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1. RESUMÉ 

Historisk set har sand og grus fra Øresund været anvendt til byggeprojekter i bl.a. Ho-

vedstaden. Formålet med denne kortlægning er at beskrive de konsekvenser indvin-

ding af sand og grus i det nordlige Øresund i perioden 1996 til 2017 har haft på hav-

bundens miljø. I denne sammenhæng omfatter miljøet primært dybde, havbundens 

overflade (sediment) samt dyr og planter, der lever på og i havbunden. Indvindingen i 

Øresund er foregået ved to forskellige metoder; kaldet slæbe- og stiksugning. Meto-

den er væsentlig i forhold til graden af påvirkning. Ved stiksugning fjernes sand og 

grus i dybe og cirkelformede huller på havbunden, mens der ved slæbesugning indvin-

des over et større areal i aflange spor med en lavere dybde. Denne rapport omhandler 

miljøpåvirkningen af stiksugning på havbunden. 

 

Kortlægningen tager udgangspunkt i det nordlige Øresund fra København mod syd til 

Hellebæk mod nord. Dette område kaldes for kortlægningsområdet. Inden for kortlæg-

ningsområdet findes fem indvindingsområder, kaldet Lappegrund, Disken, Nivå Flak, 

Vedbæk og Skovshoved. Et indvindingsområde er et afgrænset område på havbun-

den, hvor der må indvindes en tilladt mængde råstoffer. I disse områder har der igen-

nem mange år været stiksugning af sand og grus, som potentielt kan have påvirket 

miljøet på havbunden.  

 

Indenfor hvert af de fem indvindingsområde samt i den øvrige del af kortlægningsom-

rådet er der i perioden 2013 til 2014 indsamlet en række forskellige data. Disse data 

giver information om havbundens fysiske og biologiske forhold. Forholdene inden for 

de fem indvindingsområder er sammenlignet med forholdene i resten af kortlægnings-

området. På den måde er det vurderet om stiksugningen af sand og grus har medført 

væsentlige ændringer på miljøet på havbunden. Konsekvenserne af stiksugning af-

hænger af de lokale miljøforhold. For eksempel kan stærke strømme på havbunden 

medfører, at havbunden hurtigere genskaber sin naturlige tilstand. Desuden har de 

naturlige sedimentforhold i området stor betydning for havbundens evne til at gen-

skabe den oprindelige naturlige tilstand efter påvirkning fra stiksugningen.  

 

For hvert indvindingsområde beskrives: 

 

 De fysiske forhold på havbunden (dybde og sedimenter)  

 De fysiske forhold i relation til den upåvirkede havbund uden for områderne 

 Hvor langt havbundens nuværende tilstand er fra dens naturlige tilstand 

 Hvor god havbundens evne er til at genskabe de oprindelige, naturlige til-

stande på havbunden  

 De biologiske forhold på havbunden (dyr og planter) 

 De biologiske forhold i relation til den upåvirkede havbund uden for områ-

derne 
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Baseret på data er der for hvert af de fem indvindingsområder tolket ét eller flere om-

råder, hvor påvirkningen fra stiksugning er særlig stor. Disse områder, hvor langt ho-

vedparten af stiksugningen i Øresund er foregået, udgør kun en mindre del af selve 

indvindingsområderne. Med andre ord er langt størstedelen af stiksugningen knyttet til 

en begrænset del af havbunden i kortlægningsområdet. 

 

Havbundens overflade  

Generelt er det vurderet, at der er stor forskel på forholdene på havbunden i de nord-

lige indvindingsområder sammenlignet med de sydlige områder. De nordlige indvin-

dingsområder (Lappegrund og Disken) er præget af stærke bundstrømme. Det bety-

der, at havbunden har en god evne til at genskabe sin naturlige tilstand. Havbunden 

består stort set udelukkende af sand og fremtræder generelt mindre påvirket.  

 

Derimod er de sydlige områder (Nivå Flak, Vedbæk og Skovshoved) præget af sva-

gere bundstrømme og består af mere varierende sedimentforhold. Derfor har havbun-

den generelt en dårlig evne til at genskabe sin naturlige tilstand. Samlet gør disse mil-

jøforhold, at havbunden fremstår mere påvirket.  

 

Inden for kortlægningsområdet består sedimentet primært af sand, men på havbunden 

findes også finkornede materialer og mere stenede områder. Kortlægningen viser, at 

sedimentet på havbunden inden for indvindingsområderne overordnet er meget sam-

menligneligt med sedimentet uden for indvindingsområderne. Sedimentet på havbun-

den i de mest påvirkede områder er ikke væsentlig anderledes end sedimentet i de 

upåvirkede områder. Dog forekommer der lokalt i de mest påvirkede områder mindre 

ændringer i sedimentet i indvindingsområderne.  

 

Indenfor de mest påvirkede områder i indvindingsområderne er dybden mange steder 

væsentlig større end den naturlige bund. Det betyder, at dybdeforholdene i disse om-

råder er stærkt påvirket af stiksugning. Den væsentlige dybdepåvirkning er kun be-

grænset til områder, som stiksuges, og udgør derfor kun en meget begrænset del af 

det samlede kortlægningsområde. Uden for de mest påvirkede områder er ændrin-

gerne i dybden ikke væsentlig.  

 

Havbundens dyr og planter 

En del af det biologiske liv i havet lever på og i overfladen af havbunden. Planter og 

dyr der sidder fast på havbunden samt dyr der bevæger sig langsomt eller lever i hav-

bunden, og derfor ikke når at flytte sig, fjernes ved indvinding. Selve det areal, hvor 

der indvindes ved stiksugning er ikke så stort som arealet ved slæbesugning, men 

dybdepåvirkningen er derimod større Ud over der hvor der stiksuges kan det biologi-

ske liv på havbunden også blive begravet under frasorteret sediment, som returneres 

til havbunden. En anden konsekvens af stiksugning er spredning af sediment i vandet 

som følge af indvindingsaktiviteten. Overstående påvirkninger er som udgangspunkt 

ens for hvert af de fem indvindingsområder og afhænger i høj grad af indvindingsin-

tensitet og mængden.  
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Efter indvindingen er afsluttet, vil dyr og planter med tiden vende tilbage. Det er dog 

ikke sikkert, at det er de samme, oprindelige dyr og plantearter. En afgørende faktor er 

om miljøet i området er blevet ændret. Miljømæssige ændringer, som kan være afgø-

rende for hvilke arter, der kommer til at indfinde sig er; ændringer i substrat, dybde, 

lysforhold og saltholdighed. Afhængigt af hvordan og hvor hurtigt miljøet stabilisere sig 

kan områdets mangfoldighed ændres og i nogle tilfælde øges. 

 

De mere langtidsvarende effekter af stiksugning på dyr og planter er ikke ens for de 

fem områder, men afhænger i høj grad af, hvornår området har genskabt sin naturlige 

tilstand eller en ny stabil tilstand. To af de fem indvindingsområder (Lappegrund og Di-

sken), befinder sig naturligt i områder, som er præget af stærke strømforhold og for-

ventes relativt hurtigt at vende tilbage til deres naturlige tilstand. Derudover er de dyr 

og planter, som naturligt findes i de to områder, tilpasset dynamiske forhold og forven-

tes således ikke særligt sårbare overfor effekter af råstofindvinding. 

 

De øvrige tre områder (Nivå Flak, Vedbæk og Skovshoved) forventes påvirkede i en 

længere periode grundet svagere bundstrømme og større variation i områdernes sedi-

mentforhold. I perioden efter indvindingen er ophørt og frem til havbunden er genskabt 

forventes planter og dyr at indfinde sig på og i havbunden og vil med tiden være sam-

menlignelige med arter i samme miljø i den øvrige del af Øresund.  

 

Ud fra datagrundlaget var det ikke muligt se forskel på plante- og dyresamfund, inden-

for de fem indvindingsområder og på plante- og dyresamfund uden for indvindingsom-

råderne med samme miljø. En tidligere undersøgelse fra Disken antyder, at naturlige 

variationer i dybde- og substratforhold er mere afgørende for de biologiske forhold 

både indenfor og udenfor indvindingsområdet end den indvindingsaktivitet, som har 

foregået blot ti måneder før undersøgelsen. Datagrundlaget for de fire øvrige indvin-

dingsområder er meget spinkelt, hvorfor det er usikkert om det samme gør sig gæl-

dende for dem.  

 

Denne kortlægning, af den eksisterende viden om effekter af stiksugning, må således 

konkludere, at der bør gennemføres flere målrettede undersøgelser, hvis man ønsker 

et bedre kendskab til de miljømæssige påvirkninger af stiksugning i den nordlige del af 

Øresund. 
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2. INDLEDNING 

Miljøstyrelsen har anmodet Orbicon om at kortlægge den eksisterende viden om ef-

fekter af stiksugning på miljøet med fokus på det nordlige Øresund. Det nordlige Øre-

sund defineres i denne opgave fra København mod syd til Hellebæk mod nord, og om-

fatter følgende fem eksisterende fællesområder: Lappegrund (532-AA), Disken (554-

CA), Nivå Flak (554-BA), Vedbæk (554-DA) og Skovshoved (554-AA). Nærværende 

kortlægning tager kun udgangspunkt i den danske del af det nordlige Øresund, og be-

tegnes herefter i rapporten som kortlægningsområdet. For oversigtskort henvises til 

Figur 5-1.  

 

Kortlægningen bygger udelukkende på eksisterende data og relevant national og in-

ternational litteratur. Rapporten indeholder derfor ikke konkrete nye undersøgelser. 

Rapporten indledes med en beskrivelse af det datagrundlag, der ligger til grund for 

områdebeskrivelser, miljøbeskrivelser og effektvurderinger (kapitel 3). Kapitlet omfat-

ter en detaljeret beskrivelse af datagrundlaget for hvert indvindingsområde (baseline), 

de umiddelbare omgivelser af indvindingsområderne (påvirkningszonen) samt det 

nordlige Øresund (kortlægningsområdet). 

 

I kapitel 4 beskrives, hvordan de enkelte datatyper fra nærværende datagrundlag er 

anvendt og behandlet primært med fokus på substrattyper, overfladesedimenter, in-

fauna og ålegræs, som samlet danner grundlag for en vurdering af stiksugningens ef-

fekt på de fysiske og biologiske forhold på havbunden. Metoder anvendt til tolkningen 

af de geofysiske data og vurderingen af de fysiske effekter er baseret på simpel data-

behandling og sammenstilling af geologiske og geofysiske data. Metoder anvendt til 

tolkningen af de biologiske data er baseret på simpel databehandling i forhold til kvan-

titative data samt faste parametre til vurderingen af kvalitative data, i overensstem-

melse med dialog med Miljøstyrelsen.  

 

I kapitel 5 er der en generel beskrivelse af de fysiske forhold i det nordlige Øresund, 

hvor formålet er at tilvejebringe basisviden om havbundens generelle karakter i form 

af dybde, substrattyper, sedimentdynamik samt habitater og den dertil knyttede bio-

logi. Dette fungerer som basisanalyse for hele Øresundsområdet, hvilket gør det mu-

ligt at sammenholde miljøforholdene i de fem indvindingsområder med forholdene i de 

umiddelbare omgivelser. De umiddelbare omgivelser inddeles i en lokal del og en regi-

onal del. Den lokale del omfatter påvirkningszonen på 500 m uden om indvindingsom-

råderne, som er kortlagt i forbindelse med baselineundersøgelsen. Den regionale del 

omfatter det nordlige Øresund som helhed (kortlægningsområdet), som er beskrevet i 

afsnit 5. Der foretages en beregning af, hvor stor en andel af de enkelte overfladesedi-

menttyper inden for kortlægningsområdet, der er udlagt til indvindingsområder.  

 

I kapitel 6 er der en overordnet beskrivelse af råstofhistorikken for det nordlige Øre-

sund, hvilket giver information om udviklingen i råstofindvindingen fordelt på område, 

indvindingsmetode og mængde over tid. Dette indikerer, hvor råstofindvindingen og 
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stiksugningen i Øresund pågår og har pågået. Kapitel 6 indeholder også en kort gen-

nemgang af anerkendte fysiske og biologiske effekter af stiksugning på flora og fauna, 

opdelt i direkte og afledte påvirkninger. 

 

På baggrund af baselineundersøgelserne er der i kapitel 7 til 11 en beskrivelse af de 

fysiske og biologiske forhold for hver af de fem indvindingsområder og i de umiddel-

bare omgivelser (lokalt og regionalt): 

 

Baseret på de tilgængelige data indeholder rapporten følgende:  

 

Fysiske forhold: 

 En beskrivelse af de fysiske forhold på havbunden i indvindingsområderne og 

i de umiddelbare omgivelser, i relation til bathymetri (dybdeforhold) og overfla-

desediment 

 En tolkning af stiksugningspåvirkede områder, som bærer tydelig præg af 

kraftig stiksugningsaktivitet 

 En beskrivelse af den påvirkning stiksugning har haft på havbundens fysiske 

forhold, herunder bathymetri (dybdeforhold) og overfladesediment i de fem 

indvindingsområder sammenlignet med de umiddelbare omgivelser 

 En vurdering af områdernes reetableringsstatus og -potentiale ud fra ba-

thymetri (dybdeforhold) og overfladesediment samt områdernes dynamiske 

forhold 

 

Biologiske forhold: 

 En beskrivelse af de biologiske forhold knyttet til havbunden i indvindingsom-

råderne og i de umiddelbare omgivelser (lokalt og regionalt), i relation til bund-

fauna og flora.  

 En vurdering af, de forskelle og ligheder, som er beskrevet indenfor indvin-

dingsområderne og i de umiddelbare omgivelser med samme substratforhold 

samt områderne biologiske værdi. 

 En beskrivelse af iltsvindsobservationer samt et konservativt estimat af de 

arealer, som pga. stiksugning vil have en øget risiko for iltsvindshændelser.  

 En vurdering af de negative miljøpåvirkninger ved stiksugning i de umiddel-

bare omgivelser, ved bl.a. anvendelse af NOVANA tidsserier, herunder; in-

fauna, ålegræs og lyssvækkelse 

 

 

Afslutningsvist er der en sammenfatning (kapitel 12), som opsummerer de væsentlig-

ste vurderinger på effekter af stiksugningen på de fysiske og biologiske forhold på 

havbunden. På baggrund af ovenstående resultater indeholder rapporten en vurdering 

af, hvor stort det stiksugningspåvirkede areal er for de enkelte indvindingsområder 

sammenlignet med det nordlige Øresund.  
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Slutteligt belyser kortlægningen nogle af de mangler, som er i nærværende data-

grundlag, hvis man ønsker en øget forståelse af de miljømæssige konsekvenser, som 

der er ved stiksugning. 

 

For tekniske ordforklaringer henvises til Bilag 1 (Afsnit 14.1). 
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3. DATAGRUNDLAG  

Til løsning af nærværende opgave har Orbicon i april 2018 af Miljøstyrelsen, modtaget 

en serie af GIS-data og rapporter, som er indsamlet og udarbejdet i forbindelse med 

tidligere råstofkortlægninger og miljøopgaver i Øresund (Tabel 3-1). Derudover har Or-

bicon modtaget NOVANA-data fra det nordlige Øresund omfattende bundfauna, åle-

græs og lysdæmpningsdata. Derudover inddrages relevante nationale og internatio-

nale referencer for at opnå det mest optimale og faglige datagrundlag til vurdering af 

effekten af stiksugning.  

 

Orbicon har modtaget tolket data, herunder multibeam, sidescan data og biologiske 

data samt afrapportering for baselineundersøgelserne i 2013 og 2014 for hvert fælles-

område.  

Baselineundersøgelsen (GEUS/DCE, 2015) fra 2014 inkluderer følgende fællesområ-

der: 

 Lappegrund 532-AA 

 Nivå Flak 554-BA  

 Skovshoved 554-AA 

Baselineundersøgelsen (Orbicon, 2015) fra 2014 inkluderer følgende fællesområde: 

 Disken 554-CA 

 Baselineundersøgelsen (Orbicon, 2013) fra 2013 inkluderer følgende fælles-

område: 

 Vedbæk 554-DA 

 

Resultaterne fra overstående undersøgelser vil indgå som baselineundersøgelse for 

de respektive fællesområder.  

 

I samme periode er der gennemført en række større nationale kortlægninger i Øre-

sund, som giver information om havbunden i Øresund. I 2013 har De Nationale Geolo-

giske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) udført en detaljeret ny bear-

bejdning og sammenstilling af alle eksisterende oplysninger fra udvalgte marine rå-

stofforsyningsområder i Danmark, herunder Øresund (GEUS, 2013). Resultater af 

denne kortlægning vil i høj grad danne grundlag for beskrivelsen af de fysiske forhold i 

det nordlige Øresund samt i de fem fællesområder. Derudover har GEUS i samar-

bejde med Nationalt Center for Natur og Miljø (DCE) i 2014 foretaget en kortlægning 

af råstofressourcer og miljøforhold i den danske del af Øresund samt Køge Bugt. Re-

sultaterne fra denne undersøgelse omfatter detaljeret råstofkortlægning og tilhørende 

miljøvurdering af tre områder; Øresund Nord, Øresund Syd og Køge Bugt, samt de-

tailundersøgelser i tre eksisterende indvindingsområder; Lappegrund, Nivå Flak og 

Skovshoved (GEUS/DCE, 2015). Som supplement til de generelle beskrivelser og re-

sultaterne for baselineundersøgelserne er der medtaget tilgængelige boringer belig-

gende i det nordlige Øresund, hentet fra Jupiter-databasen. I nærværende rapport re-

fereres der ved boringer til et unikt DGU-nummer.  
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Indsamling af sidescan data, multibeam samt sedimentprøver er hyppigt anvendte 

metoder til kortlægning af havbundens fysiske karakter og er anvendt i forbindelse 

med en lang række undersøgelser af de fysiske og biologiske effekter ved stiksugning 

på havbunden (Boyd et al., 2004) (Desprez, 2000). Desuden anvendes som for nær-

værende baselineundersøgelser også typisk seismisk udstyr og vibrocores 

(Uscinowicz et al., 2014).    

 

Orbicon har af Miljøstyrelsen modtaget indberettede data (indvundne mængder af rå-

stoffer) for de fem fællesområder fra perioden 1990-2017. Disse indberetningsdata be-

lyser tidspunkt, position og mængde for de enkelte laster i det nordlige Øresund og 

danner grundlag for beskrivelsen af den lokale og regionale råstofindvinding i områ-

det. Indberetningsdata er sorteret efter indvindingsmetode (slæbe- og stiksugning), 

mens nærværende kortlægning udelukkende er baseret på stiksugning. Indberet-

ningsdata er inddelt i råstoftyperne sand (råstoftype 1), grus (råstoftype 2), ral (råstof-

type 3) og fyldsand (råstoftype 4). For definition af disse råstoftyper henvises til klassi-

fikationen i den gældende Råstofbekendtgørelse (BEK nr. 780 af 20/06/2017), jf. bilag 

9, paragraf 52.   

 

Til at beskrive effekterne af stiksugning på de biologiske forhold har Orbicon, af Miljø-

styrelsen i april 2018, modtaget tidsserier i Excel-format for ålegræs, infauna samt lys-

dæmpning i den nordlige del af Øresund. Disse data er knyttet til NOVANA-stationer i 

Øresund, og der tages udgangspunkt i data fra perioden 1996-2017, svarende til peri-

oden for indberetningsdata.  

 

I nedenstående Tabel 3-1 præsenteres det samlede datagrundlag, som er anvendt 

ved nærværende kortlægning.   

 
Tabel 3-1. Oversigt over datagrundlaget for nærværende kortlægningsprojekt fordelt på de fem indvindings-
områder. * Angiver der hvor data var utilstrækkelig til at lave analyser. 

År Datatype Lappe-

grund 

532-AA 

Disken 

554-CA 

Nivå Flak 

554-BA 

Vedbæk 

554-DA 

Skovshoved 

554-AA 

Alle år Indberet-

ningsdata 

Miljøstyrel-

sen 

Miljøsty-

relsen 

Miljøstyrel-

sen 

Miljøstyrel-

sen 

Miljøstyrelsen 

Tidsserie Infauna Miljøstyrel-

sen 

Miljøsty-

relsen 

Miljøstyrel-

sen* 

Miljøstyrel-

sen 

Miljøstyrelsen* 

Tidsserie Ålegræs Miljøstyrel-

sen* 

Miljøsty-

relsen 

Miljøstyrel-

sen* 

Miljøstyrel-

sen 

Miljøstyrelsen* 

2014-15 Tolket multi-

beam 

(GEUS/DC

E, 2015) 

(Orbicon, 

2015) 

(GEUS/DCE, 

2015) 

 (GEUS/DCE, 

2015) 

2013 Tolket sing-

lebeam 

   (Orbicon, 

2013) 

 

2013-15 Tolket side-

scan data 

(GEUS/DC

E, 2015) 

(Orbicon, 

2015) 

(GEUS/DCE, 

2015) 

(Orbicon, 

2013) 

(GEUS/DCE, 

2015) 
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2013-15 Tolket biolo-

gisk data 

(GEUS/DC

E, 2015) 

(Orbicon, 

2015) 

(GEUS/DCE, 

2015) 

(Orbicon, 

2013) 

(GEUS/DCE, 

2015) 

 

3.1. Usikkerheder og begrænsninger 

Datagrundlaget for nærværende kortlægning er på flere områder begrænset og man-

gelfulgt i forhold til at belyse de geofysiske og biologiske effekter af indvinding ved 

stiksugning i det nordlige Øresund. Derudover er opgaven som udgangspunkt kom-

pleks, idet den samme stiksugningsaktivitet ikke har de samme geofysiske og biologi-

ske konsekvenser for alle de undersøgte områder, grundet en stor variation i de abioti-

ske forhold indenfor kortlægningsområdet. Desuden er datagrundlaget for nogle af de 

anvendte vurderingsparametre kvalitative og af svingende kvalitet. Data, som anven-

des til at beskrive de regionale påvirkninger, eksisterer ikke for alle indvindingsområ-

derne, ligesom de ikke er placeret i samme afstand og strømretning i forhold til indvin-

dingsområderne. I visse tilfælde er datagrundlaget modstridende, hvilket betyder, at 

de fysiske og biologiske beskrivelser og vurderinger bliver forskellige afhængigt af 

vægtningen af datagrundlaget.  

 

Nedenfor beskrives nogle af de væsentligste usikkerheder og begrænsninger ved da-

tagrundlaget, hvilket naturligvis påvirker styrken af de vurderinger, som foretages i for-

bindelse med nærværende kortlægning. Usikkerheder mm. diskuteres tillige i sam-

menfatningen (kapitel 12). 

 

NOVANA-data: Infauna-, ålegræs- og lyssvækkelsesdata er inddraget for at under-

søge om de miljømæssige påvirkninger af stiksugning rækker ud over selve indvin-

dingsområdet. Der er gode datatidsserier for flere NOVANA-stationer i det nordlige 

Øresund for både; infauna, ålegræs og lyssvækkelse. NOVANA-stationerne er dog 

ikke placeret ens i forhold til indvindingsområderne og befinder sig i nogle tilfælde i re-

lativ stor afstand til indvindingsområderne og i visse tilfælde opstrøms (fremherskende 

strømretning) for området. NOVANA-stationer i en afstand på op til 7 km fra indvin-

dingsområderne er medtaget i nærværende kortlægning. Den miljømæssige påvirk-

ning af stiksugning er alene vurderet ud fra det anvendte datagrundlag. Evt. tidsfor-

skudte effekter er ikke undersøgt. 

 

Biologiske forhold samt vurdering af områdernes biologiske værdi: Inden for de 

fem fællesområder findes kun infauna data for Disken 554-CA (som er fra baselineun-

dersøgelsen), mens beskrivelser og vurderinger fra de øvrige indvindingsområder er 

baseret på visuelle verifikationer (epi-fauna og flora). Ved tolkning af data antages det, 

at indsatsen/metoden har været den samme i alle indvindingsområder, samt lokalt og 

regionalt, hvilket ikke er tilfældet. Områder, hvor indsatsen har været mindre (antal km 

transekter/km2) samt udført med video kan således risikere at fremstå mindre artsrige 

end der, hvor indsatsen har været større eller udført med dykker. Dette er et vilkår for 

nærværende kortlægning, som ikke kan ændres. Antallet af undersøgte transek-

ter/deltransekter samt metoden fremgår under hver af de fem indvindingsområder (Ka-

pitel 7-11).  
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Iltsvindsarealer: Det noteres under hvert indvindingsområde om, der er observeret 

iltsvindshændelser. I henhold til aftale med MST ønskes en arealmæssig betragtning 

af det område, der som følge af stiksugning har en øget risiko for iltsvindshændelser. 

Hertil anvendes hele det areal, som er tolket som tydeligt stiksugningspåvirket ud fra 

tolkning af dybde-data samt indberetningsdata ved stiksugning. Dette er et meget kon-

servativt estimat, da havbunden indenfor det stiksugningspåvirkede område vil frem-

stå meget irregulær og således være udsat for varierede hydrauliske forhold. Oftest 

begrænses udbredelsen af iltsvind til dybe afgrænsede områder, hvor der ophobes or-

ganisk materiale og vandudskiftningen er lav. Udbredelsen af iltsvind afhænger såle-

des af områdernes dybdeforhold og dynamiske forhold og udbredelsen vil oftest vari-

ere over sæsonen (se afsnit 6.1). 

 

Arealer af substrater: I henhold til aftale med Miljøstyrelsen ønskes en arealmæssig 

betragtning af overfladesubstrattyper inden for kortlægningsområdet. Der forefindes 

ikke tolkede substrattyper for hele kortlægningsområdet, men kun for de enkelte ind-

vindingsområder (inkl. påvirkningszonen). I den forbindelse har Orbicon i aftale med 

MST valgt at tage udgangspunkt i GEUS’ overfladesedimentkort (GEUS, 2018), som 

er fulddækkende i kortlægningsområdet – om end mindre detaljeret. For at opnå mu-

lighed for sammenligning har Orbicon konverteret de tolkede substrattyper inden for 

indvindingsområderne til overfladesedimenttyper.  

 

Dette medfører, at der ikke kan skelnes mellem substrattype 2-4, som alle indgår i mo-

ræne-kategorien. For definitioner på substrattyper og overfladesedimenttyper se Tabel 

4-1. I den forbindelse er det vigtigt, at læseren ikke opfatter hele moræneafgrænsnin-

gen som stenrev, men som områder, der kan indeholde varierende mængder af større 

sten og mindre sten, fra enkelte spredte sten til egentlige stenrev. Disse konverterin-

ger er kun foretaget for at kunne sige noget om den arealmæssige udbredelse af over-

fladesedimenter inden for indvindingsområderne sammenlignet med de umiddelbare 

omgivelser.   

 

Tolkning af substrattyper: I forbindelse med nærværende kortlægning er der påpe-

get problemer mellem tidligere tolkninger fra sidescan og de visuelle verifikationer, 

som generelt er modstridende. Dette gælder i forbindelse med baselineundersøgel-

serne for indvindingsområderne Lappegrund 532-AA, Nivå Flak 554-BA og Skovsho-

ved 554-AA. Miljøstyrelsen anerkender problemet, og det er aftalt, at de indsamlede 

geofysiske data anvendes til de geofysiske vurderinger for hvert indvindingsområde, 

mens resultaterne fra de visuelle verifikationer anvendes til de biologiske vurderinger. 

Dette komplicerer sammenligningen af de fysiske forhold på havbunden, og vanskelig-

gør vurderingerne af de potentielle miljøeffekter fra stiksugning.  

 

I forbindelse med gennemgang af de enkelte baselineundersøgelser, der ligger som 

datagrundlag for nærværende kortlægning, påpeges desuden uoverensstemmelser i 
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metoden, der anvendes til klassifikation af substrattyper på havbunden. Det er af Orbi-

con’s overbevisning, at der i forbindelse med baselineundersøgelserne for indvin-

dingsområderne Nivå Flak 554-BA og Skovshoved 554-AA ikke umiddelbart er an-

vendt samme metode som for områderne Disken 554-CA og Vedbæk 554-CA. For 

Nivå Flak og Skovshoved vurderes de tolkede substrattyper ikke at repræsenterer se-

dimentet på selve havbunden, men i højere grad repræsenterer de generelle geologi-

ske forhold i de øverste 30-50 cm af undergrunden. Dette er også i overensstemmelse 

med, hvordan GEUS’ overfladesedimentkort er tolket (GEUS, 2018), men altså ikke i 

overensstemmelse med den gældende råstofbekendtgørelse, hvor substrattyperne er 

defineret. Dette kan forklare årsagen til divergensen mellem de tolkede substrattyper 

og de verificerede substrattyper på videodata, samt divergensen mellem de tolkede 

substrattyper og boringsdata. Disse problematikker er forklaret nærmere i kapital 9 for 

Nivå Flak 554-BA og kapitel 11 for Skovshoved 554-AA.  
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4. METODEBESKRIVELSE  

I det følgende beskrives metoden for nærværende kortlægning. 

 

4.1. Behandling af geofysiske data 

Nærværende rapport indeholder generelt ikke tekniske beskrivelser af det udstyr, der 

lægger til grund for baselineundersøgelserne. I den forbindelse henvises til de enkelte 

baselineundersøgelser, hvor der foreligger en detaljeret beskrivelse af de geofysiske 

instrumenter og datatyper.  

  

De tolkede dybdedata og substrattyper fra de respektive baselineundersøgelser er 

sammenholdt henholdsvis med den generelle dybdemodel fra Farvandsvæsenet og 

GEUS’ landsdækkende overfladesedimentkort (GEUS, 2018), som er tilgængeligt fra 

GEUS’ nationale databaser. For definition af de enkelte substrattyper henvises til gæl-

dende Råstofbekendtgørelse (BEK nr. 780 af 20/06/2017), jf. Fase 1B: Detailkortlæg-

ning, bilag 3, paragraf 8, stk. 3. For at kunne sammenholde substrattyperne, som er 

kortlagt inden for indvindingsområderne, med GEUS’ overfladesedimentkort, som 

dækker hele kortlægningsområdet, er der i overensstemmelse med Miljøstyrelsen fo-

retaget følgende konvertering mellem substrattyper og overfladesedimenttyper: 

 
Tabel 4-1. Konvertering mellem substrattyper fra baselineundersøgelserne og overfladesedimenttyper base-
ret på GEUS’ sedimentkort (GEUS, 2018). Ordforklaringer til sandet dynd og moræne kan ses i bilag 1. Se-
dimentbeskrivelserne er uddrag fra definitionen på substrattyper, jf. Råstofbekendtgørelsen. Større sten er 
over 10 cm.  

Sedimentbeskrivelse Substrattype Overfladese-

dimenttype 

Finkornet, blød siltet og dyndet bund.  Substrattype 1a Sandet dynd 

Fast sandbund Substrattype 1b Sand 

Sand, grus og småsten (<10% større sten) Substrattype 2 Moræne 

Sand, grus og småsten (10-25% større sten) Substrattype 3 Moræne 

Stenet område (>25% større sten) Substrattype 4 Moræne 

 

Moræne er en sammenstilling af de stenede substrater med varierende indslag af sten 

(substrattype 2-4). I de umiddelbare omgivelser kan der derfor ikke skelnes mellem 

substrattype 2, 3 og 4. Dermed er det på baggrund af nærværende datagrundlag ikke 

muligt at sammenligne udbredelsen af stenrev (substrattype 4) inden for indvindings-

områder med udbredelsen i det øvrige nordlige Øresund (kortlægningsområdet). Det 

er vigtigt at påpege, at ovenstående konvertering ikke er en officiel metode, men ind-

ført til nærværende sammenligning af substrattyper og overfladesedimenttyper.  

 

På baggrund af konverteringen af substrattyper til overfladesedimenttyper er det der-

ved muligt at foretage nogle overordnede arealbetragtninger i forhold til fordelingen af 

overfladesedimenter inden for indvindingsområderne sammenlignet med fordelingen 

af overfladesedimenter i det øvrige nordlige Øresund.  
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I nærværende kortlægning beskrives reetableringsstatus på baggrund af de geofysi-

ske forhold inden for hvert indvindingsområde med udgangspunkt i de tolkede side-

scan data og dybdemålinger indsamlet i forbindelse med baselineundersøgelserne. 

Der er lagt vægt på at beskrive ikke-naturligt forekommende karaktertræk i bundens 

dybde- og substratsammensætning. Reetableringsstatus vurderes for hvert indvin-

dingsområde som god, moderat eller dårlig afhængigt af, hvor langt status ved base-

lineundersøgelsen var fra områdets forventelige oprindelige tilstand (dvs. uberørt til-

stand).  

 

Der redegøres ligeledes for reetableringspotentialet inden for hvert indvindingsom-

råde, som i høj grad vurderes ud fra det fremherskende bølge- og strømklima (sedi-

mentdynamik). De dynamiske forhold i indvindingsområderne vurderes ud fra Kystdi-

rektoratets Kystatlas, som belyser sedimenttransport, bølgeretning, erosion mm. Des-

uden vurderes det ud fra resultaterne fra baselineundersøgelserne og andre lignende 

undersøgelser. Reetableringspotentialet vurderes som lavt, moderat eller højt.  

 

På baggrund af sammenstillingen mellem de tolkede substrattyper og de tolkede vi-

deotransekter i de to indvindingsområder; Nivå Flak 554-BA og Skovshoved 554-AA, 

vurderes der at være en divergens mellem resultaterne fra de geofysiske (sidescan) 

og biologiske (undervandsvideo) undersøgelser. Dette betyder, at der ikke er entydig 

overensstemmelse mellem udbredelsen af de tolkede substrattyper baseret på de 

geofysiske data og substratverifikationerne langs videotransekterne. Resultaterne fra 

videotransekterne viser i højere grad en sandet bund, mens resultaterne fra sidescan-

undersøgelsen viser mere stenede substrater. Dette kan skyldes, at den geofysiske 

kortlægning er stor-skala, mens verifikationerne er små-skala. Der kan derfor under de 

visuelle verifikationer observeres en substrattype, som kun forekommer lokalt inden 

for en anden substrattype. Antallet af lokale verifikationer er dog langt højere end Or-

bicon normalt observerer ved denne type af kortlægning. På samme måde er der ob-

serveret en divergens mellem GEUS’ overfladesedimentkort (GEUS, 2018) og de tol-

kede substrattyper for de to fællesområder. GEUS’ sedimentkort viser, at områderne i 

højere grad er domineret af sandede områder på havbunden, mens de tolkede sub-

strattyper i højere grad viser dominans af stenede substrater.  

 

Efter dialog med Miljøstyrelsen er det besluttet, at der i nærværende kortlægning på 

bedst mulig vis tages udgangspunkt i begge datasæt. Nærværende arealbetragtninger 

i forhold til fordeling af overfladesedimenttyper samt effekterne på dybde- og substrat-

forhold er således primært baseret på de tolkede geofysiske data, mens vurderingen 

af effekter på de biologiske forhold primært er baseret på resultaterne fra videoopta-

gelserne. Disse beskrivelser og vurderinger er derfor ikke 100% entydige.  

 

Ifølge ICES (International Council for the Exploration of the Sea) anvendes der i for-

bindelse med råstofundersøgelser samt undersøgelser vedrørende effekter af råstof-

indvinding undervandsvideodokumentation – det gælder eksempelvis Belgien, Tysk-

land, Irland, Spanien, Norge og England (ICES, 2016). Det er derfor sandsynligt, at 
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sammenstillingen af forskellige typer af data også har været problematisk i forbindelse 

med lignende kortlægninger i andre lande. Desuden påpeges, at ustabile vejrhold kan 

påvirke datakvaliteten og opløsningsgraden på f.eks. sidescan data og multibeam 

data (Boyd et al., 2004), hvilket kan være vanskeliggøre vurderingen af havbundens 

fysiske karakter. 

 

4.2. Behandling af NOVANA-data 

NOVANA-data er inddraget i vurderingen af om stiksugningsaktivitet har betydning for 

den regionale udvikling af infauna og ålegræs. 

 

Den stiksugningsaktivitet, som har været i indvindingsområderne testes statistisk 

(Pearson korrelation) i forhold til antal arter og diversiteten (Shannon-Wiener) for in-

fauna samt hoved- og maksimaludbredelsen for ålegræs, for de områder hvor data er 

tilgængeligt. Figur 4-1 viser fordelingen af NOVANA-stationer for henholdsvis infauna, 

ålegræs og lyssvækkelse. 

 

  
Figur 4-1: Fordelingen af NOVANA-stationer for henholdsvis infauna, ålegræs samt lyssvækkelse. 

4.2.1 Infauna 

Ud over simple beregninger af artsantal benyttes Shannon-Wiener-indekset til at be-

skrive diversiteten på NOVANA-stationerne for de år i tidsserien, hvor der har foregået 

stiksugning i området. 
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Artsantal: Der er flere faktorer, som har betydning for artsantallet i et givent område, 

herunder bundens beskaffenhed (substrattype og dynamiske forhold) samt hvilken ilt-

forhold, dybde-, temperatur- og salinitetsgradient de enkelte arter er tilpasset. Hertil 

kommer den påvirkning, som skyldes menneskelig aktivitet, såsom eutrofiering (større 

risiko for iltsvind), trawlfiskeri eller fjernelse af substrat ved råstofindvinding, hvilket di-

rekte eller indirekte påvirker artssammensætningen i en kortere eller længere periode.  

Artsdiversitet: Shannon-Wiener-indekset 𝐻′ (Shannon, 1949) er et matematisk udtryk 

for diversiteten i samfundet, som giver større information om samfundets sammensæt-

ning end antallet af tilstedeværende arter gør, da den relative hyppighed af de forskel-

lige arter indgår i udtrykket.  

𝐻′ = − ∑ 𝑝𝑖 ln 𝑝𝑖

𝑅

𝑖=1

 

, hvor 𝑝𝑖  er antallet af dyr af hver art, divideret med det samlede antal individer af alle 

arter i samfundet. Shannon-Wiener-værdien bliver lav, hvis der er få arter og nogle do-

minerer med et højt individantal. Hvis der derimod er mange arter i prøverne og disse 

har forholdsvis ens tætheder, bliver værdien høj. Værdien for 𝐻′ ligger mellem 0 og 5, 

dog typisk mellem 1,5 og 3,5.    

 

Statistisk test: Pearson korrelation er et mål for den lineære korrelation mellem to vari-

able og har en værdi mellem +1 og -1. 1 er en total positiv lineær korrelation, 0 er in-

gen lineær korrelation og -1 er en negativ lineær korrelation. Data antages at være 

normalt fordelt.  

 

4.2.2 Ålegræs 

Hoved- og maksimaludbredelsen for ålegræs i forhold til dybde testes i forhold til den 

stiksugningsaktivitet, som har foregået indenfor en afstand af ca. 5 km. I de enkelte til-

fælde, hvor der indenfor samme område er foretaget flere undersøgelser samme år, 

anvendes den højeste værdier for hovedudbredelsen og den tilhørende maksimale 

udbredelsesværdi.  

 

Herudover testes hoved- og maksimaludbredelsen for ålegræs samt stiksugningsakti-

viteten i forhold til lyssvækkelseskoefficienten (Kd) målt i ca. samme område (Figur 

4-1).  

 

Lyssvækkelse: De anvendte lyssvækkelseskoefficienter til nærværende kortlægning 

er leveret af Miljøstyrelsen. Kd fås enten ud fra lysmålinger i diskrete dybder ved brug 

af en lysmåler, som sænkes ned igennem vandsøjlen eller ved estimering ud fra sigt-

dybden, ved brug af en Secchi-skive. Ud fra Kd kan lyset i en given dybde beregnes 

relativt i forhold til overfladeindstrålingen, f.eks. som procent af lyset ved overfladen. 

Den beregnede Kd har enheden pr. m (m-1) (S. Markager og H. Fossing, 2014). En høj 

lyssvækkelseskoefficient forventes at resultere i et fald i dybdegrænsen for ålegræs, 

idet lysgennemtrængningen er lav, hvilket begrænser dybden hvor der er vækstmulig-

heder (fotosyntesen) for ålegræs.  
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Lysniveauet i vandsøjlen er afhængig af overfladeindstrålingen og lyssvækkelsen, 

hvoraf sidstnævnte er styret af; fytoplankton, opløst organisk stof samt bundmateriale 

og andre partikler i vandet. Lyssvækkelsen er således et indirekte mål for påvirknin-

gen af afstrømning, ustabile sedimentforhold samt fytoplanktonopblomstringer, hvoraf 

sidstnævnte er stærkt korreleret med tilgængeligheden af næringsstoffer i vandet. Et 

fald i næringsstofbelastningen vil give et fald i fytoplankton-produktionen, hvorved lys-

svækkelsen igennem vandsøjlen mindskes. Længerevarende ændringer i Kd forventes 

således at påvirke hoved- og maksimaludbredelsesdybden for ålegræs.  

 

I beregningerne er anvendes den lyssvækkelseskoefficient som periodemæssigt er 

tættest på den dato, hvor ålegræsundersøgelserne er foretaget. Det er kun Kd-værdier 

som periodemæssigt ligger indenfor den periode, hvor man må foretage ålegræsun-

dersøgelser, der medtages (A. Bruhn et al., 2017). Samtidigt korreleres lyssvækkel-

seskoefficient i forhold til stiksugningsaktiviteten (årligt) for at undersøge om variatio-

nen i stiksugningsaktiviteten mellem år kan korreleres til de forskelle som er målt i lys-

svækkelseskoefficienten. 

 

4.3. Biologisk værdi 

Det kan være problematisk at beskrive et områdes biologiske værdi, da denne værdi 

afhænger af hvem man spørger. Den biologiske værdi af indvindingsområderne, lokalt 

og regionalt omkring områderne, er baseret på den epifauna, som er beskrevet i de 

nyeste miljøundersøgelser for områderne (GEUS/DCE, 2015; Orbicon, 2013; Orbicon, 

2015). 

 

Orbicon og Miljøstyrelsen er i relation til nærværende kortlægning blevet enige om, at 

områdernes biologiske værdi vurderes ud fra følgende parametre: 

 

Artsantal (antal arter af epifauna og flora) som er beskrevet i (GEUS/DCE, 2015; 

Orbicon, 2013; Orbicon, 2015). Se afsnit 3.1 i forhold til usikkerheder i datagrundlaget. 

 

Forekomster af sjældne eller rødliste arter. 

 

Områdets substratmæssige forhold, hvor stenede og heterogene habitater giver en 

høj værdi ligesom sandbund med egentlige ålegræsbede.  

 

Områderne klassificeres, som lav biologisk værdi, betydelig biologisk værdi eller høj 

biologiskværdi i henhold til Tabel 4-2  

 
Tabel 4-2 Biologisk værdi i forhold til epifauna og flora. Egentlige ålegræsbede er ved en dækningsgrad på 
>10% af havbunden.  

Biologisk værdi Artsantal Sjældne eller 

rødliste arter 

Områdets substratmæssige forhold / 

Habitatforhold 

Lav Lavt - Substrattype 1 samt mindre indslag af 

substrattype 2 og 3. 
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 Middel - Substrattype 1 samt mindre indslag af 

substrattype 2 og 3. 

 Lav - Substrattype 2 eller dækningsgrad 

<10% af ålegræs  

Betydelig Lavt -/+ Heterogen bund, stenrevs områder el-

ler egentlige ålegræsbede 

 Lavt + Substrattype 2 eller dækningsgrad 

<10% af ålegræs 

 Middel -/+ Substrattype 1 samt mindre indslag af 

substrattype 2 og 3. 

 Middel - Substrattype 2 eller dækningsgrad 

<10% af ålegræs 

 Højt - Substrattype 1 samt mindre indslag af 

substrattype 2 og 3. 

 Højt - Substrattype 2 eller dækningsgrad 

<10% af ålegræs 

Høj Lavt + Heterogen bund, stenrevs områder el-

ler egentlige ålegræsbede 

 Middel -/+ Heterogen bund, stenrevs områder el-

ler egentlige ålegræsbede  

 Middel + Substrattype 2 eller dækningsgrad 

<10% af ålegræs 

 Højt -/+ Heterogen bund, stenrevs områder el-

ler egentlige ålegræsbede 

 Højt + Substrattype 1 samt mindre indslag af 

substrattype 2 og 3. 

 Højt -/+ Substrattype 2 eller dækningsgrad 

<10% af ålegræs 

 

Denne liste skal ikke ses som et facit, men en metode, som er anvendt ved nærvæ-

rende kortlægning. Andre parametre, som kunne indgå i områdets biologiske værdi, 

kunne være: dækningsgrad af epifauna (som udtryk for biomasse), potentielt ålegræs-

område samt gyde- og opvækstområder for fisk, hvilket ligger uden for rammerne af 

nærværende projekt. 

 

 

 

 

 

 

 



Miljøstyrelsen - Stiksugning i det nordlige Øresund 

 24 / 115 

5. GENEREL OMRÅDEBESKRIVELSE OG AFGRÆNSNING 

Nærværende kortlægning tager udgangspunkt i det nordlige Øresund, som dækker 

området fra Middelgrundsfortet ved København mod syd, til Hellebæk nord for Helsin-

gør mod nord. Kortlægningsområdet dækker et samlet areal på ca. 300 km2 og af-

grænses mod øst af den territorielle grænse mellem Danmark og Sverige (EEZ) samt 

mod vest af den sjællandske kyst. Området strækker sig over ca. 40 km fra syd til 

nord, mens afstanden fra vest mod øst er ca. 10 km.  

 

5.1. Dybde- og substratforhold 

I den danske del af det nordlige Øresund varierer vanddybden mellem 0 og 40 m. De 

største vanddybder forekommer primært i den østlige del af kortlægningsområdet, 

hvor dybden typisk er 15-20 m. I dybderenderne ud for Helsingør og nord for Ven fore-

kommer der stedvis vanddybder på 30-40 m. De mindste vanddybder forekommer pri-

mært i de kystnære områder langs Sjællands østkyst, samt i området nord for Salt-

holm, hvor vanddybden udbredt er 2-10 m (Figur 5-1.).  

 

 
Figur 5-1. Dybdekort for Øresund baseret på den generelle dybdemodel (Farvandsvæsenet 2018).  
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Geologisk set er kortlægningsområdet et højtliggende flakområde, hvor havbunden 

veksler mellem flade morænebanker med indslag af grove residualsedimenter og 

tynde finkornede sandflader samt sedimentfyldte kanaler og lavninger. Overordnet er 

sammensætningen af overfladesedimenter i det nordlige Øresund meget uensartet og 

andelen af både sandet dynd, sand og moræne på havbunden er betydelig, typisk ca. 

30-40% af det samlede havbundsareal (Tabel 5-1).  

 

Generelt forekommer der i Øresund en signifikant sammenhæng mellem substrattyper 

og vanddybder. De stenede substrater (substrattype 2, 3, og 4) dominerer havbunden 

i områder med vanddybder mindre end 13 m og er sammenfaldende med højtliggende 

moræneaflejringer. De stenede substrattyper præger havbunden i de kystnære områ-

der og dominerer i særdeleshed havbunden i området omkring Skovshoved (554-AA) 

og området syd for Vedbæk (554-DA), samt i området ved Nivå Flak (554-BA). Gene-

relt er stendækningen større i den sydlige del af kortlægningsområdet relativt til den 

nordlige del. Området nord for Saltholm er et erosionsområde præget af højtliggende 

moræneaflejringer stedvist blottet på havbunden og med ingen eller et meget tyndt se-

dimentdække. 

 

De dybere områder (typisk >15 m) er domineret af dyndede (substrattype 1a) og san-

dede bunde (substrattype 1b), som primært er beliggende i forbindelse med de ud-

fyldte kanaler og lavninger. Substrattype 1a dominerer havbunden i den østlige del af 

kortlægningsområdet og området sydøst for Skovshoved, mens substrattype 1b domi-

nerer havbunden i de udfyldte lavninger i de kystnære områder, samt i den nordlige 

del af området ved Disken 554-CA og Lappegrund 532-AA (Figur 5-2.).  

 
Tabel 5-1. Den procentvise fordeling af de forskellige overfladesedimenttyper i det nordlige Øresund 

Overfladesedi-

menttype 

Sandet 

dynd 

Sand Grus Moræne 

Areal i km2  89 117 

 

1 93 

Areal i % af kort-

lægningsområde 

30 39 <1 31 
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Figur 5-2. Overfladesedimentkort for det nordlige Øresund (GEUS, 2018).  

Øresund ligger i en overgangszone mellem Kattegats saltholdige vand og Østersøens 

mindre saltholdige vand. Generelt er Øresund karakteriseret ved en sydgående tun-

gere og mere saltholdig bundstrøm fra Kattegat, samt en nordgående lettere og min-

dre saltholdig overfladestrøm fra Østersøen. I de dybere dele af Øresund typisk på 

mere end 20 m vand er saliniteten udbredt >25 psu, mens saliniteten i overfladen og 

primært i den sydlige del af sundet udbredt er <12 psu, hvilket også varierer henover 

året. 

 

Nedenstående Figur 5-3 (Øresundsvandsamarbejdet, tilgået maj 2018) illustrerer sali-

niteten i kortlægningsområdet, hvor springlaget som regel findes på 10-12 m dybde. 

Den store variation i saltholdigheden fra i nord Lappegrund (nord for Helsingør) til 

Skovshoved mod syd (ud for den nordlige del af Storkøbenhavn) samt i dybden har 

betydning for udbredelsen af de biologiske samfund i Øresund.  
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Figur 5-3 Tværsnit af Øresund, som illustrerer en typisk situation for saltholdigheden i forskellige dele af 
sundet (Øresundsvandsamarbejdet, tilgået maj 2018). 

5.2. Biologiske forhold 

Øresund er kendt for at indeholde en relativ mangfoldig bundfauna bestående af dyre-

samfund fra flere systematiske grupper, indeholdende Annelida (havbørsteorme og 

marine regnorme), Mollusca/bløddyr (snegle og muslinger), Arthropoda/leddyr (krebs-

dyr og havedderkopper) og Echinodermata/pighuder (søstjerner, søpindsvin, søpølser 

og slangestjerner). Langt størstedelen af disse samfund lever nedgravede i sedimen-

tet (infauna), mens en mindre del knytter sig til substratets overflader (epifauna), så-

som på skaller, sten og tangplanter. Tilstedeværelsen af bundfauna (in- og epifauna) 

betragtes som en vigtig komponent for økosystemets sundhed og biologiske rigdom, 

idet de fleste arter udgør fødegrundlaget for højerestående dyregrupper inkl. fisk. En 

del af de fiskearter, som direkte og/eller indirekte lever af bundfaunaens tilstedevæ-

relse har en industriel betydning for det danske lyst- og erhvervsfiskeri i Øresund. Der 

har siden 1931 været forbud mod trawlfiskeri i Øresund. 

 

Tilstedeværelsen af den danske bundfauna afgøres i høj grad af den miljømæssige 

stabilitet, da langt størstedelen af de samfund, som knyttes til havbunden er relativt til 

helt stationære i deres udbredelse. Dette betyder, at en stor del af den artsrigdom, 

som findes, forholdsvis nemt kan påvirkes i sådan en grad, at arternes udbredelse på-

virkes negativt eller periodevist helt forsvinder. Denne påvirkning kan forekomme en-

ten naturligt (biotisk/abiotisk) eller via menneskelige (antropogene) påvirkninger. Til-

stedeværelsen af prædation eller/og biologisk konkurrence mellem arter betragtes 

som en biotisk faktor, som i høj grad varierer i både tid og rum, f.eks. søstjernes præ-

dation på muslinger. Variationen særligt i saltholdighed og i nogen grad temperatur, 

som varierer betydeligt indenfor kortlægningsområdet, er en abiotisk faktor, som har 

stor betydning for udbredelsen af biologiske samfund i Østersøen (Figur 5-3). Antropo-

gene påvirkninger bestemmes i høj grad af samfundsrelaterede påvirkninger samt af-

standen til det kysten. Aktuelle eksempler på antropogene påvirkninger er overgødsk-

ning fra det kystnære landbrug (som kan lede til iltsvind), fiskeri (som kan forårsage en 

ændret biologisk konkurrence mellem arter) samt indvinding af marine råstoffer (som 

forårsager en forstyrrelse af det marine miljø og kan give ophav til lokalt iltsvind).  

 

Da langt størstedelen af den danske bundfauna er i direkte kontakt med substratet, er 

substrattypen af stor betydning for etableringen af et rigt dyreliv. Datagrundlaget for 
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fauna, som befinder sig skjult i sedimentet (infauna), findes kun inden for indvindings-

området for Disken-554-CA, hvor data er indsamlet i forbindelse med baselineunder-

søgelsen. Denne rapport fokuserer derfor primært på de biologiske forhold, som kan 

erkendes på overfladen af sedimentet (flora og epifauna). Tabel 5-2 beskriver de typi-

ske biologiske forhold, som blev observeret i 2013/2014 indenfor indvindingsområ-

derne, lokalt omkring indvindingsområderne i påvirkningszonen og regionalt i kortlæg-

ningsområdet for nærværende kortlægning knyttet til bestemte substrattyper 

(GEUS/DCE, 2015). Data er baseret på 301 transekter/380 del-transekter udført af 

DCE (GEUS/DCE, 2015) samt fem lange transekter (samlet 14,6 km) og 270 stationer 

ved Disken i 2014 (Orbicon, 2015) og tre transekter (ca. 5 km) og 20 stationer ved 

Vedbæk i 2013 (Orbicon, 2013).  

 

Inden for kortlægningsområdet blev ålegræs registeret ned til en vanddybde på 8,5 m.  

 

Makroalger forekommer helt forventeligt kun på hårde substrater (sten og biogene rev-

strukturer). Store flerårige alger forekom kun på stabilt substrat, mens mere ustabile 

og ofte mindre sten og muslinger var domineret af opportunistiske enårige arter eller 

unge eksemplarer af flerårige arter. Makroalger er ligesom ålegræs lysafhængige, og 

forekomsten af makroalger var, inden for kortlægningsområdet, direkte knyttet til fore-

komsten af sten på havbunden ned til >18 m dybde (GEUS/DCE, 2015). På lavere 

vanddybde var vegetationen flere steder flerlaget, mens dækningsgraden helt forven-

telig aftog med øget dybde. For nærliggende kortlægningsområde faldt den samlede 

algedækning på substrattype 3-4 fra gennemsnitligt 100% (over 100% ved flerlaget al-

gevækst) på 12-13 m dybde til gennemsnitligt 65% på 17 m dybde (GEUS/DCE, 

2015).  

 

Blåmuslinger var udbredt inden for korlægningsområdet, særligt i den sydlige del, hvor 

forholdene for blåmuslingens væsentligste rovdyr, almindelig søstjerne, ikke er opti-

male pga. den lave salinitet. Den største gennemsnitlige dækning af blåmuslinger var 

på 6-13 m dybde, mens hyppigheden og dækningen generelt var størst på substrat-

type 2 (GEUS/DCE, 2015). Ligesom saliniteten var af betydning for udbredelsen af al-

mindelig søstjerne, inden for kortlægningsområdet, forventes hestemuslinger kun at 

forekomme i den nordlige del af kortlægningsområdet og på dybder, hvor saliniteten er 

relativt høj (24 psu, (GEUS/DCE, 2015; Orbicon, 2013; Orbicon, 2015). Den geografi-

ske placering af gennemførte visuelle verifikationer for Lappegrunde 532-AA, Nivå 

Flak 554-BA, Skovshoved 554-AA, lokalt omkring de 3 fællesområder samt til at be-

skrive de regionale forhold som anvendes for samtlige 5 fællesområder kan se på Fi-

gur 5-4 (GEUS/DCE, 2015). Bedre zoom for de visuelle verifikationer for fællesområ-

derne og de lokale forhold for Lappegrunde 532-AA, Nivå Flak 554-BA, Skovshoved 

554-AA kan ses på henholdsvis Figur 7-5, Figur 9-5 og Figur 11-5. For Disken 554-CA 

og Vedbæk 554-DA ses de visuelle verifikationer for fællesområderne og de lokale for-

hold på henholdsvis Figur 8-5 og Figur 10-5.  
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Tabel 5-2. Forventet epifauna, makroalger og blomsterplanter knyttet til substrattype 1a, 1b, 2, 3 og 4 
(GEUS/DCE, 2015; Orbicon, 2013; Orbicon, 2015). 

Substrattyper Dybde 

(m) 

Epifauna Makrolager Blomsterplan-

ter 
1a – Sandet dynd 11-26 Ofte sparsomme spor efter sand-

orm, søstjerne, konksnegl, eremit-
krebs, molboøsters, pelikanfod 

Ingen, da de 
kræver hårdt 
substrat 

-  

1b – sandet bund 5-19 Blåmuslinger ned til 14 m dybde, 
spor efter sandorm, strandkrabbe, 
eremitkrebs, rur, dyndsnegl, almin-
delig strandsnegl og enkelte søstjer-
ner. 

Trådformede al-
ger associeret til 
blåmuslinger 

I 5-7 m vanddybde 

2 – Stendækning 1-10%  8-18 
 

Den gennemsnitlige dækning af blå-
muslinger var større end på sub-
strattype 1 og var relativ høj helt 
ned til 15-16 m, spor af sandorm, 
enkelte søstjerner, strandsnegl, sø-
pung 

Samlet algedæk-
ning 10%; blad-
formede rødal-
ger, sukkertang, 
trådformede al-
ger 

6-8,5 m vand-
dybde 

3 - Stendækning 10-25 % 9-17 Blåmuslinger, sandorme, søstjerner Samlet algedæk-
ning 60-100%; 
bladformede rød-
alger, sukker-
tang, trådfor-
mede alger 

-  

4 – Stendækning >25% samt bio-
gene rev 

7-17 Hestemuslinger, blåmuslinger med 
en gennemsnitlig dækning på 20%, 
strandkrabber 

Samlet algedæk-
ning 70-100%; 
bladformede rød-
alger, store brun-
alger, sukker-
tang, trådfor-
mede alger. Høj 
artsdiversitet 
 

-  

 

 

a. 
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b. 
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Figur 5-4 Oversigt over placering af de gennemførte visuelle verifikationer for Lappegrunde 532-AA, Nivå 
Flak 554-BA, Skovshoved 554-AA, lokalt omkring de 3 fællesområder samt til at beskrive de regionale for-
hold som anvendes for samtlige 5 fællesområder (a: Øresund Nord b: Nordlige del af Øresund Syd c: Syd-
lige del af Øresund Syd fra (GEUS/DCE, 2015)). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. 
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6. RÅSTOFINDVINDING I ØRESUND 

I nærværende kortlægning fokuseres der på stiksugningen i Øresund i perioden 1990-

2017. Igennem denne periode har Øresund, nationalt, været et råstofområde af meget 

høj betydning, og har spillet en meget vigtig rolle i råstofforsyningen til Hovedstadsre-

gionen. I det nordlige Øresund er der udlagt følgende indvindingsområder: Lappe-

grund (532-AA), Disken (554-CA), Nivå Flak (554-BA), Vedbæk (554-DA) og Skovsho-

ved (554-AA), som alle er fællesområder, der har eksisteret siden 2007. Disse fem 

indvindingsområder er fokus i nærværende kortlægning.  

 

Før indvindingsområderne blev udlagt som fællesområder har der i perioden 1996 til 

2007 foregået indvinding i følgende overgangsområder: Lappegrund (532-A), Disken 

(554-C), Nivå Flak (554-B), Vedbæk (554-D) og Skovshoved (554-A). I 2007 udløb 

overgangsordningen og områderne blev revurderet og genudlagt som fællesområder 

med en væsentlig reduktion i områdernes areal. I perioden fra 1900-96 var råstofind-

vindingen ikke på samme måde arealreguleret og indvindingen foregik mere spredt. 

Den råstofindvinding, som er pågået inden for afgrænsningen af overgangsområderne 

og fællesområderne, er medtaget i nærværende kortlægning. Arealerne af overgangs-

områderne er større end fællesområderne, som alle ligger indenfor disse. I nedenstå-

ende tabel (Tabel 6-1) er arealerne for fællesområderne og overgangsområderne be-

liggende i det nordlige Øresund, præsenteret.  

 
Tabel 6-1. Arealer for de fem indvindingsområder i det nordlige Øresund herunder både arealer for de oprin-
delige overgangsområder og nuværende fællesområder. I parentes er angivet arealdækningen for det en-
kelte indvindingsområde relativt til det samlede havbundsareal i det nordlige Øresund.  

Fællesom-

råde 

Lappe-

grund 532-

AA 

Disken 

554-CA 

Nivå Flak 

554-BA 

Vedbæk 

554-DA 

Skovsho-

ved 554-

AA 

Samlet 

indvin-

dingsom-

råde 

Areal km2 0,55 (0,2%) 3,31 (1,1%) 0,82 (0,3%) 3,53 (1,2%) 2,31 (0,8%) 10,52 

(3,5%) 

Over-

gangsom-

råde 

Lappe-

grund 532-

A 

Disken 554-

C 

Nivå Flak 

554-B 

Vedbæk 

554-D 

Skovsho-

ved 554-A 

Samlet ind-

vindings-

område 

Areal km2 0,66 (0,2%) 5,31 (1,8%) 3,42 (1,1%) 6,05 (2,0%) 4,56 (1,5%) 20,00 

(6,7%) 

 

Samlet set dækker fællesområderne og overgangsområderne henholdsvis 3,5% og 

6,7% af det samlede havbundsareal i det nordlige Øresund. De to største indvindings-

områder er Vedbæk og Disken, mens det klart mindste indvindingsområde er Lappe-

grund. Det ses også, at arealet af indvindingsområderne er halveret ved konverterin-

gen fra overgangsområder til fællesområder (Tabel 6-2)   

 

Indvindingsstatistikken for det nordlige Øresund viser en dominans af sand (råstoftype 

1) og fyldsand (råstoftype 4) i de nordlige fællesområder, herunder primært Lappe-
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grund og Disken, mens der er tendens til grovere råstoftyper i de sydlige fællesområ-

der med indslag af grus (råstoftype 2) og ral (råstoftype 3), herunder primært Vedbæk 

og Skovshoved. Generelt er der indvundet mest fyldsand i fællesområderne.   

 

I perioden før (1990-1996), under (1996-2007) og efter (2007-2017), at indvindings-

områderne var udlagt som overgangsområde, er der indenfor afgrænsningen af over-

gangsområderne samlet indvundet ca. 3,53 mio. m3 havbundsmateriale (Tabel 6-2). 

Geografisk set var indvindingen meget ujævnt fordelt i det nordlige Øresund. Langt 

den største indvindingsmængde kommer fra Vedbæk 554-D, hvor ca. 61% af den 

samlede mængde er indvundet. I modsætning hertil har indvindingen i Nivå Flak 554-

B været meget begrænset. Inden for Nivå Flak er der indvundet <1% af den samlede 

indvindingsmængde i det nordlige Øresund. Indvindingsmængden fra Lappegrund 

532-A, Disken 554-C og Skovshoved 554-A var tilsammen 38,1% af den samlede ind-

vindingsmængde fra det nordlige Øresund (Tabel 6-2).  

 
Tabel 6-2. Tabel over samlet indvindingsmængde i m³ i perioden 1990-2017 for det nordlige Øresund fordelt 
på de fem afgrænsninger for overgangsområderne. I parentes er angivet den procentvise andel relativt til 
den samlede indvindingsmængde i det nordlige Øresund. 

Overgangsom-

råde 

Lappe-

grund 532-

A 

Disken 

554-C 

Nivå Flak 

554-B 

Vedbæk 

554-D 

Skovsho-

ved 554-A 

Det nord-

lige Øre-

sund 

Samlet indvin-

dingsmængde 

735.584 

(21,9%) 

352.344 

(10,5%) 

19.895 

(0,6%) 

 

2.053.263 

(61,2%) 

192.312 

(5,7%) 

3.353.398  

Periode 1990-2017 1990-2014 1990-2003 1990-2013 1990-2014 1990-2017 

 

Udover en geografisk ujævn fordeling i indvindingsmængden, forekommer der ligele-

des en betydelig variation i den årlige indvindingsmængde. Den årlige råstofindvindin-

gen varierede fra ca. 610.000 m3 i 2012 til kun 4.000 m3 i 2015. Den årlige, gennem-

snitlige indvindingsmængde i det nordlige Øresund var ca. 120.000 m3 havbundsma-

teriale. De store variationer i indvindingsmængden over tid er relateret til større infra-

strukturprojekter i Hovedstaden (f.eks. byggeriet af Øresundsforbindelsen i 1993 og 

udvidelsen af Københavns Nordhavn i 2012) (Figur 6-1.).  

 



Miljøstyrelsen - Stiksugning i det nordlige Øresund 

 34 / 115 

 
Figur 6-1. Graf over den samlede indvindingsmængde i det nordlige Øresund i perioden 1990 til 2017. Ind-
vindingsmængden er inddelt i to indvindingsmetoder (stik- og slæbesugning).  

Baseret på indberetningsdata kan råstofindvindingen i det nordlige Øresund inddeles i 

to forskellige indvindingsmetoder; stiksugning slæbesugning. Før 1996-loven skulle 

indvinderen ikke indberette indvindingsmetode – det blev et krav pr. 1. januar 1997. 

Derfor kender vi ikke fordelingen af stik- og slæbesugning før denne dato (Figur 6-1.). 

Efter dialog med MST har det ikke været muligt at fastlægge indvindingsmetoden for 

alle laster fra 1990 til og med 1996. På den baggrund er indberetningsdata fra før 1. 

januar 1997 ikke medtaget i nærværende kortlægning. Derved sikres en mere nøjagtig 

fordeling af stik- og slæbesugninger i de fem indvindingsområder og en dataperiode 

på 22 år vurderes at være tilstrækkeligt til nærværende formål.  

 

I perioden 1996-2017 er der samlet indvundet ca. 2,6 mio. m3 havbundsmateriale 

fordelt på 78% stiksugning og 22% slæbesugning (Tabel 6-3). Slæbesugning har 

primært været anvendt i perioden 2003-2014 med betydelig andel i 2012 i forbindelse 

med Nordhavnsprojektet. I årene 1997-2000 samt 2015-2017 er råstofindvindingen i 

kortlægningsområdet kun foregået ved stiksugning (Figur 6-1.).  

  
Tabel 6-3. Samlet indvindingsmængde i kortlægningsområdet i perioden 1996-2017 fordelt på indvindings-
metode. I parentes er angivet den procentvise andel relativt til den samlede indvindingsmængde i det nord-
lige Øresund. 

Indvindingsmetode Stiksugning Slæbesugning Samlet indvinding 

Samlet indvindingsmængde 2.005.347 (78%) 581.749 (22%) 2.587.096 (100%) 
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I nedenstående behandling af hvert indvindingsområde tages kun udgangspunkt i stik-

sugningsmængden på ca. 2 mio.m3, dvs. ca. 78% af den samlede indvindingsmængde 

i perioden 1996-2017.  

 

6.1. Påvirkninger ved stiksugning 

Helt forventeligt er der en række miljømæssige konsekvenser ved stiksugning både 

direkte og afledte. I det følgende fokuseres på de miljømæssige konsekvenser for 

bundflora og fauna.  

 

Overordnet er påvirkningen af de fysiske og biologiske forhold lokalt betinget af en 

lang række faktorer herunder indvindingsmetode, -aktivitet, hydrodynamik, kornstør-

relse og bundtopografi (ICES, 2016) (Uscinowicz et al., 2014).  

 

Direkte effekter af stiksugning omfatter bl.a.:  

 

 Dannelse af sugehuller. En væsentlig morfologisk effekt ved stiksugning er 

dannelsen af sugehuller. Omfanget og påvirkningsgraden afhænger af indvin-

dingsaktivitet og mængden. De naturlige sedimentdynamiske forhold i områ-

det medfører, at spor og sugehuller på havbunden efter indvinding, over tid vil 

udjævnes af strømmen. I forhold til påvirkningen på det marine miljø er dan-

nelsen af sugehuller en af de mest belastningsfulde. Retableringsperioden af-

hænger af de lokale forhold, men varer fra en måned til flere årtier (ICES, 

2016) 
 

 Fjernelse af overfladesediment og dermed den flora og fauna, der lever i og 

på havbunden. Denne effekt begrænser sig umiddelbart kun til den del af hav-

bunden, som afgraves, og er ved stiksugning ofte begrænset til en mindre del 

af det samlede indvindingsområde. En række internationale undersøgelser vi-

ser, at overfladesedimentet kan ændre karakter som følge af stiksugning, hvil-

ket både omfatter eksponering af underliggende geologi eller fælder for sedi-

mentation af finkornet materiale. 

.  

 Sedimentspild i forbindelse med at sugehovedet hvirvler sand op fra havbun-

den samt overløb/spild fra fartøjet. Dette vil medføre øgede sedimentkoncen-

trationer i vandsøjlen, imens indvindingsaktiviteten pågår, og ved den efterføl-

gende sedimentation af det ophvirvlede sediment. Tidligere undersøgelser og 

sedimentmodellering i forbindelse med råstofindvinding har vist, at det fortrins-

vis er indvindingsområdet og påvirkningszonen, som kan forventes at blive 

påvirket af øgede sedimentkoncentrationer i vandsøjlen (Vejdirektoratet, 

2016). Sedimentkoncentrationer i vandfasen overskrider oftest ikke 2-15 mg/l 

få hundrede meter fra kilden (f.eks. (Vejdirektoratet, 2014; Vejdirektoratet, 

2016; COWI, 2000; Rambøll, 2010; DHI, 2006)). Påvirkningen af vandkvalite-

ten, som følge af sedimentspild ved råstofindvinding, vurderes som følge 

heraf ofte lav, lokal og kortvarig. 
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 Returnering af materiale til havbunden. Afhængig af den ønskede råstof-

type sorteres enten de grovere eller finere materialer fra og returneres tilbage 

til havbunden. Jo, dårligere overensstemmelse, der er mellem havbundsmate-

rialet og den ønskede kornstørrelse, des lavere er udnyttelsesprocenten af 

ressourcen og des mere materiale returneres tilbage til havbunden.  

Studier fra den Engelske Kanal bekræfter, at der ved indvinding af grove rå-

stoftyper returneres en stor del finere materiale tilbage til havbunden. Det be-

tyder, at koncentrationen af finere materiale inden for indvindingsområdet 

stedvist øges betydeligt, hvilket ændrer overfladesubstratet (Desprez, 2000). 

Omfanget og effekten heraf afhænger dog i høj grad af de lokale sedimentdy-

namiske forhold.   
 

Afledte effekter af stiksugning omfatter bl.a.:  

 

 Øget risiko for lokale iltsvindshændelser, da bunden efterlades stærkt topo-

grafisk uregelmæssig. 

 Ændringer i substratforhold (finere/grovere). Substratets sammensætning 

er afgørende for hvilke faunaarter, der vil kolonisere bunden efter indvindin-

gen er ophørt, ligesom hårdt substrat er en forudsætning for makroalgevækst.  

 Forringede lysforhold på bunden ved forøget dybde. Dette kan på vanddyb-

der mellem 6 til 8 m påvirke mulighed for etablering/spredning af åle-

græs/blomsterplanter på bunden eller i områder med sten potentielt reducere 

dækningsgraden af makroalger. Både en nedgang i blomsterplanter og ma-

kroalger vil reducere primærproduktionen ved bunden. 

 

Oftest anvendes stiksugning til indvinding af sand og fyldsand. Biologiske samfund 

knyttet til sandbunden er ofte karakteriseret ved helt naturligt at være tilpasset sedi-

mentvandring og omlejring, og forventes således ikke at være særligt sårbare overfor 

effekter af råstofindvinding. I de områder, hvor selve stiksugningen pågår, vil der ske 

en fjernelse af overfladesediment og dermed den flora og fauna, som findes i og på 

havbunden. Mere mobile arter, såsom fisk, kan dog undslippe ved at forlade området. 

Hvor meget havbundsareal, der bortsuges, har umiddelbart en større betydning sam-

menlignet med sugedybden i forhold til direkte effekter af råstofindvinding. På længere 

sigt har både substrat- og dybdeændringer en større betydning for både reetablerin-

gen og re-koloniseringen. Re-koloniseringsperioden afhænger både af indvindingsme-

toden samt sammensætningen af arter. Efter indvinding ved slæbesugning forventes 

biomassen af børsteorme og krebsdyr genetableret relativt hurtigt (1-2 år), mens det 

forventes at tages adskillige år for muslinger og pighuder. Re-koloniseringsperioden 

forventes forlænges ved indvinding ved stiksugning (J. H. Andersen et al., 2012). Et 

studie af De Backer et al. (2011), som sammenligner et tidligere intensivt udnyttet om-

råde (Kwintebank) og et nutidig intensivt udnyttet område (Buitenratil), begge i den 

Belgiske del af Nordsøen, kom frem til to helt forskellige situationer. Kwintebank blev 

relativt hurtigt re-koloniseret (1-2 år) af opportunistiske og juvenile arter, hvilket be-

gyndte så snart indvindingen ophørte, mens det tog lidt længere tid før biomassen var 
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genoprettet (2-5 år). Ved intensiv slæbesugning på Buitenratil synes slæbesugnings-

aktiviteten derimod at bidrage til et mere forskelligartet bentisk samfund (De Backer et 

al., 2011). Et andet studie beskriver mærkbare effekter på faunaen 6 år efter 25 års 

intensiv indvinding i et område sydøst for England, særligt i forhold til alderssammen-

sætningen af faunaen. På baggrund af deres observationer vurderes der, at de påvir-

kede arter ikke er i stand til at nå kønsmodenhed pga. sedimentets ustabile natur i 

området (Boyd et al., 2004). Orbicon kender ikke til nogle effektstudier på fauna (epi- 

og infauna), i områder, hvor der har været kraftig indvinding ved stiksugning.  

 

Det biologiske samfund, som koloniserer den ny-sedimenterede fraktion eller blotlagte 

bund, forventes over tid sammenlignelig med det biologiske samfund, som findes på 

den uberørte bund, knyttet til samme substratforhold. Stabiliteten af substratet er dog 

altafgørende for udviklingen af mere komplekse samfund samt aldersfordeling ligesom 

på den øvrige bund. Her bør man huske, at områder, som helt naturlig er påvirket af 

stor sandvanding som følge af dynamiske forhold, også oplever omlejring og bevæ-

gelse i sediment. Dybdeændringer kan også påvirke hvilket samfund, som koloniserer 

området (ændringer i salinitet, lysniveau mm.), ligesom lokale iltsvindshændelser også 

vil påvirke det biologiske samfund lokalt. 

 

Iltsvind er et naturligt fænomen, som opstår, når der forbruges mere ilt ved bunden, 

end der tilføres. Det er primært omsætningen af organisk materiale ved havbunden, 

som kræver ilt. Når denne omsætning sker i områder, som har en lav vandudskiftning 

f.eks. dybe og afgrænsede områder, vil der over tid opstå iltsvind. Udbredelsen af ilt-

svind har i danske farvande været stigende igennem de seneste 40 år. Dette begrun-

des primært med, at en del af de gødningsmidler, som anvendes i landbruget, ender 

med at gøde algeproduktionen, som derfor øges, hvilket øger iltforbruget ved bunden, 

når algerne skal omsættes. Forekomsten af iltsvind varierer også over året, primært 

styret af vækstsæsonen for alger og den efterfølgende omsætningen ved bunden 

samt tilførslen af ilt ved bunden, som først og fremmest styres af vejrforhold.  

 

Iltindholdet i bundvandet er af afgørende betydning for bunddyr og bundfisk. Ved mo-

derat iltsvind søger mange fisk og mobile bunddyr væk fra de ramte områder, mens 

de under længere perioder med udbredt iltsvind begynder at dø. Afhængigt af iltsvin-

dets intensitet kan der gå flere år efter iltsvindets ophør, før der igen er etableret et 

samfund af bunddyr med normale aldersfordeling, artssammensætning og individantal 

(DCE, 2013).  

 

Ved stiksugning sænkes havbunden lokalt og efterlader bunden med mere eller min-

dre afgrænsede huller og/eller render. Disse huller kan virke som sedimentfælder for 

organisk materiale, hvilket sammen med en reduktion i tilførslen af ilt øger risikoen for 

udvikling af iltsvind. Iltsvindshændelser i stiksugningspåvirkede områder er ofte lokal 

(<25 m2) og har således ikke samme omfang som de iltsvindsarealer, der traditionelt 

udvikles som følge af næringssaltsbelastningen af danske kystvande (Orbicon, 2016; 

J. W. Hansen, 2017a). Det samlede areal berørt af iltsvind i de indre danske farvande 
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(indenfor EEZ-linjen) var således knapt 2.000 km2 i juli og godt 2.000 km2 i august 

2017 (J. W. Hansen, 2017a) og kan variere betydeligt mellem år. Moderat iltsvind var 

således udbredt (modelleret ud fra 3-4 observationer) indenfor nærværende kortlæg-

ningsområde i september-oktober 2016, mens der intet iltsvind var i juli-august 2016 

samt i juli-oktober 2017 (J. W. Hansen et al., 2016a; J. W. Hansen, 2016b; J. W. 

Hansen, 2017a; J. W. Hansen, 2017b) 

 

Bølge-/strømklimaet er bestemmende for områdets reetablering, risiko for iltsvinds-

hændelser samt løbende tilførsel af larver transporteret fra nærliggende områder m.m. 

(Birklund, 2010) til indvindingsområdet, og dermed også rekolonisering af indvindings-

områderne.  

 

I tilfælde, hvor vanddybden øges >8 m, vil blomsterplanter have en reduceret mulig-

hed for at etablere sig ligesom forringelser i lysforholdene i områder med sten kan re-

ducere dækningsgraden af makroalger (GEUS/DCE, 2015).  

 

Indvindingsaktivitet er ifølge Råstofbekendtgørelse (BEK nr. BEK nr. 780 af 

20/06/2017) begrænset til dybder større end 6 m og finder typisk sted i områder uden 

større sten eller andet fast substrat, hvorfor der typisk er igen eller meget begrænset 

tilstedeværelse af blomsterplanter og mindre udbredt udbredelse af makroalger (J. H. 

Andersen et al., 2012).  

 

Fisk påvirkes i mindre omfang end mere stationære faunaarter, idet de kan flytte sig 

fra den del af fællesområdet, hvor indvindingen pågår. Der er både gyde- og opvækst-

områder for flere fiskearter, også kommercielle, indenfor kortlægningsområdet  

(Warner T. et al., 2012). Generelt er kendskabet til påvirkningen af stiksugning på fi-

skepopulationer lille. Et notat, som karakteriserer de fysiske skader forårsaget af rå-

stofindvinding vurderer, at påvirkningen af fisk, fugle og havpattedyr i indvindingsom-

råderne er ’ikke-væsentlig’ (J. H. Andersen et al., 2012). Et studie fra Holland beskri-

ver signifikante forskelle i biomassen af bundlevende fisk mellem indvindingsområdet 

og et referenceområde to år efter indvindingen var ophørt. I det pågældende havne-

område var der indvundet massivt (220 mio. m3 over 5 år) og ned til 20 m under det 

naturlige havbundsniveau (M. F. de Jong et al., 2014).  Andre studier, som er inklude-

ret i ICES rapport fra 2016, omfatter studier, hvor man finder andet maveindhold i de 

fisk, som søger føde indenfor indvindingsområderne end udenfor dog uden at påvirke 

den biomasse de indtager, mens et andet studie ikke finder nogle forskelle i det mave-

indholdet i fisk indenfor og underfor indvindingsområder (England og Wales) (R. 

Walker et al. , 2016).    

 

Denne rapport belyser overordnet de direkte og afledte miljøpåvirkninger af stiksug-

ning, som kan erkendes de i fem indvindingsområder i det nordlige Øresund samt om 

påvirkningen er lokal eller regional ud fra det eksisterende datagrundlag. 
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RESULTATER OG DATABEARBEJDNING 

7. LAPPEGRUND 532-AA 

Fællesområde Lappegrund 532-AA er det nordligste af de fem indvindingsområder i 

det nordlige Øresund, og er beliggende ud for Hellebæk, nord for Helsingør. Fælles-

område 532-AA dækker et areal på 0,6 km2, mens overgangsområde Lappegrund 

532-A, som fællesområdet ligger indenfor, dækkede et areal på 0,7 km2 (Tabel 6-1). I 

NV-SØ-lig retning er fællesområdet maksimalt ca. 1.500 m og i SV-NØ-lig retning er 

det maksimalt ca. 900 m. Indberetningsdata viser, at den samlede stiksugning i perio-

den 1996-2017, inden for afgrænsningen for overgangsområdet inkl. fællesområdet, 

var ca. 560.000 m3. Den årlige råstofindvinding ved stiksugning varierede fra ca. 4.000 

m3 i 2015 til 55.600 m3 i 2017. Den årlige, gennemsnitlige indvindingsmængde ved 

stiksugning indenfor Lappegrund 532-AA i perioden 1996 til 2017 var ca. 25.500 m3 

havbundsmateriale (Figur 7-1.). 

 

 
Figur 7-1. Graf over udviklingen af stiksugningsaktivteten i perioden 1996-2017 inden for overgangsområde 
Lappegrund 532-A. 

Langt størstedelen af stiksugningen i perioden 1996-2017 er foregået inden for nuvæ-

rende fællesområde Lappegrund 532-AA. Kun en begrænset del af stiksugningen er 

foregået i overgangsområdet uden for fællesområdet. Desuden var stiksugningen kon-

centreret i den sydlige og østlige del af fællesområdet. Positioner for de enkelte stik-

sugningslaster er præsenteret på Figur 7-2. På baggrund af indberetningsdata og dyb-

demodellen fra baselineundersøgelsen i 2014, er der i den sydøstlige del af fællesom-
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råde 532-AA tolket et sammenhængende stiksugningspåvirket område, som bærer ty-

delig præg af den kraftige stiksugningsaktivitet, der er pågået. Det tolkede stiksug-

ningspåvirkede område omfatter størstedelen af de indberettede stiksugningslaster 

(Figur 7-2.) samt områder, hvor havbunden bærer tydelig præg af stiksugning (Figur 

7-3).  

 

 
Figur 7-2. Oversigt over stiksugningslaster inden for Lappegrund 532-AA. Angivet er desuden afgrænsnin-
gen for det tolkede stiksugningspåvirkede område, som bærer tydelig præg af den kraftige stiksugningsakti-
vitet, der er pågået. 

Det tolkede stiksugningspåvirkede område inden for Lappegrund 532-AA har et areal 

på 0,23 km2, hvilket svarer til ca. 35% af havbundsarealet for overgangsområdet og 

ca. 41% af havbundsarealet for fællesområdet. Desuden svarer arealet for det tolkede 

stiksugningspåvirkede område til mindre end 0,1% af det samlede havbundsareal for 

det nordlige Øresund, dvs. kortlægningsområdet (). I perioden 1996-2017 er 98% af 

den samlede stiksugning i fællesområdet foregået inden for det tolkede stiksugnings-

påvirkede område.  

 

I forbindelse med kortlægningen af Lappegrund 532-AA i 2014 er der indsamlet ca. 20 

km kombineret seismik- og sidescan data, som er fulddækkende. Linjenettet består til 

dels af NV-SØ gående linjer med en indbyrdes afstand på ca. 50 m, og til dels af kryd-

sende NØ-SV gående linjer med en indbyrdes afstand på ca. 500 m (GEUS/DCE, 

2015). 

 

Desuden er der foretaget fire vibrationsboringer i området med en maksimal penetra-

tion på 5,5 m dybde under havbunden. Herudover er der foretaget fire prøvetagninger 
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med grab samt 11 videodyk-transekter til bestemmelse af havbundens overfladeka-

rakter og biologi. På grabprøverne blev der foretaget kornstørrelsesanalyser til be-

stemmelse af overfladesedimentet. Herudover er der af udvalgte afsnit i vibrationsbo-

ringerne foretaget i alt syv kornstørrelsesanalyser. Udover indsamling af seismiske 

data og bundprøver er der foretaget en detaljeret kortlægning af havbunden med et 

flerstråle-ekkolod (multibeam) inden for fællesområdet, der giver et fulddækkende 3D-

billede af havbunden (GEUS/DCE, 2015). Den overordnede beskrivelse af resulta-

terne fra baselineundersøgelsen for Lappegrund er præsenteret nedenfor.  

 

7.1. Dybde- og substratforhold 

7.1.1 Baselineundersøgelse 

Baseret på data fra baselineundersøgelsen i 2014 varierede vanddybden inden for 

fællesområdet fra 7 til 17 m (Figur 7-3). De største dybder var beliggende i den nord-

østlige del af området, hvor dybden udbredt var større end 12-14 m. De mindste vand-

dybder forekom i den sydlige og vestlige del af området, hvor dybden udbredt var min-

dre end 10 m. (GEUS/DCE, 2015). På dybdemodellen forekom tydelige spor efter stik-

sugning. I den centrale og sydøstlige del af området blev der observeret tydelige su-

gehuller på havbunden, hvor dybden lokalt var 12-14 m (Figur 7-3).  

 

 
Figur 7-3. Dybdekort for Lappegrund 532-AA baseret på baselineundersøgelsen fra 2014 (GEUS/DCE, 
2015). Angivet er desuden afgrænsningen for det tolkede stiksugningspåvirkede område, som bærer tydelig 
præg af den kraftige stiksugningsaktivitet, der er pågået. 

På baggrund af dybdemodellen kan der mod vest desuden ses meget kraftige sand-

ribber, som bevæger sig parallelt med kysten. Generelt forekommer der en signifikant 
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sedimenttransport gennem området parallelt med kysten fra NV mod SØ, som er sty-

ret af strøm- og bølgeforhold (Kystdirektoratet, 2018). Der forekommer en akkumule-

ring af sediment på flakket og videre ud over skråningen mod de dybere områder. 

Kystatlas bekræfter, at kyststrækningen syd for Lappegrund er præget af kraftig ero-

sion samt resulterende østgående bundstrøm og vestgående overfladestrøm 

(Kystdirektoratet, 2018), hvilket belyser tilstedeværelsen af kraftige strømme i områ-

det. Den østgående bundstrøm er tungere og mere saltholdig sammenlignet med den 

vestgående overfladestrøm, som er lettere og mere ferskvandspræget (afsnit 5.1). 

Fællesområdet karakteriseres overordnet som et udpræget højdynamisk miljø med et 

højt reetableringspotentiale.  

 

Kortlægningen af Lappegrund 532-AA i 2014 viser, at bundsedimentet inden for fæl-

lesområdet og overgangsområdet udelukkende består af sand – forventeligt fint til 

mellemkornet sand. Inden for fællesområdet udgør substrattype 1b derfor 100% af 

havbunden (). Bundforholdene i området er meget dynamiske og bunden består af 

større og mindre sandstrukturer hvilket betyder, at sedimenterne i området er under 

konstant bevægelse. Substrattype 1b udgør 100% af havbunden i overgangsområdet 

og fællesområdet (GEUS/DCE, 2015) (Figur 7-4.).  

 

 
Figur 7-4. Fordelingen af substrattyper inden for overgangsområdet samt fællesområdet og tilhørende på-
virkningszone baseret på baselineundersøgelsen i 2014 (GEUS/DCE, 2015). Som baggrund er angivet 
GEUS’ overfladesedimentkort (GEUS, 2018) samt nærliggende boringer (GEUS/DCE, 2015). 

En analyse af indvindingsdata viser, at langt hovedparten af råstoftypen, som indvin-

des inden for fællesområdet, er sand (råstoftype 1) (GEUS/DCE, 2015). Dette er i 
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overensstemmelse med, at sedimentet i området består af sand (substrattype 1b). Det 

vil sige, at der er fjernet fint til mellemkornet sand fra havbunden.  

 

Den seismiske kortlægning af Lappegrund 532-AA viser, at der i området forekommer 

to ressourceenheder, som dels stammer fra erosion af kysten og dels som resultat af 

kystparallel sedimentransport. Begge ressourceenheder består af marine sandaflejrin-

ger og dækker hele fællesområdet. Kortlægningen viser, at tykkelsen af den øverste 

ressource er op til 8 m, mens tykkelsen af den nederste ressource er op til 12 m. Ge-

nerelt varierer tykkelserne betydeligt inden for området. Det er kun den øverste res-

source, som er dokumenteret ved boringer, da den nederste ressource ligger for dybt.   

 

Boring Lap-2 (DGU-nr. 561231.79) viser 3,5 m. fint sand, og er beliggende i den syd-

østlige del af området, mens boring Lap-3 (DGU-nr. 561231.77) viser 4,3 m fint sand, 

og er beliggende centralt i området. Nærværende boringer er indsamlet i 2014. Inden 

for Lappegrund 532-AA er der udtaget overfladenære sedimentprøver fra disse to bo-

ringer i dybdeintervallet 0-100 cm. Prøverne viser et meget ensartet og velsorteret se-

diment, hvilket er et resultat af de stærkt dynamiske forhold, som hersker i området. 

Sorteringsgraden er stærkt styret af strømforholdene ved bunden. Samlet understøtter 

det, at området er meget højdynamisk.  

 

Ovenstående datagrundlag bekræfter, at tykkelsen af de marine sandaflejringer inden 

for fællesområdet er meget tykke. Desuden bekræfter kortlægningen, at sedimentet 

på havbunden, og dybere nede i undergrunden, er relativt ensartet og velsorteret samt 

primært består af fint til mellemkornet sand. På grund af de dynamiske forhold fore-

kommer der udbredt sandribber og mega-sandribber inden for fællesområdet.  

 

7.1.2 Sammenligning med de umiddelbare omgivelser 

Lappegrund 532-AA er beliggende inden for et udbredt sandbælte, som strækker fra 

sig Gilleleje mod vest til Disken i øst. Langs dette bælte forekommer kraftig sandtrans-

port fra vest mod øst, hvorved området tilføres sand. Sandtransporten i området un-

derbygges af sandribber og mega sandribber, der kan ses på sidescan data og seis-

mikken både øst og vest for fællesområdet (GEUS/DCE, 2015).  

 

Overfladesedimentet inden for fællesområdet er meget sammenligneligt med overfla-

desedimentet i påvirkningszonen og i området langs Sjællands nordkyst, hvor der ud-

bredt forekommer sand (substrattype 1b) (Figur 5-2.). Således viser boringerne Lap-1 

(DGU-nr. 561231.78) og Lap-4 (DGU-nr. 561231.76) beliggende i påvirkningszonen 

sammen med de tilhørende sedimentprøver i de overfladenære lag, at sedimentet i 

påvirkningszonen er meget sammenligneligt med sedimentet fundet i de to boringer 

indenfor fællesområdet (Lap-2 og Lap-3). Herudover viser de boring ØN-1 (DGU-nr. 

561231.81), ØN-2 (DGU-nr. 561231.82) og ØN-3 (DGU-nr. 561231.80), som alle er 

beliggende sydøst for Lappegrund 532-AA sammen med de tilhørende overfladenære 

sedimentprøver, at sedimentet i de regionale omgivelser også her i høj grad er meget 
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sammenligneligt med sedimentet inden for fællesområdet. Det samme gælder for bo-

ring ØN-4 (DGU-nr. 561231.75) og tilhørende overfladenære sedimentprøve belig-

gende i området nordvest for fællesområdet. For flere detaljer om boringerne og sedi-

mentprøverne henvises til (GEUS/DCE, 2015). 

 

I den nordlige del af påvirkningszonen på dybere vand forekommer mere sandet dynd 

(substrattype 1a), mens der mere kystnært meget lokalt findes lidt stenede områder 

(substrattype 2). Dette forventes ikke, at være relateret til effekter fra råstofindvinding, 

men forventes relateret til de naturlige kystmorfologiske forhold. Substrattype 1b er en 

dynamisk bundform, som er et hyppigt forekommende habitat i den nordligste del af 

nærværende kortlægningsområde. Desuden er sand den mest forekommende overfla-

desedimenttype i det nordlige Øresund og udgør 39% af det samlede havbundsareal 

(Tabel 5-1). Samlet set udgør sandbunden inden for fællesområdet ca. 0,5% af den 

samlede sandbund i det nordlige Øresund (substrattype 1b) ().  

 

Ressourcen inden for Lappegrund 532-AA er en del af et større sammenhængende, 

påvist ressourceområde, som ligger ud for Ålsgårde til Helsingør. Dette understreger, 

at de fysiske forhold på havbunden udenfor og indenfor fællesområdet er meget sam-

menlignelige (GEUS/DCE, 2015).  

 

Den kraftige sedimentdynamik i området betyder også, at dybdeforholdene indenfor 

fællesområdet i uberørt tilstand er meget sammenlignelig med dybdeforholdene gene-

relt langs nordkysten af Sjælland. Grundet massiv stiksugning i dele af fællesområdet 

fremstår havbunden dog mere irregulær med stiksugehuller. På dybdemodellen fra 

2014 ses det, hvorledes sandtransporten fra vest er ved at udjævne havbunden (Figur 

7-3. Dybdekort). Indenfor det tolkede stiksugningspåvirkede område er dybdeforhol-

dene signifikant forskellige fra det resterende fællesområde samt de umiddelbare om-

givelser. I sugehullerne er vanddybden udbredt 12-14 m og lokalt overstiger dybden 

15-16 m. Uden for det tolkede stiksugningspåvirkede område er vanddybden udbredt 

7-10 m. Dette betyder, at vanddybden i 2013 som følge af råstofindvinding udbredt var 

forøget med 2-3 m og lokalt over 5 m. Den naturlige forekommende vanddybde inden-

for fællesområdet på ca. 7-12 m er en hyppigt forekommende vanddybde i det nord-

lige Øresund og er primært forekommende i de kystnære områder, samt i området 

omkring Disken og nord for Saltholm (Figur 5-1.).  

 

7.1.3 Effekter af stiksugning på bathymetri og substrat indenfor indvindingsområdet og i de 

umiddelbare omgivelser 

Overordnet vurderes det, at sedimentforholdene indenfor og uden for Lappegrund 

532-AA er meget sammenlignelige. Dermed har der som følge af stiksugning ikke væ-

ret en signifikant påvirkning på sedimentforholdene inden for fællesområdet. Stiksug-

ningen har dermed heller ingen effekt haft på sedimentforholdene uden for indvin-

dingsområdet. Dette medfører, at den substratmæssige ændring som følge af stiksug-

ningen er ubetydelig. 
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Trods massiv stiksugning i dele af området frem til baselineundersøgelsen – primært i 

den sydlige del af fællesområdet – er bundsubstratet uændret. Det uændrede bund-

substrat skyldes primært de tykke aflejringer af sand i området, samt de stærkt dyna-

miske forhold.  

 

Overordnet vurderes det, at dybdeforholdene inden for det tolkede stiksugningspåvir-

kede område er signifikant forskellige sammenlignet med dybdeforholdene i den reste-

rende del af fællesområdet, samt påvirkningszonen og i området langs Sjællands 

nordkyst. Dybdeforholdene i den mindre stiksugningspåvirkede del af fællesområdet 

er meget sammenlignelig med dybdeforholdene parallelt med kysten i påvirkningsom-

rådet og i området langs Sjællands nordkyst (Figur 5-1.). Stiksugningen har dermed 

haft en stor lokal påvirkning på dybdeforholdene i de mest stiksugningspåvirkede om-

råder inden for fællesområdet. Aktiviteterne har derimod ingen effekt haft på dybdefor-

holdene i de umiddelbare omgivelser i påvirkningszonen og i det øvrige nordlige Øre-

sund. 

 

Baseret på ovenstående vurderes reetableringsstatus indenfor Lappegrund 532-AA at 

være moderat. Dette er vurderet ud fra, at der kun forekommer naturlige karaktertræk i 

havbundens substratsammensætning, hvilket trækker status mod god. Derimod frem-

står stiksugehullerne som signifikante ikke-naturligt forekommende karaktertræk på 

havbunden, som trækker status mod dårlig. Reetableringsstatus er samtidigt påvirket 

af, at der er pågået stiksugning lige op til baselineundersøgelsen. Grundet de højdy-

namiske forhold (højt reetableringspotentiale) forventes stiksugehullerne dog relativt 

hurtigt udjævnes af den naturlige sedimenttransport i området.  

 

Ved studier i den belgiske del af Nordsøen, hvor de fysiske forhold på havbunden er 

meget sammenlignelig med forholdene på Lappegrund (højdynamiske sandbanker), 

forventes en reetableringsperiode for sugespor og –huller på mellem 6 måneder til 4 

år (Roche et al., 2011).  

 

Resultaterne for Lappegrund 532-AA i relation til de abiotiske forhold er opsummeret i 

. 

 

7.2. Biologiske forhold 

Havbunden i fællesområdet Lappegrund 532-AA omfatter alene substrattype 1b (se 

afsnit 7.1). Biologiske samfund knyttet til den dynamiske sandbund, som på Lappe-

grund 532-AA, er ofte karakteriseret ved helt naturligt at være tilpasset sedimentvan-

dring samt omlejring, og forventes således ikke særligt sårbare overfor effekter af rå-

stofindvinding. Det kortlagte overfladesubstrat blev også verificeret ved visuelle verifi-

kationer, boringer samt overfladesedimentprøver.  

 

Der blev i alt gennemført 19 transekter, som kunne opdeles i 24 del-transekter. Forde-

lingen af transekter/del-transekter på substrattyper var to på substrattype 1a og 22 på 

substrattype 1b. Fire transekter /seks del-tranekter lå indenfor fællesområdet 532-AA, 
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mens 15 transekter/ 19 del-transekter lå i påvirkningszonen (GEUS/DCE, 2015). På  

Figur 7-5 ses både placeringen af verifikationstransekterne indenfor Lappegrund 532-

AA, i påvirkningszonen samt en del af de verifikationstransekter, som beskriver de re-

gionale forhold. Figur 5-4 giver det fulde overblik over placeringen af alle transekter, 

som anvendes til at beskrive de biologiske forhold regionalt i forhold til de verificerede 

substratforhold.   

 

 
Figur 7-5. Fordeling af videotransekterne indenfor og udenfor fællesområdet. Desuden er angivet fordelin-
gen af kortlagte substrattyper i lokale og regionale omgivelser (GEUS/DCE, 2015). 

7.2.1 Baselineundersøgelse  

De biologiske forhold blev i 2014 beskrevet på baggrund af 19 transekter/ 24 del-tran-

sekter, hvoraf fire transekter / seks del-transekter lå indenfor selve fællesområdet (Er-

ror! Reference source not found.) (GEUS/DCE, 2015). På Lappegrund 532-AA blev 

der alene verificeret substrattype 1b.  

 

Der blev ikke observeret ålegræs indenfor fællesområdet Lappegrund 532-AA. 

 

Faunaen blev alene udgjort af søstjerner, mens makroalger var helt fraværende, 

grundet manglende hårdbundssubstrat.  

 

7.2.2 Sammenligning med de umiddelbare omgivelser  

Lokalt i påvirkningszonen: Substratforholdene var meget ens i påvirkningszonen 

med forholdene indenfor fællesområdet med undtagelse af de to dybeste stationer 
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(>20 m) mod nord, hvor bunden er blød (substrattype 1a). Ud fra datagrundlaget 

(GEUS/DCE, 2015) var de biologiske forhold i påvirkningszonen ikke stort anderledes 

end indenfor fællesområdet og blev alene udgjort af søstjerner. På et transekt i dybde-

intervallet 4-5,5 m i påvirkningszonen blev der observeret ålegræs med en dæknings-

grad på op til 15% (lokale forhold) (GEUS/DCE, 2015). 

 

Regionalt: I forhold til at beskrive faunaen på lignende substratforhold regionalt an-

vendes beskrivelserne for substrattype i Tabel 5-2    

 

Ud fra datagrundlaget vurderes den biologiske værdi (afsnit 4.3) som lav både inden 

for fællesområdet regionalt samt i store dele af påvirkningszonen. I påvirkningszone, 

hvor dybden er lav, mellem fællesområdet og land, vurderes den biologiske værdi lo-

kalt at være moderat grundet dækningsgrad af ålegræs på >10% af bunden.  
 

7.2.3 Effekter af stiksugning på de biologiske værdier inden for indvindingsområdet og i de 

umiddelbare omgivelser 

Med udgangspunkt i de direkte og afledte effekter af stiksugning beskrevet i afsnit 6.1 

vil den biologiske påvirkning af stiksugning overordnet belyses herunder både indenfor 

fælleområdet Lappegrund 532-AA, lokalt omkring fællesområdet (påvirkningszonen) 

samt regionalt. 

 

Ved fjernelse af substratet fjernes også det biologisk liv, som holder til på og i havbun-

den. Hertil kommer den del af materialet, som returneres til havbunden og begraver 

de biologiske samfund, der hvor det returneres. Effekterne af disse vurderes at være 

midlertidig på en dynamisk bund som ved Lappegrund 532-AA. Efterfølgende efterla-

des bunden topografisk uregelmæssig, der hvor stiksugningsaktiviteten har været stor, 

hvilket øger risikoen for lokale iltsvindshændelser. Der blev i 2014 observeret indvin-

dingsspor og enkelte sugehuller med en kote ned til -5 m under havbundsniveauet i 

fællesområdet 532-AA (GEUS/DCE, 2015). Dette kan på længere sigt påvirke områ-

dets biologiske værdi negativt. De områder, som er vurderet tydeligt stiksugningspå-

virket ved Lappegrund 532-AA, med øget lokal risiko for iltsvind, udgør 0,23 km2 sva-

rende til <0,1% af kortlægningsområdet ved nærværende kortlægning. Tilbage i 2014 

blev der indenfor fællesområdet observeret indikation på iltsvindsproblemer på ét tran-

sekt (GEUS/DCE, 2015). Området omkring Lappegrund er højdynamisk og forventes 

at blive udjævnet, hvorefter antallet af iltsvindshændelser forventes sammenlignelige 

med det, der observeres på den omkringliggende bund.  

 

Typiske iltsvindshændelser, som traditionelt udvikles som følge af næringssaltsbelast-

ningen af danske kystvande, er langt større i deres udbredelse (flere km2). Lappe-

grund 532-AA befandt sig i efteråret 2016 indenfor et sådant større område, som var 

ramt af moderat iltsvind, mens der intet tegn var på iltsvind i sensommeren 2016 eller i 

sommeren og efteråret 2017(se afsnit 6.1) (J. W. Hansen et al., 2016a; J. W. Hansen, 

2016b; J. W. Hansen, 2017a; J. W. Hansen, 2017b).  
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Påvirkningen af højere trofiske niveauer såsom fisk forventes kortvarig og lokal i rela-

tion til den del af faunaen, som fjernes sammen med substratet, mens den forøgede 

risiko for iltsvindshændelser forventes kortvarig, i et dynamisk område som Lappe-

grund 532-AA. 

 

En direkte effekt ved stiksugning, som påvirker et større område, end den biologi som 

fjernes sammen med sedimentet, er sedimentspild. Sedimentspild foregår både ved at 

sugefoden hvirvler sand op samt overløb/spild, som dog ikke forventes at overskride 

2-15 mg/l få hundrede meter fra kilden (se afsnit 6.1). 

 

I ønske om at vurdere i, hvilket omfang stiksugning har en negativ effekt på miljøet 

udenfor fællesområdet, i de umiddelbare omgivelser, korreleres stiksugningsaktivitet 

med tidsserier fra omkringliggende NOVANA-stationer, omfattende infauna, ålegræs 

og lyssvækkelse. Grundet den måde lasterne historisk er blevet indberettet på inddra-

ges kun tidsserier fra efter 1996 og fremefter.  

 

Stiksugningsaktiviteten korreleres med artsantal og diversitet (Shannon Wiener) for in-

faunaen. For Lappegrund 532-AA har der ikke været tilstrækkelig data til at beregne 

stiksugningens potentielle påvirkning af om hoved- og maksudbredelsen for ålegræs 

eller i forhold til lyssvækkelseskoefficienten (Kd). 

 

I afsnit 5.2 listes nogle af de øvrige forhold (biotiske, abiotiske og antropogene), som 

også har betydning for udviklingen af infaunaen. Resultaterne er således ikke lineære, 

men anvendes til at indikere om udsving over tid i f.eks. diversiteten af infaunaen er 

korreleret til den stiksugningsaktivitet, som har foregået i relativ nærhed til NOVANA-

stationen.  

 

Nedenfor i Figur 7-6 ses en oversigt over de infauna-stationer, som er anvendt i de 

umiddelbare omgivelser i forhold til Lappegrund 532-AA beliggende ca. 7 km nordvest 

for fællesområdet. 
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Figur 7-6 Infauna stationer beliggende i de umiddelbare omgivelser til Lappegrund 532-AA. 

Figur 7-7 viser udviklingen i stiksugningsaktivitet, artsantal samt diversitetsindeks 

(Shannon-Wiener *10). En Pearson analyse (afsnit 4.2) viste, at der ikke var nogen 

signifikant korrelation mellem stiksugningsaktiviteten og antallet af arter (p=0,99; n=6) 

eller diversitetsindekset SW (p=0,62; n=6). (Se bilag 2 for samlet tabel). 
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Figur 7-7 Illustration af stiksugningsaktivitet samt antallet af arter og diversiteten (Shannon Wiener) for 
infaunaen fra nærliggende station. Det er kun år, hvor der er foregået stiksugningsaktivitet samt indsamlet 
infauna, som er medtaget. 

Med udgangspunkt i datagrundlaget er der således ikke belæg for, at den stiksug-

ningsaktivitet, som har foregået i området Lappegrund 532-AA, har været afgørende 

for udviklingen i antallet af arter eller diversitet på den nærliggende NOVANA-station 

ud for Hornbæk.  
 

De arter, der er observeret både indenfor fællesområdet Lappegrund 532-AA, lokalt 

og regionalt knyttet til samme substratforhold er almindeligt forekommende. Det er ud 

fra det sparsomme datagrundlag, for flora og epi-fauna (GEUS/DCE, 2015), ikke mu-

ligt at fastlægge om den pågået stiksugning frem til baselineundersøgelsen i 2014, har 

haft nogen væsentlig påvirkning på de biologiske forhold inden- eller udenfor Lappe-

grund 532-AA. 

 

De biologiske resultater for Lappegrund 532-AA er opsummeret i . 
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8. DISKEN 554-CA 

Fællesområde Disken 554-CA er beliggende i den nordlige del af kortlægningsområ-

det sydøst for Helsingør. Overgangsområde Disken 554-C dækkede et areal på 5,3 

km2, mens det nuværende fællesområde 554-CA dækker et areal på 3,3 km2 (Tabel 

6-1). I N-S-lig retning er fællesområdet maksimalt ca. 3.700 m og i V-Ø-lig retning er 

det maksimalt ca. 1.700 m. Indberetningsdata viser, at den samlede stiksugning i peri-

oden 1996-2014 inden for afgrænsningen for overgangsområdet var ca. 207.000 m3. 

Den årlige råstofindvinding ved stiksugning varierede fra ca. 400 m3 i 2014 til ca. 

60.000 m3 i 2003. Der var en signifikant større stiksugningsaktivitet i 2003 og 2004 

sammenlignet med de øvrige år. Den årlige, gennemsnitlige indvindingsmængde ved 

stiksugning inden for Disken i perioden fra 1996 til 2014 var ca. 11.000 m3 havbunds-

materiale (Figur 8-1). 

 

 
Figur 8-1.Graf over udviklingen af stiksugningsaktivteten i perioden 1996 til 2014 inden for overgangsom-
råde Disken 554-C. 

Langt størstedelen af stiksugningen i perioden 1996-2014 er foregået inden for nuvæ-

rende fællesområde. Kun en begrænset del af stiksugningen er foregået i overgangs-

området uden for nuværende fællesområde. Desuden var stiksugningen koncentreret i 

et mindre delområde beliggende i den sydlige og østlige del af fællesområdet. Positio-

ner for de enkelte stiksugningslaster er præsenteret på Figur 8-2. På baggrund af ind-

beretningsdata og dybdemodellen fra baselineundersøgelsen i 2014 (Orbicon, 2015) 

er der den sydøstlige del af fællesområde 554-CA tolket et større sammenhængende 

stiksugningspåvirket område, som bærer tydelig præg af den kraftige stiksugningsakti-

vitet, der er pågået. Det tolkede stiksugningspåvirkede område omfatter størstedelen 
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af de indberettede stiksugningslaster (Figur 8-2.) samt områder, hvor havbunden bæ-

rer tydelig præg af stiksugning (Figur 8-3.). På dybdemodellen forekommer der ikke 

entydige og isolerede stiksugehuller. Det vurderes, at gamle stiksugehuller som følge 

af dynamiske forhold i området mere eller mindre er fyldt op af nyt sediment. Afgræns-

ningen af det tolkede stiksugningspåvirkede område er derfor primært baseret på ind-

beretningsdata.  

 

 
Figur 8-2. Oversigt over stiksugningslaster indenfor overgangsområde Disken 554-C. Angivet er desuden 
afgrænsningen for det tolkede stiksugningspåvirkede område, som bærer tydelig præg af den kraftige stik-
sugningsaktivitet, der er pågået.  

Det tolkede stiksugningspåvirkede område for Disken 554-CA har et areal på 0,42 

km2, hvilket svarer til ca. 8% af havbundsarealet for overgangsområdet og ca. 14% af 

havbundsarealet for fællesområdet. Desuden svarer arealet for det tolkede stiksug-

ningspåvirkede område til 0,1% af det samlede havbundsareal for det nordlige Øre-

sund (). I perioden fra 1996-2014 er 94% af den samlede stiksugning i fællesområdet 

foregået indenfor det tolkede stiksugningspåvirkede område.  

 

I forbindelse med baselineundersøgelsen på Disken 554-CA blev der indsamlet fuld-

dækkende sidescan data i fællesområdet og påvirkningszonen samt i området nord og 

syd for påvirkningszonen samt udført en detaljeret dybdeopmåling udført med multi-

beam i selve fællesområdet. Yderligere blev der indsamlet sedimentprøver til at be-

skrive sedimentsammensætningen på overfladen af havbunden (Orbicon, 2015).  

 

I forbindelse med miljøvurderingen blev der også udført dykning som paravanetran-

sekter og punktdyk for at verificere substratet og indsamlet biologiske data (flora og 
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epifauna). Ydermere blev der indsamlet og analyseret et betydeligt antal infaunaprø-

ver (Orbicon, 2015). Den overordnede beskrivelse af resultaterne fra baselineunder-

søgelsen for Disken er præsenteret nedenfor. 

 

8.1. Dybde- og substratforhold 

8.1.1 Baselineundersøgelse 

Baseret på data fra baselineundersøgelsen i 2014 varierede vanddybden inden for 

fællesområdet mellem 10-16 m (Figur 8-3.). Disken ses som en markant N-S gående 

positiv anomali, som generelt rager 10 m op over havbunden i forhold til de omkring-

liggende dybe render. De største dybder var beliggende i den sydlige og vestlige del 

af fællesområdet, hvor dybden udbredt var større end 12 m. De mindste vanddybder 

forekom i den centrale og nordlige del af området, hvor dybden udbredt var omkring 

10 m (Orbicon, 2015).  

 

Som det fremgår af nedenstående dybdekort har råstofindvinding sat sit tydelige præg 

på vanddybderne i fællesområdet. Dette ses ved, at dybderne på toppen af Disken va-

rierede meget lokalt og udviste et irregulært mønster. På dybdemodellen forekom ikke 

entydige signifikante stiksugehuller hverken inden for eller uden for det tolkede stik-

sugningspåvirkede område. Det irregulære konturmønster på toppen af Disken, pri-

mært i den sydlige del, vidner om udpræget råstofindvinding formodentlig både med 

stik- og slæbesugning (Figur 8-3).  

 

 
Figur 8-3. Dybdekort for Disken 554-CA og de umiddelbare omgivelser. Angivet er desuden afgrænsningen 
for det tolkede stiksugningspåvirkede område, som bærer tydelig præg af den kraftige stiksugningsaktivitet, 
der er pågået. 
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Sedimentprøver på Disken (f.eks. DISK-2) (GEUS/DCE, 2015) samt en lang række 

kornstørrelsesanalyser udført i forbindelse med baselineundersøgelsen (Orbicon, 

2015) viser et meget velsorteret sediment inden for fællesområdet, hvilket er et resul-

tat af de stærkt dynamiske forhold, som hersker i området. Sorteringsgraden er stærkt 

afhængig af strømforholdene ved bunden. Tilstedeværelsen af strøminducerede ribber 

på havbunden i den nordlige del af fællesområdet er ligeledes evidens for bundstrøm-

aktivitet (Orbicon, 2015). På Disken forekommer der en netto sydgående bundstrøm 

og en mere overfladenær nordgående strøm (Kystdirektoratet, 2018). Den overord-

nede sedimenttransport er derfor mod syd. Den sydgående bundstrøm er tungere og 

mere saltholdig sammenlignet med den nordgående overfladestrøm, som er lettere og 

mere ferskvandspræget (afsnit 5.1). Orienteringen af strømribberne er V-Ø, hvilket 

stemmer overens med den resulterende sedimenttransport fra Kattegat mod Øster-

søen. Disken karakteriseres som et udpræget højdynamisk miljø med et højt reetable-

ringspotentiale.   

 

Kortlægningen af Disken 554-CA i 2014 viser, at overfladesedimentet udelukkende 

bestod af substrattype 1 (Figur 8-4.). Størstedelen af overfladesedimentet bestod af 

substrattype 1b (faste sandbund) typisk bestående af fint til mellemkornet sand med 

indslag af groft sand, mens en mindre del bestod af substrattype 1a (siltede bløde 

bunde) (Orbicon, 2015). Indenfor fællesområdet udgjorde substrattype 1b 93% af hav-

bunden, mens de resterende 7% udgjorde substrattype 1a (). De mere sandede sedi-

menter er typisk knyttet til områder, hvor vanddybden er lavere end 12-13 m, mens de 

mere siltede sedimenter forekommer på havbunden, hvor vanddybden typisk er større 

end 13-14 m. Der forekom desuden substrattype 1a i mindre delområder inden for det 

tolkede stiksugningspåvirkede område i den sydlige del af fællesområdet (Figur 8-4.).  
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Figur 8-4. Fordelingen af substrattyper indenfor overgangsområdet, samt fællesområdet og tilhørende på-
virkningszone baseret på baselineundersøgelsen i 2014 (Orbicon, 2015). Angivet er desuden overfladesedi-
menter i de umiddelbare omgivelser baseret på GEUS’ sedimentkort (GEUS, 2018) samt anvendte boringer 
(GEUS/DCE, 2015) og Jupiter-databasen.    

En analyse af indvindingsdata viser, at langt hovedparten af det råstofmateriale, der er 

indvundet på Disken er sand (råstoftype 1), men der er også indvundet fyldsand (rå-

stoftype 4) og lidt grus (råstoftype 2) (GEUS, 2013). Fordeling af råstoftyper er i over-

ensstemmelse med, at sedimentet i området er meget homogent og overvejende be-

står af sand (substrattype 1b). Det betyder, at der på baggrund af stiksugningen i om-

rådet primært er fjernet fint til mellemkornet sand og lokalt groft sand fra havbunden.  

 

I forbindelse med baselineundersøgelsen i 2014 blev der ikke indsamlet seismiske 

data. Nærværende beskrivelse af ressourcens udbredelse og komposition baseres 

derfor på tidligere ressourceopgørelser (GEUS, 2013).  

 

Ifølge (GEUS, 2013) betragtes den sydlige del overvejende som en fossil marin dan-

nelse, mens der i den nordlige del findes recente dynamiske bundformer i form af 

sandribber. Ressourcen fremstår som en signifikant positiv anomali på dybdekortet 

(Figur 8-3.). En række boringer belyser ressourcens udbredelse og tykkelse, f.eks. Bo-

ring DISK-2 (DGU-nr. 561231.83) (GEUS/DCE, 2015). Boring DGU-nr. 551203.2 er 

beliggende i den sydlige del af fællesområdet (Figur 8-4) og viser 4,6 m marint post-

glacialt fint til mellemkornet sand oven på marint postglacialt silt. Boringen er belig-

gende lige syd for det tolkede stiksugningspåvirkede område. Boring DGU-nr. 

561231.73 er beliggende i den nordlige del af fællesområdet og viser 6,5 m marint 

postglacialt fint til mellemkornet sand oven på marint postglacialt silt. Boringen viser 
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desuden, at sandet er velsorteret. Samlet set viser boringerne, at mægtigheden af res-

sourcen er op til 6-7 m.  

 

Ovenstående datagrundlag bekræfter, at tykkelsen af de marine sandaflejringer inden 

for fællesområdet er meget tykke. Desuden bekræfter kortlægningen, at sedimentet 

på havbunden og dybere nede i undergrunden er relativt ensartet primært bestående 

af fint til mellemkornet sand. 

 

8.1.2 Sammenligning med de umiddelbare omgivelser 

Disken er beliggende i den sydlige del af et større sammenhængende sandområde 

præget af stærkt dynamiske forhold, der strækker fra Gilleleje til Disken. Områdets ka-

rakteristika er meget sammenlignelige med forholdene på Lappegrund (Afsnit 7.1.1). I 

hele dette område forekommer kraftig sandtransport fra Kattegat mod Østersøen og 

underbygges af sandribber og mega ribber i området nord for Disken.  

 

Ifølge baselineundersøgelsen består størstedelen af overfladesedimentet i påvirk-

ningszonen af substrattype 1a. Substrattype 1a dominerer primært havbunden i den 

sydlige og vestlige del af påvirkningszonen, mens substrattype 1b dominerer havbun-

den i den nordlige del. I påvirkningszonen nord for fællesområdet forekommer der li-

gesom for den nordlige del af fællesområdet udbredt strømribber (Orbicon, 2015).  

Boring DGU-nr. 561231.70 er beliggende i den nordlige del af påvirkningszonen (Figur 

8-4) og viser 4,3 m marint postglacialt fint til mellemkornet velsorteret sand. Sedimen-

tet i denne boring er derfor meget sammenlignelig med sedimentet, der træffes i borin-

gerne inden for fællesområdet. Boring DGU-nr. 561231.74 er beliggende i den vestlige 

del af fællesområdet (Figur 8-4) og viser 2,8 m marint postglacialt fint sand oven på 

marint postglacialt silt. Overordnet tynder ressourcen derfor ud mod vest.  

 

Der forekommer en signifikant korrelation mellem dybdeforhold og sedimentsammen-

sætning for fællesområdet og de umiddelbare omgivelser. Denne korrelation er dog 

mindre signifikant i den nordlige del, hvor området er mere dynamisk påvirket. På 

grund af de stærkt dynamiske forhold i primært den nordlige del af påvirkningszonen, 

ses der på sidescan data heller ikke længere spor efter slæbe- eller stiksugning, da de 

nu er opfyldt med sediment.  

 

Substrattype 1b er en dynamisk bundform, som er den hyppigst forekommende over-

fladesedimenttype i den nordlige del af Øresund. Sand som overfladesediment (sub-

strattype 1b) udgør 39% af det samlede havbundsareal inden for kortlægningsområdet 

(Tabel 5-1). Samlet set udgør sandbunden inden for fællesområdet ca. 2,6% af den 

samlede sandbund i det nordlige Øresund ().  

 

Den kraftige sedimentdynamik i området betyder, at de bathymetriske forhold inden 

for fællesområdet kun i mindre grad er påvirket af stiksugning. Dybdeforholdene inden 

for fællesområdet vurderes at være meget sammenlignelige med dybdeforholdene 
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nord herfor. Som tidligere beskrevet forekommer der på dybdemodellen ikke væsent-

lig tegn på stiksugning. Det tolkede stiksugningspåvirkede område kan ikke ses på 

dybdemodellen og er ikke signifikant forskellig fra dybdeforholdene i den resterende 

del af fællesområdet og i området nord herfor.  

 

8.1.3 Effekter af stiksugning på bathymetri og substrat indenfor indvindingsområdet og i de 

umiddelbare omgivelser 

Overordnet vurderes det, at sedimentforholdene inden det tolkede stiksugningspåvir-

kede område ikke er signifikant forskellige fra sedimentforholdene i den resterende del 

af fællesområdet og i påvirkningszonen nord herfor. Trods massiv stiksugning i dele af 

området frem til baselineundersøgelsen i 2014 (Figur 8-1) – primært i den sydlige del 

af fællesområdet – er bundsubstratet stort set uændret. Det uændrede bundsubstrat 

skyldes i høj grad de tykke aflejringer af marint sand i området, samt det højdynami-

ske miljø. Stiksugningsaktiviteten forventes som udgangspunkt kun at være foregået 

indenfor substrattype 1b bunden.  

 

I de mest indvindingspåvirkede områder i bunden af de delvist sedimentfyldte suge-

spor og sugehuller er der tegn på en lille forøgelse af substrattype 1a. Grundet de 

stærkt dynamiske forhold forventes dette kun at være kortvarigt og substratet forven-

tes at overgå til substrattype 1b. Derfor har der som følge af stiksugning ikke været 

nogen signifikant påvirkning på sedimentforholdene inden for Disken. Stiksugningen 

har desuden heller ingen effekt haft på sedimentforholdene uden for fællesområdet i 

de umiddelbare omgivelser. 

 

I baselineundersøgelsen fra 2014 er der foretaget en beregning af havbundssænknin-

gen. Baseret på den samlede indvindingsmængde er det estimeret, at havbunden 

over de sidste 45 år maksimalt er sænket med 65 cm (Orbicon, 2015). Denne bereg-

ning har ikke taget højde for sedimenttilførslen i området – som forventes at være sig-

nifikant. Den lokale dybdeforøgelse kan dog have været større, da råstofindvindingen 

typisk er koncentreret i mindre delområder.  

 

Overordnet kan det konkluderes, at dybdeforholdene inden for det tolkede stiksug-

ningspåvirkede område ikke er signifikant forskellig sammenlignet med dybdeforhol-

dene i den resterende del af fællesområdet samt området nord herfor. På dybdemo-

dellen ses kun svage tegn på indvindingsaktivitet og generelt tyder det på, at sporene 

efter indvinding relativt hurtigt jævnes af den fremherskende sedimenttransport.  

 

Det vurderes dermed, at der som følge af stiksugning ikke været en signifikant æn-

dring i dybdeforholdene, hverken inden for det tolkede stiksugningspåvirkede område i 

den sydlige del af fællesområdet eller i den resterende del af fællesområdet. Desuden 

har der heller ikke som følge af stiksugningsaktiviteten været en betydelig ændring i 

dybdeforholdene i påvirkningszonen samt i de øvrige umiddelbare omgivelser.  
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Baseret på ovenstående vurderes reetableringsstatus på Disken 554-DA at moderat til 

god. Dette er vurderet ud fra, at der kun forekommer meget begrænset arealer af ikke-

naturligt forekommende karaktertræk i havbundens substratsammensætning. Med 

hensyn til dybdeforholdene fremstår der kun mindre tegn på ikke-naturligt forekom-

mende karaktertræk på havbunden som følge af stiksugningsaktivitet. Omfanget er 

dog begrænset set i forhold til den pågået stiksugningsmængde samt at der pågået 

stiksugning lige op til baselineundersøgelsen. Grundet de højdynamiske forhold (højt 

reetableringspotentiale) forventes de ikke-naturligt forekommende elementer dog rela-

tivt hurtigt at udjævnes af den naturlige sedimenttransport – forventeligt inden for mak-

simalt 10 år.  

 

Ved lignende studier i den belgiske del af Nordsøen, hvor de fysiske forhold på hav-

bunden er meget sammenlignelig med forholdene på Disken (højdynamiske sandban-

ker), forventes en reetableringsperiode for sugespor og –huller på mellem 6 måneder 

til 4 år (Roche et al., 2011).  

 

Resultaterne for Disken 554-CA i relation til de abiotiske forhold er opsummeret i . 

 

8.2. Biologiske forhold 

Havbunden i fællesområdet Disken 554-CA omfatter primært substrattype 1b (93%) 

man omfatter også mindre områder med substrattype 1a (se Figur 8-4). Biologiske 

samfund knyttet til den dynamiske sandbund, som på Disken 554-CA, er ofte karakte-

riseret ved helt naturligt at være tilpasset sedimentvandring samt omlejring og forven-

tes således ikke særligt sårbare overfor effekter af stiksugning. Det kortlagte overfla-

desubstrat blev også verificeret ved visuelle verifikationer, boringer samt overfladese-

dimentprøver (Orbicon, 2015; GEUS/DCE, 2015). En stor del af havbunden i det lo-

kale havmiljø omkring Disken, i dansk farvand, blev derimod udgjort af substrattype 1a 

(Figur 8-4.). 

 

De biologiske forhold blev i 2014 beskrevet på baggrund af 12 videotransekter (20 del-

transekter) fordelt fra 13 til 17 m dybde i et område lokalt omkring det lukkede indvin-

dingsområde Disken 554-CA (GEUS/DCE, 2015) (se Figur 5-4), samt på baggrund af 

14,6 km paravanedyk med 270 verifikationsobservationer og 26 punktdyk udført i 7-24 

m dybde, indenfor fællesområdet samt lokalt omkring fællesområdet, i påvirkningszo-

nen og den ydre påvirkningszone (se Figur 8-5) (Orbicon, 2015).  

 



Miljøstyrelsen - Stiksugning i det nordlige Øresund 

 59 / 115 

 
Figur 8-5. Gennemførte dykkede verifikationsobservationer langs paravanetransekter og punktdyksstationer 
i fællesområdet Disken 554-CA, påvirkningszonen og den ydre påvirkningszone udført i 2014 af Orbicon for 
Miljøstyrelsen (Orbicon, 2015). 

Det bør nævnes, at indsatsen har været stor for Disken 554-CA i forhold til i øvrige 

fællesområder (antal km transekter/km2) samt at undersøgelsen udført af Orbicon til-

bage i 2014 for Miljøstyrelsen (Orbicon, 2015) udover påvirkningszonen (0-500 m) 

også omfatter en ydre påvirkningszone (500-1000 m) samt er udført med dykker (se 

afsnit 3.1). I nærværende kortlægning anvendes også infauna-data indsamlet indenfor 

Disken 554-CA, påvirkningszonen (0-500 m) og den ydre påvirkningszone (500-1000 

m) i forbindelse med samme undersøgelse (Orbicon, 2015) (Figur 8-6). Disken 554-

CA er det eneste område, hvor infaunasamfundet er undersøgt indenfor fællesområ-

det. 
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Figur 8-6. Gennemførte infaunaprogram indsamlet med haps (0,0143 m2 pr. prøve) i forbindelse med base-
lineundersøgelsen af Dsiken 554-CA i 2014 (Orbicon, 2015). 

8.2.1 Baselineundersøgelse samt lokale forhold 

Der blev ikke observeret rodfæstet ålegræs i baselineundersøgelsen af fællesområdet 

Disken 554-CA (Orbicon, 2015). 

 

Makroalger var kun sparsomt repræsenteret i området og primært i form af sukker-

tang samt enkelte kællingehår og røde buske (Orbicon, 2015).  

 

Faunaen indenfor Disken 554-CA bestod primært af blåmuslinger, fladfisk (skrubber 

og rødspætter) samt kutlinger. Enkelte stationer havde en dækning af blåmuslinger på 

op til 40%, mens der for en del af stationerne var meget spredte individer af blåmuslin-

ger, hvilket tyder på, at de ikke var fæstnet (dækningsgrad i gennemsnit 4,3 %). Der-

udover blev der registret sandormehobe, søstjerner, konksnegle, eremitkrebs, molbo-

østers, sifonrør fra muslinger, pelikanfod, konkæg og rurer. Dækningen var gennem-

snitligt omkring 5,7% (0,1 til 40%) af bunden (Orbicon, 2015).  

 

Inden for Disken 554-CA blev der i gennemsnit observeret 31 infauna individer pr. 

prøve (indsamlet med haps = 0,0143 m2) og det gennemsnitlige antal arter var 8,7 ar-

ter pr. prøve, mens den gennemsnitlige biomasse var 1,6 g. pr. prøve. De observe-

rede arter tilhørte klasserne børsteorme, muslinger, tanglopper, tibenede krebsdyr, 

snegle, sadelorme, koraldyr, kommakrebs, pighuder, slimorme/bændler, phoronider 

og fimreorme/fladorme. 
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8.2.2 Sammenligning med de umiddelbare omgivelser  

Lokalt i påvirkningszonen: Der blev ikke observeret rodfæstet ålegræs lokalt om-

kring Disken 554-CA (Orbicon, 2015; GEUS/DCE, 2015). 

Ud fra de observerede faunaarter samt deres dækningsgrad var de lokale forhold ikke 

stort anderledes indenfor fællesområdet i forhold til de lokale forhold. Hvis man op-

delte påvirkningszonen og den ydre påvirkningszone i nordlige og sydlige undersøgel-

ser så lignede epifaunaen indenfor fællesområdet mere påvirkningszonen og den ydre 

påvirkningszone syd for området end påvirkningszonen og den ydre påvirkningszone 

nord for området, som generelt havde en lavere dækningsgrad af fauna. Gennem-

snitsværdi for observerede nøgleparametre ud fra paravaneobservationerne er angi-

vet i Tabel 8-1. 

 
Tabel 8-1 Udsnit fra tabel 4-3 fra Orbicon (2015). For fællesområdet angives en gennemsnitsværdi for hele 
området, mens gennemsnitsværdierne for påvirkningszonen og den ydre påvirkningszone både angives 
samlet samt adskilt i forhold til områderne nord og syd for fællesområdet. 

Flora og epifauna Disken 554-CA Påvirkningszonen 

Samlet (nord/syd) 

Ydre påvirkningszone 

Samlet (nord/syd) 

Alge dækning 0,6 0,5 (0,07/0,7) 0,11 (0,02/0,2) 

Fauna 5,7 3,6 (2,6/4,3) 3,4 (2,4/4,2) 

Blåmuslinger 4,3 2,0 (0,5/3,1) 1,5 (0,1/2,7) 

Søstjerner 0,2 0,3 (0,2/0,3) 0,4 (0,07/0,6) 

  

I forhold til infauna så var det gennemsnitlige antal arter ikke stort anderledes indenfor 

fællesområdet end i påvirkningszonen eller den ydre påvirkningszonen, hvis man ser 

på de nordlige og sydlige stationer sammen (tabel xx). Hvis man derimod delte dem 

op, så var der flere arter i de sydlige områder både i påvirkningszonen og i den ydre 

påvirkningszonen end i påvirkningszonen og i den ydre påvirkningszonen nord for fæl-

lesområdet. Samme forhold var gældende, hvis man så på det gennemsnitlige antal 

individer i den sydlige påvirkningszonen og ydre påvirkningszonen i forhold til den 

nordlige påvirkningszonen og ydre påvirkningszonen. Både områderne syd og nord for 

fællesområder havde dog gennemsnitligt færre individer end indenfor fællesområdet 

(tabel xx). Endelige var den gennemsnitlige biomassen også laverede i påvirknings-

zonen og i den ydre påvirkningszonen nord for fællesområdet end påvirkningszonen 

og i den ydre påvirkningszonen syd for, mens selve Disken 554-CA havde en gen-

nemsnitlig biomasse pr. prøve ca. midt imellem de nordlige og de sydlige områder (ta-

bel xx). 

 
Tabel 8-2 Udsnit fra tabel 4-5 fra Orbicon (2015). For fællesområdet angives en gennemsnitsværdi pr. haps-
prøve for hele området, mens gennemsnitsværdierne for påvirkningszonen og den ydre påvirkningszone 
både angive samlet (pr. haps-prøve) samt adskilt i forhold til områderne nord og syd for fællesområdet (pr. 
haps-prøve). 

Infauna 

Gennemsnit pr. prøve 

Disken 554-

CA 

Påvirkningszonen 

Samlet (nord/syd) 

Ydre påvirkningszone 

Samlet (nord/syd) 

Antal arter 8,7 9,0 (/7,4/10,6) 9,6 (6,5/12,6) 

Antal individer 30,6 19,9 (18,0/21,8) 20,3 (15,4/25,3) 

Biomasse 1,6 4,3 (01,0/7,7) 2,7 (0,2/5,1) 
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Regionalt: I forhold til at beskrive flora og epifaunasamfundet på lignende substratfor-

hold regionalt anvendes beskrivelserne for substrattype 1b i Tabel 5-2 for hele kort-

lægningsområdet ved nærværende kortlægning. 

 

Den biologiske værdi (afsnit 4.3) vurderes ud fra datagrundlaget lavt både inden for 

fællesområdet, lokalt i påvirkningszonen og regionalt.  

 

I forhold til infauna gennemførte Orbicon tilbage i 2014 en analyse på data indsamlet 

på Disken 554- i 2014 i forhold til den NOVANA-station, som ligger lige sydøst for fæl-

lesområdet Disken 554-CA (se Figur 8-7). For NOVANA-stationen blev en tidserie fra 

2007 til 2011 inkluderet. Analysen viste, at infaunasamfundet på NOVANA-stationen 

var forskellige fra Disken 554-CA samt påvirkningszonen og den ydre påvirknings-

zone, både nord og syd for fællesområdet. Dybden er generelt dybere (>19 m) på NO-

VANA-stationen og substratforholdene er generelt blødere (substrattype 1a) i forhold 

til fællesområdet Disken 554-CA. Et MDS-plot, baseret på Bray-Curtis lighedsindeks 

viske atdiversiteten for NOVANA-stationen var relativt ens imellem de indsamlede år 

(40%), dog mere ens for årene 2007, 2008 og 2011 (60%) end i 2010 (40%). Denne 

variation som sås mellem årene, på trods af at prøverne var indsamlet på stort set de 

samme lokaliteter hvert år, kan være et udtryk for en tidsmæssig udvikling i samfun-

det. En anden mulighed er dog også at det blot er den variation, som er inden for om-

rådet naturlige variation. Det sås også, hvordan infaunaen indenfor fællesområdet var 

mere ens med områderne nord for fællesområdet end syd for fællesområdet, hvilket 

kan skyldes mere ens substrat- og dynamikforhold. Se Orbicon 2015 for info om meto-

den samt for den rumlige fordeling af alle prøver inden for fællesområdet, påvirknings-

zonen og den ydre påvirkningszone () samt i forhold til NOVANA-stationen umiddel-

bart sydvest for fællesområdet (figur 4.35 og 4-35 i Orbicon 2015). 

 

8.2.3 Effekter af stiksugning på de biologiske værdier inden for indvindingsområdet og i de 

umiddelbare omgivelser 

Med udgangspunkt i de direkte og afledte effekter af stiksugning beskrevet i afsnit 6.1 

vil den biologiske påvirkning af stiksugning overordnet belyses herunder både indenfor 

fælleområdet Disken 554-CA, lokalt omkring fællesområdet samt regionalt. 

 
Ved fjernelse af substratet fjernes også det biologisk liv, som holder til på og i havbun-

den. Hertil kommer den del af materialet, som returneres til havbunden og begraver 

de biologiske samfund, der hvor det returneres. Effekterne af disse vurderes midlerti-

dig på en dynamisk bund som ved Disken 554-CA. Efterfølgende efterlades bunden 

topografisk uregelmæssig, der hvor stiksugningsaktiviteten har været stor, hvilket øger 

risikoen for lokale iltsvindshændelser, hvilket på længere sigt kan påvirke områdets bi-

ologiske værdi negativt. 

 

De områder, som er tolket stiksugningspåvirket ved Disken 554-CA, med øget lokal 

risiko for iltsvind, udgør 0,42 km2 svarende til 0,1% af kortlægningsområdet i det nord-
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lige Øresund (underafsnit 8.1.1). Tilbage i 2014 blev der indenfor fællesområdet ob-

serveret hvide svovlbakterier som identifikation på iltsvind i forbindelse med fire 

punktdyk samt ni paravaneobservationer. Ni af observationerne lå indenfor fællesom-

rådet og seks var knyttet til identificerbare fordybninger, sugehuller eller sugespor. Alle 

iltsvindshændelserne var afgrænsede i deres udbredelse, og havde en udbredelse på 

få kvadratmeter (Orbicon, 2015), hvilket er meget mindre end de iltsvindsarealer, der 

traditionelt udvikles som følge af næringssaltsbelastningen af danske kystvande (af-

snit 6.1). Disken er højdynamisk og indvindingsspor forventes at blive udjævnet, hvor-

efter antallet af iltsvindshændelser forventes sammenlignelige med det, der observe-

res på den omkringliggende bund. 

 

Påvirkningen af højere trofiske niveauer såsom fisk forventes kortvarig og lokale i rela-

tion til den del af faunaen, som fjernes sammen med substratet, mens den forøgede 

risiko for iltsvindshændelser forventes kortvarige og lokale, i et område som Disken 

554-CA. Øresund og området omkring Disken 554-CA er kendt som et område med 

mange fladfisk. Ved undersøgelsen udført af Orbicon i 2014 blev der observeret kutlin-

ger, torsk og tre forskellige fladfisk; rødspætter, skrubber og ising. Ved at betragte 

fladfiskenes fødegrundlang ud fra fordelingen af tyndskallede muslinger og større bør-

steormearter var fællesområdet ikke væsentligt forskelligt fra, eller et dårligere fødes-

øgningsområde, end de øvrige delområder, der blev undersøgt 0 til 500 meter eller 

500-1000 meter fra fællesområdet på lignende substratforhold (Orbicon, 2015). 

 

En direkte effekt ved stiksugning, som påvirker et større område, end den biologi som 

fjernes sammen med sedimentet, er sedimentspild. Sedimentspild foregår både ved at 

sugefoden hvirvler sand op samt overløb/spild, som dog ikke forventes at overskride 

2-15 mg/l få hundrede meter fra kilden (se afsnit 6.1). 

 

I ønske om at vurdere i, hvilket omfang stiksugning har en negativ effekt på miljøet 

udenfor fællesområdet, i de umiddelbare omgivelser, korreleres stiksugningsaktivitet 

med tidsserier fra omkringliggende NOVANA-stationer, omfattende infauna, ålegræs 

og lyssvækkelse. Grundet den måde stiksugningslasterne historisk er blevet indberet-

tet på inddrages kun tidsserier fra efter 1996 og fremefter.  

 

Stiksugningsaktiviteten korreleres med artsantal og diversitet (Shannon Wiener) for in-

faunaen, hoved- og maksudbredelsen for ålegræs samt lyssvækkelsen såfremt data 

findes. Endelig korreleres stiksugningsaktiviteten samt hoved- og maxudbredelsen for 

ålegræs også med lyssvækkelseskoefficienten (Kd) (se afsnit 4.2.2). 

 

I afsnit 5.2 listes nogle af de øvrige forhold (biotiske, abiotiske og antropogene), som 

også har betydning for udviklingen af infaunaen samt dybdegrænsen for ålegræs. Re-

sultaterne er således ikke lineære, men anvendes til at indikere om udsving over tid i 

f.eks. kan diversiteten af infaunaen er korreleret til den stiksugningsaktivitet, som har 

foregået i relativ nærhed til NOVANA-stationen.  

 



Miljøstyrelsen - Stiksugning i det nordlige Øresund 

 64 / 115 

Nedenfor i Figur 8-7 ses en oversigt over den infaunastation, som er anvendt i de 

umiddelbare omgivelser i forhold til Disken 554-CA, ca. 1-4 km sydvest for fællesom-

rådet. 

 

 
Figur 8-7. Lokationer for infaunastationer beliggende i umiddelbar nærhed til Disken. 

Figur 8-8 viser udviklingen i stiksugningsaktivitet, artsantal samt diversitetsindeks 

(Shannon-Wiener *10). En Pearson analyse viste, at der var en positiv sammenhæng 

mellem stiksugningsaktiviteten og antallet af arter (p=0,01; n=15) dvs jo mere stiksug-

ning desto flere arter, mens der ikke var nogen sammenhæng i forhold til diversitetsin-

dekset (SW) (p=0,51; n=15) (Se bilag 2 for samlet tabel). Den positive korrelation for 

antal arter kan ikke forklares biologisk og har også en relativ lav forklaringsgrad 

(R2=0,37), og tolkes derfor blot som, at stiksugningsaktiviteten ikke har påvirket antal-

let af arter på den nærliggende infaunastation negativt i perioden 1996 til 2015.  
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Figur 8-8. Illustration af stiksugningsaktivitet samt antallet af arter og diversiteten (Shannon Wiener) for 
infaunaen fra nærliggende station. Det er kun år, hvor der både er foregået stiksugningsaktivitet samt 
indsamlet infauna, som er medtaget. 

Figur 4-1 viser placeringen af ålegræs stationer. For Disken 554-CA er stationerne: 

Nivå, Sletten Havn, Snekkersten og Tibberup anvendt til at korrelere med den stiksug-

ningsaktiviteten, som er foregået i fællesområdet.  

 

Baseret på nærværende datagrundlag var dybdegrænsen for ålegræssets hovedud-

bredelse ikke korreleret med den stiksugningsaktivitet, som der har pågået på Disken 

554-CA (p=0,70; n=40), mens dybdegrænsen for ålegræssets maksimale udbredelse 

var positivt korreleret med den stiksugningsaktivitet, som der har pågået på Disken 

554-CA (p=0,02; n=40). Forklaringsgraden er lav (R2=0,23) og den positive korrelation 

kan ikke umiddelbart forklares biologisk. Resultatet tolkes derfor som, at stiksugnings-

aktiviteten ikke har påvirket dybdegrænsen for ålegræssets hovedudbredelse eller 

maksimale udbredelse i perioden 1996 til 2013.  

 

Ved at korrelere lyssvækkelsen med dybdegrænsen for ålegræssets hovedudbredelse 

eller maksimale udbredelse er der en signifikant negativ sammenhæng i forhold til ho-

vedudbredelsen (p=0,002; n=40), hvilket giver biologisk mening og beskriver blot at 

hoved- eller maksudbredelse stiger, når lyssvækkelsen falder (se afsnit 4.2.2) Endelig 

blev det testet om stiksugningsaktiviteten var korreleret til lyssvækkelsen, hvilket ikke 

var tilfældet (se bilag 2).  

 

De arter, som der er observeret både indenfor fællesområdet Disken 554-CA, lokalt og 

regionalt på samme substratforhold er almindeligt forekommende. I forhold til infauna 

er fællesområdet Disken 554-CA, som beskrevet under underafsnit 8.2.2, mere ens 
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med områderne nord for fællesområdet end syd for fællesområdet (både påvirknings-

zonen og den ydre påvirkningszone). Hvorimod epi-faunasamfundet i område 554-CA, 

lignede områderne syd for fællesområdet mere end den lignede områderne nord for 

fællesområdet (både påvirkningszonen og den ydre påvirkningszone). Denne diver-

gens vanskeliggøre at vurdere i, hvilket omfang områderne placeret tættest på indvin-

dingsområdet overhovedet har været påvirket af stiksugningsaktivitet, som har fore-

gået 10 måneder forud for baselineundersøgelsen 

 

Hvis man betragter den gennemsnitlige biomasse af infaunasamfundet indenfor fæl-

lesområdet Disken 554-CA, som var lavere end syd for fællesområdet trods flere indi-

vider, kan man foranlediges til at tro, at indvindingsaktiviteten har påvirket samfundets 

alders- og artssammensætning. Hvis man derimod inddrager data for påvirkningszo-

nen og den ydre påvirkningszone nord for fællesområdet, hvor biomassen falder mere 

end individantallet, når afstanden til fællesområdet stiger, foranlediges til at områdets 

substratmæssige og dynamiske forhold har større betydningen for de biologiske for-

hold en den indvindingsaktivitet, som har pågået. Hvilket samtidigt antyder at selve in-

faunasamfundet indenfor selve Disken 554-CA allerede 10 måneder efter indvindin-

gen ophørte var langt i sin re-koloniseringsprocess. 

 

De biologiske resultater for Disken 554-CA er opsummeret i . 
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9. NIVÅ FLAK 554-BA 

FælleNivå Flak 554-BA er beliggende i den centrale del af det nordlige Øresund ud for 

Rungsted. Overgangsområdet dækkede et areal på 3,4 km2, mens det nuværende 

fællesområde 554-BA dækker et areal på 0,8 km2 (Tabel 6-1). I N-S-lig retning er fæl-

lesområdet 1.100 m, mens området i V-Ø-lig retning er 800 m. Indberetningsdata vi-

ser, at den samlede stiksugning i perioden 1996-2003 inden for afgrænsningen for 

overgangsområdet kun var ca. 2.900 m3. Den årlige råstofindvinding ved stiksugning 

varierede fra ca. 400 m3 i 2003 til ca. 2500 m3 i 1993. Den årlige, gennemsnitlige ind-

vindingsmængde ved stiksugning inden for Nivå Flak 554-BA i perioden 1996 til 2003 

var ca. 400 m3 havbundsmateriale (Figur 9-1).  

 

 
Figur 9-1. Graf over udviklingen af stiksugningsaktivitet i perioden 1996 til 2013 inden for overgangsområde 
Nivå Flak 554-B. 

Indberetningsdata for Nivå Flak 554-BA viser, at der kun er foregået stiksugning, in-

den for overgangsområdet i årene 1996 og 2003. Desuden viser data, at indvindingen 

ved stiksugning i begge år var meget begrænset. Positioner for de enkelte stiksug-

ningslaster er plottet på Figur 9-2. Indberetningsdata viser, at der inden for fællesom-

råde Nivå Flak 554-BA ikke forekommer et delområde med høj koncentration af stik-

sugningslaster. På dybdemodellen forekommer der derimod signifikante spor efter 

stiksugning med tydelige og isolerede stiksugehuller. På baggrund af dybdemodellen 
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fra baselineundersøgelsen i 2014 (GEUS/DCE, 2015) (Figur 9-3) er der inden for fæl-

lesområdet tolket et større sammenhængende stiksugningspåvirket område, som bæ-

rer tydelig præg af den kraftige stiksugningsaktivitet, der er pågået. Det tolkede stik-

sugningspåvirkede område omfatter dog kun et begrænset antal stiksugningslaster fra 

perioden 1996 til 2017. Afgrænsningen af det tolkede stiksugningspåvirkede område 

er derfor udelukkende baseret på dybdedata. 

 

 
Figur 9-2. Oversigt over stiksugningslaster indenfor overgangsområde Nivå Flak 554-B. Angivet er desuden 
afgrænsningen for det tolkede stiksugningspåvirkede område, som bærer tydelig præg af den kraftige stik-
sugningsaktivitet, der er pågået. 

Det tolkede stiksugningspåvirkede område for Nivå Flak 554-BA har et areal på 0,73 

km2, hvilket svarer til ca. 21% af havbundsarealet for overgangsområdet og ca. 90% 

af havbundsarealet for fællesområdet. Desuden svarer arealet for det tolkede stiksug-

ningspåvirkede område til 0,2% af det samlede havbundsareal for kortlægningsområ-

det (det nordlige Øresund) ().  

 

I forbindelse kortlægningen af fællesområdet i 2014 blev der sejlet i alt ca. 60 km kom-

bineret seismik og SSS data, som er fulddækkende. Linjenettet består, dels af N-S gå-

ende linjer med en indbyrdes afstand på 100 m, dels af krydsende NV-SØ gående lin-

jer med en indbyrdes afstand med ligeledes på 400 m. (GEUS/DCE, 2015). 

 

Desuden er der foretaget 4 vibrationsboringer i området med en maksimal penetration 

på 6 m’s dybde under havbunden. Herudover er der foretaget 3 grabprøvetagninger, 

samt i alt 33 videodyk transekter til bestemmelse af havbundens overfladekarakter og 

biologi. På grabprøverne blev der foretaget kornstørrelsesanalyse til bestemmelse af 
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overfladesedimentet. Herudover er der af udvalgte afsnit i vibrationsboringerne fore-

taget i alt 7 kornstørrelsesanalyser. Udover indsamling af seismiske data og bund-prø-

ver er der foretaget en detaljeret kortlægning af havbunden med et flerstråle-ekkolod 

(multibeam), der giver et fulddækkende 3D billede af havbunden inden for indvindings-

området. Den overordnede beskrivelse af resultaterne fra baselineundersøgelsen for 

Nivå Flak 554-BA er præsenteret nedenfor. 

 

9.1. Dybde- og substratforhold 

9.1.1 Baselineundersøgelse 

Baseret på data fra baselineundersøgelsen i 2014 varierede vanddybden inden for 

fællesområdet mellem 12 til 21 m. De største vanddybder forekom i den centrale og 

nordøstlige del af fællesområdet, hvor dybden udbredt var større end 17-18 m. De la-

veste vanddybder forekom i den vestlige og sydøstlige del af fællesområdet, hvor dyb-

den udbredt var mindre end 13-14 m. På dybdemodellen fremstod havbunden i store 

dele af området meget spættet, hvilket må vurderes at være relateret til spor efter rå-

stofindvinding, hvoraf en stor del forventes at være stiksugning. Den spættet signatur 

forekom ikke i den vestlige del af fællesområdet (Figur 9-3). På baggrund af indvin-

dingsaktiviteten i området adskiller bundtopografien sig fra det naturlige havbundsni-

veau, der formodentlig ville være 10-14 m. 

 

 
Figur 9-3. Dybdekort for fællesområdet på Nivå Flak 554-BA baseret på baselineundersøgelsen fra 2014 
(GEUS/DCE, 2015). De blålige farver indikerer vanddybder på 17-21 m, mens de orange og røde farver in-
dikerer vanddybder på 12-14 m. Angivet er desuden afgrænsningen for det tolkede stiksugningspåvirkede 
område, som bærer tydelig præg af den kraftige stiksugningsaktivitet, der er pågået. 
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I følge (Kystdirektoratet, 2018) ligger fællesområdet i et område præget af ingen eller 

meget svag netto materialevandring. Overordnet forventes en sydgående, tungere og 

mere saltholdig bundstrøm og en nordgående, lettere og mere ferskvandspræget 

overfladestrøm (afsnit 5.1), som dog er for svag til at kunne transporterer væsentlige 

mængder af sediment. Dette bevirker, at området generelt karakteriseres som et lav-

dynamisk område med et lavt retableringspotentiale.  

 

Inden for fællesområde Nivå Flak 554-BA eller i påvirkningszonen forekommer der in-

gen sedimentprøver fra boringerne vist på Figur 9-4, som er udtaget fra de overflade-

nære lag. Det vil sige, at sedimentprøverne inden for fællesområdet eller i påvirknings-

zonen er udtaget fra dybereliggende sedimentlag og giver derfor ikke information om 

de eksisterende sedimentdynamiske forhold på havbunden.  

 

Der er ingen tegn på aktiv sedimentdynamik herunder sandribber udover de tynde 

svagt mobile overfladesedimenter, som stedvist findes i området (GEUS/DCE, 2015) 

primært i den nordvestlige del. Ifølge indberetningsdata har der ikke været stiksuget i 

området siden 2003 og derudover har stiksugningsaktiviteten været meget begrænset 

(Figur 9-1). At havbunden fremstår stærkt stiksugningspåvirket samt at der forekom-

mer dyndede aflejringer på havbunden, kan derfor tolkes som et tegn på, at reetable-

ringsperioden i området må være lang og at reetableringsstatus er dårlig.  

 

Kortlægningen af Nivå Flak 554-BA i 2014 viser, at overfladesedimentet inden for fæl-

lesområdet var meget uensartet og var i høj grad præget af spor efter råstofindvinding. 

Den indvindingspåvirkede havbund dækkede stort set hele fællesområdet. I baseline-

undersøgelsen er dette område tolket som indvindingspåvirket område, og var præget 

af meget ujævn havbund og var fyldt med sugehuller efter stiksugning. I den vestlige 

og sydlige del af fællesområdet er der desuden tolket tre forskellige substrattyper; 

substrattype 1, 2 og 3 (GEUS/DCE, 2015) (Figur 9-4). De stenede områder er relate-

ret til områder, hvor morænefladen ligger lige under havbunden og sandet er relateret 

til tynde svagt mobile sandenheder (GEUS/DCE, 2015), som primært er beliggende i 

den nordvestlige del af fællesområdet. De mest indvindingspåvirkede områder er sam-

menfaldende med de dybeste områder og fremstod som en mosaik af flere forskellige 

substrattyper. Indenfor fællesområdet udgjorde sand (substrattype 1b) ca. 2% af hav-

bunden, mens moræne (substrattype 2-3) udgjorde ca. 6% af havbunden, heraf ca. 

5% substrattype ca. 1% substrattype 3. De resterende 93% udgjordes af indvindings-

påvirket område (). 
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Figur 9-4. Fordelingen af substrattyper indenfor fællesområdet og tilhørende påvirkningszone, samt dele af 
overgangsområdet baseret på baselineundersøgelsen i 2014 (GEUS/DCE, 2015). Angivet er desuden over-
fladesedimenter i de umiddelbare omgivelser baseret på GEUS’ sedimentkort (GEUS, 2018) samt nærlig-
gende boringer (GEUS/DCE, 2015).    

En analyse af indvindingsdata viser, at der er indvundet sand (råstoftype 1), grus (rå-

stoftype 2) og fyldsand (råstoftype 4) i fællesområdet (GEUS, 2013). Dette er umiddel-

bart i overensstemmelse med, at sedimentet i området er meget uensartet og både 

består af finkornede og mere grovkornede overfladesedimenter. Det vil sige, at det 

overfladesubstrat, der er fjernet fra området, både består af sand, grus og småsten. 

 

Den seismiske kortlægning af Nivå Flak 554-BA i 2014 viser, at der i området fore-

kommer ressourcer bestående af sand, grus og ral. De kortlagte ressourcer er belig-

gende i fællesområdet samt i overgangsområdet. Mægtigheden af ressourcerne er 

dog meget varierende, da ressourcerne mange steder består af skyllebanker, som in-

deholder uensartet materiale. De kortlagte råstofforekomster inden for Nivå Flak 554-

BA består af smeltevandsaflejringer, som er beliggende dels oven på moræneaflejrin-

gerne samt i kanalsystemer. Området er præget af erosion, og der forekommer derfor 

begrænsede mægtigheder af postglaciale, sandede aflejringer på havbunden. På bag-

grund af kortlægningen i 2014 er der kortlagt et større sammenhængende ressource-

område inden for Nivå Flak 554-BA, som dækker hele fællesområdet. Ressourcen har 

en tykkelse på op til 8 m, men tykkelsen er dog meget varierende. Ressourcen består 

af vekslende lag af smeltevandsaflejringer og moræne (GEUS/DCE, 2015), hvilket 

også er belyst ved boring NF-3 (se detaljer nedenfor).  

 

Inden for fællesområdet forekommer en enkelt boring NF-3 (DGU-nr. 551203.15) (Fi-

gur 9-4), som er udtaget i dybdeintervallet 90-180 cm i en sandet til gruset enhed, som 
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repræsenterer smeltevandsaflejringen. Boringen er beliggende inden for det tolkede 

stiksugningspåvirkede område. Boringen viser, at sandenheden overlejres af 0,8 m 

sandet dynd. 

 

Ovenstående datagrundlag bekræfter, at tykkelsen af smeltevandsaflejringerne inden 

for Nivå Flak 554-BA er meget varierende, og sedimentet både på og under havbun-

den er meget uensartet både vertikalt og horisontalt. 

 

9.1.2 Sammenligning med de umiddelbare omgivelser 

Nivå Flak 554-BA er beliggende i et område præget af højtliggende moræneaflejrin-

ger. Området er et erosionsområde med ingen eller et meget tyndt finkornet sediment-

dække. Området består af en række kanalsystemer, som er udfyldt med grove smelte-

vandsaflejringer aflejret i lavninger. Disse geologiske forhold dominerer havbunden i 

store dele af de inderste og mest kystnære dele af Øresund. Smeltevandsaflejringerne 

inden for Nivå Flak 554-BA er meget sammenlignelige med aflejringerne omkring de 

nærliggende indvindingsområder Skovshoved 554-AA og Vedbæk 554-DA.   

 

Boring NF-1 (DGU nr. 551203.17), boring NF-2 (DGU-nr. 551203.16) og boring NF-4 

(DGU-nr. 551203.14) er alle beliggende i påvirkningszonen (Figur 9-4). Alle tre borin-

ger viser aflejringer af smeltevandssand og –grus, som overlejres af et varierende 

dække af sandet dynd stedvist over en 1 m tykt, men typisk op til 50 cm. Sedimen-

terne fundet i disse tre boringer er derfor i høj grad sammenfaldende med sedimen-

terne fundet i boring NF-3 inden for fællesområdet. Tilstedeværelsen af sandet dynd 

på havbunden er med til at understrege, at dynamikken er lav i området.  

 

Lige nord for det gamle overgangsområde ligger boring OR-S-02, som ligeledes viser 

smeltevandssand og –grus, der overlejres af over 1 m sandet dynd. Denne boring be-

kræfter derfor, at sedimentet også i større afstand for fællesområdet er sammenligne-

ligt med sedimentet inden for fællesområdet. Boring OR-S-04 er beliggende sydøst for 

fællesområdet og viser tykke lag af holocænt marint finkornet sand på havbunden. For 

flere detaljer om ovenstående boringer henvises til (GEUS/DCE, 2015). 

 

Den stærkt stiksugningspåvirket havbund dækker størstedelen af fællesområdet, samt 

havbunden nord og syd herfor i påvirkningszonen delvist inden for overgangsområdet. 

Den sydlige halvdel af påvirkningszonen er karakteriseret ved substrattype 2 og 3, 

mens den nordlige del af påvirkningszonen er domineret af substrattype 1b og 2. De 

stenede områder er relateret til områder, hvor morænefladen ligger lige under havbun-

den. I den nordlige del af påvirkningszonen er der større områder med substrattype 

1b, der består af områder med fast sandbund. Desuden viser tidligere kortlægninger i 

Øresund, at der forekommer lignende smeltvandsressourcer uden for eksisterende 

fællesområder og de gamle overgangsområder (GEUS, 2013). De forekommende 

overfladesedimenttyper inden for Nivå Flak 554-BA er derfor hyppigt forekommende i 

kortlægningsområdet (det nordlige Øresund). Moræne (substrattype 2, 3 og 4) og 
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sand (substrattype 1b) som overfladesediment udgør henholdsvis ca. 31% og 39% af 

det samlede havbundsareal i det nordlige Øresund (Tabel 5-1).  

 

I de mindre indvindingspåvirkede områder inden for fællesområdet - primært i den 

vestlige del – er dybdeforholdene meget sammenlignelige med dybdeforholdene i de 

umiddelbare omgivelser primært nord og syd herfor samt mod vest. Indenfor det tol-

kede stiksugningspåvirkede område er dybdeforholdene signifikant forskellige sam-

menlignet med den resterende del af fællesområdet samt de umiddelbare omgivelser. 

I det tolkede stiksugningspåvirkede område er vanddybden udbredt 17-20 m, mens 

vanddybden i den resterende del af fællesområdet typisk er 12-14 m. Vanddybden er 

derfor lokalt 5-8 m under det naturlige havbundsniveau. Det naturligt forekommende 

havbundsniveau inden for fællesområde Nivå Flak 554-BA på 12-21 m er hyppigt fore-

kommende i overgangszonen mellem de lavvandede, kystnære områder og de dybere 

render i Øresund, som primært forekommer i den inderste del af Øresund samt i områ-

det nord for Saltholm (Figur 9-3). 

 

9.1.3 Effekter af stiksugning på bathymetri og substrat indenfor indvindingsområdet og i de 

umiddelbare omgivelser 

Generelt kan det konkluderes, at sedimentforholdene inden og uden for Nivå Flak 

554-BA er relativt sammenlignelige. I store dele af fællesområdet forekommer der sig-

nifikante spor efter stiksugning, hvor dybdeforholdene er signifikant forskellig fra den 

resterende del af fællesområdet og de umiddelbare omgivelser. Den massive stiksug-

ning i området har medført dannelsen af skyllebanker, hvor overfladesedimentet gene-

relt fremstår uensartet. Da der er indvundet forskellige råstoftyper i området, vil skylle-

bankerne formodentlig ligeledes bestå af uensartet havbundsmateriale.  

 

Boring NF-2 (DGU-nr. 551203.16) og NF-3 (DGU-nr. 551203.15), som er beliggende i 

og omkring fællesområdet på henholdsvis 12,8 m dybde og 16,8 m dybde, viser, at 

smeltevandsaflejringerne er overlejret af stedvist over 1 m sandet dynd. Det er derfor 

meget sandsynligt, at der som følge af den signifikante dybdeforøgelse i det mest stik-

sugningspåvirkede områder og som følge af de lavdynamiske forhold udbredt fore-

kommer finkornede og organiske sedimenter oven på ressourcen. Sandet dynd er en 

hyppigt forekommende bundtype i det nordlige Øresund typisk beliggende på >15 m 

vand og udgør ca. 30% af det samlede havbundsareal (Tabel 5-1). Udbredt forekom-

mer der sandet dynd på havbunden umiddelbart øst for fællesområdet, hvor vanddyb-

den er større.  

 

Da overfladesedimentet i fællesområdet naturligt er relativt uensartet og ved undersø-

gelsen bestod af vekslende lag af sandede, grusede og stenede aflejringer, fremstod 

havbunden i de mest stiksugningspåvirkede områder ikke signifikant forskellige sam-

menlignet med den resterende del af fællesområdet og de umiddelbare omgivelser. 

Dog forventes forekomst af egentlige skyllebanker, som ikke forekommer uden for. 

Desuden forventes andelen af sandet dynd at være større, idet vanddybden er forøget 

og sugehullerne forventeligt langsomt fyldes op mere dyndet og organisk materiale. 
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Den øget andel af mere finkornet materiale (sandet dynd) i forbindelse med råstofind-

vinding er dokumenteret ved flere undersøgelser (Desprez, 2000) (Boyd et al., 2004).   

Grundet tilstedeværelsen af varierende smeltevandsaflejringer både inden for og uden 

for fællesområdet har stiksugningen ikke medført væsentlige ændringer i overflade-

substratet, hverken inden for eller uden for fællesområdet. På grund af de lavdynami-

ske forhold i området forventes stiksugehullerne ikke på sigt at fyldes op med sandede 

sedimenter. 

 

Derimod har der som følge af stiksugning været en signifikant påvirkning på dybdefor-

holdene i de mest stiksugningspåvirkede områder inden for fællesområdet. Stiksug-

ningen har dog ikke haft ingen effekt på dybdeforholdene i de umiddelbare omgivelser 

i påvirkningszonen og i det øvrige nordlige Øresund.  

 

Der forekommer et signifikant mismatch mellem dybdeforholdene og positionerne for 

indberetningsdata. Dybdedata viser markante tegn på massiv stiksugningsaktivitet, 

men baseret på indberetningsdata fra perioden 1996-2017 er der kun foregået be-

grænset indvinding i området. Dette mismatch kan skyldes, at der er foregået massiv 

indvinding i området før 1996 eller at indvindingen ikke er korrekt indberettet. Der har 

givetvis været indvundet råstoffer fra området tilbage fra før råstofindvindingen blev 

reguleret ved lovgivning.  

 

Ved sammenligning af dybdedata fra 1995/96 med 2014 ses der ingen signifikant dyb-

deændring (GEUS/DCE, 2015). Den signifikante dybdeforøgelse skyldtes derfor ind-

vinding før 1996 og bekræfter, at Nivå Flak 554-BA befinder sig i et lavdynamisk om-

råde, hvor retableringsstatus vurderes som dårlig ligesom reetableringspotentialet 

(fremadrettet) også må forventes at være lavt. Sammenstilling af tidsserier for multi-

beam data og SSS data er en udbredt metode, som er gunstig for identificering af 

morfologiske ændringer som følge af stiksugning (Degrendele et al., 2008).     

 

Baseret på ovenstående vurderes reetableringsstatus for Nivå Flak 554-BA at være 

dårlig. Det vurderes ud fra, at stiksugehullerne fremstår som signifikante ikke-naturligt 

forekommende karaktertræk på havbunden, som kun langsomt fyldes op med dyndet 

og organisk materiale. Trods begrænset stiksugning inden for området i perioden 

1996 til 2017 og i perioden op til baselineundersøgelsen fremstår havbunden generelt 

stærkt stiksugningspåvirket. På grund af den generelle usikkerhed i de tolkede sub-

strattyper er det vanskeligt at vurdere reetableringen af substraterne. Generelt vurde-

res reetableringsperioden længere for gruset og mere grovkornet havbund sammen-

lignet med sandet havbund (ICES, 2016). Den signifikante ændring i dybdeforholdene 

vurderes alene at udgøre en dårlig retableringsstatus. Grundet de lavdynamiske for-

hold (lavt reetableringspotentiale) forventes stiksugehullerne kun meget langsomt at 

udjævnes.  

 

Resultaterne for Nivå Flak 554-BA i relation til de abiotiske forhold er opsummeret i . 
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9.2. Biologiske forhold 

Havbunden indenfor fællesområde 554-BA omfatter tre forskellige substrater (sub-

strattype 1-3) ud fra den geofysiske kortlægning, hvilket indikerer en stor variation i 

habitater og basis for en rigt biologiske samfund. Størstedelen af fællesområdet er 

dybdemæssigt meget ujævnt og flere steder er morænefladen dækket af relativt tynde 

mobile finkornede sandede og siltede enheder (GEUS/DCE, 2015), hvilket potentielt 

kan påvirke sammensætningen af arter, aldersfordelingen og biomassen af flora og 

fauna. Som tidligere beskrevet er der et mismatch mellem de tolkede substrattyper ba-

seret på SSS og de visuelle verifikationer, hvor sidstnævnte er baseret på det overlig-

gende sedimentdække. Dette ses også ved, at der kun er én af de gennemførte 34 

del-transekter i fællesområdet og påvirkningszonen, som befinder sig på substrattype 

2, mens de resterende 33 er på substrattype 1 (GEUS/DCE, 2015). Boringer i og om-

kring fællesområdet bekræfter, at der udbredt forekommer et finkornet lag på havbun-

den med en varierende tykkelse, som generelt består af finkornet sand og gytjeholdigt 

silt (afsnit 9.1.1). 

 

 De biologiske forhold indenfor fællesområdet blev i 2014 beskrevet ud fra 6 transekter 

(12 del-transekter) mens de resterende var placeret i påvirkningszonen (GEUS/DCE, 

2015). Størstedelen af fællesområdet har ligesom store dele af påvirkningszonen (en 

del af det gamle overgangsområde) meget varierende dybdeforhold, hvilket afspejles 

i, at en del af videotransketerne fra 2014 blev optaget på mere eller mindre markante 

skråninger (GEUS/DCE, 2015).  
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Figur 9-5 Lokationer for de visuelle verifikationer inden for Nivå Flak 554-BA og tilhørende påvirkningszone 
udført i 2014 (GEUS/DCE, 2015).   

9.2.1 Biologisk baselineundersøgelse  

Der blev ikke observeret rodfæstet ålegræs, hvilket heller ikke forventes grundet dyb-

deforholdene i området (GEUS/DCE, 2015). 

 

Indenfor fællesområdet blev faunaen alene udgjort af blåmuslinger med en dækning 

på bare 5% på et enkelt deltransekt. 

 

Inden for fællesområdet var substrattype 1 helt dominerende og forekomsten af ma-

kroalger var således begrænset, og dem som blev registreret kan godt være forveks-

let med drivende alger. 

 

9.2.2 Sammenligning med de umiddelbare omgivelser  

Lokalt: Ud fra datagrundlaget (GEUS/DCE, 2015) var de biologiske forhold i påvirk-

ningszonen ikke stort anderledes end indenfor fællesområdet. Når det er sagt er det 

vigtigt at huske på, at store dele af påvirkningszonen er en del af det tidligere indvin-

dingsområde, ligesom det indvindingspåvirkede område syd for fælles- og overgangs-

området også er indvindingspåvirket (GEUS/DCE, 2015), sandsynligvis helt tilbage fra 

før indvindingsaktiviteten var reguleret.  

 

Ligesom i fællesområdet, Nivå Falk 554-BA, blev der helt naturligt, grundet dybdefor-

holdene ikke observeret ålegræs (GEUS/DCE, 2015). 
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I påvirkningszonen omkring fællesområdet forekom blåmuslinger på ca. hvert fjerde 

del-transekt. Generelt var dækningen sparsom, men enkelte steder var dækningen 

henholdsvis 20 og 50% af bunden. I det nordøstlige hjørne af påvirkningszonen blev 

der observeret en spredt forekomst af hestemuslinger på 15 m dybde. Der voksede 

lokalt lidt sukkertang på muslingerne (GEUS/DCE, 2015).   

 

Der var et enkelt transekt på substrattype 2, hvor der blev observeret en smule makro-

alger (GEUS/DCE, 2015).   

 

Regionalt: I forhold til at beskrive faunaen på lignende substratforhold regionalt an-

vendes beskrivelserne for substrattype 1a/1b i Tabel 5-2 indenfor kortlægningsområ-

det for nærværende undersøgelse.     

 

Ud fra datagrundlaget vurderes den biologiske værdi (afsnit 4.3) som lav både inden 

for fællesområdet, lokalt i påvirkningszonen og regionalt.  

 

9.2.3 Effekter af stiksugning på de biologiske værdier inden for indvindingsområdet og i de 

umiddelbare omgivelser 

Med udgangspunkt i de direkte og afledte effekter af stiksugning beskrevet i afsnit 6.1 

vil den biologiske påvirkning af stiksugning overordnet belyses herunder både indenfor 

fælleområdet Nivå Flak 554-BA, i påvirkningszonen samt regionalt. 

 

Ved fjernelse af substratet fjernes også det biologiske liv, som holder til på og i hav-

bunden. Hertil kommer den del af materialet, som returneres til havbunden og begra-

ver de biologiske samfund, der hvor det returneres. Efterfølgende efterlades bunden 

topografisk uregelmæssig, der hvor stiksugningsaktiviteten har været stor, hvilket øger 

risikoen for lokale iltsvindshændelser. Dette kan på længere sigt kan påvirke områdets 

biologiske værdi negativt. De områder, som er vurderet stiksugningspåvirket ved Nivå 

Flak 554-BA, med øget lokal risiko for iltsvind, udgør 0,73 km2 svarende til 0,2% af 

kortlægningsområdet i det nordlige Øresund. I praksis vil det dog dreje sig om dybe, 

mindre afgrænsede områder indenfor det tolkede stiksugningspåvirkede område og vil 

sandsynligvis varierer i udbredelse henover sæsonen. Tilbage i 2014 blev der ikke ob-

serveret hvide svovlbakterier som identifikation på iltsvind indenfor fællesområdet, 

men på et enkelt transekt syd for fællesområdet indenfor et område, som tilbage i 

2014 blev tolket indvindingspåvirket (GEUS/DCE, 2015). Nivå Flak 554-BA befinder 

sig i et lavdynamisk område, og det forventes, at reetableringsperioden vil være lang 

(se underafsnit 9.1.3).  

 

Påvirkningen af højere trofiske niveauer såsom fisk forventes kortvarig og lokal i rela-

tion til den del af faunaen, som fjernes sammen med substratet, mens den forøgede 

risiko for iltsvindshændelser forventes mere langvarige, i et område som Nivå Flak 

554-BA, om end lokal. 
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Det har ikke været muligt at korrelere den stiksugningsaktivitet, som der har været ved 

Nivå Flak 554-BA med tidsserier fra omkringliggende NOVANA-stationer, omfattende 

infauna, ålegræs og lyssvækkelse. Dette skyldes, at der kun har været begrænset ind-

vundet ved stiksugningen i 1996 og 2003 indenfor den periode, som er fokus for nær-

værende kortlægning (1996-2017). 

 

De arter, som der er observeret både indenfor fællesområdet Nivå Flak 554-BA, lokalt 

og regionalt er almindeligt forekommende. Det er ud fra datagrundlaget, for flora og 

epi-fauna, ikke muligt at fastlægge om den pågået stiksugning frem til 2003 har haft 

nogen væsentlig påvirkning på de biologiske forhold indenfor Nivå Flak 554-BA. 

 

De biologiske resultater for Nivå Flak 554-BA er opsummeret i . 
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10. VEDBÆK 554-DA 

Fællesområde Vedbæk 554-DA er beliggende i den centrale del af det nordlige Øre-

sund ud for Vedbæk. Overgangsområde Vedbæk 554-D dækkede et areal på 6,1 km2, 

mens det nuværende fællesområde 554-DA dækker et areal på 3,5 km2 (Tabel 6-1). I 

N-S-lig retning er fællesområdet ca. 2.500 m og i Ø-V-lig retning er området ca. 1.400 

m. Indberetningsdata viser, at den samlede stiksugning i perioden 1997-2013 inden 

for afgrænsningen for overgangsområdet var ca. 1,1 mio. m3. Data viser, at der var en 

signifikant stiksugningsaktivitet i årene 2003 og 2012. Den årlige råstofindvinding ved 

stiksugning varierede fra ca. 5.600 m3 i 2013 til ca. 161.000 m3 i 2003. Den årlige, 

gennemsnitlige indvindingsmængde ved stiksugning inden for Vedbæk 554-DA i peri-

oden 1997 til 2013 var ca. 67.000 m3 havbundsmateriale (Figur 10-1). 

 

 
Figur 10-1. Graf over udviklingen af stiksugningsaktivitet i perioden 1997 til 2013 inden for overgangsom-
råde Vedbæk 554-D. 

Langt størstedelen af stiksugningen i perioden 1997-2013 er foregået inden for nuvæ-

rende fællesområde. Kun en begrænset del af stiksugningen er foregået i overgangs-

området uden for nuværende fællesområde. Desuden var stiksugningen koncentreret i 

et afgrænset delområde beliggende i centrale del af fællesområdet. Positioner for de 

enkelte stiksugningslaster er plottet på Figur 10-2. På baggrund af indberetningsdata 

og dybdemodellen fra baselineundersøgelsen i 2013 (Orbicon, 2013) er der i den cen-

trale del af fællesområde 554-DA tolket et stiksugningspåvirket område, som bærer 

tydeligt præg af den kraftige stiksugningsaktivitet, der er pågået. Det tolkede stiksug-

ningspåvirkede område omfatter størstedelen af de indberettede stiksugningslaster 
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(Figur 10-2) samt områder, hvor havbunden bærer tydelig præg af stiksugning (Figur 

10-3). 

 

 
Figur 10-2. Oversigt over stiksugningslaster indenfor overgangsområde Vedbæk 554-DA. Angivet er desu-
den afgrænsningen for det tolkede stiksugningspåvirkede område, som bærer tydelig præg af den kraftige 
stiksugningsaktivitet, der er pågået.  

Det tolkede stiksugningspåvirkede område for Vedbæk 554-DA har et areal på 0,64 

km2, hvilket svarer til ca. 10% af havbundsarealet for overgangsområdet og ca. 18% 

af havbundsarealet for fællesområdet. Desuden svarer arealet for det tolkede stiksug-

ningspåvirkede område til 0,2% af det samlede havbundsareal for det nordlige Øre-

sund (). I perioden fra 1997-2013 er 98% af stiksugningen foregået inden for det tol-

kede stiksugningspåvirkede område.  

 

Fællesområde Vedbæk 554-DA samt tilhørende påvirkningszone blev i 2013 under-

søgt ved en kombination af heldækkende sidescan data og paravane/punktdykning. 

Langs paravanetransekterne blev der gennemført registreringer på i alt 77 verifikati-

onsobservationer. Desuden blev der gennemført punktdyk på 20 stationer (Orbicon, 

2013). Den overordnede beskrivelse af resultaterne fra baselineundersøgelsen for 

Vedbæk 554-DA er præsenteret nedenfor.   

 

10.1. Dybde- og substratforhold 

10.1.1 Baselineundersøgelse 

Baseret på data fra baselineundersøgelsen i 2013 varierede vanddybden inden for 

fællesområdet generelt mellem 5 til 13 m (Figur 10-3). De største dybder var belig-

gende i den østlige del af fællesområdet, hvor dybden udbredt var over 11-12 m. De 
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mindste vanddybder forekom i den vestlige del af fællesområdet, hvor dybden udbredt 

var mindre end 10 m. Overordnet fulgte dybdekonturerne kystlinjen. I den centrale del 

af fællesområdet forekom der på dybdemodellen markante stiksugningshuller, hvor 

dybden udbredt er mellem 15-20 m og enkelte steder op til 20-23 m (Orbicon, 2013).   

 

På dybdemodellen blev observeret et signifikant stiksugningshul i påvirkningszonen 

lige vest for fællesområdet samt overgangsområdet beliggende lige øst for Vedbæk 

Havn (Figur 10-3). Der er ingen indberetninger af stiksugning for dette område (Figur 

10-2). Det betyder, at stiksugningshullet enten er skabt ved stiksugning før 1990 eller 

at der foregået stiksugning uden for fællesområdet og daværende overgangsområde, 

som ikke er indberettet. Da dette stiksugehul ligger uden for nuværende fællesom-

råde, er området ikke tolket som en del af det stiksugningspåvirkede område, men vil 

indgå i vurderingen af reetableringsstatus og –potentiale for området.  

 

 
Figur 10-3. Dybdekort for fællesområde Vedbæk 554-DA samt tilhørende påvirkningszone baseret på base-
lineundersøgelsen fra 2013 (Orbicon, 2013). Angivet er desuden afgrænsningen for det tolkede stiksug-
ningspåvirkede område, som bærer tydelig præg af den kraftige stiksugningsaktivitet, der er pågået.  

I følge (Kystdirektoratet, 2018) ligger Vedbæk 554-DA i et område præget af svag 

netto sydgående materialevandring. Kystatlas viser desuden, at kyststrækningen ved 

Vedbæk er præget af lille erosion, hvilket bekræfter tilstedeværelsen af mindre 

strømme i området. Overordnet forventes en sydgående, tungere og mere saltholdig 

bundstrøm og en nordgående, lettere og mere ferskvandspræget overfladestrøm (af-

snit 5.1), som dog generelt er for svag til at kunne transporterer væsentlige mængder 

af sediment. Dette bevirker, at området generelt karakteriseres som et lavdynamisk 

område med et forventeligt lavt retableringspotentiale.  
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Der er ingen nævneværdige tegn på aktiv sedimentdynamik i området udover de sil-

tede og sandede overfladesedimenter, hvorpå der stedvist forekommer bølgeribber 

(Orbicon, 2013). Disse bølgeribber bekræfter, at der forekommer svage bundstrømme 

i området. Ifølge indberetningsdata har der været stiksuget i området frem til baseline-

undersøgelsen i 2013 (Figur 10-1). At havbunden fremstår stærkt stiksugningspåvirket 

i det tolkede stiksugningspåvirkede område kan derfor være et resultat af, at der er 

pågået indvinding kort tid før baselineundersøgelsen og er derfor ikke nødvendigvis et 

udtryk for reetableringen i området. Der forekommer ingen boringer eller sedimentprø-

ver inden for fællesområdet eller tæt herved, som i detaljer kan belyse sorteringsgra-

den af overfladesedimentet og dermed give information om de dynamiske forhold på 

havbunden. Dog viser boring DGU-nr. 551207.5, som blev udført i 1974 og er belig-

gende i den sydøstlige del af fællesområdet, at der på daværende tidspunkt forekom 

et tyndt lag groft, gytjeholdigt silt oven på mellemkornet, dårligt sorteret sand. Fore-

komsten af finkornet materiale på havbunden vidner om, at området forventeligt også 

var udpræget lavdynamisk før den regulerede stiksugning fandt sted. Dette understre-

ger de overordnede lavdynamiske forhold  

 

Overordnet var fællesområdet domineret af en siltet sandbund (substrattype 1). Sub-

strattype 2 er det næstmest dominerende overfladesediment og dækker primært hav-

bunden i den nordlige del af fællesområdet. Substrattype 3 forekommer kun sparsomt 

i fællesområdet og forekommer som mindre afgrænsede områder. Der forekommer in-

gen substrattype 4 inden for fællesområdet. Det forholdsvis store indhold af silt på 

havbunden indikerer, at området er lavdynamisk (Orbicon, 2013) og overordnet vurde-

res området at have et lavt reetableringspotentiale.  

 

I relation til de mest stiksugningspåvirkede områder, er det vanskeligt at gengive de 

forekommende substrattyper, da områderne er meget uensartet i relation til overflade-

substratet. Som helhed kan man sige, at områderne med sugehuller består af en mo-

saik af sand, grus og småsten samt skyllebanker, med sand som den dominerende 

substrattype. Inden for stiksugehullerne vurderes substratet derfor primært at være re-

lateret til substrattype 1 og 2 (Orbicon, 2013). Indenfor fællesområdet udgjorde mo-

ræne (substrattype 2-3) ca. 9% af havbunden med en arealdækning for substrattype 2 

og 3 på henholdsvis ca. 8% og 1%, mens sand (substrattype 1b) udgjorde ca. 65% af 

havbunden inden for fællesområdet. De resterende 26% blev udgjort af indvindingspå-

virket område (Orbicon, 2013) (). Det indvindingspåvirkede område fra baselineunder-

søgelsen (Orbicon, 2013) er i høj grad sammenfaldende med det tolkede stiksug-

ningspåvirkede område for nærværende kortlægning (Figur 10-2).  
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Figur 10-4. Fordelingen af substrattyper indenfor fællesområdet og tilhørende påvirkningszone baseret på 
baselineundersøgelsen i 2013 (Orbicon, 2013). Angivet er desuden overfladesedimenter i de umiddelbare 
omgivelser baseret på GEUS’ sedimentkort (GEUS, 2018) samt nærliggende boringer (GEUS/DCE, 2015) 
og Jupiter-databasen.   

Indberetningsdata viser, at der inden for Vedbæk 554-DA er indvundet sand (råstof-

type 1), grus (råstoftype 2), ral (råstoftype 3) og fyldsand (råstoftype 4). Der er ten-

dens til større indvinding af grus og ral i den nordlige del og større indvinding af fyld-

sand i den sydlige del (GEUS, 2013). Dette bekræfter, at råstofforekomsten inden for 

fællesområdet er relativ uensartet og består af mange forskellige sedimenter.  

 

Kortlægningen af Øresund i 2014 viser, at materialerne inden for Vedbæk 554-DA – 

ligesom Nivå Flak 554-BA og Skovshoved 554-AA – består af smeltevandsaflejringer, 

som indeholder varierende kornstørrelser (GEUS/DCE, 2015). Der foreligger dog ikke 

en detaljeret seismisk beskrivelse af ressourcen i Vedbæk 554-DA.    

 

Boring DGU-nr. 551207.5 er beliggende i den sydlige del af fællesområdet (Figur 

10-4) og gennemborer 9,1 m sediment. Boringen viser smeltevandsaflejringer bestå-

ende af groft sand og grus, samt ler, som overlejres af 6,7 m vekslende senglaciale 

sand- og lerlag samt siltede og sandede postglaciale aflejringer. Boring DGU-nr. 

551207.2 er beliggende i den nordlige del af fællesområdet (Figur 10-4) og gennem-

borer 3,6 m sediment. Boringen viser moræneler fra 3,6 m til 0,2 m under havbunden. 

Øverst forekommer et tyndt overdække af postglacialt marint sand med en tykkelse 

med på 0,2 m.  

 

Den sydlige boring bekræfter, at sedimentet er uensartet. På havbunden eller tæt un-

der havbunden forekommer således vekslende lag af glaciale smeltevandsaflejringer 
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bestående af sand og ler, senglaciale ferskvandsaflejringer bestående af sand og ler 

samt finkornede postglaciale marine aflejringer bestående af silt og sand. Den nord-

lige boring bekræfter, at de glaciale aflejringer ligger lige under havbunden i den nord-

lige del af fællesområdet. Dette er sammenfaldende med udbredelsen af substrattype 

2 og stedvist substrattype 3. Der er ingen boringer inden for de mest stiksugningspå-

virkede områder, som kan bekræfte sedimentsammensætningen før eller efter indvin-

dingen.  

 

Ovenstående datagrundlag bekræfter, at tykkelsen af de glaciale smeltevandsaflejrin-

ger inden for fællesområdet er meget varierende, hvilket medfører en uensartet sam-

mensætning af overfladesedimentet. Desuden varierer kornstørrelsen af det overlig-

gende finkornede sedimentdække. Generelt er datagrundlaget, der belyser ressour-

cen inden for Vedbæk 554-DA meget sparsomt.  

 

10.1.2 Sammenligning med de umiddelbare omgivelser 

Vedbæk 554-DA er beliggende i et område præget af sandede, grusede og lokalt ste-

nede aflejringer, som er relateret til kanalsystemer, som er udfyldt med grove smelte-

vandsaflejringer aflejret i lavninger i morænen. Disse geologiske forhold dominerer 

havbunden i store dele af de inderste og mest kystnære dele af Øresund. Smelte-

vandsaflejringerne omkring Vedbæk 554-DA er meget sammenligneligt med aflejrin-

gerne omkring indvindingsområdet Skovshoved 554-AA mod syd og Nivå Flak 554-BA 

mod nord.   

 

Overfladesedimentet inden for fællesområdet er meget sammenligneligt med overfla-

desedimentet i påvirkningszonen samt i de umiddelbare omgivelser nord, syd og øst 

herfor (Figur 10-4). Som selve fællesområdet er påvirkningszonen domineret af en sil-

tet og sandet bundtype (substrattype 1). Derudover findes der større og mindre områ-

der med substrattype 2. Substrattype 2 er særlig udbredt i den nordlige del af påvirk-

ningszonen. I den nordlige og vestlige del af påvirkningszonen findes der mindre af-

grænsede stenede områder med substrattype 3. Derudover findes der i den vestlige 

del to mindre afgrænsede stenrevsområder med substrattype 4. Den stiksugningspå-

virket havbund dækker en stor del af havbunden i den centrale del af fællesområdet, 

samt havbunden i den vestlige del af påvirkningszonen. På Figur 10-4 ses det, at de 

vekslende sandede og grusede overfladesedimenter er udbredt inden for fællesområ-

det samt i de umiddelbare omgivelser i påvirkningszonen og i større afstand fra indvin-

dingsområdet (Figur 10-4).  

 

Lige øst for fællesområdet og påvirkningszonen ligger boring OR-S-05 (DGU-nr. 

551207.16), som viser vekslende lag af smeltevandssand og –grus samt moræneaflej-

ringer. Denne boring bekræfter derfor, at sedimentet uden for og inden for fællesområ-

det er sammenligneligt. Øst for fællesområdet ligger også boring OR-S-06 (DGU-nr. 

551207.20), som viser 1,5 m gytjeholdigt silt (sandet dynd) oven på moræneaflejrin-

ger. Boringen bekræfter, at tykkelsen af sandet dynd oven på morænen og smelte-

vandsaflejringerne er stigende mod øst, hvilket også er i overensstemmelse med 
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GEUS’ overfladesedimentkort (GEUS, 2018). I den forbindelse forventes også en 

større tykkelse af silt på havbunden i den østlige del af fællesområdet, hvor vanddyb-

den er større, sammenlignet med den vestlige del, som er lavere liggende. For flere 

detaljer om ovenstående boringer henvises til (GEUS/DCE, 2015). 

 

Desuden viser tidligere råstofkortlægninger i Øresund, at der forekommer flere lig-

nende smeltvandsressourcer i området ud for Vedbæk (GEUS, 2013). Ressourcefore-

komsterne inden for Vedbæk 554-CA forventes derfor at strække sig over et større 

areal i de umiddelbare omgivelser. Disse ressourceforekomster forventes at bestå af 

fyldsand, grus og ral og understreger, at sedimentforholdene uden for fællesområdet 

er meget sammenlignelig med forholdene inden for.  

 

Ovenstående bekræfter, at de forekommende overfladesedimenttyper inden for Ved-

bæk 554-DA er hyppigt forekommende i kortlægningsområdet (det nordlige Øresund) 

herunder også påvirkningszonen. Moræne (substrattype 2, 3 og 4) og sand (substrat-

type 1b) som overfladesediment udgør henholdsvis ca. 31% og 39% af det samlede 

havbundsareal i det nordlige Øresund (Tabel 5-1).  

 

I de mindre stiksugningspåvirkede områder inden for fællesområdet er dybdeforhol-

dene meget sammenlignelige med dybdeforholdene i de umiddelbare omgivelser pri-

mært nord og syd herfor. Indenfor det stærkt stiksugningspåvirkede område er dybde-

forholdene signifikant forskellige sammenlignet med den resterende del af fællesområ-

det samt de umiddelbare omgivelser. I det stærkt stiksugningspåvirkede område er 

vanddybden udbredt 15-20 m, mens vanddybden omkring de tolkede stiksugningspå-

virkede områder typisk er 11-12 m. Vanddybden er derfor udbredt 5-8 m under det na-

turlige havbundsniveau og lokalt over 10 m. Det naturligt forekommende havbundsni-

veau inden for Vedbæk 554-DA på 5-13 m er en hyppigt forekommende vanddybde i 

det nordlige Øresund primært i de kystnære områder i den inderste del af Øresund 

samt i området nord for Saltholm. 

 

10.1.3 Effekter af stiksugning på bathymetri og substrat indenfor indvindingsområdet og i de 

umiddelbare omgivelser 

Generelt kan det konkluderes, at sedimentforholdene inden og uden for Vedbæk 554-

DA er sammenlignelige. I dele af fællesområdet forekommer der signifikante spor efter 

stiksugning, hvor dybdeforholdene er signifikant forskellig fra den resterende del af 

fællesområdet og de umiddelbare omgivelser. Den betydelige stiksugning i området 

har medført dannelsen af skyllebanker, hvor overfladesedimentet generelt fremstår 

uensartet og stedvist med karakter af stenrev. Det gælder de stenede substrater (sub-

strattype 3 og 4), der forekommer som mindre afgrænsede områder omgivet af den 

sandede bund. Da der er indvundet forskellige råstoftyper i området, vil skylleban-

kerne formodentlig ligeledes bestå af uensartet havbundsmateriale. Skyllebankerne i 

den vestlige del af påvirkningszonen skyldes stiksugning i påvirkningszonen. Baseret 

på indberetningsdata er stiksugningen i dette område fra før 1990 eller også er det 
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indvundet uden indberetning. Hvis stiksugningen er fra før 1990, så bekræfter det, at 

retableringsstatus er dårlig og reetableringspotentialet er lavt.  

 

Trods dannelsen af enkelte stenede skyllebanker, så vurderes de stenede substrater 

ikke at skille sig signifikant ud i forhold til overfladesedimenterne uden for fællesområ-

det og påvirkningszonen, hvor der også forekommer grusede og stenede sedimenter.  

 

Det er sandsynligt, at der som følge af den signifikante dybdeforøgelse i de mest stik-

sugningspåvirkede områder og som følge af de lavdynamiske forhold udbredt kan fo-

rekomme aflejring af finkornede og organiske sedimenter (sandet dynd) nede i stiksu-

gehullerne, hvilket kan føre til en forøgelse af arealdækningen for substrattype 1a. 

Sandet dynd er en hyppigt forekommende overfladesedimenttype i det nordlige Øre-

sund typisk beliggende på >15 m vand og udgør ca. 30% af det samlede havbunds-

areal (Tabel 5-1). Udbredt forekommer der sandet dynd på havbunden umiddelbart 

øst for fællesområdet, hvor vanddybden er større. Videodata fra baselineundersøgel-

sen viste dog ikke væsentlige ændringer i overfladesedimentet i sugehullerne relativt 

til den uberørte havbund (Orbicon, 2013).  

 

Overordnet vurderes det derfor, at sedimentforholdene indenfor og uden for Vedbæk 

554-DA er meget sammenlignelige. Som beskrevet ovenfor har der inden for fælles-

området og lokalt i påvirkningszonen været mindre ændringer i substratsammensæt-

ningen, men det vurderes ikke, at der som følge af stiksugning har været en signifikant 

påvirkning på sedimentforholdene. Stiksugningen har dermed heller ingen signifikant 

effekt haft på sedimentforholdene uden for indvindingsområdet.  

 

Overordnet vurderes det, at dybdeforholdene inden for det tolkede stiksugningspåvir-

kede område er signifikant forskellige sammenlignet med dybdeforholdene i den reste-

rende del af fællesområdet, samt påvirkningszonen og i området omkring indvindings-

områderne Skovshoved 554-AA og Nivå Flak 554-BA. Dybdeforholdene i den mindre 

stiksugningspåvirkede del af fællesområdet er meget sammenlignelig med dybdefor-

holdene parallelt med kysten i påvirkningsområdet og i de øvrige lavvandede dele af 

kortlægningsområdet (Figur 5-1.). Stiksugningen har dermed haft en stor lokal påvirk-

ning på dybdeforholdene i de mest stiksugningspåvirkede områder inden for fælles-

området. Aktiviteterne har derimod ingen effekt haft på dybdeforholdene i de umiddel-

bare omgivelser i påvirkningszonen og i det øvrige nordlige Øresund – dog med und-

tagelse af det vestlige område i påvirkningszonen, hvor der lokalt tidligere har pågået 

stiksugning. 

 

Baseret på ovenstående vurderes reetableringsstatus samlet indenfor Vedbæk 554-

DA som dårlig. Dette er vurderet ud fra, at der trods stiksugning op til baselineunder-

søgelsen, kun forekommer mindre væsentlige ændringer i substratsammensætningen, 

hvilket trækker status mod moderat. Derimod fremstår stiksugehullerne som signifi-

kante ikke-naturligt forekommende karaktertræk på havbunden, som trækker status 

mod dårlig. Dybdeforholdene er samtidigt påvirket af, at der er pågået stiksugning lige 
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op til baselineundersøgelsen. Derudover forekommer der betydelig stiksugehuller i på-

virkningszonen, hvor der angiveligt ikke er pågået stiksugning siden 1990. Dette un-

derstreger, at status er dårlig og reetableringspotentialet er lavt.  

 

Det forventes, at stiksugehullerne i fællesområdet og i påvirkningszonen kun langsomt 

vil fyldes op – forventeligt med dyndet, finsandet og organisk materiale. Grundet de 

lavdynamiske forhold (lavt reetableringspotentiale) forventes stiksugehullerne kun me-

get langsomt at udjævnes.  

 

Resultaterne for Vedbæk 554-DA i relation til de abiotiske forhold er opsummeret i . 

 

10.2. Biologiske forhold 

Havbunden inden for Vedbæk 554-DA omfatter primært substrattype 1b, man omfatter 

også mindre områder med substrattype 2 og 3 (se Figur 10-4). Udover den påvirkning 

som stiksugningsaktiviteten har på fællesområdet er overfladesedimentets sammen-

sætningen for Vedbæk 554-DA generelt uensartet og naturligt varierende i dybden pa-

rallelt med kysten.  

 

De biologiske forhold blev i 2013 beskrevet langs to paravanetransekter (ca. 5 km) 

med 77 verifikationsobservationer samt 20 stationer gennemført som punktdyk, alle 

udført med dykker (Figur 10-5) (Orbicon, 2013). 

 

10.2.1 Baselineundersøgelse samt lokale forhold 

Der blev ikke observeret rodfæstet ålegræs i undersøgelsen af fællesområdet Ved-

bæk 554-DA (Orbicon, 2015). 

 

Makroalger var kun sparsomt repræsenteret i området i forhold til substrattype 1 og 

var ofte under 10% dækning af det egnede substrat, hvor blåmuslinger i nogen grad 

tjente som egnet substrat. Algedækningen steg på den mindre del af fælleområdet, 

hvor der var substrattype 2 (8% af fællesområdet) og varierede fra 10-80% dækning 

på de større sten, mens algedækningen var 70-80% på egnet substrat på substrattype 

3 (1% af fællesområdet). De hyppigst forekommende arter var blodrødribbeblad, bug-

tet ribbeblad, kilerødblad og klotang, mens sukkertang kun blev observeret i relation til 

substrattype 3. 

 

Faunaen indenfor Vedbæk 554-DA bestod af blåmuslinger, sandorm, dyndsnegl, al-

mindelig strandsnegl og søstjerner, mens der på spredte sten også var marine 

svampe og almindelig søpung. På samtlige af de verificerede substrattyper indenfor 

fællesområdet blev faunaen beskrevet som artsfattig og domineret af almindeligt fore-

kommende arter primært blåmuslinger og sandorm både på substrattype 1, 2 og 3 in-

denfor fællesområdet Vedbæk 554-DA. 

 

For Vedbæk 554-DA blev de biologiske forhold i relation til stiksugningshuller inden for 

fællesområdet også beskrevet. De biologiske forhold i relation til stiksugningshullerne 
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var identisk med de registreringer, som der var foretaget for substrattype 1 og 2 med 

spredte blåmuslinger, sandorm og spredte søstjerner.    

  

 
Figur 10-5. Lokationer for de paravanetransekter og visuelle punktdyk for Vedbæk 554-DA og tilhørende 
påvirkningszone udført i 2013 (Orbicon, 2013). 

10.2.2 Sammenligning med de umiddelbare omgivelser (regionale forhold)  

Lokalt i påvirkningszonen: Blev der observeret ålegræs på fem verifikationsobserva-

tioner fra 5,8 til 6,6 m dybde, som spredte ålegræspopulationer. Ved tolkning af side-

scan data blev der efterfølgende tolket et ålegræsbælte langs den vestlige afgræns-

ning af påvirkningszonen med en spredt ålegræspopulation. 

 

Dækningsgraden af makroalger, samt de observerede arter, var de samme som på 

substrattype 1 til 3 indenfor fællesområdet. Der blev observeret to små områder i den 

vestlige del af påvirkningszonen med substrattype 4. Disse områder er formentlig op-

stået som skyllebanker ifm. stiksugning over sold, hvorved uønsket materiale, herun-

der sten, returneres til havbunden. I relation til substrattype 4 var dækningsgraden af 

makrolager høj (80-90%) og flere steder flerlaget domineret af flerårige rød- og brunal-

ger som undervegetation (kilerødblad, bugtet ribbeblad og sukkertang) på stenene, 

med en overvegetation af typiske énårige buskede rødalger. 

 

De observerede faunaarter i påvirkningszonen var de samme som indenfor fælleområ-

det. 
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Regionalt: I forhold til at beskrive faunaen på lignende substratforhold regionalt an-

vendes beskrivelserne for substrattype 1b, 2 og 3 i Tabel 5-2, som omfatter observati-

oner fra hele kortlægningsområdet ved nærværende kortlægning.     

 

Ud fra datagrundlaget vurderes den biologiske værdi (afsnit 4.3) som lav indenfor fæl-

lesområdet i relation til samtlige repræsenterede substrattyper (1, 2 og 3). Lokalt i den 

vestlige del af påvirkningszonen er der to mindre områder med substrattype 4 (gamle 

skyllebanker) samt et bælte af ålegræs langs den vestlige afgrænsning af påvirknings-

zonen med en spredt ålegræspopulation, hvorfor den biologiske værdi vurderes mo-

derat til høj i dele af det lokale miljø for Vedbæk 554-DA. De regionale forhold vurde-

res af lav biologisk værdi i relation til de dominerende substrattyper indenfor fællesom-

rådet Vedbæk 554-DA. 

 

10.2.3 Effekter af stiksugning på de biologiske værdier inden for indvindingsområdet og i de 

umiddelbare omgivelser 

Med udgangspunkt i de direkte og afledte effekter af stiksugning beskrevet i afsnit 6.1 

vil den biologiske påvirkning af stiksugning overordnet belyses herunder både indenfor 

fælleområdet Vedbæk 554-DA, lokalt omkring fællesområdet samt regionalt. 

 
Ved fjernelse af substratet fjernes også det biologisk liv, som holder til på og i havbun-

den. Hertil kommer den del af materialet, som returneres til havbunden og begraver 

de biologiske samfund, der hvor det returneres. Efterfølgende efterlades bunden topo-

grafisk uregelmæssig, der hvor stiksugningsaktiviteten har været stor, hvilket øger risi-

koen for lokale iltsvindshændelser. Dette kan på længere sigt påvirke områdets biolo-

giske værdi negativt. De områder, som er tolket stiksugningspåvirket ved Vedbæk 

554-DA, med øget lokal risiko for iltsvind, udgør 0,64 km2 svarende til 0,2% af kort-

lægningsområdet i det nordlige Øresund (underafsnit 10.1.1). Der er i baselinerappor-

ten for området (Orbicon, 2013) ikke registreret iltsvindshændelser indenfor fællesom-

rådet.  

 

Påvirkningen af højere trofiske niveauer såsom fisk forventes kortvarig og lokale i rela-

tion til den del af faunaen, som fjernes sammen med substratet, mens den forøgede 

risiko for iltsvindshændelser forventes mere langvarige, i et område som Vedbæk 554-

DA, om end lokal. 

 

En direkte effekt ved stiksugning, som påvirker et større område, end den biologi som 

fjernes sammen med sedimentet, er sedimentspild. Sedimentspild foregår både ved at 

sugefoden hvirvler sand op samt overløb/spild, som dog ikke forventes at overskride 

2-15 mg/l få hundrede meter fra kilden (se afsnit 6.1). 

  

I ønsket om at vurdere i, hvilket omfang stiksugning har en negativ effekt på miljøet 

udenfor fællesområdet, i de umiddelbare omgivelser, korreleres stiksugningsaktivitet 

med tidsserier fra omkringliggende NOVANA-stationer, omfattende infauna, ålegræs 
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og lyssvækkelse. Grundet den måde stiksugningslasterne historisk er blevet indberet-

tet på inddrages kun tidsserier fra efter 1996 og fremefter.  

 

Stiksugningsaktiviteten korreleres med hoved og maksudbredelsen for ålegræs samt 

med lyssvækkelseskoefficienten (Kd). For fællesområdet 554-DA har der ikke været 

tilstrækkelig data til at beregne stiksugningens potentielle påvirkning af artsantal og di-

versitet (Shannon Wiener) for infaunaen. 

 

I afsnit 5.2 listes nogle af de øvrige forhold (biotiske, abiotiske og antropogene), som 

også har betydning for dybdegrænsen for ålegræs. Resultaterne er således ikke line-

ære, men anvendes til at indikere om udsving over tid i f.eks. dybdegrænsen for ud-

bredelsen af ålegræs er korreleret til den stiksugningsaktivitet, som har foregået i rela-

tiv nærhed til NOVANA-stationen.  

 

Figur 4-1 viser placeringen af ålegræs stationer. For Vedbæk 554-DA er stationerne: 

Kokkedal og Skodsborg anvendt til at korrelere med den stiksugningsaktivitet, som er 

foregået i Vedbæk 554-DA.  

 

Baseret på nærværende datagrundlag var dybdegrænsen for ålegræssets hovedud-

bredelse positivt korreleret med den stiksugningsaktivitet, som der har pågået inden 

for Vedbæk 554-DA (p=0,047; n=19), mens dybdegrænsen for ålegræssets maksi-

male udbredelse var negativt korreleret med den stiksugningsaktivitet, som der har 

pågået inden for Vedbæk 554-DA (p=0,046; n=20). Resultaterne var således mod-

stridende i forhold til den påvirkning som stiksugningsaktivitet har på henholdsvis ho-

ved og maksudbredelsen for ålegræs. Det sammenholdt med, at forklaringsgraden var 

lav for begge korrelationer (henholdsvis R2=0,21 og R2=0,12) bevirker, at resultaterne 

ikke bør tillægges nogen betydelig værdi og bidrager således ikke med at vurdere i, 

hvilken grad stiksugningsaktiviteten påvirker dybdegrænsen for ålegræssets hovedud-

bredelse eller maksimale udbredelse. Endelig blev det testet om stiksugningsaktivite-

ten var korreleret til lyssvækkelsen, hvilket ikke var tilfældet. For flere tekniske detaljer 

se bilag 2.  

  

De overordnede biologiske forhold blev karakteriseret som artsfattige, såvel de sam-

fund, der knyttede sig til sandbunden, som de samfund, der knyttede sig til de spredte 

sten, der var i fællesområdet og i påvirkningszonen. De registrerede arter var alle helt 

almindelige arter i indre danske farvande og i den øvrige del af nærværende kortlæg-

ningsområde. De to mindre verificerede stenrevsområder er formodentligt opstået som 

skyllebanker. Tidligere tiders indvindingsaktivitet har således formentligt bidraget til at 

øge heterogeniteten dvs. en mere forskelligartet substratsammensætning i området 

og lokalt øge områdets biologiske værdi.  
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11. SKOVSHOVED 554-AA 

Fællesområde Skovshoved 554-AA er det sydligst beliggende indvindingsområde i det 

nordlige Øresund og er beliggende ud for Skovshoved Havn nord for København. 

Overgangsområdet dækkede et areal på 4,6 km2, mens det nuværende fællesområde 

554-AA dækker et areal på 2,3 km2 (Tabel 6-1). I N-S-lig retning er overgangsområdet 

maksimalt ca. 3,0 km og i SV-NØ-lig retning er området maksimalt 2,2 km. Indberet-

ningsdata viser, at den samlede stiksugning i perioden 2004-2014 inden for afgræns-

ningen for overgangsområdet var ca. 94.000 m3. Den årlige råstofindvinding ved stik-

sugning varierede fra ca. 300 m3 i 2008 til 35.000 m3 i 2013 Den årlige, gennemsnitlige 

indvindingsmængde ved stiksugning inden for Skovshoved i perioden 2004 til 2014 

var ca. 11.700 m3 havbundsmateriale (Figur 11-1). 

 

 
Figur 11-1. Graf over udviklingen af stiksugningsaktivitet i perioden 2004 til 2014 inden for overgangsom-
råde Skovshoved 554-A. 

Langt størstedelen af stiksugningen i perioden 2004-2014 er foregået inden for nuvæ-

rende fællesområde 554-AA.Desuden var stiksugningen koncentreret i en række min-

dre delområder spredt udover fællesområdet – primært i den vestlige del. Positioner 

for de enkelte stiksugningslaster er plottet på Figur 11-2. På baggrund af indberet-

ningsdata og dybdemodellen fra baselineundersøgelsen i 2014 er der inden for Skovs-

hoved 554-AA tolket to større og to mindre stiksugningspåvirkede områder, som bæ-

rer tydelig præg af den stiksugningsaktivitet, der er pågået. De tolkede stiksugnings-

påvirkede områder omfatter størstedelen af de indberettede positioner for stiksug-

ningslaster (Figur 11-2) samt områder, hvor havbunden bærer tydelig præg af stiksug-



Miljøstyrelsen - Stiksugning i det nordlige Øresund 

 92 / 115 

ning (Figur 11-3). Områderne strækker sig ud i overgangsområdet og påvirkningszo-

nen mod vest, men ved nærværende kortlægning tolkes kun stiksugningspåvirket om-

råder inden for fællesområdet.  

 

 
Figur 11-2. Oversigt over stiksugningslaster indenfor Skovshoved. Angivet er desuden afgrænsningen for 
de tolkede stiksugningspåvirkede områder, som bærer tydelig præg af den stiksugningsaktivitet, der er på-
gået.   

De tolkede stiksugningspåvirkede områder inden for Skovshoved 554-AA har samlet 

et areal på 0,25 km2, hvilket svarer til ca. 5% af havbundsarealet for overgangsområ-

det og ca. 11% af havbundsarealet for fællesområdet. Desuden svarer arealet for de 

tolkede stiksugningspåvirkede områder til <0,1% af det samlede havbundsareal for 

det nordlige Øresund (). I perioden fra 2004-2014 er ca. 84% af den samlede stiksug-

ning foregået inden for de tolkede stiksugningspåvirkede områder.  

 

I forbindelse detailkortlægningen af Skovshoved 554-AA i 2014 blev der sejlet i alt ca. 

176 km kombineret seismik og sidescan data, som er fulddækkende. Linjenettet be-

står, dels af N-Ø gående linjer med en indbyrdes afstand på 50 m, dels af krydsende 

Ø-V gående linjer med en indbyrdes afstand med ligeledes på 500 m (GEUS/DCE, 

2015). 

 

Desuden er der foretaget 4 vibrationsboringer i området med en maksimal penetration 

på 5,5 m’s dybde under havbunden. Herudover er der foretaget 4 grabprøvetagninger, 

samt i alt 24 videodyk transekter til bestemmelse af havbundens overfladekarakter og 

biologi. På grabprøverne blev der foretaget kornstørrelsesanalyse til bestemmelse af 
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overfladesedimentet. Herudover er der af udvalgte afsnit i vibrationsboringerne foreta-

get i alt 3 kornstørrelsesanalyser. Udover indsamling af seismiske data og bundprøver 

er der foretaget en detaljeret kortlægning af havbunden med et flerstråle-ekkolod (mul-

tibeam), der giver et fulddækkende 3D billede af havbunden inden for indvindingsom-

rådet (GEUS/DCE, 2015). Den overordnede beskrivelse af resultaterne for baseline-

undersøgelsen for Skovshoved 554-AA er præsenteret nedenfor. 

 

11.1. Dybde- og substratforhold 

11.1.1 Baselineundersøgelse 

Baseret på de indsamlede data fra baselineundersøgelsen i 2014 varierede vanddyb-

den inden for fællesområdet generelt mellem 5-10 m (GEUS/DCE, 2015). De største 

vanddybder forekom generelt mod øst, mens de mindste dybder generelt forekom 

mod vest tættest på kysten. I den vestlige del af fællesområdet blev der observeret lo-

kale områder med signifikante sugehuller, hvor der er foregået massiv stiksugning. I 

disse sugehuller var vanddybden stedvist større end 15 m og udbredt lå havbunden 2-

5 m dybere i sugehullerne sammenlignet med den øvrige havbund inden for fællesom-

rådet. Lokalt var vanddybden i bunden af sugehullerne omkring 8-9 m under det natur-

lige havbundsniveau (Figur 11-3).  

 

 
Figur 11-3. Dybdekort for fællesområde 554-AA Skovshoved baseret på baselineundersøgelsen fra 2014 
(GEUS/DCE, 2015). Angivet er desuden afgrænsningen for de tolkede stiksugningspåvirkede områder, som 
bærer tydelig præg af den stiksugningsaktivitet, der er pågået.  

I følge (Kystdirektoratet, 2018) ligger fællesområdet i et område præget af svag netto 

materialevandring. Overordnet forventes en sydgående, tungere og mere saltholdig 
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bundstrøm og en nordgående, lettere og mere ferskvandspræget overfladestrøm (af-

snit 5.1), som dog generelt er for svag til at kunne transporterer væsentlige mængder 

af sediment. Dette bevirker, at området generelt karakteriseres som et lavdynamisk 

område med et lavt til moderat retableringspotentiale.  

 

Inden for fællesområdet og påvirkningszonen er der to boringer, hvori der er udtaget 

overfladenære sedimentprøver (SK-1 i fællesområdet og SK-2 i påvirkningszonen) i 

dybdeintervallet 0-40 cm. På beskrivelserne fra boringerne fremgår det, at det øverste 

lag i boring SK-1 er tolket som morænesand. Dette er en glacial aflejring, som er over-

vejende består af kompakt fint til mellemkornet sand, men indeholder også en del 

grus. Da denne enhed ikke er dannet ved marine processer på havbunden i nyere tid 

kan enheden ikke give information om de nuværende dynamiske forhold i området. 

Morænesandet kan indeholde større og mindre sten, hvilket kan relateres til de ste-

nede substrater (substrattype 3-4), som er tolket inden for fællesområdet (GEUS/DCE, 

2015).   

 

Det øverste lag i boring SK-2 er tolket som marint holocænt sand. Kornstørrelsesana-

lysen viser overvejende mellemkornet sand med et relativt stort indhold af groft sand. 

Denne enhed forventes at være styret af bundstrømmene i området og må formodes 

at være mobil, hvilket betyder, at der flere steder inden for fællesområdet kan fore-

komme tynde lag af marint sand oven på de ældre sedimenter (GEUS/DCE, 2015). 

Sorteringsgraden viser et velsorteret sediment, hvilket er med til at belyse, at der for-

modentlig forekommer bundstrømme, som kan flytte rundt på overfladesedimentet i 

området. Baseret på de tolkede substrattyper har det ikke været muligt at identificere 

udbredelsen af det overliggende mobile sanddække. 

 

Udover de ovennævnte mobile sandforekomster på havbunden, som stedvist fore-

kommer inden for fællesområdet, er der ingen nævneværdige tegn på aktiv sediment-

dynamik herunder sandribber (GEUS/DCE, 2015). Ifølge indberetningsdata har der 

været stiksuget i området frem til baselineundersøgelsen i 2014 (Figur 11-1). At hav-

bunden fremstår stærkt stiksugningspåvirket i de tolkede stiksugningspåvirkede områ-

der kan derfor være et resultat af, at der er pågået stiksugning kort tid før baselineun-

dersøgelsen og er derfor ikke nødvendigvis et udtryk for reetableringen i området.  

 

Kortlægningen af fællesområdet 554-AA Skovshoved i 2014 viser, at overfladesedi-

mentet generelt er domineret af en højtliggende morænebund med overliggende resi-

dualsedimenter bestående af grus og sten, som er erosionsmateriale fra de glaciale 

aflejringer. Residualsedimenterne var delvist dækket af et tyndt mobilt sandlag, der 

flytter sig rundt i området (GEUS/DCE, 2015).  

 

Ifølge baselineundersøgelsen i 2014 var størstedelen af fællesområdet domineret af 

substrattype 2 bestående af en gruset og småstenet bund. Inden for fællesområdet fo-

rekom der desuden større områder med substrattype 3 og lokalt substrattype 4 pri-
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mært i den vestlige del. Dele af området var præget af indvindingsaktivitet, hvor hav-

bunden fremstod meget uensartet og består af en mosaik af forskellige substrattyper. 

Større dele af den østlige del af fællesområdet var præget af spor efter slæbesugning, 

mens arealer i den vestlige del var præget af kraftig stiksugning (GEUS/DCE, 2015).  

 

Områder med stenforekomster på havbunden (substrattype 2-4) i fællesområdet er ty-

pisk sammenhængende med områder, hvor morænen er blottet på havbunden eller 

ligger tæt under havbunden. Indenfor fællesområdet udgjorde moræne (substrattype 

2-4) ca. 88% af havbunden med en arealdækning for substrattype 2, 3 og 4 på hen-

holdsvis ca. 70%, 17% og <1%, mens de resterende 12% udgjordes af indvindingspå-

virket område (GEUS/DCE, 2015) (). 

 

 
Figur 11-4. Fordelingen af substrattyper indenfor overgangsområdet, samt fællesområdet og tilhørende på-
virkningszone baseret på baselineundersøgelsen i 2014 (GEUS/DCE, 2015). Angivet er desuden overflade-
sedimenter i de umiddelbare omgivelser baseret på GEUS’ sedimentkort (GEUS, 2018) samt nærliggende 
boringer (GEUS/DCE, 2015).    

En analyse af indvindingsdata viser, at der inden for Skovshoved 554-AA primært er 

indvundet fyldsand (råstoftype 4), men der er også indvundet betydelige mængder af 

sand (råstoftype 1), grus (råstoftype 2) og ral (råstoftype 3) (GEUS, 2013). Dette be-

kræfter, at råstofforekomsten i fællesområdet er uensartet og består af mange forskel-

lige sedimenter herunder finkornede og mere grovkornede typer.  

 

Den seismiske kortlægning af Skovshoved 554-AA viser, at der inden for området fo-

rekommer ressourcer bestående af både sand, grus og ral. De kortlagte ressourcer er 

beliggende i fællesområdet samt i overgangsområdet. Mægtigheden af ressourcerne 

er dog meget varierende, da ressourcerne mange steder består af skyllebanker, som 
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indeholder uensartet materiale (GEUS/DCE, 2015). De kortlagte råstofforekomster be-

står af smeltevandsaflejringer, som er beliggende i et kanalsystem. Området er præ-

get af erosion, og der forekommer derfor ikke postglaciale, sandede aflejringer på hav-

bunden af betydning. Baseret på kortlægningen i 2014 er der inden for Skovshoved 

554-AA kortlagt to ressourceenheder (ressource 1 + 2), hvis udbredelse i høj grad er 

sammenfaldende med de tolkede arealer for de stiksugningspåvirkede områder, hvor 

havbunden bærer tydelig præg af stiksugning. Kortlægningen viser, at ressource 1 er 

beliggende i den nordlige del og har en tykkelse på op til 8 m. Tykkelsen er dog meget 

varierende. Ressource 1 består af vekslende lag af smeltevandssand og moræne 

(GEUS/DCE, 2015). Dette er dokumenteret ved boring SK-1 (DGU-nr. 551207.15), 

der er beliggende centralt i ressourceforekomsten og gennemborer 4 m. sediment. 

 

Ressource 2 er beliggende i den sydvestlige del af fællesområdet og har en tykkelse 

på op til 7 m, men er ligeledes meget variabel. Denne ressource består af vekslende 

lag af smeltevandsmateriale og moræne. Dette er dokumenteret ved boring SK-3 

(DGU-nr. 551207.14), som gennemborer 3 m. sediment (GEUS/DCE, 2015) (Figur 

11-4). For flere detaljer om ovenstående boringer henvises til (GEUS/DCE, 2015). 

 

Ovenstående datagrundlag bekræfter, at tykkelsen af de glaciale aflejringer og smelte-

vandsaflejringerne i området stedvist er meget tykke. Desuden bekræfter kortlægnin-

gen, at sedimentet på havbunden og dybere nede i undergrunden er relativt uensartet 

både vertikalt og horisontalt.  

 

11.1.2 Sammenligning med de umiddelbare omgivelser 

Fællesområdet Skovshoved 554-AA er beliggende i et område præget af højtliggende 

moræneaflejringer. Området består af forskellige serier af moræneaflejringer og en 

række kanalsystemer, der er udfyldt med grovkornede smeltevandsaflejringer. Disse 

geologiske forhold dominerer havbunden i store dele af de inderste og mere kystnære 

dele af Øresund (Figur 5-2).  

 

Overfladesedimentet inden for fællesområdet er generelt meget sammenligneligt med 

overfladesedimentet i påvirkningszonen samt i området vest og nord herfor. I påvirk-

ningszonen forekom der udbredt større stenede områder med dækning af små og 

store sten (substrattype 3 og 4). I den vestlige del af påvirkningszonen forekom der 

arealer med spor efter stiksugning (indvindingsområde). Øst for fællesområdet på dy-

bere vand forekommer der udbredt sandet dynd (substrattype 1a).  

 

Boring ORS-S-12 (DGU-nr. 551207.21) er beliggende øst for fællesområdet og påvirk-

ningszonen og viser 0,5 m sandet dynd oven på moræneler. Boringen bekræfter, at 

der udbredt forekommer sandet dynd på den dybereliggende havbund mod øst (Figur 

11-4), hvilket også er i overensstemmelse med GEUS’ sedimentkort (GEUS, 2018). 

Boring SK-2 (DGU-nr. 551211.4) viser 0,4 m mellemkornet sand oven på 0,4 m san-

det dynd. Denne boring bekræfter tilstedeværelsen af det mobile sandlag på havbun-

den.  
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Substrattype 2-4 udgjorde størstedelen af havbunden i fællesområdet (ca. 88% af 

havbunden) og er ligeledes hyppigt forekommende i de umiddelbare omgivelser (Figur 

11-4). Desuden er moræne som overfladesediment hyppigt forekommende i det nord-

lige Øresund og udgør ca. 31% af det samlede havbundsareal (Tabel 5-1). Samlet set 

udgør den stenede morænebund inden for Skovshoved ca. 2,2% af den samlede mo-

rænebund i det nordlige Øresund (). 

 

I de mindre stiksugningspåvirkede områder inden for fællesområdet er dybdeforhol-

dene meget sammenlignelige med dybdeforholdene i de umiddelbare omgivelser pri-

mært i påvirkningszonen og i området nord og vest herfor. Grundet massiv stiksugning 

i dele af fællesområdet og lokalt i påvirkningszonen fremstår havbunden lokalt med 

dybde stiksugehuller. Indenfor de tolkede stiksugningspåvirkede områder er dybdefor-

holdene signifikant forskellige fra det resterende fællesområde samt de umiddelbare 

omgivelser. I sugehullerne er vanddybden udbredt 2-5 m under naturligt havbundsni-

veau og lokalt ca. 8-9 m. Det naturligt forekommende havbundsniveau indenfor 

Skovshoved på ca. 5-10 m er en hyppigt forekommende vanddybde i det nordlige 

Øresund primært i de kystnære områder i den inderste del af Øresund samt i området 

nord for Saltholm.  

 

11.1.3 Effekter af stiksugning på bathymetri og substrat indenfor indvindingsområdet og i de 

umiddelbare omgivelser 

Generelt kan det konkluderes, at sedimentforholdene inden for og uden for Skovsho-

ved 554-AA generelt er meget sammenlignelige. I den vestlige del af fællesområdet 

og overgangsområdet er der signifikante spor efter stiksugning, hvor dybdeforholdene 

er signifikant forskellige fra den resterende del af fællesområdet og de umiddelbare 

omgivelser. Den massive stiksugning primært i den vestlige del af fællesområdet har 

medført dannelsen af skyllebanker, hvor sedimentet fremstår uensartet. Da der er ind-

vundet forskellige råstoftyper vil skyllebankerne formodentlig ligeledes bestå af uens-

artet havbundsmateriale.  

 

Da overfladesedimentet i fællesområdet naturligt er relativt uensartet og består af 

vekslende sandede, grusede og stenede aflejringer fremstår havbunden i de mest 

stiksugningspåvirkede områder ikke signifikant forskellige fra den resterende del af 

fællesområdet og de umiddelbare omgivelser. Grundet de tykke aflejringer af grovkor-

nede smeltevandsaflejringer samt moræneler og morænesand har stiksugningen ikke 

medført væsentlige ændringer i bundsubstratet indenfor de tolkede stiksugningspåvir-

kede områder.     

 

Overordnet vurderes det, at dybdeforholdene inden for det tolkede stiksugningspåvir-

kede område er signifikant forskellige sammenlignet med dybdeforholdene i den reste-

rende del af fællesområdet, samt i de umiddelbare omgivelser. Dybdeforholdene i den 

mindre stiksugningspåvirkede del af fællesområdet er meget sammenlignelig med de 
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øvrige dybdeforhold i påvirkningsområdet og i de øvrige lavvandede dele af kortlæg-

ningsområdet (Figur 5-1.). Stiksugningen har dermed haft en stor lokal påvirkning på 

dybdeforholdene i de mest stiksugningspåvirkede områder inden for fællesområdet. 

Aktiviteterne har derimod ingen effekt haft på dybdeforholdene i de umiddelbare omgi-

velser i påvirkningszonen og i det øvrige nordlige Øresund – dog med undtagelse af 

det vestlige område i påvirkningszonen, hvor der forventeligt lokalt inden for over-

gangsområdet er pågået stiksugning. 

 

Baseret på ovenstående vurderes reetableringsstatus samlet indenfor Skovshoved 

554-AA som dårlig til moderat. Dette er vurderet ud fra, at der trods stiksugning op til 

baselineundersøgelsen, kun forekommer mindre væsentlige ændringer i substratsam-

mensætningen, hvilket trækker status mod moderat. Derimod fremstår stiksugehul-

lerne som signifikante ikke-naturligt forekommende karaktertræk på havbunden, som 

trækker status mod dårlig. Dybdeforholdene er samtidigt påvirket af, at der er pågået 

stiksugning lige op til baselineundersøgelsen. Derudover forekommer der formodentlig 

betydelige stiksugehuller i påvirkningszonen, hvor der angiveligt ikke er pågået stik-

sugning siden 2007. Dette understreger, at status er dårlig og reetableringspotentialet 

er lavt til moderat. Generelt vurderes reetableringsperioden længere for gruset og 

mere grovkornet havbund sammenlignet med sandet havbund (ICES, 2016). Vurderin-

gen af reetableringspotentialet trækkes lidt op, da der er tegn på mobile sandforekom-

ster i området.  

 

Det forventes, at stiksugehullerne i fællesområdet og i påvirkningszonen kun langsomt 

vil fyldes op – forventeligt med dyndet, finsandet og organisk materiale. Den øget an-

del af mere finkornet materiale (sandet dynd) i forbindelse med råstofindvinding er do-

kumenteret ved flere undersøgelser (Desprez, 2000) (Boyd et al., 2004). Grundet de 

lavdynamiske forhold (lavt til moderat reetableringspotentiale) forventes stiksugehul-

lerne kun meget langsomt at udjævnes.  

   

Resultaterne for Skovshoved 554-AA i relation til de abiotiske forhold er opsummeret i 

. 

 

11.2. Biologiske forhold 

Havbunden inden for Skovshoved 554-AA, omfatter tre forskellige substrater (sub-

strattype 2-4) ud fra den geofysiske kortlægning, hvilket indikerer en stor variation i 

habitater og basis for en rigt biologiske samfund.  

 

Størstedelen af fællesområdet er dybdemæssigt ujævnt, lokalt meget ujævnt, og flere 

steder er morænefladen dækket af et mobilt sanddække eller grovkornet residualsedi-

ment (se afsnit 11.1). Det er reelt denne sandede, grusede og småstenede overflade, 

som danner habitat for det biologiske samfund. Dette kommer også til udtryk i under-

søgelsen af (GEUS/DCE, 2015), hvor der indenfor den tolkede overflade med sub-

strattype 2-4 kun var visuelle verifikationer af de biologiske forhold på substrattype 1 

og 2. På samme vis viser de overfladenære sedimentprøver inden for Skovshoved 



Miljøstyrelsen - Stiksugning i det nordlige Øresund 

 99 / 115 

554-AA en relativ ensartet sedimentsammensætning, hvor fint til mellemkornet sand 

var dominerende, men også viste vekslende indhold af grus, fint sand samt silt og ler 

(se underafsnit 11.1.1). Der blev i alt gennemført 26 transekter, som kunne opdeles i 

33 del-transekter. Fordelingen af transekter/del-transekter på substrattyper var fem på 

substrattype 1b og 34 på substrattype 2 med 12 del-transekter indenfor fællesområdet 

554-AA, et som strækte sig fra fællesområdet ud i påvirkningszonen og 26 del-tran-

sekter i påvirkningszonen (GEUS/DCE, 2015).  

  

11.2.1 Baselineundersøgelse samt lokale forhold 

Størstedelen af fællesområdet har ligesom den vestlige del af påvirkningszonen (en 

del af det gamle overgangsområde) varierende dybdeforhold, hvilket afspejles i af en 

del af videotransketer fra 2014 blev optaget på mere eller mindre markante skråninger 

(GEUS/DCE, 2015).  

 

I dybdeintervallet 6,5 til 7 m blev der observeret ålegræs, på ca. hvert andet transekt, 

i form af spredte planter (GEUS/DCE, 2015). 

 

Indenfor fællesområdet blev faunaen alene udgjort af blåmuslinger og søstjerner med 

lave dækningsgrader på substrattype 1, mens dækningsgraden af blåmuslinger steg til 

10-50 % på to transekter indenfor den nordlige del af fællesområdet på substrattype 2.   

 

Makroalgevegetationen bar præg af den lille stenstørrelse, som der var indenfor om-

rådet og algedækningen var derfor lav. 
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Figur 11-5 Lokaliteter for de visuelle verifikationer ved Skovshoved 554-AA samt tilhørende påvirkningszone 
udført i 2014 udført som video-transekter (GEUS/DCE, 2015).  

11.2.2 Sammenligning med de umiddelbare omgivelser 

Lokalt i påvirkningszonen: Ud fra datagrundlaget (GEUS/DCE, 2015) var de biologi-

ske forhold i påvirkningszonen ikke stort anderledes end indenfor fællesområdet. 

Dækningsgraden af ålegræs var en smule højere på tre observationer i den nordlige 

del af påvirkningszonen end for de øvrige ålegræsobservationer både inden og uden-

for Skovshoved 554-AA. På samme vis var dækningsgraden af blåmuslinger også hø-

jere i den nordlige del af påvirkningszonen, dog ikke anderledes end de to nordlige 

transekter indenfor Skovshoved 554-AA. I forhold til makroalger var der lokalt på tre 

stationer i påvirkningszonen fuld dækning på de relativt få sten med rødalger samt et 

deltransekt med meget høj dækning af brunalger, her kunne det underlæggende sub-

stratforhold ikke bestemmes (GEUS/DCE, 2015).  

 

Regionalt: I forhold til at beskrive faunaen på lignende substratforhold regionalt an-

vendes beskrivelserne for substrattype 1b og 2 i Tabel 5-2.     

 

Den biologiske værdi (afsnit 4.3) vurderes ud fra datagrundlaget lavt både inden for 

fællesområdet, lokalt i påvirkningszonen og regionalt.  
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11.2.3 Effekter af stiksugning på de biologiske værdier inden for indvindingsområdet og i de 

umiddelbare omgivelser 

Med udgangspunkt i de direkte og afledte effekter af stiksugning beskrevet i afsnit 6.1 

vil den biologiske påvirkning af stiksugning overordnet belyses herunder både indenfor 

fælleområdet Skovshoved 554-AA, lokalt omkring fællesområdet samt regionalt. 

 

Ved fjernelse af substratet fjernes også det biologiske liv, som holder til på og i hav-

bunden. Hertil kommer den del af materialet, som returneres til havbunden og begra-

ver de biologiske samfund, der hvor det returneres. Efterfølgende efterlades bunden 

topografisk uregelmæssig, der hvor stiksugningsaktiviteten har været stor, hvilket øger 

risikoen for lokale iltsvindshændelser. Dette kan på længere sigt påvirke områdets bio-

logiske værdi negativt. De områder, som er vurderet stiksugningspåvirket ved Skovs-

hoved 554-AA, med øget lokal risiko for iltsvind, udgør 0,25 km2 svarende til <0,1% af 

kortlægningsområdet i det nordlige Øresund. Ud fra undersøgelsen tilbage i 2014 blev 

der ikke rapporteret om iltsvindshændelser indenfor fællesområdet 554-AA, men på et 

enkelt transekt i den vestlige del at påvirkningszonen indenfor det gamle overgangs-

område. Iltsvindsobservationen var her relateret til et gammelt stiksugehul med en 

maksimal dybde på mere end 10 m dybere end den omkringliggende havbund 

(GEUS/DCE, 2015). Skovshoved befinder sig i et overordnet lavdynamisk område, og 

det forventes, at reetableringsperioden vil være lang (se underafsnit 11.1.3). 

 

Både den del af faunaen, som fjernes sammen med substratet, samt de lokale potenti-

elle iltsvindpåvirkede områder, vil forringe fødeudbuddet for højere trofiske niveauer 

såsom fisk i en kortere periode og lokalt. 

 

En direkte effekt ved stiksugning, som påvirker et større område, end den biologi som 

fjernes sammen med sedimentet, er sedimentspild. Sedimentspild foregår både ved at 

sugefoden hvirvler sand op samt overløb/spild, som dog ikke forventes at overskride 

2-15 mg/l få hundrede meter fra kilden (se afsnit 6.1). 

 

I ønske om at vurdere i, hvilket omfang stiksugning har haft en negativ effekt på mil-

jøet udenfor fællesområdet, i de umiddelbare omgivelser, korreleres stiksugningsakti-

vitet med tidsserier fra omkringliggende NOVANA-stationer, omfattende infauna, åle-

græs og lyssvækkelse. Grundet den måde stiksugningslasterne historisk er blevet ind-

berettet på inddrages kun tidsserier fra efter 1996 og fremefter.  

 

Stiksugningsaktiviteten korreleres med artsantal og diversitet (Shannon Wiener) for in-

faunaen samt med lyssvækkelseskoefficienten (Kd) for området herunder (se afsnit 

4.2.2). For området Skovshoved 554-AA har der ikke været tilstrækkelig data til at be-

regne stiksugningens potentielle påvirkning på hoved- og maxudbredelsen for åle-

græs.  
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I afsnit 5.2 listes nogle af de øvrige forhold (biotiske, abiotiske og antropogene), som 

også har betydning for udviklingen af infaunaen samt dybdegrænsen for ålegræs. Re-

sultaterne er således ikke lineære, men anvendes til at indikere om udsving over tid i 

f.eks. diversiteten af infaunaen er korreleret til den stiksugningsaktivitet, som har fore-

gået i relativ nærhed til NOVANA-stationen.  

 

Nedenfor i Figur 11-6 ses en oversigt over de infauna-stationer, som er anvendt i de 

umiddelbare omgivelser i forhold til Skovshoved 554-BA og som er beliggende umid-

delbart øst for fællesområdet. 

 

 
Figur 11-6. Infauna-stationer beliggende i de umiddelbare omgivelser til Skovshoved 554-AA. 

Figur 11-7 viser stiksugningsaktivitet, artsantal samt diversitetsindeks (Shannon-Wie-

ner *10) for de år, hvor der både er indvundet ved stiksugning og der er indsamlet NO-

VANA-data. Der var ikke nogen korrelation imellem stiksugningsaktiviteten og antallet 

af arter (p=0,40; n=4) eller diversitetsindekset (SW) (p=0,95; n=4) (Se Bilag 2 for sam-

let tabel).  
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Figur 11-7. Illustration af stiksugningsaktivitet samt antallet af arter og diversiteten (Shannon Wiener) for 
infaunaen fra nærliggende station. Det er kun år, hvor der både er foregået stiksugningsaktivitet samt 
indsamlet infauna, som er medtaget. 

Der var heller ikke nogen signifikant korrelation imellem den målte lyssvækkelse og 

stiksugningsaktivitet for Skovshoved 554-AA (p=0,37; n=3, se Bilag 2). 

 

Med udgangspunkt i datagrundlaget er der således ikke belæg for, at den stiksug-

ningsaktivitet, som har foregået i området Skovshoved 554-AA, har været afgørende 

for udviklingen i antallet af arter eller diversitet på den nærliggende infauna-station el-

ler i forhold til lyssvækkelsen. For begge korrelationer bør antallet af sammenlignings-

punkter dog nævnes (henholdsvis 4 og 3).  

 

De arter, som der er observeret både indenfor fællesområdet Skovshoved 554-AA, lo-

kalt og regionalt på samme substratforhold er almindeligt forekommende. Det er ud fra 

det sparsomme datagrundlag, for flora og epi-fauna (GEUS/DCE, 2015), ikke muligt at 

fastlægge om den pågået stiksugning frem til baselineundersøgelsen i 2014, har haft 

nogen væsentlig påvirkning på de biologiske forhold inden- eller udenfor Skovshoved 

554-AA. 

 

Resultaterne for Skovshoved 554-AA er opsummeret i . 
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12. SAMMENFATNING 

I nedenstående  er der en opsummering af de væsentligste beskrivelser og vurderin-

ger i relation til nærværende kortlægning.  

 
Tabel 12-1. Samlet oversigt med fordelingen af substrattyper i de fem fællesområder. Værdier nævnt i pa-
rentes er i relation til kortlægningsområdet (den nordlige del af Øresund). Desuden vises den samlede andel 
(i %) af de enkelte substrattyper indenfor de fem fællesområder i relation til samlede dækning af substratty-
pen i kortlægningsområdet. 1Indvindingspåvirket område er tolket i forbindelse med baselineundersøgel-
serne, hvor det ikke har været muligt at tolke substrattyper. 2Stiksugningspåvirket område tolket ved nær-
værende kortlægning. 

Fællesområde Lappegrund 

532-AA 

Disken 

554-CA 

Nivå Flak 

554-BA 

Vedbæk 

554-DA 

Skovshoved 

554-AA 

Kortlægningsområdet 

Sandet dynd (sub-

strattype 1a) 

- 7% (0,2%) - - - 0,2% af den samlede san-

det dynd- bund inden for 

kortlægningsområdet 

Sand (Substrat-

type 1b) 

100% 

(0,5%) 

93% 

(2,6%) 

2% (<0,1%) 65% 

(2,0%) 

- 5,2% af den samlede 

sandbund inden for kort-

lægningsområdet 

Moræne 

Substrattype 2/3/4 

- - 6% (<0,1%) 

5%/1%/0%  

9% (0,4%) 

8%/1%/0% 

88% (2,2%) 

70%/17%/<1% 

2,7% af den samlede mo-

rænebund inden for kort-

lægningsområdet 

1Indvindingspåvir-

ket område 

- - 92% (0,2%) 26% 

(0,3%) 

12% (0,1%) 0,6% af den samlede hav-

bund inden for kortlæg-

ningsområdet 

2Tolket stiksug-

ningspåvirket om-

råde 

0,23 km2 

(<0,1%) 

0,42 km2 

(0,1%) 

 

0,73 km2 

(0,2%) 

0,64 km2 

(0,2%) 

0,25 km2 

(<0,1%) 

0,7% af den samlede hav-

bund inden for kortlæg-

ningsområdet 

 
Tabel 12-2 Samlet oversigt med de væsentlige beskrivelser og vurdering i relation til effekter ved stiksug-
ning i de fem indvindingsområder. Værdier nævnt i parentes er i relation til kortlægningsområdet (den nord-
lige del af Øresund).  
Korreleret*+ = positiv korrelation med en lav forklaringsgrad (R2=<0,37) og den positive korrelation kan ikke 
umiddelbart forklares biologisk.  
1På grund af den generelle usikkerhed i de tolkede substrattyper (ikke-verificerede) for Nivå Flak 554-BA og 
Skovshoved 554-AA er det vanskeligt at vurdere ændringen i substrattyperne og dermed reetableringen i 
relation til substrattyperne – i tabellen er angivet bedste skøn på nærværende datagrundlag.  

Fællesområde Lappe-

grund 532-

AA 

Disken 

554-CA 

Nivå Flak 

554-BA 

Vedbæk 

554-DA 

Skovshoved 

554-AA 

Samlet for fælles-

områderne 

Ændring i overfladesedi-

mentforhold 

Ingen Lokale min-

dre ændrin-

ger 

1Lokale 

mindre æn-

dringer 

Lokale min-

dre ændrin-

ger 

1Lokale min-

dre ændringer 

1Ingen til lokale 

mindre ændringer 

Ændring i dybdeforhold Lokale 

større æn-

dringer 

Lokale min-

dre ændrin-

ger 

Lokale 

større æn-

dringer 

Lokale 

større æn-

dringer 

Lokale større 

ændringer 

Lokale mindre til 

større ændringer 

Reetableringsstatus 

(2013/2014) 

Moderat Moderat til 

god 

1Dårlig Dårlig 1Dårlig 1Dårlig til god 
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Dynamiske forhold (Reetab-

leringspotentialet) 

Højt Højt Lavt Lavt Lavt til mode-

rat 

Lavt til højt 

Konservativt estimat på om-

råder, som har en øget ri-

siko for iltsvindshændelser 

0,23 km2 

(<0,1%) 

0,42 km2 

(0,1%) 

 

0,73 km2 

(0,2%) 

0,64 km2 

(0,2%) 

0,27 km2 

(<0,1%) 

0,7% af den sam-

lede havbund 

Biologisk værdi - fællesom-

rådet 

Lav Lav Lav Lav Lav Lav 

Biologisk værdi - lokalt Lav (lokalt 

moderat) 

Lav Lav Lav (lokalt 

mode-

rat/høj) 

Lav Lav  

Biologisk værdi – regionalt 

(på samme substrat for in-

denfor fællesområdet). 

Lav Lav Lav Lav Lav Lav 

NOVANA - analyser       

Stiksugningsaktivitet – In-

fauna (arter/diversitet (SW)) 

Ingen sam-

menhæng / 

ingen sam-

menhæng 

Korrele-

ret*+/ ingen 

sammen-

hæng 

- - Ingen sam-

menhæng / 

ingen sam-

menhæng 

Ingen direkte 

sammenhæng 

Stiksugningsaktivitet – Åle-

græs (hoved/maks udbre-

delsen) 

- Ingen sam-

menhæng 

/korrele-

ret*+ 

- Korrele-

ret*+/korre-

leret 

 Ingen direkte 

sammenhæng 

Lysdæmpning - Ålegræs 

(hoved/maks udbredelsen) 

 Korrele-

ret/ingen 

sammen-

hæng 

 Ingen sam-

menhæng/ 

ingen sam-

menhæng 

 Ingen direkte 

sammenhæng 

Stiksugningsaktivitet - lys-

dæmpning  

- Ingen sam-

menhæng 

Ingen sam-

menhæng 

Ingen sam-

menhæng 

Ingen sam-

menhæng 

Ingen direkte 

sammenhæng 

 

12.1. Stiksugningspåvirkede områder 

Baseret på tolkning af indberetningsdata fra indvinderne og dybdedata for de fem fæl-

lesområder i det nordlige Øresund er der tolket fem stiksugningspåvirkede områder in-

den for fællesområderne, hvor stiksugningsaktiviteten er særlig stor og havbunden 

bærer tydelig præg af stiksugning. De stiksugningspåvirkede områder er kun tolket in-

den for de nuværende fællesområder.  

 

Arealet af de enkelte tolkede stiksugningspåvirkede områder dækker en meget be-

grænset del (op til 0,2%) af det samlede havbundsareal i det nordlige Øresund. Sam-

let dækker de fem tolkede stiksugningspåvirkede områder ca. 2,3 km2, hvilket svarer 

til ca. 0,7% af den samlede havbund i det nordlige Øresund. De tolkede stiksugnings-

påvirkede områder udgør samlet ca. 21% af det samlede udlagte areal for de fem fæl-

lesområder. Langt størstedelen (ca. 90-95%) af den samlede stiksugningsmængde i 
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perioden fra 1996-2017 for det nordlige Øresund er indvundet inden for disse stiksug-

ningspåvirkede områder. Med andre ord er langt størstedelen (90-95%) af stiksugnin-

gen i det nordlige Øresund knyttet til en meget begrænset andel (ca. 0,8%) af det 

samlede havbundsareal i kortlægningsområdet.  

 

Det vurderes derfor, at langt hovedparten af stiksugningen i det nordlige Øresund har 

været begrænset til meget små arealer, hvor der stedvist har været massiv stiksug-

ning. Stiksugningen i det nordlige Øresund har primært foregået i en række mindre 

områder indenfor indvindingsområderne. Det medfører en mindre arealpåvirkning, 

men en lokal større dybde- og substratmæssig påvirkning. Generelt er stiksugningen 

foregået over et større areal inden for Skovshoved 554-AA sammenlignet med fælles-

områderne Lappegrund 532-AA, Disken 554-CA og Vedbæk 554-DA. I disse områder 

er langt størstedelen (>94%) af stiksugningen foregået inden for de tolkede stiksug-

ningspåvirkede områder. Det er ikke muligt at sammenligne med Nivå Flak 554-BA, 

da mængden af stiksugningsindberetninger i perioden 1996 til 2017 er meget begræn-

set.  

 

12.2. Overfladesedimenter 

Tabel 12-1 viser, hvor forskelligartet havbunden er inden for de fem fællesområder. 

De nordlige fællesområder herunder Lappegrund 532-AA og Disken 554-CA er domi-

neret af sandede overfladesedimenter (substrattype 1b) og består kun i meget be-

grænset omfang af stenede substrater (substrattype 2-4) og blødere sedimenter (sub-

strattype 1a). I modsætning hertil består Nivå Flak 554-BA og Skovshoved 554-AA, 

som er beliggende længere mod syd, ifølge baselineundersøgelsen af overvejende 

stenede substrattyper og kun i begrænset omfang af sand (GEUS/DCE, 2015). Sam-

men med de nordlige fællesområder består Vedbæk 554-CA også overvejende af 

sand. Inden for Vedbæk 554-CA og Nivå Flak 554-BA er der i baselineundersøgel-

serne tolket større indvindingspåvirkede områder sammenlignet med de øvrige områ-

der.  

 

Samlet set er ca. 5% af sandbunden og knap 3% af morænebunden i det nordlige 

Øresund reserveret til råstofindvinding. Som beskrevet tidligere, er arealet af de områ-

der, der reelt påvirkes af stiksugning inden for fællesområdet, væsentlig mindre, da 

stiksugningen typisk er koncentreret i mindre delområder. Hovedparten af stiksugnin-

gen vurderes at være på sandbunden (substrattype 1b), mens en mindre del vurderes 

at være på morænebunden – primært knyttet til bund med mindre indslag af sten (sub-

strattype 2). I nærværende arealvurdering skal det påpeges, at en del af arealerne i 

forbindelse med baselineundersøgelserne (jf. Nivå Flak, Vedbæk og Skovshoved) er 

tolket som indvindingspåvirket, hvorfor arealet af sand (substrattype 1b) og moræne 

(heraf primært substrattype 2) inden for fællesområderne forventeligt vil være større.  

 

Kortlægningen viser, at stiksugningen inden for de fem fællesområder primært er på-

gået på overfladesedimenttypen sand og stedvis moræne, som er almindeligt fore-
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kommende i det nordlige Øresund. Desuden viser kortlægningen, at sandet dynd om-

kring Disken 554-CA, Lappegrund 532-AA samt Skovshoved 554-BA, ligeledes er et 

almindelig forekommende overfladesediment i det nordlige Øresund. 

 

12.3. Reetableringsstatus og -potentiale 

Reetableringsstatus afhænger i høj grad af de lokale dynamiske forhold inden for fæl-

lesområdet og i de umiddelbare omgivelser. I de fem fællesområder varierer indekset 

for reetableringsstatus fra dårlig over moderat til god (Tabel 12-2). Overordnet vurde-

res reetableringen at være moderat til god i de højdynamiske områder mod nord, her-

under Lappegrund 532-AA og Disken 554-CA. I disse områder ses der som følge af 

stiksugningen ingen betydelige effekter på substratsammensætningen. Med andre ord 

er substrattyperne indenfor og udenfor fællesområdet meget sammenlignelige og 

fremstår som upåvirket. På Lappegrund 532-AA og Disken 554-CA ses der, som følge 

af stiksugningen, mindre lokale ændringer i dybdeforholdene for Disken og moderate 

ændringer i dybden for Lappegrund. Samlet betyder det, at reetableringsstatus vurde-

res lidt bedre for Disken sammenlignet med Lappegrund.  

 

På grund af de højdynamiske forhold forventes dybdepåvirkningen inden for Disken 

554-CA og Lappegrund 532-AA som følge af stiksugning dog at udjævnes relativt hur-

tigt. Reetableringen af stiksugningshuller forudsætter både bølge-/strømenergi og mo-

bilt sediment. Derved udjævnes bunden, så sedimentfælder for finkornet og organisk 

materiale reduceres, hvorved risikoen for iltsvind reduceres. Det vurderes, at reetable-

ringspotentialet er højt for de to nordlige indvindingsområder. 

 

De tre sydlige fællesområder Nivå Flak 554-BA, Vedbæk 554-DA og Skovshoved 554-

AA er i højere grad præget af lavdynamiske forhold, hvor evnen til reetablering er dår-

lig (reetableringsstatus) eller maksimalt moderat. I disse områder ses der betydelige 

ændringer i dybdeforholdene, hvor der i de mest stiksugningspåvirkede områder ud-

bredt forekommer markante stiksugningshuller og havbunden fremstår generelt påvir-

ket. Trods mange års stilstand i stiksugningen for f.eks. Nivå Flak 554-BA eller stik-

sugning i overgangsområdet uden for fællesområdet for f.eks. Vedbæk 554-DA og 

Skovshoved 554-BA, fremstår havbunden stadig meget påvirket, hvilket vidner om en 

dårlig reetableringsstatus og et lavt reetableringspotentiale.  

 

Generelt vurderes retableringsstatus for Skovshoved 554-AA at være lidt bedre sam-

menlignet med Nivå Flak 554-BA. Dette vurderes ud fra, at dybdepåvirkningen inden 

for Nivå Flak er udbredt i stort set hele fællesområdet, mens dybdepåvirkningen inden 

for Skovshoved er begrænset til mindre delområder. Overordnet vurderes status som 

lav for alle tre sydlige fællesområder.   

 

Desuden bekræfter resultaterne fra sedimentprøverne ved Skovshoved 554-AA, som 

viser et mere sorteret sediment, at område ved Skovshoved er præget af lidt mere dy-

namiske forhold sammenlignet med Nivå Flak 554-BA og Vedbæk 554-DA. På det da-

tagrundlag vurderes reetableringspotentialet for Skovshoved at være lavt til moderat 
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sammenlignet med Nivå Flak og Vedbæk, som er vurderet til lavt. På grund af de ge-

nerelt lavdynamiske forhold i sydlige fællesområder forventes dybdepåvirkningen in-

den for de tre fællesområder som følge af stiksugning kun langsomt at udjævnes.  

 

I henhold til at kunne vurdere reetableringsstatus og reetableringspotentiale foreligger 

der for hvert fællesområde i forbindelse med baselineundersøgelserne tilgængelige og 

fulddækkende geofysiske data. Disse data belyser de eksisterende fysiske forhold på 

havbunden. I forbindelse med nærværende kortlægning er der registreret problemer 

med usikkert datagrundlag, som komplicerer ovenstående beskrivelser og vurderinger 

af de fysiske effekter som følge af stiksugning. Det er derfor Orbicon’s anbefaling, at 

der gennemføres en bedre verificering af det geofysiske data, der ligger til grund for 

nærværende kortlægning. Dette vil bidrage til at øge videns- og vurderingsgrundlaget 

betragteligt. I forhold til sedimentdynamiske forhold er det også Orbicon’s vurdering, at 

vidensgrundlaget på mange måder ikke er fuldt tilstrækkeligt til detaljeret vurdering af 

reetableringspotentialet.  

 

Anbefalingen er dermed, at der foretages en mere detaljeret vurdering af de fysiske 

effekter på havbunden som følge af stiksugning baseret på en opgradering af videns-

grundlaget i henhold til verificerede substrattyper, sedimentprøver, kornstørrelsesana-

lyser, hydrografiske modelleringer mm.  

 

12.4. Biologiske forhold 

Helt generelt er det vanskeligt at kvantificere flora- og epifaunasamfund (dyr der lever 

ovenpå havbunden) og i særlig grad ved nærværende kortlægning, hvor datagrundla-

get for de fleste områder er meget sparsomt. Desuden varierer både indsatsen og me-

toden for de visuelle verifikationer indsamlet i hver af de fem fællesområder, lokalt i de 

omkringliggende påvirkningszoner og regionalt i hele kortlægningsområdet.  

 

Ud fra datagrundlaget for flora- og epifaunasamfund har det ikke være muligt at ad-

skille de biologiske samfund indenfor fællesområderne med den observerede lokalt og 

regionalt samfund knyttet til samme substrat-/habitatforhold. Dette er glædende for 

alle fem områder og således også Disken 554-CA, hvor datagrundlaget har været 

størst. Der var således ikke en entydig forøgelse (nord og syd) i epifaunasamfundets 

artsdiversitet og dækningsgrad i takt med at afstanden til fællesområdet Disken 554-

CA blev øget. I stedet tydede variationerne på, at abiotiske variationer, såsom sub-

stratforhold, dybde- og dynamiske forhold (strøm mm.), indenfor det undersøge om-

råde (Orbicon, 2015) var mere afgørende for epifaunasamfundets diversitet, dæk-

ningsgrad og udvikling. 

 

Fællesområdet Disken 554-CA er også det eneste område, hvor infaunasamfundet 

(dyr der lever i havbunden) er blevet undersøgt indenfor fællesområdet, lokalt (påvirk-

ningszonen) og udenfor den lokale zone (ydre påvirkningszonen). Tolkningen af disse 

kvantitative data viste heller ikke en entydig stigning i infaunasamfundets diversitet, 

tæthed og biomasse i takt med at afstanden til fællesområdet blev øget. Resultaterne 
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antyder således, at infaunasamfundet indenfor selve fællesområdet allerede 10 måne-

der efter indvindingen ophørte var langt i rekoloniseringsprocessen samt at de obser-

verede forskelle i infaunasamfund ligesom epifaunasamfund primært var styret af vari-

ationer i de abiotiske forhold indenfor det undersøgte område.  

 

Den biologiske værdi vurderes ud fra datagrundlaget (afsnit 4.3) som værende lav in-

denfor samtlige af de fem fællesområder, hvilket dog ikke er anderledes end både de 

lokal og regionale forhold på samme substratforhold indenfor kortlægningsområdet. 

Den biologisk værdi er baseret på de visuelle verifikationer og de substratforhold, som 

er verificeret. Det eneste område, hvor der på baggrund af verificeringer er vurderet 

høj biologisk værdi, er to mindre arealer med stenrev i påvirkningszonen for Vedbæk 

554-DA. Her var makroalgevegetationen flere steder flerlaget og udgjort både at en-

årige og flerårige planter. De stenede områder er formodentligt dannet som skylleban-

ker som følge af returnering af uønskede fraktioner til havbunden ved råstofindvinding 

(Orbicon, 2013). I to øvrige lokale områder i påvirkningszonen for Vedbæk 554-DA og 

Lappegrund 532-AA vurderes den biologiske værdi for moderat. Denne klassificering 

er baseret på et bælte af ålegræs langs den vestlige afgrænsning af påvirkningszonen 

for Vedbæk 554-DA samt observeret ålegræs med en lokal dækningsgrad på >10% af 

havbunden på lavere vand mellem Lappegrund 532-AA og land. 

 

Øget risiko for lokale iltsvindshændelser kan være en konsekvens af, at bunden ved 

stiksugning efterlades stærkt topografisk uregelmæssig. De områder, som er angivet 

med forøget risiko for iltsvindshændelser i Tabel 12-2 er konservativt estimeret, da 

havbunden indenfor det stiksugningspåvirkede område vil fremstå meget irregulær og 

således være udsat for varierede bølge og strøm forhold. Oftest begrænses udbredel-

sen af iltsvind til dybe afgrænsede områder, hvor der ophobes organisk materiale og 

vandudskiftningen er lav. I forbindelse med baselineundersøgelserne for de fem fæl-

lesområder blev der kun observeret hvide svovlbakterier på overfladen af sedimentet, 

få gange indenfor fællesområderne; Disken 554-CA, Nivå Flak 554-BA og Skovsho-

ved 554-AA samt indikation på iltsvind indenfor Lappegrund 532-AA. 

 

Data fra NOVANA-stationer indsamlet i forbindelse med den nationale overvågning af 

infauna, ålegræs og lyssvækkelse blev anvendt til vurdering af, om omfanget af stik-

sugning har haft en negativ effekt på miljøet udenfor fællesområderne, i de nærlig-

gende omgivelser. Der er en del begrænsninger i den måde resultaterne for de for-

skellige fællesområder kan tolkes, herunder varierende afstande samt manglende 

data for nogle områder. Ud fra det anvendte datagrundlag kunne eventuelle påvirknin-

ger som følge af den stiksugningsaktivitet, som har pågået, ikke sammenkædes med 

de variationer, som der er observeret i infaunasamfundet eller udbredelsen for åle-

græs over tid (se ).  

 

Det er dog helt forventeligt, at der er lokale miljømæssige konsekvenser ved råstofind-

vinding indenfor indvindingsområderne både direkte og afledte, til trods for at de ved 

nærværende kortlægning ikke har kunne spores. De direkte effekter er ens for de fem 
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områder, mens de mere afledte (mere langtidsvarende) miljøeffekter langt fra er ens i 

de fem undersøgte fællesområder. Dette skyldes i høj grad, at de abiotiske forholdet 

varierer mellem områderne herunder bl.a. strøm-, bølge-, dybde-, lys- og salinitetsfor-

hold samt substratets homogenitet. Olesen beskriver tre overordnede faktorer, der er 

styrende for reetableringen af havbunden og re-koloniseringen af flora og fauna - 1/det 

vindinducerede bølge- og strømklima, 2/vanddybden og 3/ sedimentforholdene 

(Olesen M., 2016). De tre faktorer plus lagdelingen af vandsøjlen er afgørende for om-

rådernes økologiske tilstand og udvikling, både under og efter indvindingen er afsluttet 

og miljøeffekterne af råstofindvinding indenfor fællesområderne kan således ikke ge-

neraliseres for de fem fællesområder i det nordlige Øresund.  

 

Disken er det mest intensivt undersøgte område af de fem fællesområder i det nord-

lige Øresund og en rapport som følger op på de forhold, som blev undersøgt i 2014 

(Orbicon, 2015) er under udarbejdelse baseret på data indsamlet i 2017 af Rambøll. 

Data fra 2017 omfatter ligesom i 2014 også infauna indenfor fællesområdet (hvor den 

største diversitet er på sandbunden) og vil kunne bidrage til, hvordan dynamiske om-

råder i Øresund re-koloniseres og udvikles efter indvindingen er ophørt. 

 

På baggrund af data, som er medtaget i denne kortlægning, har det ikke været muligt 

at påvise nogen miljømæssig påvirkning af stiksugning, som rækker ud over selve ind-

vindingsområdet. På samme vis kan der ud fra datagrundlaget og de valgte målepara-

metre, ikke påvises at den biologiske værdi indenfor fællesområderne er påvirket af 

den stiksugningsaktivitet, som har pågået.  

 

En mere konkret vurdering af stiksugningens miljømæssige påvirkning vil kræve, at 

inddrages/indsamles mere data/viden om flora og epifaunasamfund samt infaunasam-

fund både indenfor fællesområderne samt i zoner med faste afstande til fællesområ-

derne samt på lignende substrat-, dybde- og dynamiske forhold. Det samlede areal af 

de fem fællesområder udgør tilsammen 3,5 % af det nordlige Øresund (kortlægnings-

området), men vigtigheden af områderne som fødesøgningsarealer og gyde- og op-

vækstområder for fisk, pattedyr og fugle i relation til den øvrige del af Øresund er 

ukendt og udgør vigtige parametre for bedre at kunne vurderer områdernes biologiske 

værdi. 

 

Samlet set er der behov for at styrke vidensgrundlaget om de styrende fysiske og bio-

logiske parametre for bedre at kunne vurdere de miljømæssige konsekvenser ved ma-

rinråstofindvinding.  
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14. BILAG 

14.1. Bilag 1 – Teknisk ordforklaring 

 

Teknisk betegnelse Ordforklaring 

Substrattype En bestemt overfladesedimenttype på havbunden, som er 

defineret i Råstofbekendtgørelsen.  

Opportunistiske arter Arter, som har en god spredningsevne og stor formerings-

evne. Forekommer ofte i stor antal der, hvor forstyrrelser 

har fjernet øvrige konkurrerende arter. 

Haps Infaunaprøven (kernen) udtages med en "Haps" prøvetager 

af rustfrit stål med en overflade på 0,0142 m2. Kernes 

højde er på 20-25 cm. 

Forklaringsgraden R2 er korrelationsgraden/forklaringsgranden af korrelatio-

nen. Hvis R2 er meget tæt på 1 er |R| endnu tættere på 1, 

og dermed er R2 en stærk og generel indikator for korrelati-

onen i datasættet. 

Lyssvækkelseskoeffi-

cient 

Lyssvækkelsen i vandsøjlen (enhed: m-1) 

In-/epifauna Man taler om infauna (i-fauna) på sand- og mudderbunde 

og epifauna (på-fauna) på sand, sten og klipper. 

Moræne Sedimentaflejring dannet under istiden, som består af 

mange forskellige sedimenter samt større og mindre sten.  

Sidescan data Instrument til akustisk opmåling af havbundens ruhed  

Single beam Enkeltstråle ekkolod til opmåling af vanddybde 

Multi beam Flerstråle ekkolod til opmåling af vanddybde 

Reetableringsstatus Status for den fysiske genetablering af dybde- og substrat-

forhold 

Reetableringspotenti-

ale 

Her omtales de fysiske/strømningsmæssige forhold om-

kring genetableringen af den oprindelige havbund. 

Pearson Pearson korrelation er et mål for den lineære korrelation 

mellem to variable 

psu UNESCOs Practical Salinity Scale 1978 

Rekolonisering At kolonisere igen 

Dybderende En lokal kanal på havbunden, hvori dybden er markant 

større end omgivelserne.  

Sandet dynd Siltet, gytjeholdigt og finsandet havbund, som stedvis er 

blød 

Fyldsand Sand i størrelse 0-4 mm. Sandtype, som har en bred an-

vendelse. 

Stiksugning Ved stiksugning ligger skibet stille eller driver og suger med 

et fremadrettet sugerør. Dette frembringer kegleformede 

huller eller en sammenhængende net af fordybninger hav-

bunden. 
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Slæbesugning Ved slæbesugning er sugerøret bagudrettet og sugefoden 

slæbes feter indvindingsfartøjet hen over havbunden. Suge-

spor typisk 1,5 m bred og op til 40 cm dybe. 

Fællesområde Reguleret indvindingsområde fra 2007 til i dag 

Overgangsområde Reguleret indvindingsområde fra 1996 til 2007 

Indberetningsdata Data fra indvindingsfartøjerne, som er indberettet til Miljø-

styrelsen 

Stiksugningslaster Stiksugningsdata fra indvindingsfartøjerne, som er indberet-

tet til Miljøstyrelsen 

Biotisk Biologiske forhold 

Abiotisk Ikke-biologiske forhold 

Seismik Seismiske undersøgelser er det vigtigste værktøj til kort-

lægning af undergrunden 

Shannon Wiener Matematisk udtryk for diversiteten i samfundet 

DGU Dansk Geologiske Undersøgelse. Alle boringer i DK har et 

unikt DGU ID. 

Residualsediment Typisk tynde sedimentlag oven på moræne dannet ved ero-

sion af underliggende lag. 
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14.2. Bilag 2 - Resultater af Pearson korrelationerne 
Tabel 14-1 Opsummering af resultaterne for de gennemførte analyser for stiksugningsaktivteten og NO-
VANA-data. a/ stiksugningsaktivteten i forhold til dybdegrænsen for ålegræssets hoved og maksimale ud-
bredelse samt lyssvækkelsen i forhold til dybdegrænsen for ålegræssets hoved og maksimale udbredelse, 
b/ stiksugningsaktivteten i forhold til lyssvækkelsen c/ stiksugningsaktivteten i forhold til artsantallet og diver-
siteten udtrykt som Shannon-Wiener. Signifikansværdi=p (signifikant <0,05 (*); stærkt signifikant <0,01), +/- 
positiv eller negativ korrelation, n=datagrundlag og R2= forklaringsgrad. 

a Dybdegrænse for ålegræssets ho-
vedudbredelse 

Dybdegrænse for ålegræssets 
maksimale udbredelse 

Område p  +/- n R2 p  +/- n R2 

Disken 0,7070 + 40 0,0036 0,0224* + 40 0,1298 

Lyssvækkelsen 0,0019* - 40 0,2274 0,1822 - 40 0,0463 

Vedbæk 0,0472* + 19 0,2121 0,0463* - 20 0,1219 

Lyssvækkelsen 0,0787 + 16 0,2045 0,4135 + 15 0,0520 

 

b  Lyssvækelsen 

Område Aktivitet p n R2 

Disken Stiksugning 0,3858 18 0,0473 

Vedbæk Stiksugning 0,5952 8 0,0498 

Skovshoved Stiksugning 0,3724 3 0,6951 

Lappegrund Stiksugning 0,8054 15 0,0048 

 

c Antal arter Shannon Wiener 

Område p +/- n R2 p +/- n R2 

Lappegrund 0,9913 - 6 <0,0000 0,6181  + 6 0,0679 

Disken 0,0158* + 15 0,3718 0,5073  + 15 0,0345 

Skovshoved 0,9067 + 4 0,009 0,1432  + 4 0,7340 

 

 

 

 

 

 


