”. Disse retningslinjer (JNCC procedure) gælder for brug af Air
Gun-systemer, mens der ikke er nogen specifik omtale af de seismiske systemer, som er blevet
anvendt ved nærværende undersøgelser.
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I mangel på en certificeret national standard og tilhørende protokol for, hvad støj fra seismiske
undersøgelser betyder for havpattedyr i nærheden af undersøgelsesfartøjet er følgende procedure
fulgt: (Se desuden nedenstående afsnit 6.2 og 6.3).
1.

Før påbegyndelsen af undersøgelsen blev der udført et visuelt udkig efter pattedyr.

2.

Det blev registreret i logbogen, hvis der før påbegyndelsen af undersøgelsen blev
observeret havpattedyr i nærheden af undersøgelsesskibet.

2.7

Visuel dokumentation

Visuel dokumentation er udført på udvalgte lokaliteter med et slæbart videokamera (fotopedo –
FPXL-2 udviklet af Orbicon) eller med en ROV (Remotely Operated Vehicle) på grundlag af
udpegninger fra 1. generations substrattypekort. Endelig er der også anvendt en mere simpel
slæbbart (drop-down) kamera i et område grundet fejl på andet udstyr. Ved behandling af videoer
er det tydeligt, at der er en kvalitets forskel, hvor Fotopedoen (FPXL-2) har den bedste kvalitet,
herefter det slæbbare (dropdown) kamera og ROV har den dårligste kvalitet. ROV er anvendt i
område A og B. Fotopedo (FPXL-2) er anvendt i område C1, C2, D, F og G, mens det slæbbare
(dropdown) kamera er anvendt i område E. Denne kvalitetsforskel kommer også til udtryk i de
fotoeksempler som er medtaget i rapporten. I hver position hvor der er lavet visuel dokumentation
er nummereret med NST efterfulgt af områdets bokstav, et P for positionen og så ID nummeret
f.eks. NSTAP01.

2.7.1

ROV

Verifikation med ROV er udført på udvalgte lokaliteter ud fra 1. generations substrattypekort efter
at placering og prioritering af verifikationspunkterne var godkendt af NST. Verifikationspunkterne
er på bedst mulig vis placeret således, at alle substrattyper inden for hvert område er verificeret,
samt i flere dybdeintervaller, hvis området varierede i dybde. Verifikationspunkterne er ofte
placeret i overgangsområder mellem forskellige substrattyper og med særlig fokus på den bløde
bund.
Ved hver verifikationsstation blev ROV’en styret til bunden og nærområdet afsøgt. ROV-piloten
udvalgte herefter et område, der substratmæssigt og biologisk set var repræsentativt for det afsøgte
område, hvorefter videooptagelsen blev startet og en 2-5 minutters sekvens optaget. Under hver
videosekvens kommenterede en erfaren marinbiolog de observerede substratmæssige og biologiske
elementer og speaket blev lagret på videoens lydspor. Data om bundsubstratets beskaffenhed,
artssammensætning af biologiske samfund og dækningsgrader af flora/fauna blev nedskrevet i en
logbog (Se bilag B). Logbogen blev efterfølgende kvalitetstjekket ved gennemgang af de optagede
videoer og f.eks. fauna- og floraarter, der var overset under feltobservationerne blev føjet til
artslisterne. Logbogen indeholder udover biologiske og sedimentmæssige beskrivelser også
informationer om dybdeforhold, strøm og sigt for den pågældende verifikationsstation. Der blev
kastet anker før hver ROV verifikation, hvor dette var muligt (<25 m). I enkelte tilfælde er båden
dog drevet, pga. vejr og substratforhold, til trods for at der blev kastet anker.
På de fotoeksempler som er lavet ud fra videooptagelser med ROV’en er der på billederne angivet en
retning (H – heading, (0-360o)), dybde (D – depth, m) og en temperatur (Temp, oC). Denne
temperatur angiver temperaturen inde i ROV’en og vil derfor ofte være højere end
vandtemperaturen, da den ligger på dækket mellem optagelserne og bliver varmet op.
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2.7.2

Fotopedo (FPXL-2)

For at øge vidensgrundlaget under den geofysiske kortlægning, blev desuden medbragt et slæbbart
videokamera (fotopedo). Dette blev benyttet sideløbende med sidescansonaren under trin 1.
Videosignalet blev sendt til en monitor om bord på undersøgelsesfartøjet, hvorved
realtimeverifikation af sidescansonardata var muligt. Passende videosekvenser blev optaget løbende
inden for områderne A, D, E og F. Nummereringen af fotopedotransekterne er FPT efterfulgt af
områdes bokstav og et ID nummer f.eks. FTPA1. Forkortelsen vil anvendes gennem hele
afrapporteringen.
Fotopedoen er ligeledes anvendt under trin 2 til visuel verifikation på udvalgte lokaliteter ud fra 1.
generations substrattypekort efter at placering og prioritering af verifikationspunkterne var
godkendt af NST. Her blev der sejlet op til en position opstrøms af det udpegede verifikationspunkt
og motoren blev sat i frigear. Fotopedoen blev sænket ned til lige over bunden (oftest <0,5 m) og
der blev optaget et ca. 100-300 meter langt videotransekt, imens båden drev forbi
verifikationspunktet. Højden af fotopedoen over bunden blev løbende finjusteret, så der kunne
optages de bedst mulige videosekvenseraf substratet og flora/fauna langs transektet. I nogle tilfælde
var det nødvendigt at starte motoren og sejle 1-2 km/t mens der blev filmet for at ramme
verifikationspositionen. Hver videosekvens er efterfølgende kommenteret af en erfaren marinbiolog
og observerede substratmæssige og biologiske elementer er lagret som et lydspor på videoen. Data
om bundsubstratets beskaffenhed, artssammensætning af biologiske samfund og dækningsgrader af
flora/fauna er nedskrevet i en logbog (Se bilag B). Logbogen blev efterfølgende kvalitetstjekket ved
gennemgang af de optagede videoer og f.eks. fauna- og floraarter der var overset under
feltobservationerne blev føjet til artslisterne. Logbogen indeholder udover biologiske og
sedimentmæssige beskrivelser også informationer om dybdeforhold, strøm og sigt for den
pågældende verifikationsstation.
Den samme metode som anvendt for fotopeoden (FPXL-2) er også anvendt for det slæbbare
(dropdown) kamera til visuel verifikation.
2.7.3

Bestemmelser af arter, betegnelser og anvendte forkortelser

Ved benævnelse af de observerede arter anvendes i rapporten primært danske navn. Dog vil både
det danske navn og det latinske navn blive angivet første gang en art nævnes under et nyt område.
Det binominale latinske navn angives efter det danske navn (i parentes og kursiv). I tilfælde hvor
der ikke findes et særegent dansk navn, anvendes slægtsnavnet uden kursiv. Eks. Haploops.
Da artsregistreringer til denne rapport udelukkende beror på visuelle observationer fra
videooptagelser, kan der være usikkerheder omkring de præcise artsangivelser. Mange arter i de
undersøgte områder er tilpas genkendelige til, at de kan artsbestemmes med god konfidens. Eks.:
taskekrabbe (Cancer pagurus). Dog er der også tilfælde hvor datakvaliteten ikke er god nok (arten
er langt væk fra kameraet, er delvist skjult, eller sidder i en uhensigtsmæssig vinkel) eller at
adskillelse mellem nært beslægtede arter ville kræve detaljeret morfologisk undersøgelse i
laboratorium. I disse tilfælde identificeres arten til højest mulige taksonomiske niveau ud fra både
de visuelle data og ud fra viden om almindeligt forekommende arter i de undersøgte
farvandsområder og havdybder. Der angives en åben nomenklatorisk forkortelse i forbindelse med
registreringen til at indikere konfidensniveauet. Det skal nævnes, at haploops kun er registreret via
kamera og ikke ved morfologisk undersøgelse i laboratoriet. Der kan således i nogle af tilfældene
være tale om en anden art af rørboende krebsdyr.
Indet. betyder indeterminate (kan ikke bestemmes nærmere). Eks.: Der er observeret en fladfisk,
men da den er delvist dækket i sedimentet kan hverken familie, slægt eller art bestemmes nærmere
(fladfisk indet.).
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Cf. (latinsk ”confer”) anvendes på engelsk som ”compare with” men er dog med tiden blevet
anvendt til at indikere større usikkerhed om det som kommer lige efter. Cf. kan både anvendes før
slægtsnavnet og før artsnavnet. Eks. 1: I tilfælde hvor der står ”reje cf. mudderhestereje (Crangon
allmanni)” betyder det, at man ikke er sikker på hverken slægten eller arten, men ud fra billeddata
og levested (blød bund dybere end 20 m i Kattegat) anser man det som det mest sandsynlige bud.
Eks. 2: I tilfælde hvor der står ”rurer (Balanus cf. balanus)” er man forholdsvis sikker på slægten
Balanus, men man er ikke sikker på om det er en kølet rur (B. crenatus) eller en stor rur (B.
balanus). Dog tror man ud fra billeddata mest på det sidstnævnte og kommer derfor med et bud på
arten.
Sp. og spp., er latinske forkortelse for henholdsvis ”specie” (én art) og ”species” (arter). Eks.: Der
er observeret rejer tilhørende slægten Pandalus. Her anvender man Pandalus sp. hvis man ikke kan
bestemme arten, men er sikker på at der kun er tale om én art (enten P. borealis eller P. montagui).
Derimod anvendes Pandalus spp. hvis man ikke kan bestemme arten, men mener, at der er tale om
flere arter indenfor samme slægt (både P. borealis og P. montagui).
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3. Generel områdebeskrivelse
og afgrænsning
Blødbundskortlægningen er opdelt i 8 områder i Kattegat. Undersøgelsesområderne er spredt ud
over hele Kattegat-regionen. Områderne er beliggende i den sydlige del af Kattegat omkring
Sjællands Odde, den østlige del omkring Store Middelgrund, Læsø Rende, samt i Østerrenden i
området øst for Læsø og nord for Anholt. Områderne dækker et samlet areal på ca. 460 km2.

3.1

Kattegat

Kattegat ligger mellem Danmark i vest og Sverige i øst og grænser i syd op til Østersøen og
Storebælt samt mod nord op til Skagerrak. De vekslende bundtopografiske forhold i Storebælt er
stærkt relateret til den glaciogeologiske udvikling i området samt afsmeltningen af gletsjere, der
over flere omgange har dækket Kattegatområdet. De geologiske forhold er derfor essentielle i
forhold til at forstå fordelingen af overfladesedimenter og dermed i sidste ende fordelingen af
habitater i Kattegat. Den bløde havbund er en udbredt overfladesedimenttype i den danske del af
Kattegat og levested for flere sårbare arter. Den bløde bund er særlig udbredt på vanddybder dybere
end 40 meter.

3.1.1

Geologiske forhold

Kattegat ligger i overgangszonen mellem Nordsøbassinet mod sydvest og det Baltiske Skjold mod
nordøst. Grundfjeldsskjoldet over Skandinavien er karakteristeret ved et højtliggende
grundfjeldsplateau med ringe mægtigheder af yngre sediment oven på (Figur 3.1-1). Grundet massiv
indsynkning er Nordsøbassinet karakteristeret ved kilometertykke aflejringer af sedimenter oven på
grundfjeldet. De Prækvartære lag i Kattegat gennemskæres af et komplekst forkastningssystem –
Den Fennoskandiske Randzone – som gennem geologisk tid i vekslende grad har været tektonisk
aktiv (Varv 1992). De tektoniske bevægelser langs randzonen har bevirket en kaotisk
prækvartæroverflade med bjergarter vekslende fra Jura tættest på forkastningen nordøst for Kullen
og Eocæne aflejringer i den sydlige del af Kattegat ud for Samsø. Prækvartæroverfladen danner
basis for de kvartære lag. Dybden til Prækvartæret er meget svingende fra omkring 25-150 meter
(GEUS 2013b).
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Sorgenfrei – Tornquist Zonen

DET NORS_DANSKE BASSIN

RINGKØBING-FYN HØJDERYGGEN

FIGUR 3.1-1. KORT OVER PRÆKVARTÆROVERFLADEN DVS. ALDEREN AF DE PRÆKVARTÆRE
SEDIMENTER SAMT STRUKTURELLE ELEMENTER VED PRÆKVARTÆROVERFLADEN (VARV 1992).
KORTET VISER HOVEDSTRUKTURER I DANMARKS UNDERGRUND. KATTEGAT ER BELIGGENDE OVER
DEN FENNOSKANDISKE RANDZONE MELLEM DET NORSK-DANSKE BASSIN OG DET BALTISKE SKJOLD
OVER SVERIGE.

De vekslende bundtopografiske forhold i Kattegat er stærkt relateret til den glaciogeologiske
udvikling i området samt afsmeltningen af gletsjere, der over flere omgange har dækket Kattegatregionen. De overordnede glacialmorfologiske forhold i Kattegat er hovedsageligt påvirket af
Weischelnedisningens hovedfremstød fra NØ - men også det Ungbaltiske isfremstød fra Ø og SØ
har påvirket morfologien i området. Isfremstødene og smeltevand under glaciationen og
deglaciationen har modelleret et glacialt landskab bestående af opskudte morænebakker og
randmoræner, samt dybt nedskårne kanaler i vidtstrakte bassinområder. Tykkelsen af de kvartære
toplag er i høj grad styret af prækvartæroverfladens relief vekslende fra få meters tykkelse til
omkring 150 m i de dybere dele og i lokale tektoniske fordybninger. De ældste kvartære lag fra
Elster og Saale istiderne, samt mellemistiden Eem er kun dokumenteret ved ganske få boringer.
For ca. 18.000 år siden begyndte isen at trække sig tilbage fra Kattegat og gennem de sidste 12.000
år har afsmeltningen af isen bevirket et generelt stigende havniveau. Denne havniveau-stigning
benævnes ”Den Holocæne transgression”, og har resulteret, i at kanaler og bassiner er blevet fyldt
op med sandede og grusede sedimenter. Med stigende havniveau blev der i de dybeste dele af
Kattegat aflejret store mængder af sandet dynd og dynd (substrattype 1a) med stedvist et stort
indhold af organisk materiale. I sedimentationsområderne, som er præget af lavdynamiske forhold,
er der oven på de glaciale- og senglaciale aflejringer akkumuleret store mægtigheder af postglaciale
marine sand-, silt, og dyndaflejringer. Jo kraftigere strøm, desto større sedimentationsdybde for
dynd (GEUS 2013b). I gennem Holocæn har en nordgående strøm (Jyllandsstrømmen)
transporteret store mængder sand og finkornerede sedimenter rundt om Skagen og videre østover
ind i Kattegat. I det nordlige Kattegat er således aflejret over 100 meter finkornet Holocænt
materiale, som stedvist har et højt organisk indhold. Der føres til stadighed årligt millioner af
kubikmeter sediment fra Nordsøen til Kattegat. De sandede sedimenter aflejres primært ved
Skagen, mens de finkroner partikler transporteres videre østover (GEUS 2013b).
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Blødt, finkornet sediment med et højt indhold af organisk materiale er dermed karakteristisk for
akkumulations- og bassinområderne, og er udbredt i store dele af det dybe Kattegat (Figur 3.1-2). I
den dybeste centrale del af Kattegat på vanddybder over 40 meter er der aflejret ren dynd med
meget begrænset indhold af finkornet sand. Sandet dynd med større indhold af finkornet sand
dominerer generelt havbunden i Kattegat i dybdeintervallet 20-40 meter. Den bløde bund er
således udbredt på dybder større end 20-40 meter.
De stenede bundforhold (substrattype 3+4), som præger sporadiske områder i Kattegat, er relateret
til erosionsområder, hvor der ofte er kraftig strøm og eller bølgebevægelse med blotlægning af
moræne til følge. Disse strukturer fremstår derfor som stendækkede toppe i det glaciale landskab,
der skyder op over det omkringliggende bassin. Dog forekommer der øverst som følge af erosion
typisk et tyndt dårligt sorteret sandet, gruset og stenet residuallag (substrattype 2).
Moræneområderne er ofte omkranset af store områder med sandede overfladesedimenter, som kan
være relateret til tynde sandlag oven på morænen eller som akkumulationsflak på læsiden af
morænebakkerne.
Subrecent til recent mobilt sand (substrattype 1b) repræsenterer den yngste aflejringsenhed afsat
under påvirkning af kraftig bundstrøm og bølger i perioden fra midt Holocæn til i dag. Aflejringer
består af sandede facies relateret til sandbølger og sandbanker hovedsagelig akkumuleret på 10-30
meters vanddybde mellem Læsø og det nordlige Storebælt. Det delvist mobile sandede sediment
findes udbredt over større arealer med morfologiske betydelige karakter (Orbicon/GEUS 2011).
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FIGUR 3.1-2. OVERFLADESEDIMENTKORT OVER KATTEGAT (GEUS’ SEDIMENTKORT 2015).

3.1.2

Dybdeforhold i Kattegat

Kattegat domineres af store udbredte lavvandede områder typisk med vanddybder mindre end 20
meter. Det lavvandede område i Ålborg Bugt, Læsø Rende, mellem Læsø og Anholt samt de
kystnære områder langs Jylland præges således af vanddybder mindre end 20 meter. Den sydlige
del af Kattegat i området omkring Bælthavet, Sjællands Odde, Hesselø og Lysegrunde, præges af
moderate vanddybder (20-25 meter) med højtliggende morænebanker (<10 meter) og
mellemliggende dybe render og bassiner (>30 meter). Øst for Læsø og Anholt skråner havbunden
stejlt mod nordøst, hvor vanddybden udbredt når dybere end 50 meter. Den østlige del af Kattegat
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er domineret af en markant dyb rende, som forløber fra Skagerrak i nord til Øresund i syd. Området
er karakteristeret ved højtliggende banker (<25 meter) og mellemliggende dybe render, hvor
dybden lokalt når dybere end 100 meter. De største vanddybder i Kattegat er beliggende i området
øst for Læsø og når dybere end 135 meter.

3.1.3

Biologiske forhold

I Kattegat blandes Østersøens brakvand og Nordsøens saltvand. Kattegat er derved en del af et stort
overgangsområde. De planter og dyr, der lever i Kattegat, udsættes dermed for stærkt skiftende
salinitet, samt i nogen grad af skiftende temperaturer. Overordnet falder artsdiversiteten gradvist i
Kattegat, når man nærmer sig det mere ferske vand i Østersøen. Visse områder af Kattegat er i
perioder udsat for iltsvind, hvilket især påvirker den immobile bundfauna. Dette kan bl.a. begrænse
fødegrundlaget for fisk og fugle og dermed påvirke hele økosystemet.
Der findes en række store lavvandede områder, øer, grunde og rev i Kattegat, hvilket medfører en
høj produktion af plankton i vandsøjlen samt mulige områder med ålegræs og tangskove på
bunden. Dette medfører, at der findes mange levesteder, hvor flere dyrearter kan søge føde både på
havbunden og i de frie vandmasser. Med årene er der dog blevet færre af disse store tangskove og
ålegræsbede.
Ifølge de gamle karaktersamfund (Øresunds bundfauna, 2002) findes lavtvands-eller Macomasamfundet, i Kattegat fra strandkanten til ca. 8-10 m dybde. Dette samfund er karakteriseret af
østersømuslingen (Macoma balthica), men indeholder bl.a. også sandorm (cf. Arenicola marina),
hjertemusling (cf. Cerastoderma edule), sandmusling (Mya cf. truncata), alm. hestereje (Crangon
crangon) og dværgkonk (Nassariidae sp.). På sandbunden i Kattegat på dybder omkring 10-30 m
findes Venus-samfundet, som er karakteriseret af muslingen (Chamelea striatula, med det latinske
synonym Venus striatula). Mange andre arter er almindelige i disse områder, f.eks. muslingen
Tellina, lille knivmusling (Phaxas pellucidus), molboøsters (Arctica islandica), sømus
(Echinocardium) og forskellige børsteorme (indet.). I det sydøstlige Kattegat og den nordlige del af
Øresund findes Haploops-samfundet. Her er bunden pletvis helt domineret af tangloppernes
fladtrykte mudderrør, der stikker op af bunden. Desuden forekommer der kammuslinger
(Pectinidae sp.), slangestjerner (cf. Ophiura albida) og mange arter af børsteorme (indet.) i dette
samfund. Blødbunds- eller Amphiura-samfundet findes på blød bund på ca. 20-130 m dybde i
Kattegat. De helt dominerende arter er mudderslangestjernerne (Amphiura filiformis, især på de
lavere dybder) og grov mudderslangestjerne (A. chiajei). Andre arter knyttet til den bløde bund er
molboøsters (Arctica islandica), alm. hestemuslinger (Modiolus modiolus), pelikanfodssnegl
(Aporrhais pepelecani), tårnsnegl (cf. Turitella communis), rød søfjer (Pennatula phosphorea),
søstrå (Virgularia sp.), havsvampe (indet.), almindelig haploops (Haploops tubicola) og fin
haploops (H. tenuis), sømus (cf. Echinocardium cordatum) og dennes nære slægtning Brissopsis
lyrifera, samt mange forskellige børsteorme (indet.).
Udvalgte dyrearter knyttet til den bløde bund (epifauna), som er fokus for denne opgave, vil i det
følgende blive beskrevet kortfattet.
Søfjer tilhører den gruppe af polypdyr, der kaldes koraldyr. En søfjer er i virkeligheden en koloni af
op til 1000 enkeltindivider. Hvert enkelt individ/polyp har otte fjerformede tentakler, som den
anvender til at fange dyreplankton. Den nedre, svagt opsvulmede del af kolonien stikker ned i
mudderbunden, mens den slanke koloni holdes opret af en indre kalkstav.
Fra ca. 15-20 meters dybde findes i Kattegat bl.a. arterne: rød søfjer (Pennatula phosphorea), som
er bred og op til ca. 20 cm høj, søstrå (Virgularia mirabilis), der er slank og op til ca. 50 cm høj,
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samt lille og stor ”piberenser” (henholdsvis Virgularia tuberculata og Funiculina quadrangularis),
der er slanke og op til ca. 60 og 150 cm høje.
Haploops er suspensionsædende krebsdyr i gruppen af tanglopper, der lever af detritus, som
indsamles med fire ens fjerformede følehorn. Haploops bygger flade, op til 6 cm lange og 1 cm brede
læderagtige mudderrør, som stikker ca. 1 cm op over mudderbunden.
I Kattegat findes arterne almindelig haploops (Haploops tubicola) og fin haploops (H. tenuis), som
har samme udbredelse fra Skagerrak til nordlige Bælthav og Øresund, og som ofte findes sammen.
Lokalt kan forekomster af haploopsrør dække hele havbunden stående side om side.
Alm. Hestemusling (Modiolus modiolus) er filtrationsæder, ligesom f.eks. blåmusling. Den
fæstner sig vha. byssustråde til sten eller skallerne af andre hestemuslinger og findes både på hårde
bundsubstrater og mudderblandede bunde. Ansamlinger af hestemuslinger kan fungere som
biogene rev og skallerne af levende og døde muslinger kan være substrat for mange bentiske dyr, så
som dyriske svampe, søpunge, dødningehåndkoral, sort- og skør slangestjerne, trekantorm m.fl.
Dyriske svampe er fastsiddende flercellede dyr uden egentlige organer. Typisk har de et
kompliceret system af indre kanaler og hulrum, hvoraf nogle er beklædt med en særlig celletype,
kraveceller. Disse celler opretholder en vandstrøm gennem kanalerne og tilbageholder
mikroskopiske fødepartikler fra vandet.
I Kattegat findes på lavere vand en del almindelige havsvampearter som også kendes fra brakke
havområder, mens der i de dybe rendesystemer også findes arter, som primært ses steder med mere
oceanisk bundvand.
Stedvist optræder havsvampe som så store individer eller i ansamlinger hvor de kan have
habitatmæssige funktioner for fisk og andre bunddyr. Observationer af disse er registreret som
havsvampesamfund i rapporten.
Havsvampene er mere eller mindre stationære og klarer sig dårligt på arealer, hvor bunden
forstyrres fysisk, ved fiskeri med bundslæbende redskaber, ved indvinding af råstoffer eller hvor der
klappes havbundsmaterialer.
Der er af Naturstyrelsen ønsket opmærksomhed på observationer af havsvampearten Suberites
virgultosum, som blev registreret under OCEANA’s undersøgelser i 2011. Suberites slægten er
taksonomisk kompliceret, med historiske forviklinger og artsflytninger. Sikker bestemmelse kræver
vævsprøver til mikroskopanalyse af spikler. Det har derfor ikke været muligt at entydigt bestemme
arten under de visuelle verifikationer. Dog er der fundet observeret store havsvampe på dybere
vand, som ligner de i 2011 registrerede, men menes at tilhøre slægterne Mycale og/eller Myxilla.
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4. Bearbejdning og tolkning af
data
4.1

Substrattyper

Substrattypen var på forhånd kendt i en meget begrænset del af undersøgelsesområderne.
Størstedelen af områderne er ikke tidligere blevet detaljeret kortlagt, hvilket betyder, at
konfidensniveauet for overfladesedimenterne i dele af områderne udelukkende er relateret til
gisninger baseret på nærliggende ældre undersøgelser eller lokale dybdeforhold. Således er område
A, B, C1, C2 og D ikke tidligere blevet kortlagt. Mindre områder af område E og F er blevet kortlagt i
forbindelse råstof- og naturtypekortlægning i 2011 af Orbicon og GEUS for Naturstyrelsen. For
område E er indsamlingen tilstrækkelig detaljeret for det hjørne, som overlapper med Natura 2000
området (efter aftale med Naturstyrelsen) og behøves ikke kortlagt ved nærværende undersøgelse
(Orbicon/GEUS, 2011). De resterende områder er, med undtagelse af område A, alle kortlagt med
fulddækkende sidescan.
Til at beskrive substrattyperne i undersøgelsesområderne er der taget udgangspunkt i de
substrattypeklassifikationer, der anvendes i de danske råstofsager samt i substrat- og
habitatnaturtypekortlægninger for Naturstyrelsen o.a. Denne klassifikation forudsætter en
geofysisk kortlægning med fulddækkende sidescansonar, samt verifikationspunkter udført med
ROV eller fotopedo.
Ved nærværende undersøgelse blev alle områder kortlagt med fuld sidescandækning undtagen i
område A, som er dækket med ca. 85%. Ved den geofysiske tolkning interpoleres mellem de
akustiske data i område A for den måde at interpolere et fulddækkende substrattypekort.
Arealer med fulddækkende sidescanmosaik inddeles ved nærværende kortlægning i op til 5
substrattyper, benævnt: 1a, 1b, 2, 3 og 4. I denne sammenhæng skal det nævnes, at substrattype 4
ud over stenrev også dækker boblerev. Der tages også udgangspunkt i karakteristiske
bundelementer såsom bølgeribber og boblerev, samt menneskeskabte objekter såsom vrag,
trawlspor og gamle laster.
Herunder beskrives de fem overordnede substrattyper.
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Type 1a. Blødbund: Homogen siltet bund eller dynd, hvor bunden ikke er dynamisk
påvirket, og hvor sedimentet består af dynd, silt og siltet sand.



Type 1b. Sand: Homogen fast sandbund (sand er defineret som kornstørrelser fra 0,06–
2,0 mm) præget af en vis form for dynamik med bølgeribber m.m. Denne substrattype kan
også have varierende indslag af skaller og grus samt enkelte småsten.



Type 2. Sand, grus og småsten samt bestrøning (< 10 %) med sten > 10 cm:
Meget varierende substrattype, domineret af sand og groft sand med varierende mængder
af grus og småsten samt spredte store sten. Substratet består af en blanding af sand, groft
sand og grus med en kornstørrelse på ca. 0,06 - 20 mm og småsten med størrelser ca. 2 –
10 cm. Substrattypen kan også indeholde større sten > 10 cm, dog kun op til 10 % dækning
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på ca. 0,06 - 20 mm og småsten med størrelser ca. 2 – 10 cm. Substrattypen kan også
indeholde større sten > 10 cm, dog kun op til 10 % dækning.


Type 3. Sand, grus og småsten samt bestrøning (10 - 25 %) med sten > 10 cm:
Områder bestående af blandede substrater med sand, grus og småsten og med en
bestrøning af større sten > 10 cm. Substrattypen er sammenlignelig med substrattype 2,
men adskiller sig fra denne ved at indeholde et større antal sten > 10 cm (10-25 %).
Stenene ligger oftest spredt og danner en bestrøningsbund.



Type 4. Sten > 10 cm dækkende >25 %: Områder domineret af sten >10 cm, men
også med varierende indslag af sand, grus og småsten. Som for substrattype 3 kan stenene
ligge spredt i et lag, men substrattypen kan også indeholde stenrev evt. med huledannende
relief.

Der findes forskellige termonologier for den bløde bund (substrattype 1a) og der findes forskellige
gradbøjninger af sedimenttypen ”den bløde bund”. Betegnelsen den bløde bund er en overordnet
fælles benævnelse, og omfatter både termer som dynd, sandet dynd, mudder, siltet bund m.m.
Forskellen mellem en substrattype 1a og 1b er, at substrattype 1b stort set kun består af sand og har
en dynamisk karakter, mens en substrattype 1a bund består af mudder og silt med et begrænset
indhold af sand. Substrattype 1a har ofte et højt organisk indhold og har en ikke dynamisk karakter.
Betegnelsen dynd og sandet dynd anvendes af GEUS og er en del af GEUS’ sedimentkort fra 2015.
Termen gytje findes fra flere boringer og er sammenlignelig med dynd. Sandet dynd består af
finkornet sandet og siltet materiale samt organisk materiale, hvilket også betegnes som en
substrattype 1a. Mudder er en betegnelse for meget finpartikulært materiale – i visse boringer også
benævnt ler - og har et højt organisk indhold.

4.2

Naturtyper/biologi

EF habitatdirektivets naturtyper har defineret en række habitater, som i den danske version
omtales som naturtyper. Disse naturtyper er ikke funderet i biologiske forhold, men er enten
geomorfologisk eller afgrænset på baggrund af kystmorfologi. Naturtypernes bevaringstilstand skal
imidlertid vurderes på baggrund af deres struktur og funktion samt karakteristiske arter.
Den bløde bund, som er fokus for denne opgave, er ikke omfattet af habitatdirektivets naturtyper.
Som habitat er den bløde bund dog en udbredt naturtype i den danske del af Kattegat og levested
for flere sårbare arter.
Naturtypen ”den bløde bund” er et geologisk funderet bentisk habitat dominereet af Haploops
(Haploops tubicola og Haploops tenuis) og arter er slangestjernerne (Amphiura filiformis og A.
chiajei). Andre arter knyttet til den bløde bund er molboøsters (Arctica islandica), almindelig
hestemuslinger (Modiolus modiolus), pelikanfodssnegl (Aporrhais pepelecani), almindelig
tårnsnegl (Turitella communis), rød søfjer (Pennatula phosphorea), søstrå (Virgulariasp.) tyk
cylinderrose (Pachycerianthus multiplicatus), stor sømus (Brissopsis lyrifera) samt mange
forskellige børsteorme arter. Hvilke arter som er til stede afhænger af saltholdighed, strømforhold,
dybden samt graden af fysiske påvirkninger. F.eks. kan fiskeri med bundslæbende redskaber
resulterre i at sårbare arter ikke forekommer.
Ud over at se på fokusarter, jomfruhummer og fisk observationer knyttet til bestemte
substratforhold, er en række indikatorarter for substratforhold, dybden, seniliteten eller lysforhold
udvalgt for at kunne danne et naturtypekortet. I tilfælde hvor fokusarter, fisk og indikatorarter på
tværs af substrattyper er ens vil de blive slået sammen til en naturtype ellers holdes de separate.
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4.3

Udarbejdelse af kortmateriale

Baseret på de tilvejebragte akustiske data og visuelle data er der udarbejdet en række relevante
temakort, herunder oversigtskort, arkivdatakort, kort over nærværende undersøgelsesprogram,
dybdekort, substrattypekort, menneskelig påvirkning af bunden, naturtypekort og biologiske
artskort over fokusarter, i MapInfo. Hvert tema har samme bilagsnummer. Således henvises der til
oversigtskort over alle undersøgelsesområder som A1, oversigtskort for hvert område som A2,
arkivdata for hvert område som A3 osv. (se bilagslisten).
Efter ønske fra NST er oversigtskortene udarbejdet med søkort som baggrund, hvorimod de
resterende temakort er udarbejdet med grundkort som baggrund, hvorpå der ses konturlinjer i 25
meters intervaller (25 m,50 m,75 m, 100 m og 125 m). Grundkortet, er i målestok 1:100.000, og
konturlinjerne har Orbicon erhvervet sig gennem Geodatastyrelsen.

4.3.1

Databaggrund

Databaggrunden for tolkningen af områderne omfatter både arkivdata og data indsamlet ved
indeværende undersøgelse. De tilvejebragte data omfatter sidescandata og visuelle punkter, som for
hvert undersøgelsesområde vil blive præsenteret på et datakort. Arkivdata kan inkludere geofysiske
data herunder akustiske data, boringsdata, overfladeprøver samt biologiske data herunder
observationer indsamlet ved Marin råstof- og Naturtypekortlægning i Kattegat og vestlige Østersø
2011 (Orbicon/GEUS, 2013), fra det danske overvågningsprogram NOVANA (NST, DCE) og
observationer fra togter, som den grønne organisation, OCEANA, har fortaget i Kattegat i 2011 og
2012. De nationale databaser Jupiter og Marta, som varetages af GEUS, er ligeledes blevet anvendt
ved nærværende kortlægning. Et kort over arkivdata vil blive præsenteret for hvert område, hvor
der foreligger eksisterende data.

4.3.2

Natura 2000 inden for de udvalgte områder

Nogle af de udvalgte områder ved nærværende undersøgelse har et helt eller delvist overlap med et
Natura 2000-område. Ud fra udpegningsgrundlag og vidensniveau kan nogle af de informationer,
som er i basisanalysen for Natura 2000-områderne, bidrage til tolkningen af områderne.
I Danmark er der i alt udpeget 252 Natura 2000-områder. Områderne dækker 8,3 procent af det
danske landareal og 17,7 procent af det danske hav. Natura 2000-områderne består af
fuglebeskyttelses-, habitat- og Ramsarområder. Natura 2000-områderne er udpeget for at beskytte
bestemte arter og naturtyper. Udpegningsgrundlaget fremgår i kapitel 5 (under afsnittet Natura
2000) for hver af de Natura 2000-områder, der dækker eller har overlap med områderne ved
nærværende undersøgelse.

4.3.3

Dybdeforhold

Dybdedata indsamlet under surveys er efterfølgende vandstands- og tidevandskorrigeret (DVR90)
med data fra DMI’s målestationer samt evt. korrigeret for offset på vinklen af transduceren. De
korrigerede bathymetriske data fremstår som XYZ-data, der er importeret i Mapinfo GIS format.
Sejllinjeafstanden har i alle områderne været 300 meter, med undtagelse af område A, hvor
sejllinjeafstanden var 400 meter i de dybeste områder og 200 meter i de laveste områder.
Dybdekort for alle områder er herefter produceret ved at interpolere mellem de sejlede linjer ved
hjælp af gridning i Vertical Mapper i Mapinfo.
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4.3.4

Substrattypekort og menneskelige aktiviteter

Substrattypekort
Efter endt survey er sidescandata geooprettet og samlet til en sidescanmosaik. Til processering af de
indsamlede sidescandata er DeepVision 3.1.0 samt SonarWiz 4 benyttet, hvori data er
sammenstillet til en sidescanmosaik. Mosaikken eksporteres i GeoTiff-format og tolket i MapInfo
Professional 12.0. Under tolkning er udbredelsen af de enkelte substrattyper afgrænset med
polygoner, som er farvelagt og kombineret til en samlet TAB-fil. På baggrund af dette 1. generations
substrattypekort er de visuelle targets udpeget for senere at fremstille det endelige substrattypekort,
som er verificeret i de udvalgte punkter. Under tolkningen er aktivdata og andet eksisterede
datagrundlag anvendt i det omfang det var muligt og såfremt det kunne øge konfidensniveauet.
Tidligere producerede substrattypekort er således sammenholdt med nærværende tolkning. Ved
anvendelse af boringer og overfladeprøver fra Jupiter databasen i forbindelse med tolkningen
refereres til DGU-nr. (f.eks. 561213.7), som er et unikt boringsnummer.
Menneskelige aktiviteter
Tolkningen af kombinerede sidescansonar- og sedimentekkoloddata omfattede, ud over akustisk
kortlægning af substrater, ligeledes registrering af synlige menneskelige aktiviteter på havbunden.
Der har i undersøgelsen især været observeret trawlspor og vrag samt andre mindre
menneskeskabte objekter såsom vragdele, murbrokker og andre laster. Disse observationer er
sammenstillet med relevante søkort og Kulturstyrelsens database ”Fund og fortidsminder” for at
bekræfte om observationerne tidligere er blevet verificeret. Under afsnittet ”Andre observationer
(Vrag, trawl m.m.)” præsenteres således et kort, som viser typen og udbredelsen af menneskelig
aktivitet inden for hvert område.

4.3.5

Naturtype og udbredelseskort for de mest betydningsfulde
artsregistreringer

Den visuelle verifikation er udført i 156 targetpunkter inden for de 8 områder. Logbogen for hvert
ROV dyk og fotopedo transekt er kvalitetstjekket ved gennemgang af de optagede videoer og evt.
oversete fauna- og floraarter under feltobservationerne er føjet til artslisterne.
Videosekvenser optaget med ROV skrækker sig typisk over et areal på 10-100 m2 og er velegnet til at
navigere rundt inden for et mindre område. Hyppighed af observerede ikke-nøglearter er registreret
efter en firetrinsopdeling (0= ikke observeret, 1= til stede i lav densitet, 2=hyppig, 3=
dominerende). Alle observationer af nøglearter er registret.
Videosekvenser optaget med fotopedo strækker sig typisk over 100-200 meter lange transekter, og
er især velegnede til at registrere flora- og faunaforhold i forbindelse med substratskift samt at
observere arter, som optrådte sporadisk og ved lave densiteter. Ved den efterfølgende
databearbejdning er de enkelte videotransekter analyseret og der er optalt, hvor mange individer af
de udvalgte nøglearter, som optrådte og i tilknytning til hvilke substrattyper. Hyppighed af
observerede ikke-nøglearter er registreret efter en firetrinsopdeling (0= ikke observeret, 1= til stede
i lav densitet, 2=hyppig, 3= dominerende). Alle observationer af nøglearter og fisk er registret
numerisk.
Observerede arter knyttet til substrattypen 1a er anvendt til at beskrive naturtypen ”den bløde
bund”.
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Øvrige naturtyper, er også beskrevet ud fra de biologiske observationer knyttet til substrattypen.
Hvis der ikke kan skelnes mellem de arter, som forekommer på forskellige substrattyper, er disse
tolket til at være ens, når naturtypekortet for området fremstilles. Samtidigt kan der på en
substrattype godt forekomme to forskellige naturtyper. Et eksempel kunne være et stenrev
(substrattype 4) under og over den fotiske zone inden for samme undersøgelsesområde, hvilket vil
resultere i at forskellige grupper af arter er repræsenteret inden for samme substrattype.
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5. Resultater – substrat- og
naturtype kortlægning
5.1

Undersøgelsesområde A

Område A er et aflangt område beliggende mellem Jyllands østkyst og Læsø. Området har et areal
på 67 km2. På Figur 5.1-1 ses et oversigtskort over område A (stort format kan ses i bilag A2).
Hjørnekoordinaterne for området kan ses i Tabel 1.2-1.

FIGUR 5.1-1. OVERSIGTSKORT MED OMRÅDEAFGRÆNSNING. FORTIDSMINDER OG
AREALANVENDELSESOMRÅDER SÅSOM RÅSTOFOMRÅDER OG KLAPPLADSER ER PLOTTET PÅ
OVERSIGTSKORTET. FOR STORT FORMAT SE BILAG A2.
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Område A overlapper delvist Natura 2000-området N245. Området overlapper ikke med nogen
anden form for arealanvendelse herunder klappladser, råstofområder og reservationsområder. Vest
for område A findes fire klappladser som bruges af de lokale havne til dumpning af opgravet
bundsediment fra havne og sejlrender.

5.1.1

Databaggrund

Arkivdata
Område A er ikke tidligere blevet kortlagt i detaljer. Der foreligger delvist ældre akustiske data samt
beskrivelser fra 1980’erne (Fredningsstyrelsen 1983), som ikke medtages i nærværende
undersøgelse. Desuden forefindes enkelte akustiske data samt visuel verifikation fra 2010 i
forbindelse med kabeltraceet mellem Jylland og Læsø. Grundet denne undersøgelses begrænsede
omfang medtages den ligeledes ikke i nærværende undersøgelse. Der foreligger således ikke
nævneværdig arkivdata for område A, hvilket betyder, at kortlægningen af område A udelukkende
sker på baggrund af de nye tilvejebragte data. Dog forekommer en række eksisterende boringer og
overfladeprøver i Jupiter-databasen, som anvendes til tolkningen af data indsamlet ved
nærværende undersøgelse (Figur 5.1-2, stort format kan ses i bilag A3). Ved tidligere undersøgelser
er der verificeret boblerev i den østlige del af område A (Rambøll 2013). Ældre litteratur antyder
desuden, at der potentielt kan forekommer boblerev i og omkring område A primært i den østlige
del (Skov- og Naturstyrelsen 1988).
Området er relativt uforstyrret og bundslæbende redskaber anvendes kun i mindre omfang inden
for området. Området har ikke tidligere været undersøgt for forekomster af sårbare arter (NST,
2015).

FIGUR 5.1-2. ARKIVDATA ANVENDT VED NÆRVÆRENDE KORTLÆGNINGSOPGAVE. FOR STORT FORMAT
SE BILAG A3.
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Data indsamlet data ved nærværende undersøgelse
Ved nærværende undersøgelse er det overordnede sejlede grid orienteret SV-NØ med en
sejllinjeafstand på 400 meter. Der er i alt indsamlet ca. 220 km sidescansonardata i område A, som
tilsammen giver en næsten fulddækkende mosaik af området. På grund af de lavere vanddybder i
den vestlige del ligger sejllinjerne her med en indbyrdes afstand på 200 meter, hvilket giver
fulddækkende sidescan i den vestlige del. Der er indsamlet fotopedo videooptagelser over en
strækning på 6,5 km fordelt på 3 transekter med en samlet varighed af 42 minutter (FPTA1, FPTA2,
FPTA3, jf. Figur 5.1-3). Fotopedo-optagelserne er anvendt til verificering af substratet. Der er udført
17 ROV verifikationer i området, som er geografiske jævnt fordelt henover området.
Verifikationerne er særligt udpeget så de bedst muligt præsenterer de lokale variationer i dybde og
substrat. Logbog for ROV verifikationerne ses i bilag B. Undersøgelseslinjer, fotopedolinjer og
positioner for ROV dyk kan ses på Figur 5.1-3 og i stort format i bilag A4.

FIGUR 5.1-3. UNDERSØGELSESLINJER, ROV POSITIONER OG FOTOPEDOLINJER INDSAMLET VED
NÆRVÆRENDE UNDERSØGELSE. FOR STORT FORMAT SE BILAG A4.

5.1.2

Natura 2000

Område A har en betydeligt overlap med den nordlige del af Natura 2000-området 245 Ålborg Bugt
østlige del. Den del som overlapper med område A er alene udpeget på baggrund af
fuglebeskyttelsesområdet F112. Der forekommer i området et betydeligt antal havfugle, specielt i
vinterhalvåret, men også i sensommeren, hvor området benyttes som fældningsområde for bl.a.
fløjland og i mindre grad sortand. Der indgår ingen marine naturtyper i udpegningsgrundlaget for
fuglebeskyttelsesområdet, F112 (NST, 2013a). Under en kilometer fra område A ligger Natura
2000-området ”Strandenge på Læsø og havet syd herfor”, hvor det marine udpegningsgrundlag er
Sandbanker med lavvandet vedvarende dække af havvand (1110), Mudder- og sandflader blottet ved
ebbe (1140), Kystlaguner og strandsøer (1160), Rev (1170) og Boblerev (1180) (NST, 2013b).
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5.1.3

Dybdekort

Dybden i område A varierer fra 3,5 til 24,5 meter. De mindste dybder forekommer i den vestlige del
af området ca. 4-5 kilometer fra den jyske østkyst. I dette område ligger vanddybden typisk på 5-9
meter. Området gennemskæres af en markant rende, Læsø Rende, orienteret N-S med dybder
typisk mellem 15 - 20 meter. Generelt er vanddybden mindre imod nordvest. De største dybder
forekommer centralt i renden i den sydlige del af området, hvor dybden udbredt er mere end 20
meter. Den sydøstlige del af område A er ligeledes præget af relativt store vanddybder mellem 1520 meter. Disse to dybe områder adskilles af en lavereliggende aflang bankestruktur med dybder
omkring 14-17 meter. Et bathymetrisk kort over område A ses på nedenstående Figur 5.1-4 og i stort
format i bilag A5.

FIGUR 5.1-4. DYBDEKORT FOR OMRÅDE A. FOR STORT FORMAT SE BILAG A5.

5.1.4

Substrattyper

Område A er stærkt domineret af sandede og dyndede bundtyper (substrattype 1b + 1a) (Figur
5.1-5). For stort format af substrattypekort for område A se bilag A6. De lavereliggende områder
mod vest og øst er domineret af sand (substrattype 1b) (Figur 5.1-7, Figur 5.1-8), mens de
dybereliggende områder i renden er domineret af dynd og siltet dynd (substrattype 1a) (Figur
5.1-6). Den arealmæssige fordeling af substrattype 1a og 1b udgør henholdsvis 54% og 46% af
havbunden i område A (Tabel 5.1-1). Der er ikke identificeret områder med sten i område A.
Tolkningen viser, at substrattype 1a typisk forekommer på vanddybder større end 15 meter, mens
substrattype 1b hovedsageligt forekommer på dybder lavere end 15 meter. I de dybeste områder er
substrattype 1a bunden præget af en blød bund typisk over 15 meter, mens bunden på lidt mindre
vanddybder typisk mindre end 15 meter er mere siltholdige og faste. Boringerne 571027.15, -32 og 34 bekræfter tilstedeværelsen af mellemkornet sand på havbunden i den vestlige del, mens boring
571027.36 og overfladeprøven 571027.30 viser sandet substrat i den øst- og sydlige del af området.
Boring 571023.11 bekræfter ligeledes tilstedeværelsen af fint sand i den nordlige del. Boring
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571027.35 belyser, at renden består af gytje (substrattype 1a). Boringspositionerne kan ses på Figur
5.1-3.
Et gennemgående karakteristisk element for den bløde bund er trawlspor (Figur 5.1-6), som er
udbredt i den centrale og nordlige del af undersøgelsesområdet. Der er desuden observeret
udbredte områder med sandribber, som både forekommer i den syd-, øst- og vestlige del af
undersøgelsesområdet. Der er dels observeret mindre sandribber som formodentlig er
bølgeinduceret (Figur 5.1-9), mens der ligeledes er observeret store mega ribber, som formodentlig
er strøminduceret (Figur 5.1-10). Mega ribberne er kun identificeret i den syd- og østlige del af
området. Syd for området med mega ribber er der på sidescanmosaikken identificeret en række
potentielle boblerevslokaliteter, der fremtræder som markante strukturer, der stikker op over den
omkringliggende substrattype 1b bund (Figur 5.1-11). Overordnet ligger de potentielle boblerev på
17-18 meters dybde. Et enkelt boblerev er verificeret ved target NSTAP14. På Figur 5.1-5 ses
positionerne for verificerede boblerev (lilla og blå) og ikke verificerede boblerev (grøn). Det
verificerede boblerev fra 2015 er fra nærværende undersøgelse, mens boblerevene fra 2011 er fra en
tidligere kortlægning (Rambøll 2013). Der er sammenfald mellem positioner for enkelte ikke
verificerede boblerev identificeret på sidescanmosaikken ved nærværende undersøgelse og de 2
boblerev verificeret i 2011.
Tolkningen af sidescansonardata viser, at der ikke forekommer stenede områder i område A. Der er
dog tendens til enkelte områder med mere grusede sedimenter i den østlige og vestlige del. Dette er
bl.a. verificeret ved target NSTAP18 og NSTAP06, som viser, at havbunden er dækket af
henholdsvis 2% og 10% grus. Mellem sandribberne kan der forekomme grusede aflejringer med stor
koncentration af skaller. Dette er også verificeret under fotopedotransekt FPTA1.
Langs fotopedotransekterne FPTA1, FPTA2 og FPTA3 er substratforholdene verificeret.
Sejlretningen under videooptagelsen af transekt FPTA1 er fra nord mod syd. Under
fotopedotransektet forekommer en sandet bundtype (substrattype 1b) med varierende indhold af
skaller. Der optræder flere steder tydelige bølgeribber, hvor der ses grusede aflejringer mellem
ribberne. Langs transektet ændres dybden fra ca. 9 meter til 7 meter.
Sejlretningen under videooptagelsen af transekt FPTA2 er fra syd mod nord. Under
fotopedotransektet forekommer en sandet bundtype (substrattype 1b) med varierende indhold af
skaller. Der optræder flere steder tydelige bølgeribber. Langs transektet falder dybden fra ca. 9
meter til 3 meter.
Sejlretningen under videooptagelsen af transekt FPTA3 er fra syd mod nord. Under
fotopedotransektet forekommer en sandet bundtype (substrattype 1b) med varierende indhold af
skaller. Der optræder desuden flere steder tydelige bølgeribber. Langs transektet varierer dybden
mellem 5 – 8 meter.
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FIGUR 5.1-5. SUBSTRATTYPEKORT FOR OMRÅDE A. FOR STORT FORMAT SE BILAG A6.

Ved position NSTAP14 er der observeret mere end én substrattype, hvorfor der er arbejdet med
primære og sekundære registreringer.
TABEL 5.1-1. FORDELINGEN AF UDFØRTE VERIFIKATIONER PÅ SUBSTRATTYPER, VERIFICERET DYBDE,
DYBDEN UDFRA DYBDEMODELLEN, DEN AREALMÆSSIGE FORDELING AF SUBSTRATTYPER OG DEN
PROCENTVISE FORDELING I UNDERSØGELSESOMRÅDE A.

Substrattype
1a
1b
Boblerev

34

Primære
verifikationer
9

Sekundære
verifikationer
0

Verificeret
dybde
15-24

Dybde
13-24

35,6

54

7
1

1
0

4-17
17

4-19
17-18

30,8
-

46
-
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FIGUR 5.1-6. SIDESCAN-BILLEDE AF SUBSTRATTYPE 1A MED BLØD BUND. DER SES MANGE TRAWLSPOR
PÅ BUNDEN. EKSEMPLET ER FRA DEN NORDLIGE DEL AF OMRÅDE A BELIGGENDE PÅ CA. 19 METERS
DYBDE I NÆRHEDEN AF VERIFIKATIONSPOSITIONEN NSTAP04.

FIGUR 5.1-7. SIDESCAN-BILLEDE AF SUBSTRATTYPE 1B MED SPREDTE SKALLER. EKSEMPLET ER FRA
DEN NORDVESTLIGE DEL AF OMRÅDE A BELIGGENDE PÅ CA. 9 METERS DYBDE I NÆRHEDEN AF
VERIFIKATIONSPOSITIONEN NSTAP08.

Kortlægning af blødbundsområder i Kattegat

35

FIGUR 5.1-8. ROV FOTO AF TYPE 1B BUND MED BØLGERIBBER VED VERIFIKATIONSPOSITIONEN
NSTAP09.

FIGUR 5.1-9. SIDESCAN-BILLEDE AF SUBSTRATTYPE 1B MED TYDELIGE SANDRIBBER. RIBBERNE ER
ORIENTERET NV-SØ. EKSEMPLET ER FRA DEN ØSTLIGE DEL AF OMRÅDE A BELIGGENDE PÅ 17 METERS
DYBDE NORDVEST FOR VERIFIKATIONSPOSITIONEN NSTAP06.
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FIGUR 5.1-10. SIDESCAN-BILLEDE AF SUBSTRATTYPE 1B MED TYDELIGE SANDRIBBER. PÅ BILLEDET
SES MINDRE BØLGEINDUCEREDE SANDRIBBER OG EN ENEKLT STRØMINDUCERET MEGA RIBBE, SOM
ER ORIENTERET NV-SØ. EKSEMPLET ER FRA DEN ØSTLIGE DEL AF OMRÅDE A BELIGGENDE PÅ 16
METERS DYBDE SYD FOR VERIFIKATIONSPOSITIONEN NSTAP06.

FIGUR 5.1-11. SIDESCAN-BILLEDE AF SUBSTRATTYPE 1B MED POTENTIELLE BOBLEREVSOMRÅDER.
OMRÅDERNE SKILLER SIG MARKANT UD I FORHOLD TIL DET OMKRINGLIGGENDE SUBSTRAT.
EKSEMPLET ER FRA DEN ØSTLIGE DEL AF OMRÅDE A BELIGGENDE PÅ 17 METERS DYBDE OG
TILSVARER VERIFIKATIONSPOSITIONEN NSTAP15.

5.1.5

Andre observationer (Vrag, trawl m.m.)

Læsø Rende er en trafikeret søkorridor med mange højtliggende bankestrukturer, som gennem
tiden har givet anledning til mange skibsforlis. Ifølge kulturstyrelsens database ”fund og
fortidsminder” forefindes der i området en del skibsvrag og andre menneskelige objekter på
havbunden fra nyere tid. Det har dog ikke været muligt at identificeret vrag eller andre objekter på
sidescanmosaikken.
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Derudover er der observeret trawlaktivitet primært i den centrale og nordlige del af området.
Fordelingen af trawlspor er i god overensstemmelse med udbredelsen af substrattype 1a, som
generelt er mest udbredt i den centrale og nordlige del af undersøgelsesområdet på vanddybder
over 17 meter (Figur 5.1-6 og Figur 5.1-12). Trods de dybe forhold i den sydlige del er der ikke tegn
på trawling, hvilket kan skyldes, at overfladesedimentet i dette område er mere silt- og sandholdigt
og dermed et dårlig habitat for jomfruhummere (GEUS 2013a). Kort over andre observationer for
område A kan ses på nedenstående Figur 5.1-12 og i stort format i bilag A7.

FIGUR 5.1-12. ANDRE OBSERVATIONER I OMRÅDE A. FOR STORT FORMAT SE BILAG A7.

5.1.6

Biologiske forhold i relation til substrattyper

I område A er der gennemført i alt 17 verifikationer med ROV. Der er forsøgt at ankre op ved hvert
punkt, hvilket ikke var muligt i tre tilfælde. Tre af verifikationerne er derfor lavet som transekter af
15-98 meters længde, mens båden drev (Se logbog Bilag B). Der er i alt optaget 71 minutter fra
bunden i område A med ROV.
Under én ROV verifikation er der observeret mere end én bundtype, hvorfor der er arbejdet med
primære og sekundære registreringer.
TABEL 5.1-2. OVERSIGT OVER ANTAL BIOLOGISKE VERIFIKATIONER I OMRÅDE A.

Primære
verifikationer
9

Sekundære
verifikationer

1b
Boblerev

7
1

Total

17

1a

38

Samlet
9

%
50

1

8
1

44
6

1

18

100
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Inden for område A er der foretaget biologiske registreringer på alle forekommende bundtyper
(Tabel 5.1-2). Fordelingen af de identificerede substrattyper kan ses i Figur 5.1-5.
Flora og fauna knyttet til substrattype 1a:
Substratet bestod under 9 af de 18 verifikationer primær af blød siltet/mudderbund, hvor
silt/mudder alene udgjorde mellem 70 til 100 % af substratet.
I forbindelse med tomme skaller blev der observeret enkelte fastsiddende epifauna og epiflora arter.
Den substratspecifikke dækningsgrad af flora var for alle observationer meget lav og aldrig over 1%.
Den overordnede dækningsgrader af epifauna (fastsiddende og mobil) var 1-5 %.
Af invertebrater blev der på substrattype 1a bunde observeret: Cnidaria: søanemone spp. bl.a. tyk
cylinderrose (Pachycerianthus multiplicatus), Crustacea: eremitkrebs (Pagurus bernhardus),
reje (rejekonge (Pandalus montagui) eller grønlandsreje (Pandalus borealis), strandkrabbe
(Carcinus maenas), alm. svømmekrabbe (Liocarcinus depurator), taskekrabbe (Cancer pagurus),
Echinodermata: alm. søstjerne (Asterias rubens), slangestjerner (Ophiactidae sp.), stort
søpindsvin (Echinus esculentus), Mollusca: Alm. strandsnegl (Littorina littorea), tårnsnegle (cf.
Turitella communis), spor (sifoner) af infaunale muslinger (indet), Polychaeta: rør af
havbørsteorme, bl.a. spiochaetopterus (Spiochaetopterus typicus), Porifera: kolonier af dyriske
svampe (såsom gevirsvamp (Haliclona oculata) og brødkrummesvamp (Halichondria panicea)).
Diversiteten af alger var begrænset og af makroalger blev der udelukkende observeret få sukkertang
(Saccharina latissima) og enkelte rødalger (Rhodophyceae spp.) på de tilstedeværende skaller og
enkelte småsten.

FIGUR 5.1-13. SØANEMONE SAMT BLAD AF SUKKERTANG VED VERIFIKATIONSPOSITION NSTAP07.
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FIGUR 5.1-14. SØANEMONE (TYK CYLINDERROSE) VED VERIFIKATIONSPOSITION NSTAP20.

FIGUR 5.1-15. REJE VED VERIFIKATIONSPOSITION NSTAP01.
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FIGUR 5.1-16. EREMITKREBS VED VERIFIKATIONSPOSITION NSTAP01.

FIGUR 5.1-17. TASKEKRABBE VED VERIFIKATIONSPOSITION NSTAP17.
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FIGUR 5.1-18. SØSTJERNE PÅ THALLUS AF SUKKERTANG VED VERIFIKATIONSPOSITION NSTAP17.

FIGUR 5.1-19. SAMLING AF TÅRNSNEGLE VED VERIFIKATIONSPOSITION NSTAP04.
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Af fisk var kutlinger (cf, sandkutling (Pomatoschistus minutus) registreret hyppigst på substrattype
1a bunde. Ud over kutlinger blev der observeret tunge (Solea solea), isinger (Limanda limanda),
fladfisk (indet.) og fisk af torskefamilien (Gadidae).

FIGUR 5.1-20. ISING VED VERIFIKATIONSPOSITION NSTAP04.

FIGUR 5.1-21. KUTLING OG TÅRNSNEGLE VED VERIFIKATIONSPOSITION NSTAP04.
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FIGUR 5.1-22. TUNGE VED VERIFIKATIONSPOSITION NSTAP17.

Flora og fauna knyttet til substrattype 1b:
Substratet bestod under 8 af de 18 verifikationer primært af sand som alene udgjorde 70 til 100 % af
substratet. Den resterende del udgjordes af grus og/eller silt/mudder.
I forbindelse med tomme skaller blev der observeret enkelte fastsiddende epifauna og epiflora arter.
Dækningsgraden af flora var for alle observationer meget lav og aldrig over 1%. Den overordnede
dækningsgrader af epifauna (fastsiddende og mobil) var 1-4 %.
Af invertebrater blev der på substrattype 1a bunde observeret: Cnidaria: stor søanemone (Urticina
felina), Crustacea: eremitkrebs (Pagurus bernhardus), svømmekrabbe (Liocarcinus depurator),
strandkrabbe (Carcinus maenas), taskekrabbe (Cancer pagurus), stankelbenskrabbe (Macropodia
rostrata), Echinodermata: alm. søstjerne (Asterias rubens), kamstjerne (Astropecten
irregularis), Mollusca: alm. konk (Buccinum undatum), Pelikanfodsnegl (Aporrhais
pespelecani), Polychaeta: rør af lanice ( Lanice conchilega) og bl.a. spiochaetopterus
(Spiochaetopterus typicus) samt sandormehobe fra sandorm (Arenicola marina) på overfladen.
Diversiteten af alger var begrænset og af makroalger er udelukkende udgjort af sukkertang
(Saccharina latissima) og enkelte rødalger (hvoraf enkelte kunne identificeres som blodrød
ribbeblad (Delesseria sanguinea)) på de tilstedeværende skaller og enkelte småsten.
Af fisk blev kutlinger (cf, sandkutling (Pomatoschistus minutus) registreret hyppigst på
substrattypen 1b. Ud over kutlinger blev der observeret tunge (Solea solea), fladfisk (indet.) alm.
fjæsing (Trachinus draco) og alm. ulk (Myoxocephalus scorpius).
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FIGUR 5.1-23. SVØMMEKRABBE OG LANICERØR VED VERIFIKATIONSPOSITION NSTAP06.

FIGUR 5.1-24. EREMITKREBS PÅ TYPE 1B BUND VED VERIFIKATIONSPOSITION NSTAP08.
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FIGUR 5.1-25. KONK VED VERIFIKATIONSPOSITION NSTAP11.

FIGUR 5.1-26. STANKELBENSKRABBE PÅ SUKKERTANG VED VERIFIKATIONSPOSITION NSTAP18.
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FIGUR 5.1-27. ALM. ULK VED VERIFIKATIONSPOSITION NSTAP15.

Flora og fauna knyttet til boblerev:
Boblerev blev verificeret én gang inden for område A. Den substratspecifikke dækning af flora var
<1% men den overordnede dækningsgrad af fauna var 15%.
Af invertebrater blev der på boblerevet observeret: Cnidaria: stor søanemone (Urticina felina),
dødningehåndkoral (Alcyonium digitatum), Crustacea: eremitkrebs (Pagurus bernhardus),
taskekrabbe (Cancer pagurus), Echinodermata: alm. søstjerne (Asterias rubens), Mollusca:
alm. konk (Buccinum undatum), Pelikanfodsnegl (Aporrhais pespelecani), Porifera: kolonier af
dyriske svampe (såsom gevirsvamp (Haliclona oculata) og brødkrummesvamp (Halichondria
panicea)).
Der blev ikke observeret nogle fisk inde på selve boblerevet.
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FIGUR 5.1-28. DØDNINGEHÅNDKORALLER OG HAVSVAMPE VED VERIFIKATIONSPUNKTET NSTAP14
(BOBLEREV).

5.1.7

Naturtyper i relation til substrattyper

Under den videre behandling af ROV-data indsamlet i område A er der for hver videoposition
foretaget numerisk optælling af de for opgaven epifaunale fokusarter samt observerede fiskearter og
jomfruhummere. I Tabel 5.1-3 ses det samlede antal registreringer for samtlige observationer i
område A fordelt på substrattyper.
TABEL 5.1-3. OPTALTE EPIFAUNALE FOKUSARTER SAMT OBSERVEREDE FISK OG JOMFRUHUMMER I
OMRÅDE A.

Fokusarter, fisk og jomfruhummer

1a

1b

Boblerev

Søfjer
Søstrå
Haploops-områder
Hestemuslinger
Havsvampesamfund
Jomfruhummer

1

Alm. Tunge
Ising

5
3

3

Fladfisk
Fjæsing

3

1
1

Ulk
Torskefisk

1

1

Kutlinger

22

7

Da der jf. Tabel 5.1-2 er foretaget et ulige antal observationer på de forskellige substrater er data i
Figur 5.1-29 divideret ud med antallet af observationer, og der er for hver art vist, hvor stor en
procentdel af de samlede observationer, der er registreret på de forskellige substrattyper. Da der
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ikke er foretaget biologiske observationer på substrattype, 2, 3 og 4 inden for område A er disse
udeladt.

FIGUR 5.1-29. TILPASSET PROCENTVIS FORDELING AF OBSERVATIONER AF UNDERSØGTE
NØGLEARTER, JOMFRUHUMMER OG FISK I FORHOLD TIL SUBSTRATTYPE.

Blandt de arter, der er observeret, ses der en tilnærmelsesvis lighed mellem den tilpassede
procentvise fordeling for fladfisk på substrattype 1a og 1b, mens der ingen lighed er mellem de
øvrige registrerede fiske arter (Figur 5.1-29). Det er ikke registreret nogle fisk ind på boblerevet,
mens der her som det eneste sted inden for område A er observeret havsvampesamfund.
En række indikatorarter (ikke fokusarter), som i forbindelse med videogennemgangen er registreret
som til stede eller ej, er også sammenlignet. Før denne sammenligning er registreringerne tilpasset
for, hvor mange observationer på den pågældende substrattype data bygger på således, at tallet ”1”
svarer til, at arten er tilstede på samtlige observationer af substrattypen. I Figur 5.1-30 ses ikke
nogen overordnet lighed mellem observerede indikatorarter på 1a, 1b bundet eller boblerevet, dog
er observerede arter på substrattype 1a og 1b bunde mere ens end nogle af dem hver især er med
registrerede arter på boblerevet.
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FIGUR 5.1-30. REGISTRERING AF UDVALGTE ARTER, SOM ER TIL STEDE, VIST FOR SUBSTRATTYPE 1A,
1B OG BOBLEREV RELATIV I FORHOLD TIL ANTALLET AF SUBSTRATTYPE VERIFIKATIONER.

På baggrund af de udvalgt fokus- og indikatorarter, der er verificeret på de observerede
substrattyper, vurderes det at den mest retvisende naturtypeinddeling vil opnås ved at holde
substrattype 1a, 1b og bobblerev adskilt i hver sin naurtype for område A (Figur 5.1-31, samt i stort
format i Bilag A8).

FIGUR 5.1-31. NATURTYPEKORT FOR OMRÅDE A. FOR STORT FORMAT SE BILAG A8.
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5.1.8

Betydningsfulde artsregistreringer på den blødebund

Område A har ikke tidligere været undersøgt for forekomster af sårbare arter. Ved nærværende
undersøgelse er der alene observeret havsvampesamfund, som var en af de udvalgte ”fokusarter”.
Havsvampearterne er dog alene kolonier af almindeligt forkommende dyriske svampe (såsom
gevirsvamp (Haliclona oculata) og brødkrummesvamp (Halichondria panicea)) og er alene
observeret inde på selve boblerevet (Figur 5.1-31).
Fiskefokusarter observeret inden for område A er præsenteret i rapporten Orbicon 2015b.

FIGUR 5.1-32. FOKUSARTER I OMRÅDE A. FOR STORT FORMAT SE BILAG A9.
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5.2

Undersøgelsesområde B

Undersøgelsesområde B er beliggende i Østerrenden ca. 2-7 kilometer vest for den territorielle
grænse mellem Danmark og Sverige og 12-16 km øst for Læsø. Område B har et areal på 13,7 km og
hjørnekoordinaterne for området kan ses i Tabel 1.2-1. Område B ligger over 8 kilometer fra
nærmeste Natura-2000 område og området grænser ikke op til andre arealanvendelsesområder
herunder klappladser, råstofområder og reservationsområder. På Figur 5.2-1 ses et oversigtskort
over område B (stort format findes i Bilag A2). Bemærk, at område B ikke er med i den udpegning
af havstrategi-områder, der blev offentliggjort i 2016.

FIGUR 5.2-1. OVERSIGTSKORT MED OMRÅDEAFGRÆNSNING. FORTIDSMINDER OG
AREALANVENDELSESOMRÅDER SÅSOM RÅSTOFOMRÅDER OG KLAPPLADSER ER PLOTTET PÅ
OVERSIGTSKORTET. FOR STORT FORMAT SE BILAG A2.
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5.2.1

Databaggrund

Arkivdata
Område B er ikke tidligere blevet kortlagt og der foreligger således intet eksisterende datagrundlag
for området, herunder seismiske data, boringsdata eller overfladeprøver. Ifølge GEUS’
sedimentkort (Figur 3.1-2) skønnes overfladesedimenterne i området at bestå af dyndet sand. Dette
er udelukkende vurderet ud fra de lokale dybdeforhold.
Ved togter fortaget af OCEANA i 2011 og 2012 er der inden for område B observeret forekomster af
arterne haploops og rød søfjer (NST, 2015). Positioner for observationerne kan ses i Figur 5.2-2
samt i stort format i Bilag A3.

FIGUR 5.2-2. ARKIVDATA ANVENDT VED NÆRVÆRENDE KORTLÆGNINGSOPGAVE. FOR STORT FORMAT
SE BILAG A3.

Data indsamlet data ved nærværende undersøgelse
Ved nærværende undersøgelse er de overordnede undersøgelseslinjer orienteret N-S og NØ-SV med
en sejllinjeafstand på 300 meter (Figur 5.2-3). Der er i alt indsamlet ca. 50 km sidescansonardata i
område B, som tilsammen giver en fulddækkende mosaik. Der er udført 6 ROV verifikationer i
området, med henholdsvis 3 i den nordlige og 3 i den sydlige ende af området. Logbog for ROV
verifikationerne ses i Bilag B. Undersøgelseslinjer og positionerne for ROV verifikationer kan ses på
Figur 5.2-3 og i stort format i bilag A4.
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FIGUR 5.2-3. UNDERSØGLSESLINJER OG ROV VERIFIKATIONER INDSAMLET VED NÆRVÆRENDE
UNDERSØGELSE I OMRÅDE B. FOR STORT FORMAT SE BILAG A4.

5.2.2

Natura 2000

Ingen Natura 2000-områder har overlap med område B. Det nærmeste Natura 2000-område er
område nr. 9, strandenge på Læsø og havet syd herfor, som ligger ca. 8 km fra område B. Natura
2000-område N9 er udpeget som Fuglebeskyttelsesområde (F10) samt som habitatområde (H9) for
dele af området. Udpegningsgrundlaget for H9 er marint funderet på: Gråsæl (1384), Spættet sæl
(1886), Sandbanker med lavvandet vedvarende dække af havvand (1110), Mudder- og sandflader
blottet ved ebbe (1140), Kystlaguner og strandsøer (1160), Rev (1170) og Boblerev (1180) (NST,
2013b).

5.2.3

Dybdekort

Vanddybden varierer markant henover området fra ca. 63 - 138 meter. De største dybder findes i et
SV-NØ gående rendesystem, som gennemskærer området. Her ligger vanddybden generelt på
dybere end 80 meter og stedvist forekommet dybder over 120 meter. De største vanddybder findes i
den sydøstlige og nordvestlige del. I den nordvestlige del ligger dybden udbredt på mindre end 70
meter. I den nordlige del af undersøgelsesområdet, på vestflanken af renden, er der desuden en
bankestruktur. Der forekommer en meget stor gradient mellem den dybe rende og banken. Et
bathymetrisk kort over område B ses på nedenstående Figur 5.2-4 og i stort format i Bilag A5.
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FIGUR 5.2-4. DYBDEKORT FOR OMRÅDE B. FOR STORT FORMAT SE BILAG A5.

5.2.4

Substrattyper

Område B er beliggende i et dybliggende bassinområde med dybe render mellem flere
omkringliggende morænebanker, hvor de glaciale aflejringer stedvis er blottet på havbunden. I
bassinet er de glaciale aflejringer typisk overlejret af tykke mægtigheder af postglaciale dyndede og
siltede sedimenter. Fordelingen af havbundssedimenter er derfor stærkt knyttet til de
bathymetriske forhold.
Langt størstedelen af område B er domineret af substrattype 1a (ca. 99%, se Figur 5.2-5 og Tabel
5.2-1), som er karakteristisk for de dybere dele af Kattegat (SSS eks. Figur 5.2-6). Bunden er tolket
til at være et homogent dyndet og siltet substrat uden tilstedeværelse af sand. Bunden er ofte meget
blød. Stort format af substrattypekort for område B kan ses i bilag A6.
I den nordlige del af området langs den vestlige flanke af dyb renden rejser havbunden sig markant
relativt til den omkringliggende havbund. Området er udpræget let stenet (substrattype 2) og visse
steder optræder tættere stenbestrøning udtrykt ved substrattype 3 (SSS eks. Figur 5.2-7).
Substrattype 2 og 3 dækker henholdsvis 1 % og <0,1 % af havbunden. Der er ikke verificeret
substrattype 1b bund i område B og grundet de store vanddybder vurderes det, at der ikke
forefindes sandet overfladesediment i område B.
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FIGUR 5.2-5. SUBSTRATTYPE KORT FOR OMRÅDE B. FOR STORT FORMAT SE BILAG A6.

Der er kun verificeret en substrattype for hver af de 6 verifikationer, hvorfor der kun er arbejdet
med primære registreringer for område B.
TABEL 5.2-1. FORDELINGEN AF UDFØRTE VERIFIKATIONER PÅ SUBSTRATTYPER, VERIFICERET DYBDE,
DYBDEN UDFRA DYBDEMODELLEN, DEN AREALMÆSSIGE FORDELING AF SUBSTRATTYPER OG DEN
PROCENTVISE FORDELING I UNDERSØGELSESOMRÅDE B.

Substrattype

Verificeret
dybde
65-85

Dybde

Km2

%

1a

Primære
verifikationer
5

63-138

13,6

99

2
3

1
0

70
-

66-134
70-90

1
<0,1

1
<0,1
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FIGUR 5.2-6. SIDESCAN-BILLEDE AF SUBSTRATTYPE 1A MED BLØD BUND. PÅ BUNDEN SES TYDELIG
TRAWLSPOR. EKSEMPLET ER FRA SYDLIGE DEL AF OMRÅDE B BELIGGENDE PÅ CA. 81 METERS DYBDE
OG TILSVARER VERIFIKATIONSPOSITION NSTBP15.

FIGUR 5.2-7. SIDESCAN-BILLEDE AF ET STENET OMRÅDE (SUBSTRATTYPE 2) PÅ EN STEJL SKRÆNT
OMGIVET AF BLØD BUND (SUBSTRATTYPE 1A). LOKALT ANTYDES STØRRE STENDÆKNING
(SUBSTRATTYPE 3). EKSEMPLET ER FRA DEN NORDLIGE DEL AF OMRÅDE B BELIGGENDE PÅ CA. 86
METERS DYBDE OG LIGGER SYD FOR POSITION NSTBP03.

5.2.5

Andre observationer (vrag, trawl, kabler)

Der er observeret udbredte trawlspor henover området og store dele af område B bærer præg af
trawlaktivitet (Figur 5.2-9+ SSS eks. Figur 5.2-6). Dette er i overensstemmelse med
substrattypetolkningen, da langt hovedparten af havbunden i området består af blød bund
(substrattype 1a). Der er dog tegn på, at trawling er mindre udpræget i de allerdybeste områder,
hvor vanddybden er dybere end 100 meter. Dette kan dog også skyldes, at datakvaliteten er ringere i
de dybeste områder. Det er bemærkelsesværdigt, at der ligeledes er spor efter trawling i og omkring
det stenede område i den nordlige del af område B.

Kortlægning af blødbundsområder i Kattegat

57

Der er desuden observeret 2 vrag i området (Figur 5.2-9, Stort format findes i Bilag A7). Begge vrag
er kendte fortidsminder jf. Kulturstyrelsens database ”Fund og fortidsminder” (Figur 5.2-8).
Vragene er ikke blevet verificeret ved den visuelle undersøgelse. Herudover er der på sidescan data
identificeret et objekt i den nordvestlige del ved target NSTBP01. Eksistensen af objektet er
bekræftet ved den visuelle verifikation, men typen af objektet er ikke verificeret. Positionen for
objektet vil blive indberettet til Kulturstyrelsen.

FIGUR 5.2-8. SIDESCAN-BILLEDE AF VRAG BELIGGENDE I DEN ØSTLIGE DEL AF OMRÅDE B PÅ CA. 80
METER VAND OVEN PÅ SUBSTRATTYPE 1A. VED VERIFIKATIONSPOSITION NSTBP01.

FIGUR 5.2-9. ANDRE OBSERVATIONER I OMRÅDE B. FOR STORT FORMAT SE BILAG A7.
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5.2.6

Biologiske forhold i relation til substrattyper

I område B er der gennemført i alt 6 ROV verifikationer. Grundet de dybe forhold i område B var
det ikke muligt at kaste anker ved verifikationspositionerne og alle positioner har derfor karakter af
transekter. Fra optagelsernes start til slut er der mellem 45 til 168 meter, med en
gennemsnitslængde på 111 meter. Der er i alt optaget 33 minutter fra bunden i område B.
Der er kun verificeret én bundtype for hver af de 6 verifikationer, hvorfor der alene er arbejdet med
primære registreringer for område B i Tabel 5.2-2.
TABEL 5.2-2. OVERSIGT OVER ANTAL BIOLOGISKE VERIFIKATIONER I OMRÅDE B.

Primære verifikationer

%

1a
1b

5
0

83,3
0

2
3

1
0

16,7
0

4
Total

0
6

0
100

Som det ses i tabellen er der under verifikationerne ikke foretaget nogle biologiske registreringer på
substrattype 1b, 3 og 4 bunde. Dette skal ses i sammenhæng med at substrattype 1b og 4 ikke findes
inden for område og at substrattype 1a er estimeret til at udgøre 99% af bunden i område B (Tabel
5.2-1).
Flora og fauna knyttet til substrattype 1a:
Substratet bestod under 5 af de 6 verifikationer af blød siltet/mudderbund hvor silt/mudder alene
udgjorde substratet. Der blev ikke observeret nogen flora på substrattypen 1a, mens epifaunaen
dækkede 1-2 % af bunden.
Af invertebrater blev der på substrattype 1a bunde observeret: Cnidaria: Rød søfjer (Pennatula
phosphorea), søstrå (virgularia sp.), Crustacea: eremitkrebs (Pagurus bernhardus), huller efter
jomfruhummer (Nephrops norvegicus), Echinodermata: alm. søstjerne (Asterias rubens), sømus
(formentlig alm. sømus Echinocardium cordatum) Polychaeta: rør af havbørsteorme, cf.
spiochaetopterus (Spiochaetopterus typicus).

Kortlægning af blødbundsområder i Kattegat

59

FIGUR 5.2-10. SØSTRÅ VED VERIFIKATIONSPOSITION NSTBP02.

FIGUR 5.2-11. HAVBØRSTEORMERØR VED VERIFIKATIONSPOSITION NSTBP13 (FORMENTLIGT FRA
SPIOCHAETOPTERUS.
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FIGUR 5.2-12. SØMUS VED VERIFIKATIONSPOSITION NSTBP13.

Af fisk blev slimål (Myxine glutinosa) registreret som den hyppigst forekommende art (tilhører dog
ikke pisces). Der blev også observeret, fjæsing (Trachinus draco), kutling (cf, sandkutling
(Pomatoschistus minutus) og torskefisk (Gadidae sp.) (Tabel 5.2-3).

FIGUR 5.2-13. SLIMÅL VED VERIFIKATIONSPOSITION NSTBP15.
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FIGUR 5.2-14. FJÆSING VED VERIFIKATIONSPOSITION NSTBP02.

Flora/fauna knyttet til substrattype 2:
Der er én verifikation på substrattype 2. Her består bunden primært af silt/mudder, men også ca.
5% sten (>10 cm). Der blev ikke registreret nogen flora og dækningsgraden af fauna var ca. 1%.
Af invertebrater blev der på substrattype 2 observeret: Cnidaria: arter af polypdyr, søanemone
(indet.), dødningehåndkoral (cf. Alcyonium digitatum), Mollusca: alm. konk (Buccinum
undatum), Polychaeta: ormerør, Cf. Spiochaetopterus (Spiochaetopterus typicus).
Af fisk blev slimål (Myxine glutinosa) (tilhører dog ikke pisces) og torskefisk (Gadidae sp.)
registreret (Tabel 5.2-3).
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FIGUR 5.2-15. KONK SAMT DØDNINGEHÅNDKORAL PÅ STEN VED VERIFIKATIONSPOSITION NSTBP03.

FIGUR 5.2-16. FISK AF TORSKEFAMILIEN VED VERIFIKATIONSPOSITION NSTBP03.
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Flora/fauna knyttet til substrattype 3:
Substrattype 3 er ikke selvstændigt vurderet for flora- og faunaforekomst, idet substrattypen ikke er
verificeret, men alene vurderet ud fra sidescansonardata. Overordnet for område B er substrattype
3 vurderet til at udgøre <0,1 % af området.

5.2.7

Naturtyper i relation til substrattyper

Under den videre behandling af de indsamlede ROV-data er der for hver videoposition foretaget
numerisk optælling af de for opgaven epifaunale fokusarter samt observerede fiskearter og
jomfruhummere. I Tabel 5.2-3 ses det samlede antal registreringer for samtlige observationer
fordelt på substrattyper.
TABEL 5.2-3. OPTALTE EPIFAUNALE FOKUSARTER SAMT OBSERVEREDE JOMFRUHUMMER OG FISK.

Fokusarter, fisk og jomfruhummer
Søfjer

1a
11

Søstrå
Haploops-områder

15

2

Hestemuslinger
Havsvampesamfund
Jomfruhummer
Fjæsing

2

Kutlinger
Torskefisk

1
1

1

Slimål

5

1

Da der jf. Tabel 5.2-2 er foretaget et ulige antal observationer på de forskellige substrater er data i
Figur 5.2-17 divideret ud med antallet af observationer, og der er for hver art vist, hvor stor en
procentdel af de samlede observationer, der er registreret på de observerede substrattyper. Da der
ikke er foretaget biologiske observationer på substrattype 3 er denne udeladt.
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FIGUR 5.2-17. TILPASSET PROCENTVIS FORDELING AF OBSERVATIONER AF UNDERSØGTE FOKUSARTER
OG FISK I FORHOLD TIL SUBSTRATTYPE.

På Figur 5.2-17 ses den tilpassede fordeling af de observerede fokusarter og fisk på substrattype 1a
og 2 bunde. Blandt de tilstedeværende arter ses der ikke en lighed mellem den tilpassede
procentvise fordeling for substrattype 1a og 2. Antallet af observationer bevirker dog at der ikke bør
tillægges for meget vægt på denne tolkning.
En række indikatorarter (ikke fokusarter), som i forbindelse med videogennemgangen er registreret
som til stede eller ej, er også sammenlignet. Før denne sammenligning er registreringerne tilpasset
til, hvor mange observationer på den pågældende substrattype data bygger på, således, at tallet ”1”
svarer til, at arten er tilstede på samtlige observationer af substrattypen. Her ses, ligesom for
fokusarterne, ikke en lighed mellem de arter som er observeret på substrattype 1a og 2 (Figur
5.2-18).
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FIGUR 5.2-18. TILPASSET REGISTRERING AF UDVALGTE ARTER, SOM ER TILSTEDE, VIST FOR
SUBSTRATTYPE 1A OG 2.

De biologiske observationer på substrattype 1a og 2 vurderes derfor at vise, at epifaunaen på disse
substrattyper var forskellige, til trods for at bunden mellem stenene på substrattype 2 (NSTBP03),
var sammenlinelig med den observerede på substrattype 1a bunde. Det vurderes derfor, at den mest
retvisende naturtypeinddeling vil opnås ved at holde substrattype 1a og 2 adskilt i hver sin naurtype
(Figur 5.2-19). De mindre område der ud fra sidescan er identificeret som substrattype 3, er også
holdt som en separate naturtyper, da biologien knyttet til disse mindre områder ikke er verificeret
(ca. <0,1 % af arealet).

FIGUR 5.2-19. NATURTYPEKORT OMRÅDE B. FOR STORT FORMAT SE BILAG A8.
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Ved videogennemgangen er eventuelle observationer af huller i bunden efter jomfruhummer samt
områder med haploopsrør registreret. Jomfruhummere lever i komplicerede gangsystemer i
bunden med flere ind og udgange. Antallet af jomfruhummerhuller er derfor ikke talt, men vurderet
ud fra om huller synlige på overfladen er: ikke til stede, til stede, hyppige eller dominerende.
Samme kategorisering er anvendt til at vurdere haploopssamfund. I område B er der registreret
jomfruhummerhuller på samtlige 5 verifikationer på substrattype 1a bunde, alle under kategorien
tilstede. Der er ikke registreret områder med haploops i område B.

5.2.8

Betydningsfulde artsregistreringer på den bløde bund

Ved togter fortaget af OCEANA i 2011 og 2012 er der tidligere observeret forekomster af arter af
haploops og rød søfjer inden for område B (NST, 2015).
Observationer af udvalgte fokusarter ved nærværende undersøgelse udgøres af søstrå (Figur
5.2-10), søfjer (Figur 5.2-20) og jomfruhummerhuller (Figur 5.2-21). Både søfjer, søstrå og
jomfruhummerhuller er observeret på samtlige 5 verificerede type 1a bunde (Figur 5.2-22).
Fiskefokusarter observeret inden for område B er præsenteret i rapporten Orbicon 2015b.

FIGUR 5.2-20. SØFJER VED VERIFIKATIONSPOSITION NSTBP15.
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FIGUR 5.2-21. JOMFRUHUMMERHUL VED VERIFIKATIONSPOSITION NSTBP14.

FIGUR 5.2-22. FOKUSARTER I OMRÅDE B. FOR STORT FORMAT SE BILAG A9.
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5.3

Undersøgeslesområde C1

Undersøgelsesområde C1 er beliggende mellem 8-13 kilometer vest for den territorielle grænse
mellem Danmark og Sverige samt 10-17 kilometer sydøst for Læsø. Område C1 har et areal på 13,7
km2 og hjørnekoordinaterne for området kan ses i Tabel 1.2-1.

FIGUR 5.3-1. OVERSIGTSKORT MED OMRÅDEAFGRÆNSNING AF UNDERSØGELSESOMRÅDE C1.
FORTIDSMINDER OG AREALANVENDELSESOMRÅDER SÅSOM RÅSTOFOMRÅDER OG KLAPPLADSER ER
PLOTTET PÅ OVERSIGTSKORTET. FOR STORT FORMAT SE BILAG A2.
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Område C1 ligger over 2,5 kilometer fra nærmeste Natura-2000 område, som er Strandenge på
Læsø og havet syd herfor (N9), og området grænser ikke op til andre arealanvendelsesområder
herunder klappladser, råstofområder og reservationsområder. På Figur 5.3-1 ses et oversigtskort
over område C1.

5.3.1

Databaggrund

Arkivdata
Område C1 er ikke tidligere blevet kortlagt og der foreligger således intet eksisterende datagrundlag
for området, herunder seismiske data, boringsdata eller overfladeprøver. Ifølge GEUS’
sedimentkort (Figur 3.1-2) skønnes overfladesedimenterne i området at bestå af dyndet sand.
Organisationen OCEANA har tidligere observeret forekomster af arterne hestemusling, rød søfjer
og to forekomster af den sjældne havsvamp Suberites virgultosus i området (NST, 2015).

FIGUR 5.3-2. ARKIVDATA ANVENDT VED NÆRVÆRENDE KORTLÆGNINGSOPGAVE. FOR STORT FORMAT
SE BILAG A3.

Data indsamlet data ved nærværende undersøgelse
Ved nærværende undersøgelse er de overordnede undersøgelseslinjer orienteret N-S samt langs dyb
renden med en sejllinjeafstand på 300 meter. Der er i alt indsamlet ca. 46 km sidescansonardata i
område C1, som tilsammen giver en fulddækkende mosaik. Der er udført 11 verifikationer med
fotopedo i området, som er geografiske jævnt fordelt henover området. Verifikationerne er særligt
udpeget så de bedst muligt præsenterer de lokale variationer i dybde og substrat. Logbog for
fotopedoverifikationerne ses i bilag B. Undersøgelseslinjer og positioner for fotopedoverifikationer
kan ses på Figur 5.3-3 og i stort format i bilag A4.
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FIGUR 5.3-3. SURVEY LINJER OG FOTOPEDOTRANSEKTER INDSAMLET VED NÆRVÆRENDE
UNDERSØGELSE. FOR STORT FORMAT SE BILAG A4.

5.3.2

Natura 2000

Område C1 overlapper ikke med nogle natura 2000-områder og ligger ca. 2,5 kilometer fra
nærmeste Natura-2000, som er område nr. N9, strandenge på Læsø og havet syd herfor. Natura
2000-område N9 er udpeget som Fuglebeskyttelsesområde (F10), samt som habitatområde (H9)
for dele af området. Udpegningsgrundlaget for H9 er marint funderet på: Gråsæl (1384), Spættet
sæl (1886), Sandbanker med lavvandet vedvarende dække af havvand (1110), Mudder- og
sandflader blottet ved ebbe (1140), Kystlaguner og strandsøer (1160), Rev (1170) og Boblerev (1180)
(NST, 2013).

5.3.3

Dybdekort

Vanddybden varierer markant henover området fra ca. 39 - 136 meter. De største dybder
forekommer langs en dyb rende, som gennemskærer området på langs. Vanddybden i renden ligger
typisk på mere end 90 meter og enkelte steder når dybden over 130 meter. De mindste dybder
forekommer i den sydlige del af undersøgelsesområdet, hvor dybden typisk ligger mellem 50 - 70
meter. En enkelt bankestruktur har vanddybder så lave som 39 meter. Der forekommer generelt
markante gradienter langs flankerne af rendesystemet. Overordnet er dybden til havbunden mere
irregulær i den sydlige del med opskydende knolde, mens havbunden er mere jævn i den nordlige
del. Et bathymetrisk kort over område C1 ses på nedenstående Figur 5.3-4.
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FIGUR 5.3-4. DYBDEKORT OMRÅDE C1. FOR STORT FORMAT SE BILAG A5.

5.3.4

Substrattyper

Område C1 er ikke tidligere blevet kortlagt og der foreligger således intet eksisterende datagrundlag
for området, herunder seismiske data, boringsdata eller overfladeprøver. Ifølge GEUS’
sedimentkort (Figur 3.1-2) skønnes overfladesedimenterne i området at bestå af dyndet sand.
Område C1 er beliggende i et relativt dybtliggende område tæt ved flanken op til Kobbergrunden.
De bathymetriske forhold betyder, at primært de dybeste dele af området er domineret af blød bund
bestående af dyndede og siltede sedimenter, som danner en blød bund (substrattype 1a). Hele den
nordlige del samt de dybeste dele af den sydlige del er således domineret af substrattype 1a, som i
alt dækker ca. 91% af havbunden (Tabel 5.3-1). I hele dette område ses spor efter trawlfiskeri (Figur
5.3-6).
I den sydlige del er de opskydende banker knyttet til glaciale skrukturer, hvor morænen stedvist er
eksponeret på bunden. I disse lavereliggende områder er substratet domineret af stenede områder
med lokalt store sten oven på en blød og siltet bund tolket til en substrattype 2 (Figur 5.3-7).
Endvidere findes lokalt områder med større stenbestrøning udtrykt ved substrattype 3 (Figur 5.3-5
og Figur 5.3-8). Egentlig større områder med substrattype 3 er ikke verificeret, kun mindre
sporadiske pletter (jf. target NSTCP11). Substrattype 2 og 3 dækker henholdsvis ca. 8% og 1% af
havbunden i område C1 (Tabel 5.3-1). Der er ikke tegn på substrattype 4 i området.
Der er endvidere ikke verificeret substrattype 1b i område C1 og det vurderes, at der generelt ikke
forekommer sandede bundforhold. Der kan dog lokalt forekomme sandede overfladesedimenter på
de laveste vanddybder i den sydlige del ved ca. 40 meters dybde.
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FIGUR 5.3-5. SUBSTRATTYPEKORT FOR OMRÅDE C1. FOR STORT FORMAT SE BILAG A6.

Der er alene verificeret én substrattype for hver af de 12 verifikationer, hvorfor der kun er arbejdet
med primære registreringer for område C1.
TABEL 5.3-1. FORDELINGEN AF UDFØRTE VERIFIKATIONER PÅ SUBSTRATTYPER, VERIFICERET DYBDE,
DYBDEN UDFRA DYBDEMODELLEN, DEN AREALMÆSSIGE FORDELING AF SUBSTRATTYPER OG DEN
PROCENTVISE FORDELING I UNDERSØGELSESOMRÅDE C1.

Substrattype

Verificeret
dybde
60-86

Dybde

Km2

%

1a

Primære
verifikationer
8

39-136

12,6

92

2
3

4
0

53-75
-

40-128
42-82

1,1
0,1

8
<1

FIGUR 5.3-6. SIDESCAN-BILLEDE AF SUBSTRATTYPE 1A. DER SES TYDELIGE TRAWLSPOR, SOM
GENNEMSKÆRER HAVBUNDEN I FORSKELLIGE RETNINGER. EKSEMPLET ER FRA DEN NORDLIGE DEL
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AF OMRÅDE C1 BELIGGENDE PÅ CA. 84 METERS DYBDE OG TILSVARER VERIFIKATIONSPOSITION
NSTC1P18.

FIGUR 5.3-7. SIDESCAN-BILLEDE AF SUBSTRATTYPE 2. DER SES ET OMRÅDE MED LET
STENBESTRØNING OMGIVET AF EN SILTET BUND. EKSEMPLET ER FRA DEN SYDØSTLIGE DEL AF
OMRÅDE C1 BELIGGENDE PÅ CA. 60 METERS DYBDE OG TILSVARER VERIFIKATIONSPOSITION
NSTC1P09.

FIGUR 5.3-8. SIDESCAN-BILLEDE AF SUBSTRATTYPE 2 OG LOKALT TYPE 3. DER SES EN STENET
BUNDTYPE MED VARIERENDE STENDÆKNINGSGRAD. EKSEMPLET ER FRA DEN SYDLIGE DEL AF
OMRÅDE C1 BELIGGENDE PÅ CA. 54 METERS DYBDE OG TILSVARER VERIFIKATIONSPOSITION
NSTC1P11.

5.3.5

Andre observationer (vrag, trawl, kabler)

Der foregår på nuværende tidspunkt fiskeri med bundslæbende redskaber i området. Der fiskes
hovedsageligt efter jomfruhummer men også i mindre grad efter dybvandsrejer (NST, 2015). I store
dele af område C1 findes spor efter trawlfiskeri (Figur 5.3-6). Dette gælder i særdeleshed hele den
nordlige del, samt de dybeste dele af den sydlige del (Figur 5.3-9). Fordelingen af trawlspor er i god
overensstemmelse med udbredelsen af substrattype 1a.
Der er ikke identificeret vrag eller andre menneskelige objekter i område C1. Ifølge Kulturstyrelsens
database ”Fund og fortidsminder” er der heller ikke tegn på menneskelig aktivitet på havbunden.

74

Kortlægning af blødbundsområder i Kattegat

FIGUR 5.3-9. ANDRE OBSERVATIONER I OMRÅDE C1. FOR STORT FORMAT SE BILAG A7.

5.3.6

Biologiske forhold i relation til substrattyper

I område C1 er der gennemført i alt 12 fotopedo verifikationstransekter. Den samlede længde af
transekterne er 800 meter. Længden af det enkelte transekt varierede mellem 36 og 173 m, med en
gennemsnitlig længde på ca. 66 m. Der er i alt optaget 1 time og 39 minutter fra bunden i område
C1.
Der er alene verificeret en bundtype under hvert transekt, hvorfor der kun arbejdes med primære
registreringer i område C1.
TABEL 5.3-2. OVERSIGT OVER ANTAL BIOLOGISKE VERIFIKATIONER I OMRÅDE C1.

Substrattype
1a
2
Total

Primære verifikationer
8

%
67

4
12

33
-

Som det ses i tabellen er der under verifikationerne ikke foretaget nogle biologiske registreringer på
substrattype 1b, 3 og 4 bunde. Dette skal ses i sammenhæng med, at substrattype 1b og 4 ikke findes
inden for område C1, og at områderne, som er tolket som substrattype 3, udgør et meget lille areal
(1%, Tabel 5.3-1.).
Naturtype knyttet til substrattype 1a:
Ved 8 af de 12 verifikationer bestod substratet af blød siltet/mudderbund, hvor silt/mudder alene
udgjorde 90-100 % af substratet. De resterende op til 10% udgøres af sand. Der blev ikke observeret
nogen flora på substrattypen 1a, mens epifaunaen dækkede 1-5 % af bunden.
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Af invertebrater blev der på substrattype 1a bunde observeret: Cnidaria: Rød søfjer (Pennatula
phosphorea), søstrå (Virgularia sp.), søanemone (Cf. tyk cylinderrose (Pachycerianthus
multiplicatus)), Crustacea: eremitkrebs (Pagurus bernhardus), huller efter jomfruhummer
(Nephrops norvegicus) norsk lyskrebs (Meganyctiphanes norvegica), reje (cf. mudderhestereje
(Crangon allmanni), grønlandsreje (Pandalus borealis), rejekonge (Pandalus montagui)),
Echinodermata: alm. slangestjerne (Ophiura albida), mudderslangestjerne (Amphiura
filiformis) skal og spor i bunden af sømus (indet. Echinocardium cordatum), Mollusca: alm. konk
(Buccinum undatum), dværgkonk (Nassariidae sp.) og Rødkonk (Neptunea antiqua), spor
(sifoner) af infaunale muslinger (indet, men bl.a. molboøsters (Arctica islandica) og lille
knivmusling (Phaxas pellucidus)), lille knivmusling (Phaxas pellucidus)), kammusling (Pectinidae
sp.), snegl (indet.), Polychaeta: ormerør (Cf. påfugleormen (Sabella penicillus), havbørsteormene
(Spiochaetopterus typicus), (Chaetopterus norvegicus) og (Terebellides stroemi)).

FIGUR 5.3-10. SØSTRÅ VED VERIFIKATIONSPOSITION NSTC1P03.

FIGUR 5.3-11. STOR EREMITKREBS VED VERIFIKATIONSPOSITION NSTC1P13.
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FIGUR 5.3-12 SPOR EFTER SØMUS VED VERIFIKATIONSPOSITION NSTC1P18.

FIGUR 5.3-13. REJE (MULIGVIS EN MUDDERHESTEREJE) VED VERIFIKATIONSPOSITION NSTC1P03.

Kortlægning af blødbundsområder i Kattegat

77

FIGUR 5.3-14. BØRSTEORMERØR (CF. SABELLA PENICILLUS) VED VERIFIKATIONSPOSITION NSTC1P18.

FIGUR 5.3-15. CYLINDERROSE VED VERIFIKATIONSPOSITION NSTC1P03.
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FIGUR 5.3-16. SLANGESTJERNER VED VERIFIKATIONSPOSITION NSTC1P13.

Af fisk blev slimål (Myxine glutinosa) registreret hyppigst efterfulgt af torsk og torskefisk (Gobiidae
sp.) mens en enkelt fjæsing (Trachinus draco) og en kutling (cf, sandkutling (Pomatoschistus
minutus)) er registreret på type 1a bunde i område C1.

FIGUR 5.3-17. JUVENIL TORSKEFISK VED VERIFIKATIONSPOSITION NSTC1P03.
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FIGUR 5.3-18. SLIMÅL VED VERIFIKATIONSPOSITION NSTC1P10.

Naturtype knyttet til substrattype 2:
Substratet bestod ved 4 af de 12 verifikationer primært af blød siltet/mudderbund med indslag af
sand, lidt grus og sten. Silt/mudder udgjorde ca. 60-80 % af substratet, mens den resterende del
udgjordes af grus og sten i varierende størrelser. Der er ikke observeret flora på substrattypen 2,
mens epifaunaen dækkede 1-5 % af bunden.
Af invertebrater blev der på substrattype 2 bunde observeret: Bryozoa: arter af mosdyr (cf. Smalt
bladmosdyr (Securiflustra securifrons), spiralmosdyr (Bugula plumosa), netmosdyr (Reteporella
beaniana), Cnidaria: Rød søfjer (Pennatula phosphorea), arter af polypdyr (såsom
pindsvinepolyp (Hydractinea echinata), stor rørpolyp (Tubularia indivisa), sildebenspolypper
(Haliciidae sp.) og fjerpolypper (Plumulariidae sp.)), hydroider (indet.), dødningehåndkoral
(Alcyonium digitatum), Chordata: søpung sp. (Ascidiacea), Crustacea: eremitkrebs (Pagurus
bernhardus), huller efter jomfruhummer (Nephrops norvegicus), norsk lyskrebs
(Meganyctiphanes norvegica), reje (Cf. grønlandsreje (Pandalus borealis) eller rejekonge
(Pandalus montagui)), reje (Cf. mudderhestereje (Crangon allmanni), taskekrabbe (Cancer
pagurus), troldkrabbe (Lithodes maja), rurer (Balanus balanus), Echinodermata: søpindsvin (cf.
Echinus esculentus), langpigget søpindsvin (Echinus acutus), mudderslangestjerne (Amphiura
filiformis), søpølse (Holothurioidea indet.), Mollusca: alm. konk (Buccinum undatum), tårnsnegle
(cf. Turitella communis), kammusling (Pectinidae sp.), nøgensnegl (indet.), spor (sifoner) af
infaunale muslinger (indet, men bl.a. molboøsters (Arctica islandica) og lille knivmusling (Phaxas
pellucidus)), almindelig søtand (Antalis entalis), Polychaeta: ormerør formentlig af påfugleormen
(Sabella penicillus), havbørsteormene Spiochaetopterus typicus, Chaetopterus norvegicus, eller
Terebellides stroemi, trekantsorm (Spirobranchus triqueter), Porifera: kolonier af dyriske
svampe (cf. Mycale sp.)
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FIGUR 5.3-19. HAVSVAMPE OG SØPINDSVIN MED ROKKEÆG VED VERIFIKATIONSPOSITION NSTC1P08.

FIGUR 5.3-20. TASKEKRABBE OG TORSK VED VERIFIKATIONSPOSITION NSTC1P09.
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FIGUR 5.3-21. STOR RØRPOLYP OG MUDDERHESTEREJE VED VERIFIKATIONSPOSITION NSTC1P11.

FIGUR 5.3-22. TROLDKRABBE VED VERIFIKATIONSPOSITION NSTC1P16.

Af fisk blev slimål (Myxine glutinosa) registreret hyppigst efterfulgt af torsk og torskefisk (Gobiidae
sp.). Endeligt blev der registreret en enkelt sømrokke (Raja clavata) (og flere rokkeæg) på type 2
bunde i område C1.
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FIGUR 5.3-23. SØMROKKE VED VERIFIKATIONSPOSITION NSTC1P16.

FIGUR 5.3-24. TORSKEFISK VED VERIFIKATIONSPOSITION NSTC1P11.

5.3.7

Naturtyper i relation til substrattyper

Under den videre behandling af de indsamlede Fotopedo-data er der for hver videotransekt
foretaget numerisk optælling af de for opgaven epifaunale fokusarter samt observerede fiskearter og
jomfruhummere. I Tabel 5.3-3 ses det samlede antal registreringer for samtlige observationer
fordelt på substrattyper.
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TABEL 5.3-3. OPTALTE EPIFAUNALE FOKUSARTER SAMT OBSERVEREDE JOMFRUHUMMER OG FISK.

Fokusarter, fisk og jomfruhummer
Haploops-områder

1a

Havsvampesamfund
Hestemuslinger

2
25

Jomfruhummer
Søfjer

38

1
2

Søstrå
Fjæsing

12
1

Kutlinger
Rokke

1

Slimål
Torsk

18
2

4
1

Torskefisk

4

4

1

Da der jf. Tabel 5.3-2 er foretaget et ulige antal observationer på de forskellige substrater er data i
Figur 5.3-25 divideret ud med antallet af observationer, og der er for hver art vist, hvor stor en
procentdel af de samlede observationer, der er registreret i de observerede substrattyper. Da der
ikke er foretaget biologiske observationer på substrattype 1b, 3 og 4 er disse udeladt.

FIGUR 5.3-25. TILPASSET PROCENTVIS FORDELING AF OBSERVATIONER AF UNDERSØGTE
FOKUSARTER OG FISK I FORHOLD TIL SUBSTRATTYPE.

På figur 5.3-25Fejl! Henvisningskilde ikke fundet. ses den tilpassede fordeling af de
observerede fokusarter og fisk på substrattype 1a og 2 bunde. Blandt de tilstedeværende arter ses
der ikke en lighed mellem den tilpassede procentvise fordeling for substrattype 1a og 2.
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En række indikatorarter (ikke fokusarter), som i forbindelse med videogennemgangen er registreret
som til stede eller ej, er også sammenlignet. Før denne sammenligning, er registreringerne tilpasset
til, hvor mange observationer på den pågældende substrattype data bygger på således, at tallet ”1”
svarer til, at arten er tilstede på samtlige observationer af substrattypen. I
Figur 5.3-26 ses der ligesom for fokusarterne ikke lighed mellem de observerede indikatorarter
observeret på substrattype 1a og 2.

FIGUR 5.3-26. TILPASSET REGISTRERING AF UDVALGTE ARTER, SOM ER TILSTEDE, VIST FOR
SUBSTRATTYPE 1A OG 2.

De biologiske observationer på substrattype 1a og 2 vurderes derfor at vise, at epifaunaen var
forskellige på de registrerede substrattyper til trods for at bunden mellem stenene på de stationen
med substrattype 2 var meget lig den observerede på substrattype 1a bunde. Det vurderes derfor, at
den mest retvisende naturtypeinddeling vil opnås ved at holde substrattype 1a og 2 adskilt i hver sin
naurtype (Figur 5.3-27). Det mindre område der ud fra sidescan er identificeret som substrattype 3
er også holdt som en separate naturtyper, da biologien knyttet til disse mindre områder ikke er
verificeret (ca. 1 % af arealet i område C1), men forventeligt indeholder de samme arter knyttet til
stenene som på subsrattype 2.
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FIGUR 5.3-27. NATURTYPEKORT FOR OMRÅDE C1. FOR STORT FORMAT SE BILAG A8.

Ved videogennemgangen er eventuelle observationer af huller i bunden efter jomfruhummer samt
områder med haploopsrør registreret. Jomfruhummere lever i komplicerede gangsystemer i
bunden med flere ind og udgange. Antallet af jomfruhummerhuller er derfor ikke talt, men vurderet
ud fra om huller synlige på overfladen er: ikke til stede, til stede, hyppige, eller dominerende.
Samme kategorisering er anvendt til at vurdere haploopssamfund. I område C1 blev der registreret
jomfruhummerhuller på 7 ud af de 8 verifikationer på substrattype 1a bunde. For tre af
verifikationerne (NSTC1P12, NSTC1P13 og NSTC1P10) var jomfruhummerhullerne hyppige mens
de ved de øvrige verifikationer blev registreret som værende til stede. På substrattype 2 bunde (med
blød bund mellem stenene) blev der observeret jomfruhummerhuller på 3 af de 4 verifikationer.
Ved alle tre observationer blev jomfruhummerhuller registreret som værende til stede.
Der blev ikke registreret nogle områder med haploops i område C1.

5.3.8

Betydningsfulde artsregistreringer på den bløde bund

Ved togter fortaget af OCEANA i 2011 og 2012 er der inden for område C1 tidligere observeret
forekomster af arterne almindelig hestemusling (Modiolus modiolus), rød søfjer (Pennatula
phosphorea) og den sjældne havsvamp Suberites virgultosus (NST, 2015).
Observationer af udvalgte fokusarter er ved nærværende undersøgelse søstrå (Virgularia sp.), rød
søfjer, jomfruhummer, jomfruhummerhuller (Nephrops norvegicus) og samfund af havsvampe (Cf.
Macale eller Myxilla (eller begge)). Alle svampesamfund var knyttet til substrattype 2 og derfor ikke
habitatdannende på den bløde bund. Figur 5.3-30 viser fordelingen af fokusarter i område C1 (Stort
format finde i Bilag A9).
Fiskefokusarter observeret inden for område C1 er præsenteret i rapporten Orbicon 2015b.
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FIGUR 5.3-28. SØFJER VED VERIFIKATIONSPOSITION NSTC1P19.

FIGUR 5.3-29. JOMFRUHUMMERHUL VERIFIKATIONSPOSITION NSTC1P12.
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FIGUR 5.3-30. FOKUSARTER FOR OMRÅDE C1. FOR STORT FORMAT SE BILAG A9.
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5.4

Undersøgeslesområde C2

Undersøgelsesområde C2 er beliggende i Østerrende øst for Læsø ca. 8-11 kilometer vest for den
territorielle grænse mellem Danmark og Sverige og ca. 14-16 kilometer sydøst for Læsø.

FIGUR 5.4-1. OVERSIGTSKORT MED OMRÅDEAFGRÆNSNING AF UNDERSØGELSESOMRÅDE C2.
FORTIDSMINDER OG AREALANVENDELSESOMRÅDER SÅSOM RÅSTOFOMRÅDER OG KLAPPLADSER ER
PLOTTET PÅ OVERSIGTSKORTET. FOR STORT FORMAT SE BILAG A2.

Område C2 har et areal på 3,1 km2 og hjørnekoordinaterne kan ses i Tabel 1.2-1. Område C2 ligger
over 4 kilometer fra nærmeste Natura-2000 område, som er Strandenge på Læsø og havet syd
herfor, og området grænser ikke op til andre arealanvendelsesområder herunder klappladser,
råstofområder og reservationsområder. På Figur 5.4-1 ses et oversigtskort over område C2.
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5.4.1

Databaggrund

Arkivdata
Område C2 er ikke tidligere blevet kortlagt og der foreligger således intet eksisterende datagrundlag
for området, herunder seismiske data, boringsdata eller overfladeprøver. Ifølge GEUS’
sedimentkort (Figur 3.1-2) skønnes overfladesedimenterne i området hovedsageligt at bestå af
dyndet sand, dog antydes tilstedeværelsen af moræneaflejringer.
I området har organisationen OCEANA tidligere observeret forekomster af søstrå og søfjer på en
lokalitet (NST, 2015).

FIGUR 5.4-2. ARKIVDATA ANVENDT VED NÆRVÆRENDE KORTLÆGNINGSOPGAVE. FOR STORT FORMAT
SE BILAG A3.

Data indsamlet data ved nærværende undersøgelse
Ved nærværende undersøgelse er det overordnede sejlede grid orienteret NØ-SV samt NV-SØ i den
sydlige del med en sejllinjeafstand på 300 meter. Der er i alt indsamlet ca. 11 km sidescansonardata
i område C2, som tilsammen giver en fulddækkende mosaik. Der er udført 5 fotopedoverifikationer
i området med en samlet transekt længde på 462 m og en varighed af 45 minutter, geografisk jævnt
fordelt henover området. Verifikationerne er særligt udpeget så de bedst muligt præsenterer de
lokale variationer i dybde og substrat. Logbog for fotopedoverifikationerne ses i Bilag B.
Undersøgelseslinjer og positioner for verifikationer udført med fotopedo kan ses på Figur 5.4-3 og i
stort format i bilag A4.
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FIGUR 5.4-3. UNDERAØGELSESLINJER OG FOTOPEDOLINJER INDSAMLET VED NÆRVÆRENDE
UNDERSØGELSE. FOR STORT FORMAT SE BILAG A4.

5.4.2

Natura 2000

Område C2 overlapper ikke med nogen natura 2000-områder og ligger ca. 4 kilometer fra
nærmeste Natura-2000, som er område nr. N9, strandenge på Læsø og havet syd herfor. Natura
2000-område N9 er udpeget som Fuglebeskyttelsesområde (F10), samt som habitatområde (H9)
for dele af området. Udpegningsgrundlaget for H9 er marint funderet på: Gråsæl (1384), Spættet
sæl (1886), Sandbanker med lavvandet vedvarende dække af havvand (1110), Mudder- og
sandflader blottet ved ebbe (1140), Kystlaguner og strandsøer (1160), Rev (1170) og Boblerev (1180)
(NST, 2013b).

5.4.3

Dybdekort

Vanddybden varierer markant henover området fra ca. 26 - 98 meter. De største dybder findes i den
sydlige del af området, hvor vanddybden stiger meget markant henover en stejl skrænt til dybere
end 90 meter. De mindste dybder findes centralt i området oven på morænebanken, hvor
vanddybden typisk er mindre end 30 meter. Et bathymetrisk kort over område C2 ses på
nedenstående Figur 5.4-4.
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FIGUR 5.4-4. DYBDEKORT FOR OMRÅDE C2. FOR STORT FORMAT SE BILAG A5.

5.4.4

Substrattyper

Område C2 er beliggende oven på en bankestruktur med relativ lave vanddybder. Banken er en
glacial høj, hvor morænen stedvist er eksponeret på havbunden. Store områder i den centrale del af
område C2 er domineret af substrattype 1b bund dvs. faste sandede aflejringer med enkelte spredte
sten og et varierende indhold af grus og silt (Figur 5.4-7). Samlet set dækker substrattype 1b ca. 29%
af havbunden. Udbredt findes stendækkede områder (substrattype 2) (Figur 5.4-8), hvilket dækker
ca. 29% af havbunden. Substrattype 2 består af en sandet bund med et varierende indhold af sand,
grus og sten. I de dybeste områder er de stenede områder omgivet af substrattype 1a bund. På
skrænten i den sydlige del samt sporadisk andre steder forekommer lokalt substrattype 3 (Figur
5.4-9), som tilsammen dækker ca. 2% af bunden (Tabel 5.4-1). Der er ikke tegn på
stenrevsforekomster i området. I de dybeste områder typisk på vanddybder større end 35 meter er
havbunden tolket til at bestå af substrattype 1a, som består af en blød dynd- og siltholdig bund
(Figur 5.4-6), hvilket primært dækker de yderste dele af området. Substrattype 1a dækker ca. 40 %
af havbunden i område C2 (Tabel 5.4-1).
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FIGUR 5.4-5. SUBSTRATTYPEKORT FOR OMRÅDE C2. FOR STORT FORMAT SE BILAG A6.

Der er under to af transekterne verificeret 2 substrattyper, hvorfor der arbejdes med primære og
sekundære registreringer for område C2 i Tabel 5.4-2.
TABEL 5.4-1. FORDELINGEN AF UDFØRTE VERIFIKATIONER PÅ SUBSTRATTYPER, VERIFICERET DYBDE,
DYBDEN UDFRA DYBDEMODELLEN, DEN AREALMÆSSIGE FORDELING AF SUBSTRATTYPER OG DEN
PROCENTVISE FORDELING I UNDERSØGELSESOMRÅDE C2.

Substrattype

Sekundære
verifikationer
2

Verificeret
dybde
45

Dybde

1a

Primære
verifikationer
1

Km2

%

1b
2

1
2

0
0

31
26-33

34-98

1,2

40

27-37
26-94

0,9
0,9

29
29

3

1

0

65

26-90

0,1

2
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FIGUR 5.4-6. SIDESCAN-BILLEDE AF SUBSTRATTYPE 1A. DER SES EN BLØD BUND NEDEN FOR EN
SKRÆNT MED STENEDE FORHOLD (SUBSTRATTYPE 2). EKSEMPLET ER FRA DEN SYDLIGE DEL AF
OMRÅDE C2 OG TILSVARER VERIFIKATIONSPOSITION NSTC2P06.

FIGUR 5.4-7. SIDESCAN-BILLEDE AF SUBSTRATTYPE 1B. DER SES EN SANDET HOMOGEN BUND.
EKSEMPLET ER FRA DEN VESTLIGE DEL AF OMRÅDE C2 BELIGGENDE PÅ CA. 31 METER VAND OG
TILSVARER VERIFIKATIONSPOSITION NSTC2P02.
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FIGUR 5.4-8. SIDESCAN-BILLEDE AF SUBSTRATTYPE 2. DER SES EN SANDET OG GRUSET BUND MED
SPREDTE STEN. EKSEMPLET ER FRA DEN CENTRALE DEL AF OMRÅDE C2 BELIGGENDE PÅ CA. 26
METERS DYBDE OG TILSVARER VERIFIKATIONSPOSITION NSTC2P05.

FIGUR 5.4-9. SIDESCAN-BILLEDE AF SUBSTRATTYPE 3 BELIGGENDE PÅ DEN SYDLIGE FLANKE. DER SES
ET STENET OMRÅDE MED EN OVERORDNET BESTRØNINGSBUND (SUBSTRATTYPE 3). EKSEMPLET ER
FRA DEN SYDLIGE DEL AF OMRÅDE C2 BELIGGENDE PÅ CA. 65 METERS DYBDE OG TILSVARER
VERIFIKATIONSPOSITION NSTC2P07.

5.4.5

Andre observationer (vrag, trawl, kabler)

Der er ikke identificeret trawlspor i område C2. Dette er i overensstemmelse med de lavere
vanddybder, hvor overfladesedimentet er karakteristeret ved sandede og stenede forhold.
Ifølge Kulturstyrelsens database ”Fund og fortidsminder” forefindes et enkelt vrag oven på
bankestrukturen i område C2. På sidescan mosaikken er der dog ikke identificeret vrag eller andre
menneskelige objekter. Da der ikke er observeret vrag, trawlspor eller andre menneskelige objekter
er der ikke grundlag for at udarbejde et kort over andre observationer for område C2.
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5.4.6

Biologiske forhold i relation til substrattyper

I område C2 er der gennemført i alt 5 fotopedo verifikationstransekter. Den samlede længde af
transekterne er 562 meter. Længden af det enkelte transekt varierede mellem 104 og 122 m, med en
gennemsnitlig længde på ca. 112 m. Der er i alt optaget 45 minutter fra bunden i område C2.
Der er under to af transekterne verificeret 2 bundtype hvorfor der arbejdes med primære og
sekundære registreringer for område C2 i Tabel 5.4-2.

TABEL 5.4-2. OVERSIGT OVER ANTAL BIOLOGISKE VERIFIKATIONER I OMRÅDE C2.

Substrattype

Primære
verifikationer

Sekundære
verifikationer

%

1A
1B

1
1

2
0

43
14

2
3

2
1

0
0

29
14

Total

5

2

100

Som det ses i tabellen er der under verifikationerne ikke foretaget nogle biologiske registreringer på
substrattype 4 bunde. Dette skal ses i sammenhæng med at substrattype 4 ikke findes inden for
område C2 (Tabel 5.4-1).
Flora og fauna knyttet til substrattype 1a:
Ved 3 af de 7 verifikationer bestod substratet af blød siltet/mudderbund, hvor silt/mudder alene
udgjorde ca. 40-80 % af substratet. Det resterende del udgjordes af sand samt lidt små sten ved en
enkelt verifikation. Der blev ikke observeret nogen flora på substrattype 1a, mens epifaunaen
dækkede 5-15 % af bunden.
Af invertebrater blev der på substrattype 1a bunde observeret: Cnidaria: Rød søfjer (Pennatula
phosphorea), søstrå (Virgularia sp.), dødningehåndkoral (Alcyonium digitatum), søanemone
(herunder bl.a. tyk cylinderrose (Pachycerianthus multiplicatus)), Chordata: søpung sp.
(Ascidiacea), Crustacea: eremitkrebs (Pagurus bernhardus), jomfruhummer og huller efter
jomfruhummer (Nephrops norvegicus), alm. svømmekrabbe (Liocarcinus depurator), norsk
lyskrebs (Meganyctiphanes norvegica), områder med rør af haploops (cf. Haploops tubicola og
Haploops tenuis)., reje (cf. rejekonge (Pandalus montagui) eller grønlandsreje (Pandalus
borealis)), Echinodermata: kamstjerne (Astropecten irregularis), Luida (Luida sarsi),
Mollusca: spor (sifoner) af infaunale muslinger (indet, men bl.a. molboøsters (Arctica islandica)
og lille knivmusling (Phaxas pellucidus)), kammusling (Pectinidae sp.), pelikanfodsnegl (Aporrhais
pepelecani), almindelig søtand (Antalis entalis), tårnsnegle (cf. Turitella communis), Polychaeta:
hobe fra sandorm (Arenicola marina) samt ormerør formentlig af bl.a. påfugleormen (Sabella
penicillus) samt havbørsteormene Spiochaetopterus typicus, Chaetopterus norvegicus,
Terebellides stroemi.
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FIGUR 5.4-10. JOMFRUHUMMER I SIT HUL (ØVERST, TV.) SAMT SPREDTE SØFJER VED
VERIFIKATIONSPOSITION NSTC2P01.

FIGUR 5.4-11. HAPLOOPS, ORMERØR OG SPREDTE SØFJER VED VERIFIKATIONSPOSITION NSTC2P01.
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FIGUR 5.4-12. REJE (ØVERST, TV.) VED VERIFIKATIONSPOSITION NSTC2P01.

FIGUR 5.4-13. INFAUNIALE MUSLINGER OG ORMERØR SAMT EN FLØJFISK (I SEDIMENTET, TH. FOR
MIDTEN) VED VERIFIKATIONSPOSITION NSTC2P04.
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FIGUR 5.4-14. KAMSTJERNE OG SØFJER VED VERIFIKATIONSPOSITION NSTC2P04.

Af fisk blev fjæsing (Trachinus draco) registreret hyppigst efterfulgt af torsk og torskefisk (Gobiidae
sp.). Der blev der også observeret fladfisk spp., tunge (Solea solea), rødspætte (Pleuronectes
platessa), fløjfisk (Callionymus lyra), grå knurhane (Eutrigla gurnardus) og slimål (Myxine
glutinosa) på type 1a bunde i område C2.

FIGUR 5.4-15. RØDSPÆTTE OG SPREDTE SØFJER VED VERIFIKATIONSPOSITION NSTC2P01.
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FIGUR 5.4-16. ALMINDELIG FJÆSING VED VERIFIKATIONSPOSITION NSTC2P01.

FIGUR 5.4-17. TORSKEFISK OG SØFJER VED VERIFIKATIONSPOSITION NSTC2P04.

Flora og fauna knyttet til substrattype 1b:
Ved 1 af de 7 verifikationer bestod substratet primært af sandbund, som udgjorde ca. 70 % af
substratet. Den resterende del udgjordes af silt/mudder. Der blev ikke observeret nogen flora på
substrattype 1b, mens epifaunaen dækkede ca. 3 % af bunden.
Af invertebrater blev der på substrattype 1b bunde observeret: Cnidaria: Rød søfjer (Pennatula
phosphorea), Crustacea: eremitkrebs (Pagurus bernhardus), alm. svømmekrabbe (Liocarcinus
depurator), norsk lyskrebs (Meganyctiphanes norvegica), Echinodermata: kamstjerne
sandsynligvis Luida sarsi, alm. søstjerne (Asterias rubens), Mollusca: pelikanfodsnegl (Aporrhais
pepelecani), spor (sifoner) af infaunale muslinger (indet, men bl.a. molboøsters (Arctica islandica),
alm. konk (Buccinum undatum), tårnsnegle (cf. Turitella communis), søtand (cf. Antalis entalis),
Polychaeta: ormerør formentlig af fra havbørsteormene (Spiochaetopterus typicus og
Chaetopterus norvegicus), Porifera: kolonier af dyriske svampe (såsom gevirsvamp (Haliclona
oculata) og brødkrummesvamp (Halichondria panicea).
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FIGUR 5.4-18. HAVBØRSTEORMERØR (SPIOCHAETOPTERUS TYPICUS ELLER CHAETOPTERUS
NORVEGICUS) SAMT SØFJER VED VERIFIKATIONSPOSITION NSTC2P02.

FIGUR 5.4-19. HAVBØRSTEORMERØR, HAPLOOPS OG LUIDA VED VERIFIKATIONSPOSITION NSTC2P02.

Af fisk blev fjæsing (Trachinus draco) registreret hyppigst efterfulgt af almindelig tunge (Solea
solea) og grå knurhane (Eutrigla gurnardus). Der blev der også observeret fladfisk (indet.), fløjfisk
(Callionymus lyra) samt torskefisk (hvilling (Merlangius merlangus) eller sej (Pollachius spp.)) på
type 1b bunde i område C2.
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FIGUR 5.4-20. JUVENIL HVILLING ELLER SEJ SAMT SØFJER VED VERIFIKATIONSPOSITION NSTC2P02.

FIGUR 5.4-21. ALMINDELIG FJJÆSING SAMT SØFJER VED VERIFIKATIONSPOSITIONSPOSITION
NSTC2P02.

Flora og fauna knyttet til substrattype 2:
Substratet bestod under 2 af de 7 verifikationer primært af sandbund, som udgjorde ca. 60-65 % af
substratet. Den resterende del blev udgjort af silt/mudder eller grus samt sten. Af flora blev der
observeret rød kalkskorpe (Phymatolithon spp.), rød kødskorpe (Hildenbrandia rubra) samt enkelt
bugtet ribbeblad (Phycodrys rubens) med en samlet dækningsgrad af egnet substrat på 20-40%,
mens epifaunaen dækkede ca. 5-8 % af bunden.
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FIGUR 5.4-22. RØD KALKSKORPE, BUGTET RIBBEBLAD OG DØDNINGEHÅNDKORAL PÅ STEN VED
VERIFIKATIONSPOSITION NSTC2P05.

Af invertebrater blev der på substrattype 2 bunde observeret: Bryozoa: arter af mosdyr (cf. Smalt
bladmosdyr (Securiflustra securifrons), spiralmosdyr (Bugula plumosa), netmosdyr (Reteporella
beaniana), Cnidaria: arter af polypdyr (såsom pindsvinepolyp (Hydractinea echinata) samt
sildebenspolypper (Haliciidae sp.) og fjerpolypper (Plumulariidae sp.)) Rød søfjer (Pennatula
phosphorea), dødningehåndkoral (Alcyonium digitatum), Chordata: søpung sp. (Ascidiacea),
Crustacea: taskekrabbe (Cancer pagurus), alm. svømmekrabbe (Liocarcinus depurator), norsk
lyskrebs (Meganyctiphanes norvegica), Echinodermata: alm. søstjerne (Asterias rubens), sort
slangestjerne (Ophiocomina nigra), kamstjerne sandsynligvis Luida sarsi, alm. søstjerne (Asterias
rubens), Mollusca: kammusling (Pectinidae sp.), alm. konk (Buccinum undatum), blæksprutte (cf.
Eledone ottearmet blæksputte Eledone cirrhosa), Polychaeta: ormerør formentlig af fra
Spiochaetopterus typicus og Chaetopterus norvegicus.

FIGUR 5.4-23. SØPUNG, SØFJER OG SKALLER VED VERIFIKATIONSPOSITION NSTC2P04.
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FIGUR 5.4-24. SØTÆNDER OG SØFJER VED VERIFIKATIONSPOSITION NSTC2P04.

FIGUR 5.4-25. POLYPDYR, RØDE KALKSKORPER OG TREKANTORM PÅ STEN VED
VERIFIKATIONSPOSITION NSTC2P05.
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FIGUR 5.4-26. SORTE SLANGESTJERNER, DØDNINGEHÅNDKORAL OG TASKEKRABBE VED
VERIFIKATIONSPOSITION NSTC2P04.

FIGUR 5.4-27. LUIDA NEDEREST TIL HØJRE VED VERIFIKATIONSPOSITION NSTC2P04.
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FIGUR 5.4-28. BLÆKSPRUTTE VED VERIFIKATIONSPOSITION NSTC2P05.

FIGUR 5.4-29. ALMENDELIG SØSTJERNE, KAMSTJERNE OG SØFJER VED VERIFIKATIONSPOSITION
NSTC2P05.

Af fisk blev fjæsing (Trachinus draco), tunge (Solea solea), ising (Limanda limanda) og almindelig
pighaj (Squalus acanthias) registreret på type 2 bunde i område C2.
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FIGUR 5.4-30. ISING VED VERIFIKATIONSPOSITION NSTC2P05.

FIGUR 5.4-31. TUNGE VED VERIFIKATIONSPOSITION NSTC2P05.
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FIGUR 5.4-32. PIGHAJ VED VERIFIKATIONSPOSITION NSTC2P05.

Flora og fauna knyttet til substrattype 3:
Ved 1 af de 7 verifikationer blev bunden klasifiseret som substrattype 3. Her udgjorde silt/mudder
ca. 60%, mens sand og sten, primært større sten, dækkede den resterende del af bunden. Der blev
ikke observeret nogen flora på substrattype 3, mens epifaunaen dækkede ca. 5 % af bunden.
Af invertebrater blev der på substrattype 3 bunde observeret: Cnidaria: dødningehåndkoral
(Alcyonium digitatum), arter af polypdyr (såsom pindsvinepolyp (Hydractinea echinata) samt
sildebenspolypper (Haliciidae sp.) og fjerpolypper (Plumulariidae sp.)), Chordata: søpung
(indet.), Crustacea: eremitkrebs (Pagurus bernhardus), huller efter jomfruhummer (Nephrops
norvegicus), norsk lyskrebs (Meganyctiphanes norvegica), reje (cf. rejekonge (Pandalus
montagui) eller grønlandsreje (Pandalus borealis)), Echinodermata: fin mudderslangestjerne
(Amphiura filiformis), skør slangestjerne (Ophiothrix fragilis), Mollusca: tårnsnegle (cf. Turitella
communis), søpindsvin (cf. Echinus esculentus), nøgensnegl (indet.), alm. konk (Buccinum
undatum), Polychaeta: ormerør formentlig af fra Spiochaetopterus typicus og Chaetopterus
norvegicus, Porifera: kolonier af dyriske svampe (cf. Mycale sp.)

FIGUR 5.4-33. SANDSYNLIGVIS EN NØGENSNEGLE VED VERIFIKATIONSPOSITION NSTC2P07.
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FIGUR 5.4-34 SVAMPESAMFUND VED VERIFIKATIONSPOSITION NSTC2P07.

Der blev ikke observeret fisk på substrattype 3.
5.4.7

Naturtyper i relation til substrattyper

Under den videre behandling af data af de indsamlede fotopedo-data er der for hver videotransekt
foretaget numerisk optælling af de for opgaven epifaunale fokusarter samt observerede fiskearter og
jomfruhummere. For søfjer og søstrå er det kun de først 100 som er talt for hver
verifikationsposition. I Tabel 5.4-3 ses det samlede antal registreringer for samtlige observationer
fordelt på substrattyper.

TABEL 5.4-3. OPTALTE EPIFAUNALE FOKUSARTER SAMT OBSERVEREDE FISK OG JOMFRUHUMMER

Fokusarter, fisk og jomfruhummer
Haploops-områder

1a
2

Havsvampesamfund
Hestemuslinger
Jomfruhummer
Søfjer

1b
1

2

1

25

2
200

100

Søstrå
Alm. Tunge

1
2

3

1

Alm. fjæsing
Fladfisk (spp.)

6
3

4
1

2

Fløjfisk
Grå knurhane

1
1

1
2

Ising
Pighaj

3

18

1
1

Rødspætte
Sej/hvilling

1
1

Slimål
Torsk

1
2

Torskefisk

2

1
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Da der jf. Tabel 5.4-2 er foretaget et ulige antal observationer på de forskellige substrattyper er data
i Figur 5.4-35 divideret ud med antallet af observationer, og der er for hver art vist, hvor stor en
procentdel af de samlede observationer, der er registreret i de forskellige substrattyper. Da der ikke
er foretaget biologiske observationer på substrattype 4 er denne udeladt.

FIGUR 5.4-35. TILPASSET PROCENTVIS FORDELING AF OBSERVATIONER AF UNDERSØGTE
FOKUSARTER OG FISK I FORHOLD TIL SUBSTRATTYPE.

En række indikatorarter (ikke fokusarter), som i forbindelse med videogennemgangen er registreret
som til stede eller ej, er også sammenlignet. Før denne sammenligning, er registreringerne tilpasset
til, hvor mange observationer på den pågældende substrattype data bygger på, således, at tallet ”1”
svarer til, at arten er tilstede på samtlige observationer af substrattypen. I Figur 5.4-36 er der ikke
nogen overordnet lighed mellem de observerede indikatorarter på 1a, 1b, 2 eller 3 bunde ligesom for
fokusarterne.
De biologiske observationer på substrattype 1a, 1b, 2 og 3 vurderes derfor at vise, at epifaunaen var
forskellige på disse substrattyper, hvorfor den mest retvisende naturtypeinddeling vil opnås ved at
holde substrattyperne adskilt i hver sin naurtype (Figur 5.4-37).
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FIGUR 5.4-36. TILPASSET REGISTRERING AF UDVALGTE ARTER, SOM ER TILSTEDE, VIST FOR
SUBSTRATTYPE 1A OG 2.

FIGUR 5.4-37. NATURTYPEKORT FOR OMRÅDE C2. FOR STORT FORMAT SE BILAG A8.

Ved videogennemgangen er eventuelle observationer af huller i bunden efter jomfruhummer samt
områder med haploopsrør registreret. Jomfruhummere lever i komplicerede gangsystemer i
bunden med flere ind og udgange. Antallet af jomfruhummerhuller er derfor ikke talt, men vurderet
ud fra om huller synlige på overfladen er: ikke til stede, til stede, hyppige, eller dominerende.
Samme kategorisering er anvendt til at vurdere haploopssamfund. I område C2 blev der observeret
jomfruhummerhuller på 2 ud af de 3 verifikationer på substrat hvoraf den ene blev registreret som
værende tilstede (NSTC2P07) og den anden som hyppig (NSTC2P01). På substrattype 1b var der en
verifikation, og her blev jomfruhummerhuller kategoriseret som værende til stede (NSTC2P02). På
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substrattype 2 var der to verifikationstransekter hvoraf der blev observeret jomfruhummerhuller
som værende tilstede på den ene (NSTC2P05). På substrattype 3 blev der ikke observeret nogle
jomfruhummerhuller. Haploops-områder blev verificeret på tre transekter i område C2. To af
verificeringerne var på type 1 a bunde og blev kategoriseret som henholdsvis tilstede (NSTC2P07)
og hyppig (NSTC2P01). Den sidste verificering blev gjort på en type 1b bund og blev kategoriseret
som til sted (NSTC2P02).

5.4.8

Betydningsfulde artsregistreringer på den bløde bund

I området er der tidligere observeret forekomster af søstrå (Virgularia sp.) og rød søfjer (Pennatula
phosphorea) i område C2 af Oceana (NST2015).
Observationer af udvalgte fokusarter er ved nærværende undersøgelse udgjort af områder med
Haploops samfund (cf. Haploops tubicola og Haploops tenuis), havsvampesamfund (cf. Macale
eller Myxilla), jomfruhummer og huller (Nephrops norvegicus), rød søfjer og søstrå (Figur 5.4-39).
Ved tre verifikationstransekter (NSTC2P01, NSTC2P02 og NSTC2P04) blev der observeret mange
søfjer, her er ”kun” de første 100 søfjer talt inden for hvert transekt.
Der blev observeret svampesamfund knyttet til substrattype 3 (NSTC2P07). De havsvampe som
blev observeret på substrattype 3, var store havsvampe, som menes at tilhøre Macale eller Myxilla
(eller begge).
Fiskefokusarter observeret inden for område C2 er præsenteret i rapporten Orbicon 2015b.

FIGUR 5.4-38. SØSTRÅ ØVERST I BILLEDE SAMT FLERE SØFJER VED VERIFIKATIONSPOSITION
NSTC2P04.

112

Kortlægning af blødbundsområder i Kattegat

FIGUR 5.4-39. FOKUSARTER FOR OMRÅDE C2. FOR STORT FORMAT SE BILAG A9.
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5.5

Undersøgelsesområde D

Undersøgelsesområde D ligger ca. 25 km sydøst for Læsø. Området er 12 km2 og
hjørnekoordinaterne kan ses i Tabel 1.2-1. Der befinder sig et mindre råstofindvindingsområde vest
for område D. Området er placeret i Natura 2000-området ”Kims Top og den Kinesiske Mur”, der
er habitatområde med rev og boblerev som udpegningsgrundlag. Oversigtskort over område D kan
ses på Figur 5.5-1.

FIGUR 5.5-1. OVERSIGTSKORT MED OMRÅDEAFGRÆNSNING AF UNDERSØGELSESOMRÅDE D.
FORTIDSMINDER OG AREALANVENDELSESOMRÅDER SÅSOM RÅSTOFOMRÅDER OG KLAPPLADSER ER
PLOTTET PÅ OVERSIGTSKORTET. FOR STORT FORMAT SE BILAG A2.
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5.5.1

Databaggrund

Arkivdata
Der er ikke tidligere foretaget en detaljeret kortlægning, der dækker hele område D. Inden for
afgrænsningen af område D forefindes meget begrænsede akustiske data, men ingen tilgængelige
boringer eller overfladeprøver. I 2011 blev der udført en detaljeret kortlægning af Kims Top, som
grænser op til den vestlige ende af område D. Denne kortlægning dækker den yderste vestlige del af
område D samt enkeltstående linjer ind gennem området. Resultaterne fra denne kortlægning vil
således sammenstilles med kortlægningen fra nærværende – på den måde øges konfidensniveauet
for nærværende tolkning. Kortlægningen fra 2011 (Orbicon/GEUS, 2013) viser, at
overfladesedimentet i den øst- og vestlige del er præget af sandede og stenede forhold, mens de
centrale dele langs dyb renden er præget af blød bund. En vibrocore (571130.2) og ROVverifikationer få hundrede meter fra område D bekræfter tilstedeværelsen af stenrev og højtliggende
moræne (Orbicon/GEUS 2012).
I området har organisationen OCEANA tidligere observeret forekomster af haploopssamfund og
forekomster af rød søfjer (NST, 2015).

FIGUR 5.5-2. ARKIVDATA ANVENDT VED NÆRVÆRENDE KORTLÆGNINGSOPGAVE. FOR STORT FORMAT
SE BILAG A3.

Data indsamlet data ved nærværende undersøgelse
Ved nærværende undersøgelse er de overordnede sejl orienteret NV-SØ med en sejllinjeafstand på
300 meter. Der er i alt indsamlet ca. 40 km side scan sonar data i område D, som tilsammen giver
en fulddækkende mosaik. Der er indsamlet en enkelt fotopedo videooptagelse langs en strækning på
550 meter med en varighed på 16 minutter (FPTD1, jf. Figur 5.5-3). Fotopedo-optagelsen er blandt
andet anvendt til verificering af substratet. Der er udført 19 fotopedoverifikationer i området, som
er geografisk jævnt fordelt henover området. Verifikationerne er særligt udpeget så de bedst muligt
præsenterer de lokale variationer i dybde og substrat. Logbog for alle fotopedoverifikationer ses i
bilag B. Undersøgelseslinjer, fotopedolinjer og positioner for fotopedoverifikationer kan ses på
Figur 5.5-3 og i stort format i bilag A4.
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FIGUR 5.5-3. UNDERSØGELSESLINJER, FOTOPEDOVERIFIKATIONER OG FOTOPEDOLINJER INDSAMLET
VED NÆRVÆRENDE UNDERSØGELSE. FOR STORT FORMAT SE BILAG A4.

5.5.2

Natura 2000

Område D er 100% dækket af Natura 2000-område 190 Kims Top og den Kinesiske Mur. Området
er alene udpeget som EF-habitatområde (H165). Udpegningsgrundlaget er to marine naturtyper
1170, Rev og 1180, Undersøiske formationer forårsaget af udstrømmende gas – såkaldte boblerev
(Skov- og Naturstyrelsen, 1988). Ved foden af revene er der en meget brat overgang til en
sandbund. Naturtypen 1170, Rev er bekræftet for området, dog uden at være verificeret mens
naturtypen 1180, Undersøiske formationer forårsaget af udstrømmende gas ikke er bekræftet
(NST, 2014a).

5.5.3

Dybdekort

Vanddybden i område D varierer markant mellem 22 – 98 meter. De største dybder forefindes
centralt i området i en NV-SØ gående dyb rende. Dybden i renden er udbredt mere end 80 meter.
De mindste vanddybder findes sydvest og nordøst for renden, hvor dybden aftager relativt jævnt
væk fra renden. I enkelte områder ligger vanddybden på mindre end 30 meter. Et bathymetrisk kort
over område D ses på nedenstående Figur 5.5-4.
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FIGUR 5.5-4. DYBDEKORT OMRÅDE D. FOR STORT FORMAT SE BILAG A5.

5.5.4

Substrattyper

Område D er beliggende henover en dyb glacialrende omgivet af et højtliggende glacialt landskab på
hver side. På flankerne er morænen stedvist blottet på bunden, men det glaciale landskab i dyb
renden er overlejret af postglaciale finpartikulært materiale.
Den dominerende substrattype i område D er substrattype 1a, som dækker ca. 59% af havbunden
(Tabel 5.5-1), som er karakteristisk for de dybeste områder typisk dybere end 35-40 meter.
Substrattype 1a består af blød bund, som indeholder meget finpartikulært materiale og et meget
begrænset indhold af sandet materiale (Figur 5.5-6). Substrattype 1b dominerer havbunden på
vanddybder mindre end 35 meter og præger havbunden på flankerne af dyb renden og de
lavereliggende områder. Substrattype 1b er tolket til at være en sandet bundtype bestående af sand
med varierende indhold af grus og småsten (Figur 5.5-11) og dækker ca. 20% af havbunden i
område D. Enkelte steder er sandbunden mere silt- og dyndholdig.
På de stejle sider af den dybe rende forekommer stenede områder med stedvis høj stendækning.
Udbredt forekommer let stenede områder tolket som substrattype 2 (Figur 5.5-7) og lokalt
forekommer bestrøningsbund benævnt substrattype 3 (Figur 5.5-8) og enkelte steder forekommer
stenrev med reliefdannelser (Figur 5.5-9). De stenede bundtyper herunder substrattype 2,3 og 4
dækker henholdsvis 15%, 6% og <0,5% af havbunden i område D. Enkelte stenede områder er
omgivet af blød bund.
Langs fotopedotransekt FPTD1 er substratforholdene verificeret. Sejlretningen under optagelsen er
fra nord mod syd. Tolkningen viser, at substratet i den nordlige del består af en blødbund med
enkelte spredte sten (substrattype 2). Enkelte steder ses mere sandholdigt overfladesedimentet med
skaller – en ”svag” substrattype 1b bund. I den sydlige del er bunden en homogen substrattype 1a
bund uden skaller og småsten. Langs transektet stiger dybden fra ca. 55 til 66 meter.
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FIGUR 5.5-5. SUBSTRATTYPEKORT FOR OMRÅDE D. FOR STORT FORMAT SE BILAG A6.

Langs fire af transekter er der verificeret 2 substrattyper, hvorfor der arbejdes med primære og
sekundære registreringer for område D i Tabel 5.4-2.

TABEL 5.5-1. FORDELINGEN AF UDFØRTE VERIFIKATIONER PÅ SUBSTRATTYPER, VERIFICERET DYBDE,
DYBDEN UDFRA DYBDEMODELLEN, DEN AREALMÆSSIGE FORDELING AF SUBSTRATTYPER OG DEN
PROCENTVISE FORDELING I UNDERSØGELSESOMRÅDE D.

Substrattype

Primære
verifikationer

Sekundære
verifikationer

Verificeret
dybde

Dybde

Km2

%

1a
1b

7
2

1
1

35-84
24-43

60-98
25-89

6,7
2,3

59
20

2
3

5
2

1
1

25-83
37-39

25-77
22-63

1,8
0,6

15
6

4

3

0

21-30

22-36

0,04

<0,5
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FIGUR 5.5-6. SIDESCAN-BILLEDE AF SUBSTRATTYPE 1A. DER SES EN HOMOGEN BLØD BUND.
EKSEMPLET ER FRA DEN CENTRALE DEL AF OMRÅDE D BELIGGENDE I DYBRENDEN PÅ CA. 83 METERS
DYBDE OG TILSVARER VERIFIKATIONSPOSITION NSTDP09.

FIGUR 5.5-7. SIDESCAN-BILLEDE AF SUBSTRATTYPE 2. DER SES EN SANDET B8UNDTYPE MED ENKELTE
SPREDTE STEN. EKSEMPLET ER FRA DEN SYDVESTLIGE DEL AF OMRÅDE D BELIGGENDE PÅ CA. 26
METER VAND OG TILSVARER VERIFIKATIONSPOSITION NSTDP19.
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FIGUR 5.5-8. SIDESCAN-BILLEDE AF SUBSTRATTYPE 3. DER SES EN BESTRØNINGSBUND MED STEDVIST
HØJ STENDÆKNINGSGRAD.LOKALT ER DER TENDENS TIL STENREVSFOREKOMSTER. EKSEMPLET ER
FRA DEN ØSTLIGE DEL AF OMRÅDE D BELIGGENDE PÅ CA. 26 METER VAND OG TILSVARER
VERIFIKATIONSPOSITION NSTDP12.

FIGUR 5.5-9. SIDESCAN-BILLEDE AF SUBSTRATTYPE 4. DER SES ET MARKANT AFLANGT STENREV
OMGIVET AF EN SANDET OG STENET BUND. EKSEMPLET ER FRA DEN NORDØSTLIGE DEL AF OMRÅDE
D BELIGGENDE PÅ CA. 30 METER VAND OG TILSVARER VERIFIKATIONSPOSITION NSTDP05.

5.5.5

Andre observationer (Vrag, trawl m.m.)

Der er ikke identificeret nævneværdige spor efter trawling i område D. I dyb renden er der kun
fundet meget få mindre trawlspor på substrattype 1a. Disse observationer er dog meget usikre og
kan også være ”støj”. I den nordøstlige del af område D er der identificeret en række lyse striber på
havbunden, som kan være gamle sedimentfyldte trawlspor (Figur 5.5-10). Da den dybe rende i
område D er præget af trawling (Orbicon 2015b), må det antages, at trawlsporene ”udviskes” på
havbunden f.eks. på grund, at bunden er meget blød eller at, der forekommer lokale dynamiske
forhold i området.
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På sidescanmosaikken er der observeret to forskellige objekter som vurderes til at være vrag (Figur
5.5-10). Lokaliteterne blev verificeret ved target NSTD01 og NSTD18. Ved førnævnte blev
identificeret et stort objekt, som formodes at være et vrag eller en stor sten. Dette kan dog ikke
afgøres ud fra nærværende undersøgelse. Objektet ved sidstnævnte lokalitet kunne ikke
identificeres. I følge Kulturstyrelsens database ”Fund og fortidsminder” findes der ingen
fortidsminder i område D. Der er i så fald tale om et ukendte vrag.

FIGUR 5.5-10. SIDESCAN-BILLEDE AF MARKANTE STRIBER OVEN PÅ EN SUBSTRATTYPE 1B BUND, SOM
FORMODENTLIG ER GAMLE TRAWLSPOR. EKSEMPLET ER FRA DEN NORDØSTLIGE DEL AF OMRÅDE D
BELIGGENDE PÅ CA. 25 METERS DYBDE LIDT NORD FOR VERIFIKATIONSSPOSITION NSTDP04.

FIGUR 5.5-11. SIDESCAN-BILLEDE AF OBJEKT OVEN PÅ SUBSTRATTYPE 1B. DER SES ET UKENDT
AFLANGT OBJEKT OVEN PÅ EN SANDET HOMOGEN BUNDTYPE (SUBSTRATTYPE 1B). EKSEMPLET ER
FRA DEN SYDVESTLIGE DEL AF OMRÅDE D BELIGGENDE PÅ CA. 51 METER VAND OG TILSVARER
VERIFIKATIONSPOSITION NSTDP18.
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FIGUR 5.5-12. ANDRE OBSERVATIONER I OMRÅDE D. FOR STORT FORMAT SE BILAG A7.

5.5.6

Biologiske forhold i relation til substrattyper

I område D er der gennemført i alt 19 verifikationer med fotopedo. Den samlede længde af
transekterne er 1715 meter. Længden af det enkelte transekt varierede mellem 24 og 156 m, med en
gennemsnitlig længde på ca. 90 m. Der er i alt optaget 2 timer og 41 minutter fra bunden i område
D.
Ved fire af transekter er der verificeret 2 bundtype hvorfor der arbejdes med primære og sekundære
registreringer for område D.
TABEL 5.5-2. OVERSIGT OVER ANTAL BIOLOGISKE VERIFIKATIONER I OMRÅDE D.

Substrattype

Primære
verifikationer

Sekundære
verifikationer

%

1
1
1

35
13
26

3
4

7
2
5
2
3

1
0

13
13

Total

19

4

100

1A
1B
2

Der er i område D fortaget biologiske registreringer på alle substrattyper (se Tabel 5.5-2).

Flora og fauna knyttet til substrattype 1a:
Ved 8 af de 23 verifikationer bestod substratet af blød siltet/mudderbund, hvor silt/mudder alene
udgjorde ca. 50-80 % af substratet. Det resterende del udgjordes af sand og få sten. Der blev ikke
observeret nogen flora på substrattypen 1a, mens epifaunaen dækkede 2-80 % af bunden.
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Af invertebrater blev der på substrattype 1a bunde observeret: Bryozoa: arter af mosdyr (såsom
smalt bladmosdyr (Securiflustra securifrons) Cnidaria: arter af hydroider (såsom pindsvinepolyp
(Hydractinea echinata) samt sildebenspolypper (Haliciidae sp.) og fjerpolypper (Plumulariidae
sp.)), rød søfjer (Pennatula phosphorea) Crustacea: eremitkrebs (Pagurus bernhardus), områder
med rør af haploops (Haploops tubicola og Haploops tenuis), jomfruhummer og huller efter
jomfruhummer (Nephrops norvegicus), norsk lyskrebs (Meganyctiphanes norvegica), reje
(rejekonge (Pandalus montagui) eller grønlandsreje (Pandalus borealis) Echinodermata: alm.
søstjerne (Asterias rubens), kamstjerne (Astropecten irregularis), Luida (Luida sarsi), pigget
søstjerne (Marthasterias glacialis), arter af slangestjerner (såsom fin mudderslangestjerne
(Amphiura filiformis) og alm. slangestjerne (Ophiura albida)), langpigget søpindsvin (Echinus
acutus) Mollusca: tårnsnegle (cf. Turitella communis), spor (sifoner) af infaunale muslinger,
kammusling (Pectinidae sp.), hestemuslinger (Modiolus modiolus), tiarmet blæksprutte (cf.
Sepietta oweniana), Polychaeta: enkeltvise rør/tentakelkroner af trekantorm (Spirobranchus
triqueter) samt havbørsteormene Spiochaetopterus typicus, Chaetopterus norvegicus, og
Terebellidae sp. , samt områder med tætte rør af mindre havbørsteorme der lever i bløde bunde,
såsom Polydora ciliata, Pygospio elegans, Sabella penicillus Porifera: kolonier af dyriske svampe
(såsom figensvamp (Suberites ficus)) samt kolonier af havsvampe (indet.).
Af observerede fisk blev der på substrattype 1a primært observeret fladfisk, med ising (Limanda
limanda) som hyppigst forekommende art. Der blev også observeret uidentificerede og juvenile
fladfisk (indet.), skrubbe (Platichtys flesus), kutlinger (Gobiidae spp.), fjæsing (Trachinus draco),
torsk (Gadus morhua), torskefisk cf. hvilling (Merlangius merlangus), rødspætte (Pleuronectes
platessa) samt en uidentificeret art ålekvabbefamilien (Zoarcidae sp.). Desuden blev der observeret
slimål (Myxine glutinosa), der dog ikke tilhører fiskene (Pisces).

FIGUR 5.5-13. HAPLOOPS VED VERIFIKATIONSPOSITION NSTDP07.

Flora og fauna knyttet til substrattype 1b:
Ved 3 af de 23 verifikationer bestod substratet primært af sand som alene udgjorde ca. 70-90 %,
mens den resterende del udgjordes af mudder/silt, tomme skaller og få spredte sten.
Der blev i forbindelse med skalrester og mindre sten observeret røde kalkskorper (Lithothamnia
indet.), bugtet ribbeblad (Phycodrys rubens) og sukkertang (Saccharina latissima) med lave
substratspecifikke dækningsgrader på op til 5 %. Epifaunaen dækkede 3-5 % af bunden.
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Af invertebrater blev der på substrattype 1b observeret: Bryozoa: arter af mosdyr (cf. Smalt
bladmosdyr (Securiflustra securifrons), spiralmosdyr (Bugula plumosa), netmosdyr (Reteporella
beaniana)), Chordata: søpung (Ascidiacea indet.) Cnidaria: arter af polypdyr (såsom
pindsvinepolyp (Hydractinea echinata) samt sildebenspolypper (Haliciidae sp.) og fjerpolypper
(Plumulariidae sp.)), Crustacea: eremitkrebs(Pagurus bernhardus), områder med rør af haploops
(Haploops tubicola og Haploops tenuis), Echinodermata: alm. søstjerne (Asterias rubens),
pigget søstjerne (Marthasterias glacialis), skør slangestjerne (Ophiothrix fragilis), sort
slangestjerne (Ophiocomina nigra) Mollusca: tårnsnegle (cf. Turitella communis), Polychaeta:
områder med rør fra børsteormen lanice (Lanice conchilega) og hobe fra sandorm (Arenicola
marina) samt enkeltstående højere rør af cf. spiochaetopterus og en enkelt børsteorm cf. grøn
nereis (Alitta virens) Porifera: kolonier af dyriske svampe (cf. Geodia sp.).

FIGUR 5.5-14. ORMERØR VED VERIFIKATIONSPOSITION NSTDP04.

FIGUR 5.5-15. KAMSTJERNE OG SØTAND VED VERIFIKATIONSPOSITION NSTDP13.
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Der blev observeret en del fisk, med grå knurhane (Eutrigla gurnardus) som hyppigst
forekommende, men også fjæsing (Trachinus draco), torsk (Gobiidae sp.), torskefisk (cf. hvilling)
og ising (Limanda limanda).

FIGUR 5.5-16. TORSK VED VERIFIKATIONSPOSITION NSTDP10.

Flora og fauna knyttet til substrattype 2:
Ved 6 af de 23 verifikationer bestod substratet primært af sand, som udgjorde ca. 18-80 % af
substratet, mend den resterende del udgjordes af mudder/silt samt spredte store og små sten.
Af flora blev der på stenene på substrattype 2 bunde observeret røde kalkskorper (Lithothamnia
indet.) med substratspecifikke dækningsgrader på 10-20 % mens epifaunaen dækkede 5-60 % af
bunden.
Af invertebrater blev der på substrattype 2 bunde observeret: Bryozoa: arter af mosdyr (cf. smalt
bladmosdyr) Chordata: søpung (indet.) Cnidaria: arter af polypdyr (såsom pindsvinepolyp
(Hydractinea echinata) samt sildebenspolypper (Haliciidae sp.) og fjerpolypper (Plumulariidae
sp.)), søanemone indet. (Hexacorallia sp.), bægerkoral (Carypphyllia smithii), rød søfjer
(Pennatula phosphorea), søstrå (Virgularia sp.), dødningehåndkoral (Alcyonium digitatum),
Crustacea: stor rur (Balanus balanus), eremitkrebs (Pagurus bernhardus), sandkrabbe (Hyas
araneus), områder med rør af haploops (Haploops tubicola og Haploops tenuis), taskekrabbe
(Cancer pagurus), norsk lyskrebs (Meganyctiphanes norvegica), reje (rejekonge (Pandalus
montagui) eller grønlandsreje (Pandalus borealis), Echinodermata: alm. søstjerne (Asterias
rubens), kamstjerne (Astropecten irregularis), pigget søstjerne (Marthasterias glacialis), alm.
slangestjerne (Ophiura albida), sort slangestjerne (Ophiocomina nigra), skør slangestjerne
(Ophiothrix fragilis), søpølse (cf. kantet søpølse (Penningia hyndmani)), Mollusca: tårnsnegle (cf.
Turitella communis),, spor (sifoner) af infaunale muslinger (indet.), kammusling (Pectinidae sp.),
søtand (Scaphopoda sp.) Polychaeta: kalkrør fra trekantorm (Spirobranchus triqueter), samt
børsteormerør fra forskellige arter såsom lanice (Lanice conchilega), Spiochaetopterus typicus,
Chaetopterus norvegicus, Porifera: kolonier af dyriske svampe, bl.a. cf. papilsvamp (Polymastia
mammillaris).

Kortlægning af blødbundsområder i Kattegat

125

FIGUR 5.5-17. HYDROIDER, SØFJER, DØDNINGEHÅNDKORALLER, SORT SLANGESTJERNE OG RØDE
KALKSKORPER VED VERIFIKATIONSPOSITION NSTDP03.

FIGUR 5.5-18. KAMMUSLING VED VERIFIKATIONSPOSITION NSTDP11.

Af fisk blev der i forbindelse med substrattype 2 observeret: alm. tunge (Solea solea), torsk
(Gobiidae sp.), ising (Limanda limanda), fjæsing (Trachinus draco), kutlinger (cf, sandkutling
(Pomatoschistus minutus), grå knurhane (Eutrigla gurnardus).
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FIGUR 5.5-19. TORSK, SORT SLANGESTJERNE, HYDROIDER, DØDNINGEHÅNDKORAL OG RØDE
KALKSKORPER VED VERIFIKATIONSPOSITION NSTDP03.

FIGUR 5.5-20. GRÅ KNURHANE OG STOR RUR PÅ STEN NEDE TIL HØJRE VED VERIFIKATIONSPOSITION
NSTDP05.
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FIGUR 5.5-21. TORSK VED VERIFIKATIONSPOSITION NSTDP06.

Flora og fauna knyttet til substrattype 3:
Ved 3 af de 23 verifikationer bestod substratet primært af mudder/silt (5-60 % af substratet), samt
sand, grus og mindre og større sten med varierende dækning.
Af flora blev der på stenene ved to af verifikationerne observeret røde kalkskorper (Lithothamnia
indet.) med substratspecifikke dækningsgrader på 20 %. Epifaunaen dækkede 10-15 % af bunden.
Af invertebrater blev der på substrattype 3 bunde observeret: Bryozoa: mange arter (såsom
omklamrende lædermosdyr (Alcyonidium parasiticum), opret lædermosdyr (A. diaphanum) og
smalt bladmosdyr) Chordata: søpung (indet). Cnidaria: mange arter af hydroider (såsom
pindsvinepolyp, sildebenspolypper, fjerpolypper og spiralpolyp (Hydrallmania sp.)),
dødningehåndkoral (Alcyonium digitatum), rød søfjer (Pennatula phosphorea), søanemone
(indet.) Crustacea: stor rur (Balanus balanus), taskekrabbe (Cancer pagurus), Echinodermata:
skør slangestjerne (Ophiothrix fragilis), alm. slangestjerne (Ophiura albida), sort slangestjerne
(Ophiocomina nigra), hulseslangestjerne (Ophiopholis aculeata), alm. søstjerne (Asterias rubens),
pigget søstjerne (Marthasterias glacialis), søsol (cf. ru søsol (Solaster endeca)) Mollusca:
kammusling (Pectinidae sp.), hestemusling (Modiolus modiolus), tårnsnegle (cf. Turitella
communis), tiarmet blæksprutte (cf. Sepietta oweniana), Polychaeta: trekantorm (Spirobranchus
triqueter), børsteormerør (indet.). Porifera: kolonier af dyriske svampe (såsom figensvamp
(Suberites ficus)).
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FIGUR 5.5-22. PIGGET SØSTJERNE VED VERIFIKATIONSPOSITION NSTDP02.

FIGUR 5.5-23. TIARMET BLÆKSPRUTTE (CENTRALT ØVERST I BILLEDE) VED VERIFIKATIONSPOSITION
NSTDP02.
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FIGUR 5.5-24. BÆGERKORAL, POLYPDYR, DØDNINGEHÅNDKORAL OG RØDE KALKSKORPER VED
VERIFIKATIONSPOSITION NSTDP02.

Af fisk blev der i forbindelse med substrattype 3 observeret: skægtorsk (Trisopterus luscus), fjæsing
(Trachinus draco), juvenil torskefisk (cf. hvilling (Merlangius merlangus)), ising (Limanda
limanda), og fladfisk (indet.).

FIGUR 5.5-25. FJÆSING VED VERIFIKATIONSPOSITION NSTDP02.

Flora og fauna knyttet til substrattype 4:
Ved 3 af de 23 verifikationer bestod substratet primært af større sten (70-90%). Den resterende del
af bunden udgjordes af mindre sten, mudder/silt, sand og grus.
Af flora blev der på stenene observeret røde kalkskorper (Lithothamnia indet.), bugtet ribbeblad,
sukkertang (Saccharina latissima) og buskformede rødalger (såsom Ceramium sp. og Polysiphonia
sp.) med substratspecifikke dækningsgrader på 3-10 %. Epifaunaen dækkede 5-20 % af bunden.
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Af invertebrater blev der på substrattype 4 bunde observeret: Bryozoa: smalt bladmosdyr
(Securiflustra securifrons), Chordata: søpung (indet.), Cnidaria: mange arter af polypdyr
(såsom pindsvinepolyp (Hydractinea echinata), sildebenspolypper (Haliciidae sp.), fjerpolypper
(Plumulariidae sp.) og spiralpolyp (Hydrallmania sp.)), dødningehåndkoral (Alcyonium
digitatum), bægerkoral (Caryophyllia smithii), Crustacea: taskekrabbe (Cancer pagurus),
pungreje (indet., Mysidacea sp.) Echinodermata: alm. søstjerne(Asterias rubens), pigget
søstjerne (Marthasterias glacialis), Mollusca: kammusling (Pectinidae sp.), Polychaeta:
trekantorm(Spirobranchus triqueter), Porifera: kolonier af havsvampe (indet.).

FIGUR 5.5-26. STORE STEN MED MANGE DØDNINGHÅNDKORAL OG RØDE KALKSKORPER VED
VERIFIKATIONSPOSITION NSTDP12.

FIGUR 5.5-27. TASKEKRABBE VED VERIFIKATIONSPOSITION NSTDP12.

Af fisk blev der i forbindelse med substrattype 4 observeret: Havkarusse (Ctenolabrus rupestris),
torsk (Gobiidae sp.) og sortvels (Raniceps raninus).
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5.5.7

Naturtyper i relation til substrattyper

Under den videre behandling af data af de indsamlede fotopedo-data er der for hvert videotransekt
foretaget numerisk optælling af de for opgaven epifaunale fokusarter samt observerede fiskearter og
jomfruhummere. For søfjer og søstrå er der ”kun” talt optil 100 for hver verifikation. I Tabel 5.5-3
ses det samlede antal registreringer for samtlige observationer fordelt på substrattyper.

TABEL 5.5-3. OPTALTE EPIFAUNALE FOKUSARTER SAMT OBSERVEREDE FISK OG JOMFRUHUMMER

Fokusarter, fisk og jomfruhummer

1a

1b

2

Haploops-områder
Havsvampesamfund

3
1

1

1

Hestemuslinger
Jomfruhummer

1
93

100

201
5

35

Alm. fjæsing
Alm. Tunge

1

3
4

3
1

1

Fladfisk (indet.)
Grå knurhane

4

1
5

1
1

1

Søfjer
Søstrå

Havkarusse
Ising

13

Kutlinger
kvabbefisk

3
3

Rødspætte
Skægtorsk

1

Skrubbe
Slimål

1
1

3

4

1
7

6

1

1

1

Sortvels
Torsk

1

Torske fisk

1

1
1

2
2

1

1

Da der jf. Tabel 5.5-2 er foretaget et ulige antal observationer på de forskellige substrater er data i
Figur 5.5-28 divideret ud med antallet af observationer, og der er for hver art vist, hvor stor en
procentdel af de samlede observationer, der er foretaget på de forskellige substrattyper.
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FIGUR 5.5-28. TILPASSET PROCENTVIS FORDELING AF OBSERVATIONER AF UNDERSØGTE
FOKUSARTER OG FISK I FORHOLD TIL SUBSTRATTYPE.

Ud over fokusarter er der observeret en række, som må anses for at være indikatorarter for
havbunden (dybde, salinitet, strøm, substrattype). Disse er blevet sammenlignet på tværs af
substrattyper. Ved videogennemgangen er arterne registreret som tilstede eller ej.
I henholdsvis Figur 5.5-29 og Figur 5.5-30 ses registreringer for indikatorarter. Registreringerne er
tilpasset til, hvor mange observationer på den pågældende substrattype data bygger, således at tallet
”1” svarer til, at arter er tilstede på samtlige observationer af substrattypen. Blandt de arter, der er
observeret, ses der en stor lighed mellem den relative hyppighed for substrattype 2 og 3 (Figur
5.5-30), mens de biologiske observationer på de øvrige substrattyper er mere forskellige (Figur
5.5-29). På baggrund af det store sammenflad i indikatorarter knyttet til substrattype 2 og 3 (Figur
5.5-30) er de samtolket til en naturtype, mens de øvrige substrattyper holdes adskilt i hver sin
naurtype (Figur 5.5-31).
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FIGUR 5.5-29. TILPASSET REGISTRERING AF UDVALGTE ARTER, SOM ER TILSTEDE, VIST FOR
SUBSTRATTYPE 1A, 1B OG4.

FIGUR 5.5-30. TILPASSET REGISTRERING AF UDVALGTE ARTER, SOM ER TILSTEDE, VIST FOR
SUBSTRATTYPE 2 OG 3.
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FIGUR 5.5-31. NATURTYPEKORT FOR OMRÅDE D. FOR STORT FORMAT SE BILAG A8.

Ved videogennemgangen er eventuelle observationer af huller i bunden efter jomfruhummer samt
områder med haploopsrør registreret. Jomfruhummere lever i komplicerede gangsystemer i
bunden med flere ind og udgange. Antallet af jomfruhummerhuller er derfor ikke talt, men vurderet
ud fra om huller, synlige på overfladen er: ikke til stede, til stede, hyppige, eller dominerende.
Samme kategorisering er anvendt til at vurdere haploops-områder. I område D blev der observeret
jomfruhummerhuller på 4 ud af de 8 verifikationer på substrattype 1a. På 3 af de 4 verifikationer
blev jomfruhummerhuler registreret som værende tilstede (NSTDP01, NSTDP09, NSTDP10), mens
jomfruhummerhuller blev registreret som hyppig ved en verifikation (NSTDP18). På de øvrige
substrattyper blev der ikke observeret jomfruhummerhuller. Haploops-områder blev verificeret på
5 transekter i område D hvoraf 3 var på substrattype 1a bunde, en enkelt på substrattype 1b bunde
og en enkelt på substrattype 2 bunde. To af de tre verificeringerne på type 1 a bunde blev
kategoriseret som dominerende (NSTDP07, NSTDP14) mens en blev kategoriseret som hyppig
(NSTDP01). Den ene verifikation som der var på substrattype 1b blev kategoriseret som til sted
(NSTDP04), mens verificeringen på substrattype 2 blev kategoriseret som dominerende
(NSTDP08).

5.5.8

Betydningsfulde artsregistreringer på den bløde bund

I område D er der tidlegere blevet observeret forekomster af haploops-områder (Haploops tubicola
og Haploops tenuis) og rød søfjer (Pennatula phosphorea) (NST, 2015).
Ved nærværende undersøgelse blev der verificeret havsvampe-samfund (indet.), hestemuslinger
(Modiolus modiolus) (Figur 5.5-32), rød søfjer (Figur 5.5-36), søstrå (Virgularia sp.), haploopsområder (Figur 5.5-13, Figur 5.5-33 og Figur 5.5-34) samt huller efter jomfruhummere (Nephrops
norvegicus) (Figur 5.5-35). Egentlige havsvampesamfund blev observeret på substrattype 1a.
Fordelingen af blødbundsarter af interesser kan ses på Figur 5.5-37.
Fiskefokusarter observeret inden for område D er præsenteret i rapporten Orbicon 2015b.
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FIGUR 5.5-32. HESTEMUSLING NEDERST TIL VENSTRE VED VERIFIKATIONPOSITION NSTDP02.

FIGUR 5.5-33. HAPLOOPS VED VERIFIKATIONPOSITION NSTDP07.
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FIGUR 5.5-34. HAPLOOPS VED VERIFIKATIONPOSITION NSTDP14.

FIGUR 5.5-35. JOMFRUHUMMERHULLER VED VERIFIKATIONPOSITION NSTDP09.
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FIGUR 5.5-36. MANGE SØFJER VED VERIFIKATIONPOSITION NSTDP13.

FIGUR 5.5-37. FOKUSARTER I OMRÅDE D. FOR STORT FORMAT SE BILAG A9.
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5.6

Undersøgelsesområde E

Undersøgelsesområde E ligger øst for Djursland langs grænsen mellem den danske og svenske EEZ.
Området er på 76 km2 og hjørnekoordinaterne kan ses i Tabel 1.2-1. Natura 2000-området Store
Middelgrund (N193) ligger inden for område E. Der ligger ingen klappladser eller råstofområder i
nærheden mens området har overlap med et forundersøgelsesområde til havvindmøller, som udgør
69% fa område E (Figur 5.6-1).

FIGUR 5.6-1. OVERSIGTSKORT MED OMRÅDEAFGRÆNSNING AF UNDERSØGELSESOMRÅDE D.
FORTIDSMINDER OG AREALANVENDELSESOMRÅDER SÅSOM RÅSTOFOMRÅDER OG KLAPPLADSER ER
PLOTTET PÅ OVERSIGTSKORTET. FOR STORT FORMAT SE BILAG A2.
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5.6.1

Databaggrund

Arkivdata
Den nordøstlige del af område E er omfattet af Natura 2000-området ”Store Middelgrund”, som
tilbage i 2011 er blevet kortlagt i høj detaljeringsgrad med fulddækkende akustiske data og over 10
ROV verifikationer. Det betyder, at der fra denne kortlægning foreligger en substrattypekortlægning
med høj konfidens. Af samme årsag er Natura 2000-området ikke blevet kortlagt i nærværende
undersøgelse og resultatet fra 2011 kortlægningen vil sammenstilles med tolkningen af de nye
tilvejebragte akustiske data.
For den resterende del af område E foreligger kun sporadiske ældre akustisk data fra 80’erne, som
bevirker en lav konfidens. Vest for Natura 2000-området forefindes en række overfladeprøver, som
integreres i tolkningen af overfladesedimentets beskaffenhed.
Arkivdata belyser, at Store Middelgrund fremstår som en glacial knold midt i Kattegat, der består af
stenet moræneler. De glaciale områder fremtræder som substrattype 3 og 4, samt mindre områder
med substrattype 2. På den sydlige flanke af den glaciale knold forekommer et akkumulationsflak
bestående af marine kystdannelser. Baseret på eksisterende prøvedata antydes sandede og stenede
forhold vest for Natura 2000-området. Ifølge GEUS’ sedimentkort (Figur 3.1-2) er
overfladesedimentet i de dybere områder i den sydlige del af område E præget af dyndet bund.
I området har Miljøcenter Roskilde tidligere observeret en forekomst af hestemuslinger og 3 lige
uden for området (NST 2015). Der foregår på nuværende tidspunkt fiskeri med bundslæbende
redskaber i området, primært efter jomfruhummer (NST, 2015).

FIGUR 5.6-2. ARKIVDATA ANVENDT VED NÆRVÆRENDE UNDERSØGELSE I OMRÅDE E. FOR STORT
FORMAT SE BILAG A3.
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Data indsamlet data ved nærværende undersøgelse
Ved nærværende undersøgelse er det overordnede sejlede grid orienteret N-S med en
sejllinjeafstand på 300 meter. Der er i alt indsamlet ca. 200 km side scan sonar data i område E,
som tilsammen giver en fulddækkende mosaik. Der er indsamlet en enkelt fotopedo videooptagelse
langs en strækning på 75 meter m med en varighed på 1,5 minutter (FPTE1, jf. Figur 5.6-3).
Fotopedo-optagelsen er blandt andet anvendt til verificering af substratet. Der er udført 39
fotopedoverifikationer i området, som er geografisk jævnt fordelt henover området.
Verifikationerne er særligt udpeget så de bedst muligt præsenterer de lokale variationer i dybde og
substrat. Logbog for fotopedo verifikationerne ses i bilag B. Undersøgelseslinjer, fotopedolinjer og
positioner for fotopedoverifikationer kan ses på Figur 5.6-3 og i stort format i bilag A4.

FIGUR 5.6-3. UNDERSØGELSESLINJER, FOTOPEDOVERIFIKATIONER OG FOTOPEDOLINJER INDSAMLET
VED NÆRVÆRENDE UNDERSØGELSE. FOR STORT FORMAT SE BILAG A4.

5.6.2

Natura 2000

Hele Natura 2000-område 193 Store Middelgrund ligger inden for område E og udgør 28% af
området. Området er alene udpeget som EF-habitatområde (H169). Naturtyperne 1110, sandbanker
med vedvarende lavvandet dække af havvand og 1170, rev, er de eneste to beskyttelseskategorier
som er i området. Naturtypen 1110, sandbanker med vedvarende lavvandet dække af havvand
ligger i tre separate områder på tilsammen 378 ha. Naturtypen 1170, rev, udgør et forholdsvis lille
areal på 156 ha. Toppen af Store Middelgrund og stenbanker på dybt vand er dækket af en frodig
algevegetation set i forhold til den aktuelle dybde (Naturstyrelsen, 2014b).

5.6.3

Dybdekort

Dybdekortet er konstrueret ud fra sammenstillingen af dybdemålingerne fra nærværende
undersøgelse samt kortlægningen fra 2011 foretaget i Natura-2000 området Store Middelgrund.
Sammenstillingen af disse dataset har fremskaffet nedenstående samlede dybdemodel for Område
E (Figur 5.6-4). Vanddybden i området varierer mellem 9 – 35 meter. Overordnet findes de laveste
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vanddybder <20 meter i den nordøstlige del af område E henover Store Middelgrund. Generelt er
de bathymetriske forhold omkring Store Middelgrund meget irregulære med spredte mindre
knolde, der når dybder under 10-12 meter. De største vanddybder forekommer i den syd- og vestlige
del af område E, hvor dybden typisk ligger over 30 meter. Overordnet stiger vanddybden relativt
jævnt i vestlig og sydligt retning væk fra Store Middelgrund. I et enkelt område lige syd for Store
Middelgrund findes lokalt vanddybder over 35 meter. Den sydlige del gennemskæres af en N-S
orienteret ryg med vanddybder lavere end 30 meter.

FIGUR 5.6-4. DYBDEKORT FOR OMRÅDE E. FOR STORT FORMAT SE BILAG A5.

5.6.4

Substrattyper

Ved kortlægningen i 2011 blev det verificeret, at Store Middelgrund fremstår som en glacial knold,
der i høj grad består af stenet moræneler. De glaciale områder fremtræder som meget stenede
områder (substrattype 3 + 4) med stedvise glaciale rygge samt med indslag af områder med mindre
stendækning (substrattype 2). Den sydlige del af Store Middelgrund består af et udbredt sand
akkumulationsflak, som gør, at overfladesedimentet er klassificeret som substrattype 1b.
Tolkningen af de nye tilvejebragte data ved nærværende undersøgelse viser, at de stenede områder
(substrattype 3 +4), som er udbredt oven på Store Middelgrund, ligeledes er udbredt syd og vest for
grunden. Således dominerer substrattype 2 – 4 hele den nordlige del af område E. De stenede
substrater dominerer typisk havbunden på dybder mindre end 28-30 meter. De stenede bundtyper
(substrattype 2, 3 og 4) (Figur 5.6-7) (Figur 5.6-8) (Figur 5.6-9) dækker henholdsvis 18%, 20% og
17% af havbunden i område E.
Den nordvestlige del af område E er præget af siltede og dyndede overfladesedimenter (substrattype
1a) (Figur 5.6-5), hvilket stemmer overens med en større vanddybde i dette område. Den
nordvestlige del er ligeledes karakteristeret ved områder med spredte sten (substrattype 2) oven på
en blød bund. Den sydlige del af område E er domineret af blød bund klassificeret ved substrattype
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1a (Figur 5.6-6), som også her typisk forekommer på dybder større end 30 meter. Et cirkulært
område tolket som substrattype 1b er beliggende syd for de stenede substrater, som er
sammenfaldende med lidt mindre dybder. I den sydøstlige del forekommer lokalt let stenede
forhold (substrattype 2). I område E dækker substrattype 1a og 1b henholdsvis 36% og 9% af
havbunden.
En række overfladeprøver 561116.-(6,7) og 561213.-(1,2,3,46,47) bekræfter tilstedeværelsen af
sandede overfladesedimenter i området sydvest for Store Middelgrund, hvor de stenede substrater
er dominerende. Overfladeprøve 561213.45 viser blotning af moræneler på havbunden syd for
grunden. Positioner for overfladeprøverne ses på Figur 5.6-2.
Langs fotopedotransektet FPTE1 er substrattforholdene verificeret. Sejlretningen under
videooptagelsen er fra syd mod nord. Videoen starter på en blød bund med spredte større og
mindre sten (substrattype 2). Lokalt optræder områder med større stendækning (substrattype 3-4).
I den nordlige del af transektet forekommer en homogen subtstrattype 1a bund. Langs transektet
ligger dybden jævnt omkring 28-29 meter.

FIGUR 5.6-5. SUBSTRATTYPEKORT FOR OMRÅDE E. DATA ANVENDT I DEN NORDØSTLIGE DEL ER FRA
ORBICON/GEUS 2011. FOR STORT FORMAT SE BILAG A6.
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FIGUR 5.6-6. SIDESCAN-BILLEDE AF SUBSTRATTYPE 1A. DER SES TYDELIGE TRAWLSPOR. EKSEMPLET
ER FRA DEN SYDLIGE DEL AF OMRÅDE E BELIGGENDE PÅ CA. 30 METER VAND OG TILSVARER
VERIFIKATIONSPOSITION NSTEP30.

FIGUR 5.6-7. SIDESCAN-BILLEDE AF SUBSTRATTYPE 2. DER SES EN SANDET BUNDTYPE MED SPREDTE
PARTIER AF STEN. EKSEMPLET ER FRA DEN SYDVESTLIGE DEL AF OMRÅDE E BELIGGENDE PÅ CA. 31
METER VAND OG TILSVARER VERIFIKATIONSPOSITION NSTEP03.
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FIGUR 5.6-8. SIDESCAN-BILLEDE AF SUBSTRATTYPE 3. DER SES EN TÆT STENBETRØNING MED
ENKELTE MEGET STORE STEN. EKSEMPLET ER FRA DEN NORDØSTLIGE DEL AF OMRÅDE E
BELIGGENDE PÅ CA. 22 METER VAND OG TILSVARER VERIFIKATIONSPOSITION NSTEP29.

FIGUR 5.6-9. SIDESCAN-BILLEDE AF SUBSTRATTYPE 4. DER SES ET AFLANGT STENREV MED RELIEF.
STENREVET ER OMGIVET AF SUBSTRATTYPE 2 + 3. TEKSEMPLET ER FRA DEN CENTRALE DEL AF
OMRÅDE E BELIGGENDE PÅ CA. 27 METER VAND OG TILSVARER VERIFIKATIONSPOSITION NSTEP18.
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Under en del af transekterne er der observeret mere end én substrattype, hvorfor der er arbejdet
med primære og sekundære registreringer i Tabel 5.6-1.
TABEL 5.6-1. FORDELINGEN AF UDFØRTE VERIFIKATIONER PÅ SUBSTRATTYPER, VERIFICERET DYBDE,
DYBDEN UDFRA DYBDEMODELLEN, DEN AREALMÆSSIGE FORDELING AF SUBSTRATTYPER OG DEN
PROCENTVISE FORDELING I UNDERSØGELSESOMRÅDE E.

Substrattype

Primære
verifikationer

Sekundære
verifikationer

Verificeret
dybde

Dybde

Km2

%

1a
1b

16
2

2
3

28-33
23-28

26-35
12-30

26,9
6,7

36
9

2
3

10
3

5
0

25-32
22-26

16-33
10-31

14,0
15,3

18
20

4

8

0

12-29

9-30

12,8

17

5.6.5

Andre observationer (Vrag, trawl m.m.)

Der er observeret trawlspor i den sydlige del af område E, som primært er sammenfaldende med
substrattype 1a (Figur 5.6-6). Trawlspor er dog også identificeret oven på substrattype 1b bund.
På sidescanmosaikken er der identificeret 3 vrag. Eksistensen af disse vrag vil verificeres gennem
den visuelle verifikation i punkterne NSTFP (14, 15 og 23) (Figur 5.6-10). De 2 nordlige
vragpositioner er ikke kendte vrag, og er ikke en del af vragdatabasen jf. ”Fund og fortidsminder”.
Den sydlige vragposition er markeret på søkortet og er dermed et kendt vrag.
Et ukendt menneskeskabt objekt er udpeget i verifikationspunkt 21.

FIGUR 5.6-10. SIDESCAN-BILLEDE AF VRAG BELIGGENDE I DEN NORDLIGE DEL AF OMRÅDE E
BELIGGENDE PÅ CA. 27 METER VAND OG TILSVARER OMRÅDET NORD FOR VERIFIKATIONPOSITION
NSTEP10. VRAGET LIGGER PÅ EN SUBSTRATTYPE 2.
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FIGUR 5.6-11. MULIGT OBJEKT. SIDESCAN-BILLEDE AF UKENDT OBJEKT. DET MULIGE
MENNESKESKABTE OBJEKT LIGGER OVEN PÅ EN SUBSTRATTYPE 2 OG 3 BUND OG ER BELIGGENDE I
DNE VESTLIGE DEL AF OMRÅDE E PÅ CA. 29 METER VAND OG TILSVARER VERIFIKATIONSPOSITION
NSTEP21.

FIGUR 5.6-12. ANDRE OBSERVATIONER I OMRÅDE E. FOR STORT FORMAT SE BILAG A7.
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5.6.6

Biologiske forhold i relation til substrattyper

I område E er der gennemført i alt 39 verifikationstransekter. Den samlede længde af transekterne
er 5050 meter. Længden af det enkelte transekt varierede mellem 16 m og 1113 m, med en
gennemsnitlig længde på ca. 129 m. Der er i alt optaget 4 time og 14 minutter fra bunden i område
E.
Under ti af transekterne er der observeret mere end én bundtype, hvorfor der er arbejdet med
primære og sekundære registreringer i Tabel 5.6-2.

TABEL 5.6-2. OVERSIGT OVER ANTAL BIOLOGISKE VERIFIKATIONER I OMRÅDE E.

Substrattype

Primære
verifikationer

Sekundære
verifikationer

Samlet

%

1a
1b

16
2

2
3

18
5

37
10

2
3

10
3

5
0

15
3

31
6

4
Total

8
39

0
10

8
49

16
100

Der er i område E fortaget biologiske registreringer på alle substrattyper (se Tabel 5.6-2).
Flora og fauna knyttet til substrattype 1a:
Ved 18 af de 49 verifikationer bestod substratet primært af blød siltet/mudderbund, hvor
silt/mudder alene udgjorde ca. 60-100 % af substratet. Den resterende del udgjordes af sand, lidt
mindre sten og få større sten. Flora havde en substratspecifikke dækningsgrader på 20-45% ved tre
verifikationer, primært røde kalkskorper (Lithothamnia indet.). Epifaunaen dækkede mellem 1-4 %
af bunden.
Af invertebrater blev der på substrattype 1a bunde observeret: Cnidaria: Rød søfjer (Pennatula
phosphorea), søstrå (Virgularia sp.) dødningehåndkoral (Alcyonium digitatum), søanemone
(indet.), arter af hydroider (såsom pindsvinepolyp (Hydractinea echinata) samt sildebenspolypper
(Haliciidae sp.) og fjerpolypper (Plumulariidae sp.)), Crustacea: eremitkrebs (Pagurus
bernhardus), taskekrabbe (Cancer pagurus), jomfruhummer og huller efter jomfruhummer
(Nephrops norvegicus), Echinodermata: kamstjerne (Astropecten irregularis), pigget søstjerne
(Marthasterias glacialis), alm. søstjerne (Asterias rubens), arter af slangestjerner (såsom, alm.
slangestjerne (Ophiura albida), sort slangestjerne (Ophiocomina nigra) og skør slangestjerne
(Ophiothrix fragilis)), pudestjerne (cf. knudret pudestjerne, Hippasteria phrygiana), søpindsvin (cf.
stort søpindsvin, (Echinus esculentus)), Mollusca: tårnsnegle (cf. Turitella communis),
kammusling (Pectinidae sp.), tiarmet blæksprutte (cf. Sepietta oweniana), Polychaeta: hobe fra
sandorm (Arenicola marina), ormerør af bl.a. trekantsorm (Spirobranchus triqueter) og rør fra
børsteormer (cf. lanice (Lanice conchilega).
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FIGUR 5.6-13. JOMFRUHUMMERHULE VED VERIFIKATIONSPOSITION NSTEP05.

Af fisk blev fladfisk (indet.) observeret hyppigst efterfulgt af kutlinger (cf, sandkutling
(Pomatoschistus minutus)). Der blev også observeret ising (Limanda limanda), alm. fjæsing
(Trachinus draco), torskefisk (Gobiidae sp.), sildefisk (Clupeidae indet.), grå knurhane (Eutrigla
gurnardus), alm. tunge (Solea solea), rødspætter (Pleuronectes platessa), torsk (Gobiidae sp.) og
pelagisk fisk (indet.).
Flora/fauna knyttet til substrattype 1b:
Ved 5 af de 49 verifikationer bestod substratet primært af sand, som udgjorde ca. 70% af substratet.
Den resterende del udgjordes af mudder/silt, grus samt mindre sten. Af flora blev der observeret
røde buske (cf. blodrødribbeblad (Delesseria sanguinea), bugtet ribbeblad (Phycodrys rubens)) og
røde kalkskorper (Lithothamnia indet.) med en substratspecifik dækningsgrad på 0-25%, mens
epifaunaen dækkede 1-4 % af bunden.
Af invertebrater blev der på substrattype 1b bunde observeret: Cnidaria: Rød søfjer (Pennatula
phosphorea), søstrå (Virgularia sp.), dødningehåndkoral (Alcyonium digitatum), arter af
hydroider (cf. pindsvinepolyp (Hydractinea echinata), sildebenspolypper (Haliciidae sp.) og
fjerpolypper (Plumulariidae sp.)), Crustacea: eremitkrebs (Pagurus bernhardus), huller efter
jomfruhummer (Nephrops norvegicus), Echinodermata: kamstjerne (Astropecten irregularis),
pigget søstjerne (Marthasterias glacialis), alm. søstjerne (Asterias rubens), sort slangestjerne
(Ophiocomina nigra), søpindsvin (cf. stort søpindsvin, (Echinus esculentus)), Mollusca:
kammusling (Pectinidae sp.), Polychaeta: hobe fra sandorm (Arenicola marina), ormerør (cf.
trekantsorm (Spirobranchus triqueter) og rør fra børsteormer (cf. lanice (Lanice conchilega)).
Af fisk blev fladfisk (indet.) observeret hyppigst efterfulgt alm. fjæsing (Trachinus draco), torske
(Gobiidae sp.), ising (Limanda limanda) og havkarusse (Ctenolabrus rupestris).
Flora/fauna knyttet til substrattype 2:
Ved 15 af de 49 verifikationer bestod substratet primært af silt/mudder, som udgjorde 0-84% af
substratet. Den resterende del udgjordes af sand, grus samt mindre sten og store sten. Af flora blev
der observeret røde buske (cf. blodrødribbeblad (Delesseria sanguinea), bugtet ribbeblad
(Phycodrys rubens)) og røde kalkskorper (Lithothamnia indet.) med en substratspecifik
dækningsgrad på 0-50%, mens epifaunaen dækkede 1-10 % af bunden.
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Af invertebrater blev der på substrattype 2 bunde observeret: Bryozoa: arter af mosdyr (cf. Smalt
bladmosdyr (Securiflustra securifrons), spiralmosdyr (Bugula plumosa), netmosdyr (Reteporella
beaniana), Cnidaria: Rød søfjer (Pennatula phosphorea), søstrå (Virgularia sp.),
dødningehåndkoral (Alcyonium digitatum), arter af hydroider (cf. pindsvinepolyp (Hydractinea
echinata), sildebenspolypper (Haliciidae sp.) og fjerpolypper (Plumulariidae sp.)), bægerkoral
(Caryophyllia smithii), søanemone (indet.), Crustacea: eremitkrebs (Pagurus bernhardus),
jomfruhummer og huller efter jomfruhummer (Nephrops norvegicus), taskekrabbe (Cancer
pagurus), Echinodermata: kamstjerne (Astropecten irregularis), søsol (cf. ru søsol (Solaster
endeca)), pigget søstjerne (Marthasterias glacialis), alm. søstjerne (Asterias rubens), skør
slangestjerne (Ophiothrix fragilis), sort slangestjerne (Ophiocomina nigra), søpindsvin (cf. stort
søpindsvin, (Echinus esculentus)), pudestjerne (cf. knudret pudestjerne, Hippasteria phrygiana),
Mollusca: kammusling (Pectinidae sp.), Polychaeta: ormerør (cf. trekantsorm (Spirobranchus
triqueter).
Af fisk blev torsk og torskefisk (Gobiidae sp.) observeret hyppigst efterfulgt alm. fjæsing (Trachinus
draco), ising (Limanda limanda), fladfisk (indet.), grå knurhane (Eutrigla gurnardus) og
rødspætter (Pleuronectes platessa)

Flora/fauna knyttet til substrattype 3:
Ved 3 af de 49 verifikationer bestod substratet primært af sand, som udgjorde 15-30% af substratet.
Den resterende del udgjordes af små sten, grus, store sten samt silt/mudder. Af flora blev der
observeret røde buske (cf. blodrødribbeblad (Delesseria sanguinea), bugtet ribbeblad (Phycodrys
rubens)) og røde kalkskorper (Lithothamnia indet.) med en substratspecifik dækningsgrad på 2080%, mens epifaunaen dækkede 1-4 % af bunden.
Af invertebrater blev der på substrattype 3 bunde observeret: Cnidaria: Rød søfjer (Pennatula
phosphorea), søstrå (Virgularia sp.), dødningehåndkoral (Alcyonium digitatum), arter af
hydroider (cf. pindsvinepolyp (Hydractinea echinata), sildebenspolypper (Haliciidae sp.) og
fjerpolypper (Plumulariidae sp.)), Crustacea: eremitkrebs (Pagurus bernhardus),
Echinodermata: pigget søstjerne (Marthasterias glacialis), pigget søstjerne (Marthasterias
glacialis), alm. søstjerne (Asterias rubens), sort slangestjerne (Ophiocomina nigra), søpindsvin (cf.
stort søpindsvin, (Echinus esculentus)), pudestjerne (cf. knudret pudestjerne, Hippasteria
phrygiana), Mollusca: kammusling (Pectinidae sp.), Polychaeta: ormerør (cf. trekantsorm
(Spirobranchus triqueter).
Af fisk blev havkarusser (Ctenolabrus rupestris) observeret hyppigst efterfulgt af torsk og torskefisk
(Gobiidae sp.), sej (Pollachius spp.), fladfisk (indet.) og tunge (Solea solea).
Flora/fauna knyttet til substrattype 4:
Ved 7 af de 49 verifikationer bestod substratet primært af store sten, som udgjorde ca. 25-100% af
substratet. Den resterende del udgjordes af sand, silt/mudder, mindre sten og grus. Af flora blev der
observeret røde buske (cf. blodrødribbeblad (Delesseria sanguinea), bugtet ribbeblad (Phycodrys
rubens)), røde kalkskorper (Lithothamnia indet.) og enkelte sukkertang (Saccharina latissima)
med en substratspecifik dækningsgrad på 25-70%, mens epifaunaen dækkede 2-10 % af bunden.
Af invertebrater blev der på substrattype 4 bunde observeret: Bryozoa: arter af mosdyr (cf. Smalt
bladmosdyr (Securiflustra securifrons), spiralmosdyr (Bugula plumosa), netmosdyr (Reteporella
beaniana), Cnidaria: Rød søfjer (Pennatula phosphorea), søstrå (Virgularia sp.),
dødningehåndkoral (Alcyonium digitatum), arter af hydroider (cf. pindsvinepolyp (Hydractinea
echinata), sildebenspolypper (Haliciidae sp.) og fjerpolypper (Plumulariidae sp.)), Chordata:
søpung sp. (Ascidiacea) Crustacea: eremitkrebs (Pagurus bernhardus), taskekrabbe (Cancer
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pagurus), Echinodermata: pigget søstjerne (Marthasterias glacialis), alm. søstjerne (Asterias
rubens), sort slangestjerne (Ophiocomina nigra), søpindsvin (cf. stort søpindsvin, (Echinus
esculentus)), Mollusca: kammusling (Pectinidae sp.), Polychaeta: ormerør (cf. trekantsorm
(Spirobranchus triqueter).
Af fisk blev havkarusser (Ctenolabrus rupestris) observeret hyppigst efterfulgt af torsk og torskefisk
(Gobiidae sp.), fladfisk (indet.), grå knurhane (Eutrigla gurnardus) og ising (Limanda limanda).

5.6.7

Naturtyper i relation til substrattyper

Under den videre behandling af de indsamlede fotopedo-data er der for hver videotransekt
foretaget numerisk optælling af de for opgaven epifaunale fokusarter samt observerede fiskearter og
jomfruhummere. For søfjer og søstrå er der ”kun” talt optil 100 for hver verifikation. I Tabel 5.6-3
ses det samlede antal registreringer for samtlige observationer fordelt på substrattyper.
TABEL 5.6-3. OPTALTE EPIFAUNALE FOKUSARTER SAMT OBSERVEREDE FISK OG JOMFRUHUMMER

Fokusarter, fisk og jomfruhummer

1a

1b

2

63

264
14

2

4

3

3
1

3

4

97
1

51
2

Haploops-områder
Havsvampesamfund
Hestemuslinger
Jomfruhummer
Søfjer
Søstrå

3
564
242

Alm. tunge
Alm. fjæsing

2
4

Fladfisk (indet)
Grå knurhane

15
2

Havkarusser
Ising

4

Kutlinger
Pelagisk fisk (indet.)

6
1

Rødspætte
Sej

1

Sildefisk (indet.)
Torsk

3
1

Torske fisk (indet.)

3

1

1

1
1

1

2
2

3

77
1

3

1
2
1

4

2

11

4

1

2

Da der jf. Tabel 5.6-2 er foretaget et ulige antal observationer på de forskellige substrater, er data i
Figur 5.6-14 divideret ud med antallet af observationer, og der er for hver art vist, hvor stor en
procentdel af de samlede observationer, der er registreret i de forskellige substrattyper.
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FIGUR 5.6-14. TILPASSET PROCENTVIS FORDELING AF OBSERVATIONER AF UNDERSØGTE FOKUSARTER
OG FISK I FORHOLD TIL SUBSTRATTYPE.

Ud over fokusarter er der observeret en række arter, som må anses for at være indikatorarter for
havbunden (dybde, salinitet, strøm, substrattype). Disse er blevet sammenlignet på tværs af
substrattyper. Ved videogennemgangen er arterne registreret som tilstede eller ej.
I Figur 5.6-15 ses registreringer for indikatorarter som var til stede. Registreringerne er tilpasset til,
hvor mange observationer på den pågældende substrattype data bygger, således at tallet ”1” svarer
til, at arter er tilstede på samtlige observationer af substrattypen. Blandt de arter, der er observeret,
ses der lidt ligheder særligt for de arter som er knyttet til substrattype 2,3, og 4. Ligheden i
fordelingen af de udvalgte fokusarter, indikatorarter og fisk vurders dog ikke at være tilstrækkelig til
at man kan samtolke en eller flere substrattyper til en naturtype, hvorfor de holdes adskildt (Figur
5.6-16).
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FIGUR 5.6-15. TILPASSET REGISTRERING AF UDVALGTE ARTER, SOM ER TILSTEDE, VIST FOR
SUBSTRATTYPE 1A, 1B, 2, 3 OG 4.

FIGUR 5.6-16. NATURTYPEKORT FOR OMRÅDE E. FOR STORT FORMAT SE BILAG A8.

Ved videogennemgangen er eventuelle observationer af huller i bunden efter jomfruhummer samt
områder med haploopsrør registreret. Jomfruhummere lever i komplicerede gangsystemer i
bunden med flere ind og udgange. Antallet af jomfruhummerhuller er derfor ikke talt, men vurderet
ud fra om huller, synlige på overfladen er: ikke til stede, til stede, hyppige, eller dominerende.
Samme kategorisering er anvendt til at vurdere haploops-områder. I område E blev der observeret
jomfruhummerhuller på 15 ud af de 18 verifikationer på substrattype 1a. På 8 af de 15 observationer
blev jomfruhummerhuler kategoriseret som værende tilstede, mens de på de øvrige 7 observationer
på type 1a bunde blev kategoriseret som hyppige. Der blev også observeret jomfruhummerhuller på
1 af de 5 verificeringer der var på substratype 1b, kategoriseret som tilstede. Endelig blev der også
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observeret jomfruhummerhuller på 3 af de 15 verificeringer der var af substratype 2 bunde hvoraf 1
blev kategoriseret som tilstede og 2 som hyppige. Der blev ikke observeret Haploops-områder i
område E.

5.6.8

Betydningsfulde artsregistreringer på den bløde bund

I området er der tidligere observeret tre forekomster af hestemuslinger (NST,2015).
Ved nærværende undersøgelse blev der verificeret rød søfjer (Pennatula phosphorea), søstrå
(Virgularia sp.) samt jomfruhummere og huller efter jomfruhummere (Nephrops norvegicus)
Fordelingen af blødbundsarter af interesser kan ses på Figur 5.6-17.
Fiskefokusarter observeret inden for område E er præsenteret i rapporten Orbicon 2015b.

FIGUR 5.6-17. FOKUSARTSKORT FOR OMRÅDE E. FOR STORT FORMAT SE BILAG A9.
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FIGUR 5.6-18. SØSTRÅ OG RØD SØFJER VED VERIFIKATIONSPOSITION NSTE01.
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5.7

Undersøgelsesområde F

Undersøgelsesområde F er beliggende i den sydlige del af Kattegat, nord for Sjællands Odde og ca.7
km sydvest for Hesselø. Området har et areal på 268,7 km2 og hjørnekoordinaterne for området kan
ses i Tabel 1.2-1. Område F ligger ca. 2 kilometer fra nærmeste Natura-2000 område, som er Sejerø
Bugt og Saltbæk Vig. Område F overlapper med et militært skydeområde, som dækker store dele af
den sydlige del af området. Område F grænser ikke op til andre arealanvendelsesområder herunder
klappladser, råstofområder og reservationsområder.

FIGUR 5.7-1. OVERSIGTSKORT MED OMRÅDEAFGRÆNSNING AF UNDERSØGELSESOMRÅDE F.
FORTIDSMINDER OG AREALANVENDELSESOMRÅDER SÅSOM RÅSTOFOMRÅDER OG KLAPPLADSER ER
PLOTTET PÅ OVERSIGTSKORTET. FOR STORT FORMAT SE BILAG A2.
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Der er placeret en klapplads lidt sydvest for området samt to råstofindvindingsområder henholdsvis
nord for området og to øst for området. Området er endvidere militært øvelsesområde. På Figur
5.7-1 ses et oversigtskort over område F.
5.7.1

Databaggrund

Arkivdata
Der foreligger ikke en detaljeret kortlægning af hele område F, men der forefindes en række
tilgængelig eksisterende data, som kan være med til at understøtte vidensgrundlaget om
havbundens beskaffenhed (Skov- og Naturstyrelsen, 1987). Fra råstof- og habitatkortlægningen i
2011 blev der således indsamlet seismiske data i den sydlige del af området, som sammen med
tilstedeværelsen af et par ROV-undersøgelser bidrager til datagrundlaget i området. Desuden
forefindes en række ældre overfladeprøver og boringer, som ligeledes er anvendt til tolkningen af
overfladesedimentet. Tilsammen danner ovenstående datagrundlag basis for GEUS’ sedimentkort
med et lavt til moderat konfidensniveau. Kortet viser, at område F er domineret af sandet dynd med
mere sandede forhold mod vest og øst, hvor der lokalt forekommer stenede forhold (Figur 3.1-2). På
Figur 5.7-2 ses en oversigt over eksisterende data for område F.
To observationer af søstrå er beskrevet for området (DCE) som også kun er undersøgt meget
begrænset (observationerne er ikke verificerede) (NST, 2015).

FIGUR 5.7-2. ARKIVDATA FOR OMRÅDE F. FOR STORT FORMAT SE BILAG A3.

Data indsamlet data ved nærværende undersøgelse
Ved nærværende undersøgelse er de overordnede sejllinjer orienteret NØ-SV med en
sejllinjeafstand på 300 meter. Der er i alt indsamlet ca. 900 km side scan sonar data i område F,
som tilsammen giver en fulddækkende mosaik. Der er indsamlet fotopedo-videooptagelser langs ca.
4700 m fordelt på 2 transekter med en samlet varighed på 42 minutter (FPTF1 og FPTF2, Figur
5.7-3). Fotopedo-optagelserne er blandt andet anvendt til verificering af substratet. Der er foretaget
39 fotopedo-verifikationer i området, som er geografiske jævnt fordelt henover området.
Verifikationerne er særligt udpeget så de bedst muligt præsenterer de lokale variationer i dybde og
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substrat. Logbog for fotopedo verifikationerne ses i Bilag B. Sejllinjer, fotopedolinjer og positioner
for verifikationer udført med fotopedo kan ses på Figur 5.7-3 og i stort format i bilag A4.

FIGUR 5.7-3. SURVEY LINJER, FOTOPEDOVERIFIKATIONER OG FOTOPEDOLINJER INDSAMLET VED
NÆRVÆRENDE UNDERSØGELSE. FOR STORT FORMAT SE BILAG A4.

5.7.2

Natura 2000

Område F overlapper ikke med nogen natura 2000-områder, men området er omkranset af en
række Natura 2000-områder. Nærmeste Natura-2000 område er Sejerø Bugt og Saltbæk Vig, som
er beliggende ca. 2 km syd for område F. Andre nærliggende Natura 2000-områder er ”Hesselø
med omliggende stenrev”, som er beliggende ca. 4 km nordøst for området samt ”Schultz og
Hastens Grund samt Briseis Flak”, der ligger ca. 9 km vest og nordvest for område F.
Udpegningsgrundlaget for ”Schultz og Hastens Grund samt Briseis Flak” er sandbanker med
lavvandet vedvarende dække af havvand (1110) og Rev (1170) (Naturstyrelsen, 2014c). Det marine
udpegningsgrundlag for ”Sejerø Bugt og Saltbæk Vig” er sandbanker (1110), vandflader (1140),
Kystlaguner og strandsøer (1150), Lavvandede bugter (1160) og rev (1170) (Naturstyrelsen, 2013c).
Naturtyperne sandbanke (1110), kystlaguner (1150) og rev (1170) er det marine udpegningsgrundlag
for ”Hesselø med omliggende stenrev” (Naturstyrelsen, 2014d).
5.7.3

Dybdekort

Generelt er vanddybden meget jævn henover område F med en typisk vanddybde på omkring 20-22
meter. Den jævne bund er primært gældende for hele den centrale og nordlige del af området. I den
vestlige og østlige del forekommer en smule lavere vanddybder generelt under 20 meter og stedvist
under 18 meter. Undersøgelsesområdet gennemskæres af en mindre kanal, hvor vanddybden
generelt er lidt større ca. 21 meter. I den sydlige del af område F skråner havbunden markant op
mod Sjællands Rev, hvor vanddybden flere steder kun er få meter.
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FIGUR 5.7-4. DYBDEKORT OMRÅDE F. FOR STORT FORMAT SE BILAG A5.

5.7.4

Substrattyper

Område F er beliggende i et område med typiske vanddybder på omkring 20 meter. Det betyder, at
område F ligger i overgangszonen mellem sandede sedimenter og blødbundsaflejringer
(substrattype 1b og 1a). Således dominerer den bløde bund (substrattype 1a) typisk i områder, hvor
vanddybden er dybere end 17-20 meter. Langt størstedelen af område F er således domineret af den
bløde bund (ca. 78%), som er tolket og verificeret til at være en siltet bund stedvist fast bund med et
varierende indhold af mudder, silt og siltet sand (Figur 5.7-5 og Figur 5.7-6). Det vurderes, at
substrattype 1b kun dækker ca. 9 % af havbunden i område F. Substrattype 1b er dog ikke blevet
verificeret, men det vurderes, at bundtypen findes i primært den vestlige og sydlige del på
vanddybder under 17-20 meter. Det vurderes, at substrattype 1b består af et varierende indhold af
sand, grus og småsten i de lavereliggende områder og varierende indhold af finsand og silt i de
dybereliggende områder (Figur 5.7-7). Der er ikke tegn på dynamik, hvilket belyses ved, at der ikke
er observeret strømribber. I den vestlige af område F forekommer et udbredt område med sandede
og grusede sedimenter (substrattype 1b) og stedvis stenede områder (substrattype 2+3). I den
østlige del af område F forekommer ligeledes stenede områder hovedsagelig substrattype 2 (Figur
5.7-8) men også lokalt substrattype 3. Disse stenede områder er beliggende oven på en fast siltet
bund (substrattype 1a). Overordnet kan bundtypen i den østlige del dermed beskrives som en siltet
bund med let spredt stenbestrøning.
I hele den sydlige del forekommer sporadiske mindre stenede områder med lokalt høj
stenbestrøning, som rager op over den siltede bund (Figur 5.7-9). Stenområderne er også her
omgivet af vidtstrakte områder med substrattype 1a. I den sydlige del af området på de
lavereliggende områder forekommer udbredte stenede områder (substrattype 2-3). Samlet set
dækker substrattype 2 og 3 henholdsvis 11% og 2 % af havbunden i område F. Desuden findes
udbredte stenrevsområder med stedvise reliefdannelser (Figur 5.7-10), som dækker under 1% af
havbunden i område F. Disse revforekomster står i forbindelse med Sjællands Rev, som er et stort
stenrev, der løber langs Sjællands Odde og fortsætter ud i Kattegat (Skov- og Naturstyrelsen, 1987).
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Langs fotopedotransekterne FPTF1 og FPTF2 er substratforholdene verificeret. Forløbet af transekt
FPTF1 er loopformet og sejlretningen under videooptagelsen er således i begyndelsen fra nord mod
syd men ændres mod slutningen til syd mod nord. Hele videooptagelsen foregår på en homogen
substrattype 1a bund overordnet bestående af en blød bundtype uden skaller og sten. Langs
transektet ligger dybden jævnt omkring 21 meter.
Sejlretningen under videooptagelsen af transekt FPTF2 er fra syd mod nord. Hele videooptagelsen
foregår på en homogen substrattype 1a med enkelte forekomster af skallerester. Således ses ikke
væsentlig ændring i substratforholdene langs transektet. I den centrale del af transektet
forekommer en enkelt stor sten. Dette er i overensstemmelse med tilstedeværelsen af substrattype 2
lidt vest for transektet. Langs transektet ligger dybden jævnt omkring 21,5 meter.

FIGUR 5.7-5. SUBSTRATTYPEKORT FOR OMRÅDE F. FOR STORT FORMAT SE BILAG A6.

Ved en del af transekterne er der observeret mere end én substrattype, hvorfor der er arbejdet med
primære og sekundære registreringer i Tabel 5.7-2.

TABEL 5.7-1. FORDELINGEN AF UDFØRTE VERIFIKATIONER PÅ SUBSTRATTYPER, VERIFICERET DYBDE,
DYBDEN UDFRA DYBDEMODELLEN, DEN AREALMÆSSIGE FORDELING AF SUBSTRATTYPER OG DEN
PROCENTVISE FORDELING I UNDERSØGELSESOMRÅDE F.

Substrattype

160

Sekundære
verifikationer
5

Verificeret
dybde
19-23

Dybde

Km2

%

1a

Primære
verifikationer
24

17-23

208,7

78

1b
2

0
7

0
5

18-23

12-20
4-22

24,1
29,5

9
11

3
4

3
5

1
1

19-22
4-20

4-22
3-21

4,5
1,6

2
1
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FIGUR 5.7-6. SIDESCAN-BILLEDE AF SUBSTRATTYPE 1A. DER SES EN HOMOGEN BLØD BUND.
EKSEMPLET ER FRA DEN NORDLIGE DEL AF OMRÅDE F BELIGGENDE PÅ CA. 23 METERS DYBDE OG
TILSVARER VERIFIKATIONSPOSITION NSTFP42.

FIGUR 5.7-7. SIDESCAN-BILLEDE AF SUBSTRATTYPE 1B. DER SES EN SANDET BUND MED EN ENKELT
STEN. EKSEMPLET ER FRA DEN VESTLIGE DEL AF OMRÅDE F BELIGGENDE PÅ CA. 21 METERS DYBDE
OG TILSVARER VERIFIKATIONSPOSITION NSTFP22.

Kortlægning af blødbundsområder i Kattegat

161

FIGUR 5.7-8. SIDESCAN-BILLEDE AF SUBSTRATTYPE 2. DER SES EN SANDET BUND MED SPREDTE
PARTIER AF STEN. EKSEMPLET ER FRA DEN NORDØSTLIGE DEL AF OMRÅDE F BELIGGENDE PÅ CA. 22
METERS DYBDE OG TILSVARER VERIFIKATIONSPOSITION NSTFP30.

FIGUR 5.7-9. SIDESCAN-BILLEDE AF SUBSTRATTYPE 3. DER SES ET MINDRE AFGRÆNSET AFLANGT
OMRÅDE MED HØJ STENBESYTRØNING (SUBSTRATTYPE 3) OMGIVET AF EN SUBSTRATTYPE 2 BUND.
EKSEMPLET ER FRA DEN VESTLIGE DEL AF OMRÅDE F BELIGGENDE PÅ CA. 21 METERS DYBDE OG
TILSVARER VERIFIKATIONSPOSITION NSTFP21.
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FIGUR 5.7-10. SIDESCAN-BILLEDE AF SUBSTRATTYPE 4. DER SES ET STENREVSOMRÅDE
(SUBSTRATTYPE 4) OMGIVET AF ET STÆRKT STENET SUBSTRAT (TYPE 3). EKSEMPLET ER FRA DEN
SYDLIGE DEL AF OMRÅDE F PÅ SJÆLLANDS REV BELIGGENDE PÅ CA. 9 METERS DYBDE OG TILSVARER
VERIFIKATIONSPOSITION NSTFP03.

5.7.5

Andre observationer (Vrag, trawl m.m.)

Der er observeret enkelte områder med trawlspor henover område F, hovedsagelig på den bløde
bund. Trawlspor er primært observeret i den sydlige del af området (Figur 5.7-11), samt sporadisk i
den nordlige og centrale del.
Ifølge Kulturstyrelsens database ”Fund og fortidsminder” er der en del vrag og andre
menneskeskabte objekter i område F. Der er dog kun identificeret 2 vrag på sidescanmosaikken.
Disse blev verificeret i punkt NSTFP08 (Figur 5.7-12) og NSTFP28.
Der er desuden verificeret et par andre menneskeskabte objekter. Ved verifikation NSTFP16 (Figur
5.7-13) og NSTFP31 er der således identificeret henholdsvis en last af gamle bildæk samt en bunke
af murbrokker.
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FIGUR 5.7-11. SIDESCAN-BILLEDE AF SUBSTRATTYPE 1A MED TYDELIGE TRAWLSPOR. EKSEMPLET ER
FRA DEN SYDLIGE DEL AF OMRÅDE F NORD FOR SJÆLLANDS REV BELIGGENDE PÅ CA. 19 METERS
DYBDE VED VERIFIKATIONSPOSITION NSTFP06.

FIGUR 5.7-12. SIDESCAN-BILLEDE AF VERIFICERET VRAG. VRAGET ER OMGIVET AF EN SANDET BUND
(SUBSTRATTTYPE 1B). TÆT VED VRAGET FINDES ET STENET OMRÅDE TOLKET TIL SUBSTRATTYPE 2.
EKSEMPLET ER FRA DEN SYDLIGE DEL AF OMRÅDE F BELIGGENDE PÅ CA. 20 METERS DYBDE OG
TILSVARER VERIFIKATIONSPOSITION NSTFP08.
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FIGUR 5.7-13. SIDESCAN-BILLEDE AF MENNSKESSKABT OBJEKT, SOM ER VERIFICERET TIL AT VÆRE
EN LAST AF GAMLE BILDÆK OMGIVET AF EN SILTET BUND (SUBSTRATTTYPE 1A). EKSEMPLET ER FRA
DEN CENTRALE DEL AF OMRÅDE F BELIGGENDE PÅ CA. 21 METERS DYBDE OG TILSVARER
VERIFIKATIONSPOSITION NSTFP16.

FIGUR 5.7-14. ANDRE OBSERVATIONER I OMRÅDE F. FOR STORT FORMAT SE BILAG A7.

5.7.6

Biologiske forhold i relation til substrattyper

I område F er der gennemført i alt 39 verifikationstransekter med fotopedo. Den samlede længde af
transekterne er 4786 meter. Længden af transekterne varierede mellem 35 og 247 m, med en
gennemsnitlig længde på ca. 123 m. Der er i alt optaget 4 time og 37 minutter fra bunden i område
F.
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Ved en del af transekterne er der observeret mere end én bundtype, hvorfor der er arbejdet med
primære og sekundære registreringer i Tabel 5.7-2.
TABEL 5.7-2. OVERSIGT OVER ANTAL BIOLOGISKE VERIFIKATIONER I OMRÅDE F.

Primære
verifikationer

Sekundære
verifikationer

Samlet

%

1a
2

23
7

5
4

28
11

54,9
21,6

3
4

3
5

1
1

4
6

7,8
11,8

Vrag
Total

1
39

1
12

2
51

3,9
100,0

Som ses i tabellen er der under verifikationerne ikke foretaget biologiske registreringer på
substrattype 1b bunde. Dette skal ses i sammenhæng med, at de verifikationspunkter, der var
udpeget til at være dybere liggende 1b bunde viste sig at være faste siltede bunde uden tegn på
dynamik. Helt lokalt blev der på lavt vand (4,3-10,2 m) observeret sandbund med spor af dynamik,
men i disse tre verifikationspunkter (NSTFP1, NSTFP2 og NSTFP3) optrådte sandbund kun som
små pletter imellem stenene på type 4 bunde, og områderne blev derfor overordnet klassificeret
som type 4. Fordelingen af de identificerede substrattyper kan ses i Figur 5.7-5.
Flora/fauna knyttet til substrattype 1a:
Ved 28 observationer bestod substratet af fast, siltetet bund med varierende indslag af tomme
muslingeskaller (primært skaller af molboøsters og hjertemusling). I forbindelse med samlinger af
tomme skaller blev der ofte observeret en fastsiddende epifauna typisk den samme som blev
registreret, associeret med de spredte sten specielt substrattype 2 bunde. Der blev observeret
epifauna med overordnede dækningsgrader på 1-10 %.
Diversiteten af makroalger var begrænset (grundet dybden) og der blev udelukkende observeret
meget lave dækningsgrader af røde kalkskorper (Lithothamnia), sukkertang (Saccharina latissima)
og bugtet ribbeblad (Phycodrys rubens) på de tilstedeværende skaller og enkelte småsten.
Af invertebrater blev der på substrattype 1a bunde observeret: Cnidaria: arter af polypdyr (såsom
pindsvinepolyp (Hydractinea echinata) samt sildebenspolypper (Haliciidae sp.) og fjerpolypper
(Plumulariidae sp.)), stor søanemone (Urticina felina), sønellike (Metridium senile),
dødningehåndkoral (Alcyonium digitatum), Crustacea: eremitkrebs (Pagurus bernhardus),
sandkrabbe (Hyas araneus), strandkrabbe (Carcinus maenas), Echinodermata: alm. søstjerne
(Asterias rubens), kamstjerne (Astropecten irregularis), pigget søstjerne (Marthasterias glacialis),
ru søsol (Solaster endeca), arter af slangestjerner (såsom fin mudderslangestjerne (Amphiura
filiformis), alm. slangestjerne (Ophiura albida), sort slangestjerne (Ophiocomina nigra) og skør
slangestjerne (Ophiothrix fragilis)), skælpølse/høne (Psolus phantapus), stort søpindsvin (Echinus
esculentus), grønt søpindsvin (Strongylocentrotus droebachiensis), Mollusca: alm. konk
(Buccinum undatum), tårnsnegle (cf. Turitella communis), spor (sifoner) af infaunale muslinger
(indet, men bl.a. molboøsters (Arctica islandica) og lille knivmusling (Phaxas pellucidus)),
kammusling (Pectinidae sp.), Polychaeta: spor (ekskrementhobe) af sandorm (Arenicola
marina), Porifera: kolonier af dyriske svampe (såsom gevirsvamp (Haliclona oculata) og
brødkrummesvamp (Halichondria panicea)).
Af observerede fisk var det primært fladfisk, med ising (Limanda limanda) som dominerende art.
Der blev også observeret ganske få alm. tunge (Solea solea), fjæsing (Trachinus draco), kutlinger
(Gobiidae spp.) og enkelte havkarusser (Ctenolabrus rupestris).
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FIGUR 5.7-15. TÅRNSNEGLE OG INFAUNALE MUSLINGER PÅ SUBSTRATTYPE 1A BUND UDEN TEGN PÅ
DYNAMIK, MEN MED EN DEL FAUNASPOR. FRA VERIFIKATIONSPOSITION NSTFP39.

FIGUR 5.7-16. BRØDKRUMMESVAMP, DØDNINGEHÅNDKORAL, KAMMUSLING, POLYPDYR OG SKØR
SLANGESTJERNE PÅ 1A BUND. FRA VERIFIKATIONSPOSITION NSTFP41.
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FIGUR 5.7-17. TOMME SKALLER AF HJERTEMUSLING OG MOLBOØSTERS. DER SES OGSÅ GEVIRSVAMP
(FORGRUND) OG EN SKÆLPØLSE (MIDT). FRA VERIFIKATIONSPOSITION NSTFP28.

FIGUR 5.7-18. SAMLING AF PRIMÆRT MOLBOØSTERSSKALLER PÅ TYPE 1A BUND. DER SES
SANDKRABBE, SKØR SLANGESTJERNE OG POLYPDYRSKOLONIER. AF ALGER SES EN LILLE TOT BUGTET
RIBBEBLAD (NEDERST TIL HØJRE) OG SMÅ BELÆGNINGER AF RØDE KALKSKORPER. FRA
VERIFIKATIONSPOSITION NSTFP37.

Flora/fauna knyttet til substrattype 1b:
Substrattype 1b er ikke blevet selvstændigt vurderet for flora-/faunaforekomst, idet substrattypen
ikke er verificeret.
Flora/fauna knyttet til substrattype 2:
Ved 11 verifikationer bestod substratet primært af siltede bunde med stenbestrøning og spredte
større sten. I område F optrådte substrattypen ofte i forbindelse med større samlinger af tomme
muslingeskaller samt i randområder af substrattype 3 og 4. Den fastsiddende epifauna observeret
på substrattype 2 var meget lig den fundet i forbindelse med samlinger af tomme skaller. Der blev
observeret epifauna med overordnede dækningsgrader på 2-5 %.
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Diversiteten af alger var begrænset og af makroalger blev der udelukkende observeret meget lave
dækningsgrader af røde kalkskorper (Lithothamnia indet.), rød kødskorpe (Hildenbrandia sp.) og
bugtet ribbeblad på de tilstedeværende sten og skaller.
Af invertebrater blev der på substrattype 2 bunde observeret: Cnidaria: arter af polypdyr (såsom
pindsvinepolyp (Hydractinea echinata) samt sildebenspolypper (Haliciidae sp.) og fjerpolypper
(Plumulariidae sp.)), stor søanemone (Urticina felina), sønellike (Metridium senile),
dødningehåndkoral (Alcyonium digitatum), Crustacea: eremitkrebs (Pagurus bernhardus),
sandkrabbe (Hyas araneus), Echinodermata: alm. søstjerne (Asterias rubens), kamstjerne
(Astropecten irregularis), pigget søstjerne (Marthasterias glacialis), arter af slangestjerner (såsom
fin mudderslangestjerne (Amphiura filiformis), alm. slangestjerne (Ophiura albida), sort
slangestjerne (Ophiocomina nigra) og skør slangestjerne (Ophiothrix fragilis)), skælpølse/høne
(Psolus phantapus), stort søpindsvin (Echinus esculentus), Mollusca: alm. konk (Buccinum
undatum), dværgkonk (Nassariidae sp.), kammusling (Pectinidae sp.), hestemusling (Modiolus
modiolus), pigget hjertemusling (Acanthocardia echinata) samt Porifera: kolonier af dyriske
svampe (såsom gevirsvamp (Haliclona oculata) og brødkrummesvamp (Halichondria panicea)).
Af observerede fisk blev der observeret fladfisk som ising (Limanda limanda), rødspætte
(Pleuronectes platessa) og alm. tunge (Solea solea), havkarusser (Ctenolabrus rupestris) og juvenil
torsk (Gadus morhua) (Orbicon 2015B).

FIGUR 5.7-19. ARTER OBSERVERET PÅ SUBSTRATTYPE 2 POLYPDYR, DØDNINGEHÅNDKORALER MED
POLYPPERNE HENHOLDSVIS INDE OG UDE, ALM. SLANGESTJERNE OG DYRISKE SVAMPE. AF ALGER
SES NOGLE FÅ RØDALGER (BUGTET RIBBEBLAD OG RØDE KALKSKORPER). FRA
VERIFIKATIONSPOSITION NSTFP12
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FIGUR 5.7-20. ARTER OBSERVERET PÅ SUBSTRATTYPE 2 POLYPDYR, SORT SLANGESTJERNE, SKØR
SLANGESTJERNE, DØDNINGEHÅNDKORAL, SAMT RØDE KALKSKORPER. FRA VERIFIKATIONSPOSITION
NSTFP17.

FIGUR 5.7-21. ARTER OBSERVERET PÅ SUBSTRATTYPE 2 KAMSTJERNE, POLYPDYR, SKØR
SLANGESTJERNE SAMT FÅ RØDALGER. FRA VERIFIKATIONSPOSITION NSTFP12.
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FIGUR 5.7-22. ARTER OBSERVERET PÅ SUBSTRATTYPE 2 SKÆLPØLSE, ALM. SØSTJERNE,
DØDNINGEHÅNDKORAL, SORT SLANGESTJERNE SAMT RØDE KALKSKORPER. FRA
VERIFIKATIONSPOSITION NSTFP30.

Flora/fauna knyttet til substrattype 3:
Substratettype 3 blev registreret ved 4 observationer, bestående af en siltet bund stenbestrøning og
jævn dækning af større sten på 19-22,4 m dybde. Substratet optrådte oftest i område F, som lokale
områder med højere stendækning i forbindelse med substrattype 2 områder. Substrattype 3
optrådte desuden i randområderne af deciderede stenrev primært i den sydlige del af området.
Epifaunaen observeret på type 3 bunde var meget identisk med den der blev registreret i forbindelse
med substrattype 2, dog med en generelt højere overordnede dækningsgrader på 5-10 %.
Diversiteten af alger var ret begrænset (grundet dybden), og der blev udelukkende observeret lave
dækningsgrader af røde kalkskorper (Lithothamnia indet.), brun kødskorpe (Ralfsia sp.), og bugtet
ribbeblad (Phycodrys rubens) på de tilstedeværende sten.
Af invertebrater blev der på substrattype 3 bunde observeret: Cnidaria: arter af polypdyr (såsom
pindsvinepolyp (Hydractinea echinata) samt sildebenspolypper (Haliciidae sp.) og fjerpolypper
(Plumulariidae sp.)), stor søanemone (Urticina felina), sønellike (Metridium senile),
dødningehåndkoral (Alcyonium digitatum), Crustacea: eremitkrebs (Pagurus bernhardus),
Echinodermata: alm. søstjerne (Asterias rubens), kamstjerne (Astropecten irregularis), pigget
søstjerne (Marthasterias glacialis), pigget søsol (Crossaster papposus), ru søsol (Solaster endeca),
arter af slangestjerner (såsom fin mudderslangestjerne (Amphiura filiformis), alm. slangestjerne
(Ophiura albida), sort slangestjerne (Ophiocomina nigra) og skør slangestjerne (Ophiothrix
fragilis)), skælpølse/høne (Psolus phantapus), stort søpindsvin (Echinus esculentus), grønt
søpindsvin (Strongylocentrotus droebachiensis), tangborre (Psammechinus miliaris), Mollusca:
alm. konk (Buccinum undatum), kammusling (Pectinidae sp.), samt Porifera: kolonier af dyriske
svampe(såsom gevirsvamp (Haliclona oculata) og brødkrummesvamp (Halichondria panicea)).
Af fisk blev der observeret ising (Limanda limanda) og havkarusser (Ctenolabrus rupestris).
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FIGUR 5.7-23. ARTER OBSERVERET PÅ SUBSTRATTYPE 3 DØDNINGEHÅNDKORAL, POLYPDYR, MOSDYR
SAMT RØDE KALKSKORPER. FRA VERIFIKATIONSPOSITION NSTFP29

FIGUR 5.7-24. ARTER OBSERVERET PÅ SUBSTRATTYPE 3 HAVKARUSSE (ØVERST TIL HØJRE)
DØDNINGEHÅNDKORAL, POLYPDYR, MOSDYR SAMT RØDE KALKSKORPER. FRA
VERIFIKATIONSPOSITION NSTFP29.

172

Kortlægning af blødbundsområder i Kattegat

FIGUR 5.7-25. TO UDSNIT FRA VERIFIKATIONSPOSITION NSTFP34. ØVERST STORT SØPINDSVIN SAMT
NEDERST GRØNT SØPINDSVIN OG ALM. SLANGESTJERNE.

FIGUR 5.7-26. TO UDSNIT FRA VERIFIKATIONSPOSITION NSTFP34. TIL VENSTRE ISING, TIL HØJRE RU
SØSOL.

Flora/fauna knyttet til substrattype 4:
Substrattype 4 blev registreret ved 6 observationer, hvor dækning af større sten oversteg 25 % af
bunden. Observationerne er delt ligeligt mellem floradominerede stenrev i den fotiske zone
(observationer på 4,3-10,2 m dybde) og faunadominerede stenrev på dybere vand (observationer på
19,2-21,8 m dybde). I førstnævnte gruppe af substrattypen optrådte alger med substratspecifikke
dækninger på 60-100 %, mens faunaen blev observeret med dækninger med 2-5 %. På de dybere
faunadominerede stenrev optrådte alger med substratspecifikke dækningsgrader fra <1 % til 20 %,
mens faunaen dækkede 10-20%.
Substrattype blev primært registreret langs den sydlige afgrænsning af område F, dog fandtes
substrattypen også i meget begrænset omfang, som helt lokale forekomster af højere stendækning i
områder med substrattype 2 og 3 omgivet af type 1a bund. Bundfaunaen observeret på type 4 bunde
var meget lig den registreret i forbindelse med store antropogene strukturer/vrag i området. I
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følgende biologiske vurdering er medtaget den flora/fauna som blev registreret på de to vrag i
området medtaget.
Af invertebrater blev der på substrattype 4/vrag observeret: Bryozoa: arter af mosdyr (Bryozoa
spp.), Cnidaria: arter af polypdyr (såsom pindsvinepolyp (Hydractinea echinata) samt
sildebenspolypper (Haliciidae sp.) og fjerpolypper (Plumulariidae sp.)), stor søanemone (Urticina
felina), sønellike (Metridium senile), dødningehåndkoral (Alcyonium digitatum), Crustacea:
eremitkrebs(Pagurus bernhardus), taskekrabbe (Cancer pagurus), sandkrabbe (Hyas araneus),
Echinodermata: alm. søstjerne (Asterias rubens), kamstjerne (Astropecten irregularis), pigget
søstjerne (Marthasterias glacialis), arter af slangestjerner (såsom fin mudderslangestjerne
(Amphiura filiformis), alm. slangestjerne (Ophiura albida), sort slangestjerne (Ophiocomina
nigra) og skør slangestjerne (Ophiothrix fragilis)), skælpølse/høne (Psolus phantapus), stort
søpindsvin (Echinus esculentus), Mollusca: alm. konk (Buccinum undatum), kammusling
(Pectinidae sp.), samt Porifera: kolonier af dyriske svampe (såsom gevirsvamp (Haliclona
oculata) og brødkrummesvamp (Halichondria panicea)).
På stenrev beliggende på lavere vanddybde blev der observeret spredte sukkertang (Saccharina
latissima) og dominerende rødalgesamfund med arter som kile-rødblad (Coccotylus truncatus),
blodrød ribbeblad (Delesseria sanguinea), bugtet ribbeblad (Phycodrys rubens). På de
dybereliggende stenrev var diversiteten af alger ret begrænset, og der blev udelukkende observeret
lave dækningsgrader af røde kalkskorper (Lithothamnia indet.), brun kødskorpe (Ralfsia sp.) og
bugtet ribbeblad.
Der blev ved stenrevene og vragene observeret et stort antal havkarusser (Ctenolabrus rupestris).
Desuden blev der observeret sej (Pollachius cf. virens), skrubbe (Platicthys flesus) og juvenil torsk
(Gobiidae sp.).

FIGUR 5.7-27. SUBSTRATTYPE 4 BUND FRA FAUNADOMINERET STENREV PÅ 20 METERS DYBDE VED
VERIFIKATIONSPOSITION NSTFP10. DENNE STEN ER DOG PRIMÆRT MED RØDE KALK- OG
KØDSKORPER.
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FIGUR 5.7-28. SUBSTRATTYPE 4 BUND FRA FLORADOMINERET STENREV PÅ 10,2 METERS DYBDE VED
VERIFIKATIONSPOSITION NSTFP01.

FIGUR 5.7-29. FAUNADOMINERET VRAG PÅ 20,3 METERS DYBDE VED VERIFIKATIONSPOSITION
NSTFP08. DER SES EN HØJ DÆKNING AF DØDNINGEHÅNDKORAL, DYRISKE SVAMPE, SØANEMONE,
SØNELLIKE OG SØSTJERNE.
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FIGUR 5.7-30. TIL VENSTRE EN LILLE STIME SEJ OG TIL HØJRE ET STORT SØPINDSVIN, DER ER SKJULT
I EN KLUMP SAVTANG. BEGGE VED VERIFIKATIONSPOSITION NSTFP08.

FIGUR 5.7-31. VRAGDEL TÆT BESAT MED SØNELLIKER VED VERIFIKATIONSPOSITION NSTFP08.

5.7.7

Naturtyper i relation til substrattyper

Under den videre behandling af de indsamlede fotopedodata er der for hvert videotransekt foretaget
numerisk optælling af de for opgaven udpegede epifaunale fokusarter samt udvalgte kommercielt
eller økologisk betydende fiskearter inkl. jomfruhummere. I Tabel 5.7-3 ses det samlede antal
registreringer for samtlige observationer fordelt på substrattype.
TABEL 5.7-3. OPTALTE FOREKOMSTER AF UDALGTE FOKUSARTER OG FISK FORDELT EFTER
SUBSTRATTYPE.

Fokusarter og fiske optælling

1a

1b

2

3

4

2

18

Søfjer
Søstrå
Haploops-områder
Hestemuslinger

2

2

Havsvampesamfund

8

2
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Jomfruhummer
Alm. Tunge

4

1

Fjæsing
Ising

1
55

25

Skrubbe
Rødspætte

2
1

1

Kutlinger
Torsk

2

Havkarusser

3

2
1

1
5

62

Da der jf. Tabel 5.7-2 er foretaget et ulige antal observationer på de forskellige substrater er data i
Figur 5.7-32 divideret ud med antallet af observationer, og der er for hver art vist, hvor stor en
procentdel af de samlede observationer, der er registreret i de forskellige substrattyper. Da der ikke
er foretaget biologiske observationer på substrattype 1b er data herfra udeladt.

FIGUR 5.7-32. TILPASSET PROCENTVIS FORDELING AF OBSERVATIONER AF UNDERSØGTE
NØGLEARTER I FORHOLD TIL SUBSTRATTYPE.

Det ses i Figur 5.7-32, at der ikke er observeret rød søfjer (Pennatula phosphorea), søstrå
(Virgularia sp.) arter af haploops (Haploops spp.) eller jomfruhummer (Nephrops norvegicus)
under de biologiske verifikationer. Blandt de arter, der er observeret, ses der en stor lighed mellem
den tilpassede procentvise fordeling for substrattype 1a og 2.
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Dette forhold er yderligere synligt, hvis der sammenlignes med en række arter, som selv om de ikke
er udpeget til fokusarter, må anses for at være indikationsarter for havbunde, der ikke hyppigt
udsættes for stor mekanisk påvirkning. I forbindelse med videogennemgangen er det også
registreret om en række arter er til stede eller ej.
I henholdsvis Figur 5.7-33 og Figur 5.7-34 ses registreringer af forskellige arters tilstedeværelse.
Registreringerne er tilpasset for, hvor mange observationer på den pågældende substrattype data
bygger på, således, at tallet ”1” svarer til at arter er tilstede på samtlige observationer af
substrattypen. Der ses, som for ovenstående fokusarter, at være overordnede ligheder mellem
artsforekomsterne i substrattype 1a og 2.

FIGUR 5.7-33. TILPASSET REGISTRERING AF UDVALGTE ARTER, SOM ER TIL STEDE, VIST FOR
SUBSTRATTYPE 1A OG 2.

FIGUR 5.7-34. TILPASSET REGISTRERING AF UDVALGTE ARTER, SOM ER TIL STEDE, VIST FOR
SUBSTRATTYPE 3 OG 4/VRAG.
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De biologiske observationer på substrattype 1a og 2 vurderes at vise, at epifaunaen var meget ens på
disse substrattyper. I den sammenhæng lægges til grund, at de relativt store mængder tomme
muslingeskaller, der blev observeret mange steder i område F udgør et hårdt substrat for arter, der
typisk er knyttet til mere stenede substrater. Samtidig optrådte de fleste substrattype 2 områder i
forbindelse med siltet sediment, hvorfor levevilkårene på henholdsvis småsten, tomme
muslingeskaller og blød bund må vurderes at være omtrent ens. Dog skilte bundforholdene sig på
én verifikationslokalitet (NSTFP23) sig ud ved, at bunden indeholdt store mængder grus og ikke
noget silt. Det vurderes, at den mest retvisende naturtypeinddeling vil opnås ved at sammenlægge
substrattype 1a og 2 i én samlet naturtype (Figur 5.7-35), men at holde NSTFP23 og lignende bunde
i en ren type 2 naturtype.
Der er desuden ikke verificeret substrattype 1b i område F. Det vurderes dog, at der forekommer
substrattype 1b i området langs Sjællands Rev, hvor en række boringer: 551102.4, 561130.(22,23,32) viser rent sand på havbunden, med stedvise indslag af grus.
Det vurderes, at der forekommer substrattype 1b i den vestlige del af området på vanddybder under
19 meter. Det tyder på, at indholdet af silt og mudder er meget begrænset i denne del af område F,
hvilket understøttes af verifikation NSTFP23. Overfladeprøven 561126.1 viser desuden sand på
havbunden, mens boring 561130.2, som er beliggende lidt vest for området, viser aflejringen af ren
sand på havbunden. Tidligere ressourceopgørelser viser også, at der potentielt er sandressourcer i
dette område. Der er således klar evidens for, at der findes substrattype 1b i den vestlige del af
område F.
På baggrund af eksisterende boringsdata samt datagrundlaget for verifikation NSTFP23 inddeles
substrattype 1b og 2 således i to separate naturtyper. Substrattype 1b og 2, der er knyttet til den
siltede bund typisk på dybder over 18 m samtolkes derfor til naturtype 1a/1b/2, mens substrattype
1b og 2, der er knyttet til mere sandede og grusede forhold (typisk på dybder mindre end 18 m)
relateres til henholdsvis naturtype 1b og 2.
Den samme tendens for tilstedeværelse af arter ses ikke mellem substrattype 3 og 4 (Figur 5.7-34),
og de defineres derfor som to forskellige naturtyper.
Ud fra eksisterende sedimentdata samt de flora-/faunaelementer, der er verificeret på de
observerede substrattyper, kan område F inddeles i en række naturtyper, se Tabel 5.7-4.
TABEL 5.7-4. AREALMÆSSIG FORDELING AF NATURTYPER.

Naturtype

Km2

%

1a_1b_2
1b

246,5
11,3

92
4

2
3

4,6
4,5

2
2

4

1,6

<1

Ved ovenstående opdeling af naturtyper fås et naturtypekort, som angivet i Figur 5.7-35.

Kortlægning af blødbundsområder i Kattegat

179

FIGUR 5.7-35. NATURTYPEKORT FOR OMRÅDE F. FOR STORT FORMAT SE BILAG A8.

5.7.8

Betydningsfulde artsregistreringer på den bløde bund

Forekomster af sårbare arter og habitattyper er ikke tidligere beskrevet for området som også kun
er undersøgt meget begrænset. DCE har indberettet to observationer af søstrå i område,
verifikationerne er dog ikke blevet verificerede (NST, 2015).
I område F blev fokusarten hestemusling observeret ved 3 verifikationer og havsvampesamfund ved
12 verifikationstransekter (See Figur 5.7-36). Figur 5.7-37 viser et fotoeksempel af hestemuslinger
på en substrattype 2 bund, de resterende 2 observationer er foretaget på en substrattype 1a bund
med skaller. De havsvampesamfund som blev observeret inden for område F er alle normalt
forekommende arter herunder bl.a.; Brødkrummesvamp (Halichondria panicea), Givirsvamp
(Haliclona oculata) og figensvamp (Suberites ficus). På Figur 5.7-17 ses en givirsvamp med en
slangestjerne mens man på Figur 5.7-38 ser en del givirsvampe på en blød bund med skaller.
Fiskefokusarter observeret inden for område F er præsenteret i rapporten Orbicon 2015b.
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FIGUR 5.7-36. FOKUSARTER OBSERVERET INDEN FOR OMRÅDE F. FOR STORT FORMAT SE BILAG A9.

FIGUR 5.7-37. HESTEMUSLINGER FRA VERIFIKATION NSTFP23. TIL VENSTRE SES EN STEN DÆKKET
MED RØD KALKSKORPE (PHYMATOLITHON LENORMANDII).
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FIGUR 5.7-38. GEVIRSVAMPE FRA VERIFIKATION NSTFP28.
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5.8

Undersøgelsesområde G

Undersøgelsesområde G er beliggende i Østerrenden ca. 6-8 kilometer vest for den territorielle
grænse mellem Danmark og Sverige samt ca. 10-13 kilometer øst for Læsø. Område G har et areal
på 4,2 km2 og hjørnekoordinaterne for området kan ses i Tabel 1.2-1. Område G ligger over 8
kilometer fra nærmeste Natura-2000 område og området grænser ikke op til andre
arealanvendelsesområder herunder klappladser, råstofområder og reservationsområder. På Figur
5.8-1 ses et oversigtskort over område G. Bemærk, at området er navngivet område B i den
udpegning af havstrategi-områder, der blev offentliggjort i maj 2016.

FIGUR 5.8-1. OVERSIGTSKORT MED OMRÅDEAFGRÆNSNING AF UNDERSØGELSESOMRÅDE G.
FORTIDSMINDER OG AREALANVENDELSESOMRÅDER SÅSOM RÅSTOFOMRÅDER OG KLAPPLADSER ER
PLOTTET PÅ OVERSIGTSKORTET. FOR STORT FORMAT SE BILAG A2.
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5.8.1

Databaggrund

Arkivdata
Område G er ikke tidligere blevet kortlagt og der foreligger således intet eksisterende datagrundlag
for området, herunder seismiske data, boringsdata eller overfladeprøver. Ifølge GEUS’
sedimentkort (Figur 3.1-2) skønnes overfladesedimenterne i området at bestå af dyndet sand.
Der er i området ikke tidligere observeret nogle sårbare arter (NST, 2015).
Data indsamlet ved nærværende undersøgelse
Ved nærværende undersøgelse er de overordnede undersøgelseslinjer orienteret N-S med en
sejllinjeafstand på 300 meter. Der er i alt indsamlet ca. 16 km side scan sonar data i område G, som
tilsammen giver en fulddækkende mosaik. Der er foretaget 19 verifikationer med fotopedo i
området, som er geografiske jævnt fordelt henover området. Verifikationerne er særligt udpeget så
de bedst muligt præsenterer de lokale variationer i dybde og substrat. Logbog for
fotopedoverifikationerne ses i Bilag B. Undersøgelseslinjer, fotopedolinjer og positioner for
fotopedo verifikationer kan ses på Figur 5.8-2 og i stort format i bilag A4.

FIGUR 5.8-2. SURVEY LINJER OG FOTOPEDOTRANSEKTER INDSAMLET VED NÆRVÆRENDE
UNDERSØGELSE. FOR STORT FORMAT SE BILAG A4.

5.8.2

Natura 2000

Område G overlapper ikke med nogle Natura 2000-områder og ligger ca. 8 kilometer fra nærmeste
Natura-2000, som er område nr. N9, strandenge på Læsø og havet syd herfor. Natura 2000-område
N9 er udpeget som Fuglebeskyttelsesområde (F10), samt som habitatområde (H9) for dele af
området. Udpegningsgrundlaget for H9 er marint funderet på: Gråsæl (1384), Spættet sæl (1886),
Sandbanker med lavvandet vedvarende dække af havvand (1110), Mudder- og sandflader blottet ved
ebbe (1140), Kystlaguner og strandsøer (1160), Rev (1170) og Boblerev (1180) (Naturstyrelsen,
2013b).
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5.8.3

Dybdekort

Vanddybden varierer markant henover området fra ca. 22 - 70 meter. De største dybder
forekommer i den sydlige del af området samt langs renderne af området længst væk fra den
glaciale knold. De mindste dybder findes centralt i området og i særdeles koncentreret omkring den
glaciale banke beliggende i den nordvestlige del. Et bathymetrisk kort over område G ses på
nedenstående Figur 5.8-3.

FIGUR 5.8-3. DYBDEKORT OMRÅDE G. FOR STORT FORMAT SE BILAG A5.

5.8.4

Substrattyper

Område G er beliggende oven på en bankestruktur med relativt lave vanddybder. Banken er en
glacial banke, hvor morænen stedvist er eksponeret på havbunden. Størstedelen af området er
domineret af substrattype 1b bund (ca. 57%), hvilken består af faste sandede aflejringer med enkelte
spredte småsten og varierende indhold af silt og grus (Figur 5.8-6). I større områder findes stenede
områder (substrattype 2) (Figur 5.8-7) og lokalt forekommer substrattype 3 (Figur 5.8-8).
Substrattype 2 og 3 dækker henholdsvis 34% og 1% af havbunden. Der er ikke observeret egentlige
stenrev i område G. I de dybeste områder er havbunden tolket til at bestå af substrattype 1a dvs.
blødbundssedimenter (Figur 5.8-5), hvilket gælder primært for den sydlige del, samt enkelte steder
langs udkanten af område G i de dybeste områder. Substrattype 1a findes hovedsageligt på dybder
over 45 meter og dækker ca. 8% af havbunden i område G.
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FIGUR 5.8-4. SUBSTRATTYPEKORT FOR OMRÅDE G. FOR STORT FORMAT SE BILAG A6.

Ved target NSTGP04 er der observeret mere end én substrattype, hvorfor der er arbejdet med
primære og sekundære registreringer.
TABEL 5.8-1. FORDELINGEN AF UDFØRTE VERIFIKATIONER PÅ SUBSTRATTYPER, VERIFICERET DYBDE,
DYBDEN UDFRA DYBDEMODELLEN, DEN AREALMÆSSIGE FORDELING AF SUBSTRATTYPER OG DEN
PROCENTVISE FORDELING I UNDERSØGELSESOMRÅDE G.

Substrattype

186

Sekundære
verifikationer
0

Verificeret
dybde
34-50

Dybde

Km2

1a

Primære
verifikationer
3

34-52

0,35

8

1b
2

6
9

0
1

29-38
26-63

24-70
23-60

2,45
1,43

57
34

3

1

0

22

30-54

0,04

1
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FIGUR 5.8-5. SIDESCAN-BILLEDE AF SUBSTRATTYPE 1A. DER SES EN OVERGANG MELLEM ET STENET
OMRÅDE SUBSTRATTYPE 2 OVER TIL EN BLØD BUND NEDEN FOR SKRÆNTEN. EKSEMPLET ER FRA DEN
SYDVESTLIGE DEL AF OMRÅDE G BELIGGENDE PÅ CA. 52 METERS DYBDE OG TILSVARER
VERIFIKATIONSPOSITION NSTGP17.

FIGUR 5.8-6. SIDESCAN-BILLEDE AF SUBSTRATTYPE 1B. DER SES EN HOMOGEN SANDET BUND.
EKSEMPLET ER FRA DEN CENTRALE DEL AF OMRÅDE G BELIGGENDE PÅ CA. 37 METERS DYBDE OG
TILSVARER VERIFIKATIONSPOSITION NSTGP13.
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FIGUR 5.8-7. SIDESCAN-BILLEDE AF SUBSTRATTYPE 2/3. DER SES EN SANDET BUND MED SPREDTE
SMÅ- OG STORE STEN. EKSEMPLET ER FRA DEN NORDLIGE DEL AF OMRÅDE G BELIGGENDE PÅ CA. 23
METERS DYBDE OG TILSVARER VERIFIKATIONSPOSITION NSTGP05.

FIGUR 5.8-8. SIDESCAN-BILLEDE AF SUBSTRATTYPE 2+3. DER SES EN STENET SKRÆNT MED UDBREDT
TYPE 2 OG STEDVIST SUBSTRATTYPE 3 BUND. NEDEN FOR SKRÆNTEN ANTYDES EN BLØD BUND.
EKSEMPLET ER FRA DEN SYDLIGE DEL AF OMRÅDE G BELIGGENDE PÅ CA. 54 METERS DYBDE OG
TILSVARER VERIFIKATIONSPOSITION NSTGP18.

5.8.5

Andre observationer (Vrag, trawl m.m.)

Ifølge Kulturstyrelsens database ”Fund og fortidsminder” forefindes et enkelt vrag inden for
afgrænsningen af område G. Positionen er dog lige i udkanten af området og vraget er ikke
identificeret på sidescanmosaikken. Der er observeret et enkelt menneskeskabt objekt på
havbunden ved target NSTGP10 (Figur 5.8-9), hvor der blev fundet et trawl sandsynligvis oven på et
begravet vrag eller lignende objekt, som trawlet sidder fast på.
Der er ikke observeret trawlspor i område G. Dette er i overensstemmelse med de stenede forhold
og det tyder derfor på, at område G ikke er præget af trawlfiskeri.
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FIGUR 5.8-9. SIDESCAN-BILLEDE AF MENNESKESKABT OBJEKT PÅ HAVBUNDE, SOM ER VERIFICERET
TIL ET TRAWL. DER FINDES SANDSYNLIGVIS ET VRAG ELLER LIGNENDE OBJEKT BEGRAVET UNDER
HAVBUNDEN VED TARGET. TARGET ER OMGIVET AF EN SUBSTRATTYPE 2 BUND KARAKTERISTERET
VED EN SANDET OG SILTET BUND MED FLERE MINDRE STEN. EKSEMPLET ER FRA DEN VESTLIGE DEL
AF OMRÅDE G BELIGGENDE PÅ CA. 34 METERS DYBDE OG TILSVARER VERIFIKATIONSPOSITION
NSTGP10.

FIGUR 5.8-10. ANDRE OBSERVATIONER I OMRÅDE G. FOR STORT FORMAT SE BILAG A7.

5.8.6
Biologiske forhold i relation til substrattyper
I område G er der gennemført i alt 19 fotopedo verifikationstransekter. Den samlede længde af
transekterne er 1680 meter. Længden af det enkelte transekt varierede mellem 26 og 169 m, med en
gennemsnitlig længde på ca. 88 m. Der er i alt optaget 1 time og 59 minutter fra bunden i område G.
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Langs 2 transekter er der verificeret mere end en bundtype hvorfor der arbejdes med primære og
sekundære registreringer i område G.
TABEL 5.8-2. OVERSIGT OVER ANTAL BIOLOGISKE VERIFIKATIONER I OMRÅDE G.

Primær
1a
1b

3
6

2
3

9
1

Menneskeskabte objekter
Total

19

Sekundær

Total

%

3
6

14
28

1

10
1

48
5

1
2

1
21

5
-

Som det ses i tabellen er der ikke biologiske registreringer fra substrattype 4 bunde idet denne
bundtype ikke er identificeret i område G. Det menneskelige objekt som behandles separat var et
trawlnet som havde højere fauna dækning end den omkringliggende bund.
Flora/fauna knyttet til substrattype 1a:
Ved 3 af de 23 verifikationer bestod substratet af blød siltet/mudderbund, hvor silt/mudder
udgjorde ca. 50-100 % af substratet. Den resterende del udgjordes af sand. Der blev ikke observeret
nogen flora på substrattype 1a, mens epifaunaen dækkede ca. 1 % af bunden.
Af invertebrater blev der på substrattype 1a bunde observeret: Cnidaria: Rød søfjer (Pennatula
phosphorea), dødningehåndkoral (Alcyonium digitatum), Crustacea: eremitkrebs (Pagurus
bernhardus), alm. svømmekrabbe (Liocarcinus depurator), jomfruhummer og huller efter
jomfruhummer (Nephrops norvegicus), norsk lyskrebs (Meganyctiphanes norvegica),
Echinodermata: kamstjerne (Astropecten irregularis), pigget søstjerne (Marthasterias
glacialis), alm. søstjerne (Asterias rubens), Mollusca: tårnsnegle (cf. Turitella communis),
kammusling (Pectinidae sp.), spor (sifoner) af infaunale muslinger (indet, men bl.a. molboøsters
(Arctica islandica), alm. konk (Buccinum undatum)) og dværgkonk (Nassariidae sp.),
Polychaeta: ormerør af bl.a. trekantsorm (Spirobranchus triqueter) og formentlig påfugleormen
(Sabella penicillus) samt havbørsteormene Spiochaetopterus typicus, Chaetopterus norvegicus,
Terebellides stroemi.

FIGUR 5.8-11. SØFJER FRA VERIFIKATIONSPOSITION NSTGP04
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FIGUR 5.8-12. ALM. OG PIGGE SØSTJERNE FRA VERIFIKATIONSPOSITION NSTGP04

FIGUR 5.8-13. JOMFRUHUMMER FRA VERIFIKATIONSPOSITION NSTGP15

Af fisk blev der observeret ising (Limanda limanda), fjæsing (Trachinus draco), fladfisk (indet.),
torskefisk (Gobiidae sp.), kutling (cf, sandkutling (Pomatoschistus minutus), slimål (Myxine
glutinosa), og alm. tunge (Solea solea).
Flora/fauna knyttet til substrattype 1b:
Ved 6 af de 23 verifikationer bestod substratet primært af sand, som udgjorde ca. 89-95% af
substratet. Den resterende del udgjordes af mudder/silt samt sten. Der blev ikke observeret nogen
flora på substrattype 1b, mens epifaunaen dækkede 1-15 % af bunden.
Af invertebrater blev der på substrattype 1b bunde observeret: Cnidaria: Rød søfjer (Pennatula
phosphorea), dødningehåndkoral (Alcyonium digitatum), arter af hydroider (såsom
pindsvinepolyp (Hydractinea echinata) samt sildebenspolypper (Haliciidae sp.) og fjerpolypper
(Plumulariidae sp.)), Chordata: søpung (Ascidiacea sp.) Crustacea: taskekrabbe (Cancer
pagurus), eremitkrebs (Pagurus bernhardus), alm. svømmekrabbe (Liocarcinus depurator),
jomfruhummer og huller efter jomfruhummer (Nephrops norvegicus), norsk lyskrebs
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(Meganyctiphanes norvegica), Echinodermata: sort slangestjerne (Ophiocomina nigra) andre
slangestjerner (flere arter cf. Ophiura sarsii og Ophiura robusta), kamstjerne (Astropecten
irregularis), pigget søstjerne (Marthasterias glacialis), alm. søstjerne (Asterias rubens),
Mollusca: tårnsnegle (cf. Turitella communis), kammusling (Pectinidae sp.), spor (sifoner) af
infaunale muslinger (indet, men bl.a. molboøsters (Arctica islandica), alm. konk (Buccinum
undatum)) og dværgkonk (Nassariidae sp.), almindelig søtand (Antalis entalis), Polychaeta: rør
fra børsteormen lanice (Lanice conchilega) og andre ormerør (cf. trekantsorm (Spirobranchus
triqueter) og påfugleormen (Sabella penicillus) og havbørsteormene Spiochaetopterus typicus)
samt sandormehobe fra (Arenicola marina), Porifera: kolonier af dyriske svampe (såsom
figensvamp (Suberites ficus)).

FIGUR 5.8-14. MANGE SLANGESTJERNER OG EN DØDNINGHÅNDKORAL FRA VERIFIKATIONSPOSITION
NSTGP02

FIGUR 5.8-15. TASKEKRABBE OG SLANGESTJERNER FRA VERIFIKATIONSPOSITION NSTGP02.
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FIGUR 5.8-16. PIGGET SØSTJERNE FRA VERIFIKATIONSPOSITION NSTGP06

FIGUR 5.8-17. EREMITKREBS FRA VERIFIKATIONSPOSITION NSTGP12.

Af fisk blev fjæsing (Trachinus draco) registreret hyppigst efterfulgt af Ising (Limanda limanda) og
kutling (cf, sandkutling (Pomatoschistus minutus). Der ud over blev der også observeret grå
knurhane (Eutrigla gurnardus), skrubbe (Platichthys flesus) og fladfisk (indet.).
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FIGUR 5.8-18. GRÅ KNURHANE FRA VERIFIKATIONSPOSITION NSTGP13

FIGUR 5.8-19. SKRUBBE FRA VERIFIKATIONSPOSITION NSTGP14

Flora/fauna knyttet til substrattype 2:
Ved 10 af de 23 verifikationer bestod substratet primært af sand, som udgjorde 22-90% af
substratet. Den resterende del udgjordes af mudder/silt, spredte større og mindre sten samt grus.
Flere steder var der en del tomme skaller i/på substratet. Flora udgjordes af røde kalkskorper
(Lithothamnia indet.) og rødalger (indet.) med en substratspecifik dækningsgrad på 0-30%, mens
epifaunaen dækkede 1-15 % af bunden.
Af invertebrater blev der på substrattype 2 bunde observeret: Bryozoa: arter af mosdyr (cf. Smalt
bladmosdyr (Securiflustra securifrons), spiralmosdyr (Bugula plumosa), netmosdyr (Reteporella
beaniana), Cnidaria: Rød søfjer (Pennatula phosphorea), søstrå (Virgularia cf. tuberculata)
(anden art end dem som er set i de øvrige områder), dødningehåndkoral (Alcyonium digitatum),
søanemone (cf. Urticina felina), arter af hydroider (såsom pindsvinepolyp (Hydractinea echinata)
samt sildebenspolypper (Haliciidae sp.) og fjerpolypper (Plumulariidae sp.)), bægerkoral
(Caryophyllia smithii), Chordata: søpung (Ascidiacea sp.), Crustacea: nøddekrabbe (Ebalia
tumefacta), eremitkrebs (Pagurus bernhardus), alm. svømmekrabbe (Liocarcinus depurator),
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rurer (Balanus balanus), stankelbenskrabbe (Macropodia rostrata), jomfruhummer og huller efter
jomfruhummer (Nephrops norvegicus), norsk lyskrebs (Meganyctiphanes norvegica), reje cf.
grønlandsreje (Pandalus borealis), Echinodermata: alm. slangestjerne (Ophiura albida), sort
slangestjerne (Ophiocomina nigra), skør slangestjerne (Ophiothrix fragilis), fin
mudderslangestjerne (Amphiura filiformis) og andre slangestjerner (flere arter cf. Sars’
slangestjerne (Ophiura sarsii) og nordlig slangestjerne (Ophiura robusta), kamstjerne (Astropecten
irregularis), pigget søstjerne (Marthasterias glacialis), alm. søstjerne (Asterias rubens),
Mollusca: tårnsnegle (cf. Turitella communis), kammusling (Pectinidae sp.), spor (sifoner) af
infaunale muslinger (indet, men bl.a. molboøsters (Arctica islandica), alm. konk (Buccinum
undatum) og dværgkonk (Nassariidae sp.), almindelig søtand (Antalis entalis), pelikanfodsnegl
(Aporrhais pepelecani), Polychaeta: rør fra børsteormer (cf. lanice (Lanice conchilega),
påfugleormen (Sabella penicillus) og (trekantsorm (Spirobranchus triqueter), Porifera: kolonier
af dyriske svampe (indet.).

FIGUR 5.8-20. KAMMUSLING OG SLANGESTJERNER SUBSTRATTYPE 2BUND FRA
VERIFIKATIONSPOSITION NSTGP01.

FIGUR 5.8-21. SØSTRÅ OG SLANGESTJERNER PÅ SUBSTRATTYPE 2 BUND MED GRUS FRA
VERIFIKATIONSPOSITION NSTGP01.
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FIGUR 5.8-22. MUSLINGESIPHONRØR FRA VERIFIKATIONSPOSITION NSTGP03.

FIGUR 5.8-23. BÆGERKORAL (ØVEREST), SAMT DØDNINGEHÅNDKORAL OG SLANGESTJERNE FRA
VERIFIKATIONSPOSITION NSTGP16

Af fisk blev fjæsing (Trachinus draco) registreret hyppigst efterfulgt torskefisk og torsk (Gobiidae
sp.). Der ud over blev der også observeret kutling (cf, sandkutling (Pomatoschistus minutus)),
slimål (Myxine glutinosa), fløjfisk (Callionymus lyra) og fladfisk (indet.)
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FIGUR 5.8-24. FJÆSINGER FRA VERIFIKATIONSPOSITION NSTGP11.

Flora/fauna knyttet til substrattype 3:
Ved 1 af de 23 verifikationer bestod substratet primært af sand, som udgjorde ca. 45% af substratet.
Den resterende del af substratet udgjordes af små og større sten, grus og mudder/silt. Flora
udgjordes af røde kalkskorper (Lithothamnia indet.), sukkertang (Saccharina latissima) og buskede
rødalger (cf. blodrød (Delesseria sanguinea) og bugtet ribbeblad (Phycodrys rubens) med en
substratspecifik dækningsgrad på <1%, mens epifaunaen dækkede 50 % af bunden (primært sorte
slangestjerner).
Af invertebrater blev der på substrattype 3 bund observeret: Cnidaria: dødningehåndkoral
(Alcyonium digitatum) arter af hydroider (såsom pindsvinepolyp (Hydractinea echinata) samt
sildebenspolypper (Haliciidae sp.)), Chordata: søpung (Ascidiacea sp.), Crustacea:
strandkrabbe (Carcinus maenas), rurer (Balanus balanus), Echinodermata: sort slangestjerne
(Ophiocomina nigra), kamstjerne (Astropecten irregularis), pigget søstjerne (Marthasterias
glacialis), Mollusca: alm. konk (Buccinum undatum), Polychaeta: (trekantsorm
(Spirobranchus triqueter), Porifera: kolonier af dyriske svampe (indet.).
Af fisk blev der observeret Havkarusse (Ctenolabrus rupestris).
Flora/fauna knyttet til menneskeskabte objekter (trawlnet)
Ved 1 verifikationsposition blev der registreret et stort trawlnet på en substrattype 2 bund. Der var
en del fauna på og omkring nette som udgjordes af Cnidaria: søanemoner (cf. Urticina felina),
Chordata: søpung (Ascidiacea sp.), Crustacea: sandkrabbe (Hyas araneus), taskekrabbe
(Cancer pagurus) samt almindelig blåmuslinger (Mytilus edulis).
Derudover blev der registreret fjæsinger (Trachinus draco) og torskefisk (indet.) omkring
trawlnettet.
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5.8.7

Naturtyper i relation til substrattyper

Under den videre behandling af de indsamlede fotopedodata er der for hver videotransekt foretaget
numerisk optælling af de for opgaven udpegede epifaunale fokusarter samt udvalgte kommercielt
eller økologisk betydende fiskearter inkl. jomfruhummere. I Tabel 5.8-3 ses det samlede antal
registreringer for samtlige observationer fordelt på substrattype.
TABEL 5.8-3. OPTALTE FOREKOMSTER AF UDALGTE FOKUSARTER OG FISK FORDELT EFTER
SUBSTRATTYPE.

Fokusarter og fiske optælling

1a

1b

2

Søfjer
Søstrå

93

39

106
18

Havsvampesamfund
Jomfruhummer

3

3

Alm. tunge
Alm. fjæsing

1
2

4

15

Fladfisk
Fløjfisk

2

1

1
1

3

Hestemuslinger
Haploops-områder

Grå knurhane
Havkarusser

1
2

Ising
Kutlinger

2
1

3
2

Skrubbe
Slimål

1

1

Torsk
Torskefisk

2

2
3

1

1

Da der jf. Tabel 5.8-2 er foretaget et ulige antal observationer på de forskellige substrattyper er data
i Figur 5.8-25 divideret ud med antallet af observationer. Figuren viser, for hver art, hvor stor en
procentdel af de samlede observationer, der er foretaget på de forskellige substrattyper.
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FIGUR 5.8-25. TILPASSET PROCENTVIS FORDELING AF OBSERVATIONER AF UNDERSØGTE
NØGLEARTER I FORHOLD TIL SUBSTRATTYPE.

Derudover er en række observerede arter, som ikke er fokusarter, men må anses for at være
indikatorarter for havbunden (dybde, salinitet, strøm, substrattype) blevet sammenlignet på tværs
af substrattyper. Disse arter er ved videogennemgangen registreret som tilstede eller ej.
I Figur 5.7-25 ses registreringer for indikatorarter tilstedeværelse. Registreringerne er tilpasset til,
hvor mange observationer fra den pågældende substrattype data bygger på, således, at tallet ”1”
svarer til, at arten er tilstede på samtlige observationer fra substrattypen.
Både for fokusarter (Figur 5.8-25) og for indikatorarter (Figur 5.8-26) synes der ikke nogen lighed
mellem fordelingen af arter eller den relative hyppighed af arter på de forskellige substrattyper
inden for område G. På denne baggrund holdes substrattyperne adskilt i hver sin naturtype på det
udarbejdede naturtypekort (Figur 5.8-27).
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FIGUR 5.8-26. TILPASSET REGISTRERING AF UDVALGTE INDIKATORARTER, SOM ER TIL STEDE, VIST
FOR SUBSTRATTYPE 1A, 1B, 2 OG 3.

FIGUR 5.8-27. NATURTYPEKORT FOR OMRÅDE G. FOR STORT FORMAT SE BILAG A8.

Ved videogennemgangen er eventuelle observationer af huller i bunden efter jomfruhummer samt
områder med haploopsrør registreret. Jomfruhummere lever i komplicerede gangsystemer i
bunden med flere ind og udgange. Antallet af jomfruhummerhuller er derfor ikke talt, men vurderet
ud fra om huller, synlige på overfladen er: ikke til stede, til stede, hyppige, eller dominerende.
Samme kategorisering er anvendt til at vurdere haploops-områder. I område G blev der observeret
jomfruhummerhuller på 2 ud af de 3 verifikationer på substrattype 1a. Den ene observation blev
kategoriseret som værende tilstede (NSTGP15), mens den anden observation blev kategoriseret som
hyppig (NSTGP07). På de øvrige substrattyper blev der observeret jomfruhummerhuller på 1 af de 6

200

Kortlægning af blødbundsområder i Kattegat

verifikatoiner på substrattype 1b (NSTGP14) og 1 af de 10 verifikationer på substrattype 2 bunde
(NSTGP19). Beggen blev de kategoriseret som værenende tilstede. Der blev ikke verificeret nogen
Haploops-områder i undersøgelsesområde G.

5.8.8

Betydningsfulde artsregistreringer på den bløde bund

Der er i området ikke tidligere observeret nogle sårbare arter (NST, 2015).
Ved nærværende undersøgelse er der verificeret rød søfjer (Pennatula phosphorea), søstrå
(Virgularia sp.) samt jomfruhummere og huller efter jomfruhummere (Nephrops norvegicus) i
område G. Fordelingen af blødbundsarter af interesser kan ses på Figur 5.8-28.
Fiskefokusarter observeret inden for område G er præsenteret i rapporten Orbicon 2015b.

FIGUR 5.8-28. FOKUSARTSKORT FOR OMRÅDE G. FOR STORT FORMAT SE BILAG A9.
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FIGUR 5.8-29. SØFJER, SØTAND, TÅRNSENGLE OG BØRSTEORMERØR FRA VERIFIKATION NSTGP06.

FIGUR 5.8-30. SØFJER FRA VERIFIKATION NSTGP09.
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FIGUR 5.8-31. JOMFRUHUMMER FRA VERIFIKATION NSTGP14.
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6. Havpattedyr

6.1

Områdets betydning for marine pattedyr

Havpattedyr er generelt beskyttede og marsvin er særligt beskyttet under Habitatdirektivets bilag II
og IV, mens spættet sæl og grå sæl er særligt beskyttet under Habitatdirektivets bilag II og bilag V.
Derfor skal der ved marine aktiviteter, herunder også seismiske undersøgelser, i videst muligt
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 forureningsgrad, er det
vanskeligt at sige noget generelt om, hvilken type levested marsvinet foretrækker (Søgaard og
Asferg 2007). 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
(Søgaard og Asferg 2007).
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 næsten lige så ofte om
natten som om dagen. I de danske farvande foretrækker marsvinene dyk til mindre end 40 meter,
men i Skagerrak er målt dykkedybder på ned til 200 m. (Søgaard og Asferg 2007).
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 vestlige Østersø i 1994 estimeret til
22.127 dyr og i 2005 til 13.600 dyr (Søgaard og Asferg 2007).
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 Søgaard og Asferg (2007) nævnes desuden specifikt, at myndighederne skal være
opmærksomme på påvirkning af marsvin ved anlægsarbejder på havet.
Fra 1991-2007 er der indsamlet omfattende data fra satellitsporing, fly og skibsoptællinger samt
akustiske optællinger af marsvin i danske farvande.
Danmarks Miljøundersøgelser udarbejdede i 2008 en rapport, der samler alle relevante data fra
disse undersøgelser om marsvins bevægelser og fordeling i danske og tilstødende farvande.
Formålet var at kunne udpege og med tiden beskytte særligt vigtige områder med særlig høj tæthed
af marsvin Teilmann et al. (2008).
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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 metode til at verificere de vigtige
områder identificeret ud fra satellitsporingsdata (Figur 6.1-1).
Baseret på populationsstudier og bevægelser af marsvinene har DMU inddelt udpegningen 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.
Nedenstående Figur 6.1-1 illustrerer den forventede tæthed af marsvin i indre danske farvande
(Teilmann et al. 2008). Figuren skal læses, så rød farve og lav % svarer til kerneområder med høj
tæthed af marsvin, mens grønne områder og høje % svarer til områder med lave tætheder af
marsvin. Alle områder ved nærværende undersøgelse ligger i 70-90% kerneområder, altså områder
med lavere tætheder af marsvin.
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FIGUR 6.1-1. 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 bevaringsstatus for gråsæl på nationalt niveau
forudsætter, at der opretholdes gunstige levevilkår for bestanden på de vigtigste yngle- og
hvilepladser for arten, idet de vigtigste lokaliteter vurderes at være Vadehavet, Rødsand, Læsø,
Hesselø, Anholt og Saltholm (Pihl et al. 2000) – se Figur 6.1-2.
Den nationale bevaringsstatus for spættet sæl i Danmark er overordnet set vurderet som gunstig og
bestanden vurderes som værende større end 15.000 individer (Figur 6.1-3).
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FIGUR 6.1-2. SÆLLOKALITETER FRA DANSKE FARVENDE FRA DEN SENESTE AFRAPPORTERING FRA
DCE (2011).

FIGUR 6.1-3. GRAF OVER BESTANDSUDVIKLINGEN AF SPÆTTET SÆL I DANSKE FARVENDE. SENESTE
AFRAPPORTERING FRA DCE (2011).

Ovenstående Figur 6.1-2 viser de vigtigste større sællokaliteter i danske farvande for både gråsæl og
spættet sæl. Som det fremgår af kortet findes der vigtige lokaliteter for både spætte sæl og grå sæl
omkring Læsø samt nord for sjællandsode i Hesselø bugt.
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6.2

Støj

Undervandsstøj kan påvirke havpattedyr på flere måder. Sædvanligvis skelnes mellem fysiske
skader og skader på hørelsen, forstyrrelser af lydopfattelsen (maskering) og forstyrrelser af
adfærden (typisk undvigeadfærd). Derudover kommer mere svært kvantificerbare effekter såsom
forhøjet niveau af stresshormoner og påvirkning af dyrenes opmærksomhed/årvågenhed
(Tougaard, 2012).
I relation til denne kortlægningsopgave er det støj fra sidescansonaren, som potentielt vurderes at
kunne påvirke evt. forekommende marsvin og sæler negativt.

6.3

Observationer og vurdering

Der blev ikke observeret nogle havpattedyr før påbegyndelsen af survey i nogle af de otte områder.
Der blev derimod registreret både marsvin og spættet sæl i flere af områderne øst for Læsø under
undersøgelsen, hvorimod der ikke blev observeret havpattedyr i de øvrige områder. I de områder,
hvor der blev observeret marsvin og/eller sæler, synes de upåvirkede af udstyret, hvorfor
undersøgelserne ikke blev afbrudt ved observation af hverken sæler eller marsvin. Sæler blev
observeret ind til 10 meter fra båden, mens sidescansonaren kørte, mens marsvin sjældent var
tættere på end 25 meter fra båden. Typisk befandt både sæler og marsvin sig dog lidt længere fra
båden. Mens sælerne typisk blev observeret tættere på båden var varigheden, hvor der blev
observeret marsvin, helt op til 20 min. af gangen, hvilket var betydeligt længere end for de
observerede sæler.
Grundet den lave energiudladning fra sidescansonaren og den observerede adfærd hos både sæler
eller marsvin vurderes hverken sæler eller marsvin at have været væsentligt påvirket af de
gennemførte undersøgelser og på ingen måder taget varig skade. Dette stemmer overens med notat
af Tougaard (2012), hvor det vurderes at risikoen for, at sæler og marsvin pådrager sig høreskader
eller andre fysiske skader fra geoakustiske undersøgelser med bl.a. sparker er minimal. Den
energiudladningen, som kommer fra sparkere, er væsentlig større end den fra udstyr
(sidescansonar), som er benyttet under nærværende kortlægning.
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Sammenfatning
Nærværende baselineundersøgelse og beskrivelse af otte blødbundsområder i Kattegat er baseret på
en detaljeret kortlægning af havbundens karakter og den dertil knyttede biologi. I alt er der
indsamlet og tolket på mere end 1.500 linjekilometer data med sidescansonar og singlebeam
ekkolod, samt visuelle verifikationer med ROV, fotopedo eller dropdown kamera i 156 positioner af
en samlet varighed af videosekvenser på 17 timer og 40 min inden for de otte områder.
Den arealmæssige fordeling af substrattyper er stærkt varierede henover undersøgelsesområderne
og er tæt knyttet til de bathymetriske forhold og den geologiske dannelseshistorie i Kattegat. Den
bløde bund er dokumenteret i alle undersøgelsesområderne omend udbredelsen er meget forskellig.
Den bløde bund er den mest dominerende bundtype i område B, C1, D og F med en fordeling på
henholdsvis 99%, 92%, 59% og 78% af de kortlagte arealer i disse områder. Således fremstår
havbunden i område B og C1 meget homogen og helt domineret af blød bund. I område D og F er
den bløde bund primært dominerende på de største dybder, mens sandet, gruset og stenet
substrater præger havbunden i områder med mindre vanddybde (Tabel 6.3-1). Substratforholdene
er derfor mindre homogene i område D og F relativt i forhold til område B og C1.
I område A, C2 og E er den bløde bund også den mest udbredte substrattype med henholdsvis 54%,
40% og 36%, men overordnet er overfladesedimentet mere heterogent (Tabel 6.3-1). Område A, C2
og E er, i modsætning til område B og C1 præget af udbredte sandede og stenede områder
(substrattype 1b - 4), som tilsammen opnår væsentlige dækningsprocenter (46-64% af havbunden).
Særligt havbunden i område E er relativt stenet, hvor substrattype 4 udgør ca. 17% af arealet (Tabel
6.3-1). Den bløde bund i område A er hovedsageligt relateret til Læsø Rende, mens den bløde bund i
område E primært findes i den sydlige og vestlige del, hvor vanddybden er størst.
I område G udgør den bløde bund kun ca. 8% af havbunden og findes kun i de dybeste områder i
yderkanten af området. De mest dominerende bundtyper i område G er substrattype 1 og 2, som
tilsammen dækker over 90% af arealet (Tabel 6.3-1).
TABEL 6.3-1. FORDELINGEN AF SUBSTRATTYPER I DE 8 UNDERSØGELSESOMRÅDER.

Substrattyper

A

B

C1

C2

D

E

F

G

1a
1b

54
46

99
-

92
-

40
29

59
20

36
9

78
9

8
57

2
3

-

1
<0,1

8
<1

29
2

15
6

18
20

11
2

34
1

4

-

-

-

-

<0,5

17

1

-

Den overordnede artsrigdom samt de repræsenterede arter varierede mellem områderne, hvilket
ofte kunne kobles til substratforhold, dybde, salinitet eller lysforhold. Hertil skal det også nævnes at
kvaliteten af data, grundet forskellige anvendte videoudstyr, ikke er den samme for alle områder.
Dette er uden betydning for bestemmelsen og vurderingen af udbredelsesforhold af de udvalgte
fokusarter samt for andre observerede dyregrupper, men har betydning for bestemmelsen af
artsniveauet inden for eksempelvis havbørsteorme, mosdyr og slangestjerner.
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På baggrund af fordelingen af udvalgte indikatorarter, fokusarter og fisk inden for hvert område er
der biologisk belæg for at samtolke en eller flere substrattyper til én naturtype for
undersøgelsesområder D og F.
Tabel 6.3-2 giver et overblik over de fokusarter, som er blevet verificeret inden for de otte
undersøgelsesområder i Kattegat og angiver herved også hvilke af de udvalgte fokusarter, der vil
opnå beskyttelse ved en eventuel fredning af de undersøgte områder. Tabellen angiver kun de
fokusarter, som er blevet verificerede ved nærværende undersøgelse, og områderne kan derfor godt
indeholde flere fokusarter end angivet.
TABEL 6.3-2. FOKUSARTER VERIFICERET VED NÆRVÆRENDE UNDERSØGELSE INDEN FOR DE 8
UNDERSØGELSESOMRÅDER.

Fokusarter
Haploops-områder
Havsvampesamfund

A

B

(X)

Hestemuslinger
Jomfruhummer

C1

C2

D

X

X
X

X
(X)

E

X

G

(X)

X
X

F

X
X

X

Jomfruhummerhuller
Søfjer

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

Søstrå

X

X

X

X

X

X

Med udgangspunkt i resultaterne fra nærværende undersøgelse vil en fredning af
undersøgelsesområde A, på nuværende tidspunkt, ikke beskytte nogle af de udvalgte fokusarter. De
havsvampesamfund som blev verificeret i område A var alene almindelige arter såsom gevirsvamp
(Haliclona oculata) og brødkrummesvamp (Halichondria panicea) og figensvamp (Suberites ficus)
og kun observeret på selve boblerevet.
Ved at frede undersøgelsesområde B opnås der beskyttelse af jomfruhummer (Nephrops
norvegicus), rød søfjer (Pennatula phosphorea) og søstrå (Virgularia sp.), som alle blev observeret
på samtlige verificeringer på den bløde bund (substrattype 1a).
Ved at frede undersøgelsesområde C1 opnås der beskyttelse af havsvampesamfund (cf. Macale
og/eller Myxilla), jomfruhummer, rød søfjer og søstrå.
Ved at frede undersøgelsesområde C2 opnås der beskyttelse af områder med haploops (cf.
Haploops tubicola og Haploops tenuis), havsvampesamfund, jomfruhummer, rød søfjer og søstrå.
Havsvampene i område C2 udgjordes både af almindelige mindre arter samt større havsvampe
såsom Macale og/eller Myxilla.
Ved at frede undersøgelsesområde D opnås der beskyttelse af områder med haploops,
havsvampesamfund, almindelig hestemusling (Modiolus modiolus), jomfruhummer, rød søfjer og
søstrå. De havsvampesamfund som blev verificeret i område D var alene almindelige arter. I
undersøgelsesområde D blev der observeret mange søfjer.
Ved at frede undersøgelsesområde E opnås der beskyttelse af områder med haploops, almindelig
hestemusling, jomfruhummer, rød søfjer og søstrå. I undersøgelsesområde E blev der observeret
mange søfjer og søstrå.
Ved at frede undersøgelsesområde F opnås der beskyttelse af områder med almindelig
hestemusling. De havsvampe som blev verificeret i område F udgjordes alene af almindelige arter
som gevirsvamp og brødkrummesvamp og figensvamp.
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Ved at frede undersøgelsesområde G opnås der beskyttelse af områder med jomfruhummer, rød
søfjer og søstrå. I undersøgelsesområde G blev der observeret mange søfjer. (Bemærk, at området er
navngivet område B i den endelige udpegning, offentliggjort maj 2016).
For alle områderne er det dog muligt, at eksisterende potentielt sårbare blødbundsfaunasamfund vil
udvikle sig i positiv retning, samt at flere sårbare blødbundsarter vil indvandre til områderne,
såfremt man vælger at beskytte havbunden for fysiske påvirkninger ved f.eks. at stoppe fiskeri med
bundslæbende redskaber, indvinding af råstoffer og klapning af havbundsmaterialer.
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Summary
Based on detailed mapping of the seabed characteristics and associated biology, this study provides
a description and this baseline of eight areas in Kattegat. In total for the eight areas, data from more
than 1,500 kilometers of side scan sonar and single beam sonar survey lines have been collected and
interpreted. In addition, visual verifications at 156 positions, yielding a total of of 17 hours and 40
minutes of video sequences, have been collected with ROV, towable photo-torpedo or drop down
camera.
The spatial distributions of substrate types are very diverse across the survey areas and exhibit close
links to bathymetric conditions and the geological formation history of the Kattegat. Soft bottom
sediments have been verified in all survey areas, although distributions are heterogenous. The soft
bottom is the dominant type of seabed in areas B, C1, D, and F with respective distributions of 99%,
92%, 59% and 78% of the surveyed areas. The seabeds in area B and C1 appear very homogenous
and are dominated by soft sediments. In areas D and F, soft sediments generally dominate at the
greatest depths, while sand, gravel and stony substrates characterise the seabed in areas of
shallower water (Tabel 6.3-3). In areas D and F, the substrate conditions are less homogeneous
compared to area B and C1.
The soft bottom is also the most widespread substrate type in areas A, C2, and E, covering
respectively 54%, 40% and 36% of the areas. However, the overall surface sediments are more
heterogeneous (Tabel 6.3-3). Areas A, C2 and E are, in contrast to areas B and C1, characterised by
widespread sandy and stony areas (substrate types 1b - 4), which comprise substantial combined
coverage rates (46-64% of the seabed). Particularly the seabed in area E is relatively stony, where
substrate 4 covers approximately 17% of the area (Tabel 6.3-3). The soft bottom in area A is mainly
related to Læsø Rende, while the soft bottom in area E is found primarily in the southern and
western parts, where the water depth is greater.
The soft bottom represents only about 8% of the seabed in area G and is found only in the deepest
parts of the periphery of the area. The most dominant bottom types in area G are substrate types 1
and 2, which cover more than 90% of the area (Tabel 6.3-3).
TABEL 6.3-3. DISTRIBUTION OF SUBSTRATE TYPES IN THE EIGHT MAPPED AREAS.

Substrate types

A

B

C1

C2

D

E

F

G

1a
1b

54
46

99
-

92
-

40
29

59
20

36
9

78
9

8
57

2
3

-

1
<0,1

8
<1

29
2

15
6

18
20

11
2

34
1

4

-

-

-

-

<0,5

17

1

-

The overall species diversity and represented species differed between the survey areas. These
differences could often be linked to substrate-, depth-, salinity- and light conditions. It should,
however, also be noted that the quality of data, is not the same for all areas, due to differences in
video equipment used. This is irrelevant for the determination and assessment of the distribution of
the selected focus species as well as for other observed overall animal groups. However, it is
important in determining specific species of taxonomic groups such as bristle worms, moss animals
and brittle stars.
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Based on the distribution of selected indicator species, focus species and fish in each area, there has
been biological evidence to interpret one or more substrate types as single habitat types in areas D
and F.
Tabel 6.3-4 provides an overview of which focus species that have been verified for each of the eight
areas designated for potential protection in the Kattegat. The table therefore indicates, which of the
selected focus species will obtain protection if the designated areas are protected. The table only
lists focus species, which have been verified during this study. It is possible that more focus species
than listed occur in the areas.
TABEL 6.3-4. FOCUS SPECIES VERIFIED DURING THIS STUDY IN THE EIGHT SURVEY AREAS.

Focus species
Haploops-areas
Sponges /sponge
gardens
Horse mussel

A

B

(X)

Norway lobster
(nephrops)

C1

C2

D

X

X
X

X
(X)

(X)

X

X

X

X

E

F

G

X

X

Burrow (nephrops)
Sea pen

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

Slender sea pen

X

X

X

X

X

X

Based on the results from the present study, a conservation of survey area A, at present, will not
protect any of the selected focus species. The sea sponges, which were verified in area A were only
common species such as mermaid’s glove (Haliclona oculata), bread-crumb sponge (Halichondria
panicea) and fig sponge (Suberites ficus) and were only observed the on bubbling reef.
Conservation of survey area B will protect Norway lobster (Nephrops norvegicus), phosphorescent
sea pen (Pennatula phosphorea) and slender sea pen (Virgularia sp.), all of which were observed
on all verifications of the soft bottom (substrate 1a).
Conservation of survey area C1 will protect sponges and sponge gardens (cf. Macale og/eller
Myxilla), Norway lobster, phosphorescent sea pen and slender sea pen.
Conservation of survey area C2 will protect areas with haploops (cf. Haploops tubicola and
Haploops tenuis), slender sea pen, Norway lobster, phosphorescent sea pen and slender sea pen.
The sea sponges in area C2 consisted of both common minor species and larger sea sponges, such
and as MacAle and / or Myxilla.
Conservation of survey area D will protect areas with haploops, horse mussel (Modiolus modiolus),
Norway lobster, sea sponge, phosphorescent sea pen and slender sea pen. The sea sponges, which
were verified in area D were only common species. A large amount of phosphorescent sea pens were
observed in area D.
Conservation of survey area E will protect areas with haploops, horse mussel, Norway lobster,
phosphorescent sea pen and slender sea pen. A large amount of phosphorescent sea pen and
slender sea pen, observed in area E.
Conservation of survey area F will protect areas with horse mussel. The sea sponges, which were
verified in Area F consists solely of common species like mermaid’s glove, bread crump sponge and
fig sponge.
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Conservation of survey area F will protect areas with Norway lobster, phosphorescent sea pen and
slender sea pen . A large amount of sea pens were observed in area F.
However, in all areas it is possible that existing, potentially vulnerable soft bottom fauna
communities will develop in a positive direction and that more vulnerable soft bottom species will
migrate to the areas, if the seabed is protected against physical impacts for example by stopping
fishery with bottom trawl, extraction of marine aggregates and dumping of dredged materials.
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