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1.

IKKE-TEKNISK RESUMÉ
Styrelsen for Vand og Naturforvaltning (SVANA, nu Miljøstyrelsen) har igangsat en
række projekter til belysning af konsekvenser af marin råstofindvinding. I den sammenhæng er et centralt punkt reetablering og rekolonisering af havbunden efter indvinding ved stiksugning. Nærværende projekt tilvejebringer empiriske data fra 6 konkrete områder, hvor der historisk har været indvundet råstoffer primært ved stiksugning.
I alle seks undersøgelsesområder kan der, her 5 til 13 år efter indvindingen er ophørt,
ses tydelige spor af den tidligere indvindingsaktivitet i form af ”unaturligt” forekommende morfologiske og substratmæssige forhold. Nærværende undersøgelse beskriver undersøgelsesområdernes tilstand/status undervejs i reetablerings- og rekoloniseringsprocessen.
Der er ingen forudgående undersøgelse af de 6 områder og således ingen baseline
for vurdering af den fysiske og biologiske udvikling.
Kraftig strøm- og/eller bølgepåvirkning er en forudsætning for at finde store sand- og
grus-ressourcer på havbunden, hvorfor indvindingsområder generelt findes i dynamiske områder.
Reetableringen af de fysiske forhold på havbunden formodes at gå hurtigst i starten,
men vil næppe blive afsluttet inden for ca. 25 år og vil både ved et moderat til højt
genetableringspotentiale forventeligt afsluttes med udjævnede huller og en permanent
dybdeforøgelse. Den lokale sedimenttransport, forårsaget af bølger og strøm, vil med
tiden udjævne de enkelte sugehuller, som er opstået i bunden pga. stiksugning, men
ikke genoprette havbunden til oprindelig dybde. Reetableringspotentialet for de fysiske
forhold på havbunden vurderes at være højt i tre ud af de seks områder, moderat til
højt for et område, Halk Hoved, mens det vurderes moderat for Hesbjerg Grund og
Bjørnsknude Rev.
De steder, der har en høj grad af naturlig sedimentransport, vil i sagens natur også
være steder, hvor de højdynamiske levevilkår begrænser mulighederne for biologisk
mangfoldighed, da vandrende strømribber og sandbanker begrænser muligheden for,
at langsomt koloniserende og stationære arter etablerer sig. De områder eller delområder, som har et højt fysisk reetableringspotentiale, vil derfor helt naturligt opnå deres
fulde biologisk rekoloniseringspotentiale med almindeligt forekommende hurtigt koloniserende arter.
Ud over den lokale dynamiks betydning for sedimenttransporten har den også betydning for udvikling af iltsvind i sugehullerne. I undersøgelsesområdet er der kun registreret lokale og afgrænsede iltsvindshændelser, som strækker sig over mindre områder (ca. 2-25 m2) og har således ikke samme omfang som de iltsvindsarealer, der traditionelt udvikles som følge af næringssaltsbelastningen af danske kystvande.
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Tolkningen af de biologiske data er forbundet med en stor usikkerhed og kan kun bruges til at give en overordnet beskrivelse af områderne status og potentiale. De observerede biologiske forhold i de udpegede påvirkningszoner indenfor hvert undersøgelsesområde i forhold til de omkringliggende referenceområder indikerer, at områderne
er langt i forhold til deres rekoloniseringspotentiale. Den lave artsrigdom og udbredelsen af arter synes helt overordnet begrænset af den dynamik, som er i undersøgelsesområderne.
Det er helt naturligt at der er færre arter i meget dynamiske områder i forhold til et mindre dynamiske områder, som også omfatter langsommere koloniserende arter og derfor ofte har en højere artsdiversitet. Dynamiske områder vil således biologisk set rekoloniseres hurtigere end områder som også omfatter langsomt koloniserende arter.
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2.

PROJEKTBESKRIVELSE
I forbindelse med de diskussioner, der har været i relation til råstofindvinding i danske
farvande, har Styrelsen for Vand og Naturforvaltning (SVANA) igangsat en række projekter til belysning af konsekvenser mm. I den sammenhæng er et centralt punkt indvinding ved stiksugning. Nærværende projekt tilvejebringer empiriske data fra 6 konkrete områder, hvor der historisk har været gennemført stiksugning. Datagrundlaget
omfatter kortlægning med sidescan-sonar og dybdeopmåling, samt visuel verifikation
af de geofysiske og biologiske forhold. Data er herefter behandlet og afrapporteret i
denne rapport.
De seks råstofområder, der er tale om og som er udvalgt og afgrænset af SVANA, er;
Agersø Flak, Halk Hoved, Hesbjerg Grund, Munkerup, Hjelm Nordvest og Bjørnsknude Rev. Disse områder har været aktive indvindingsområder indenfor perioden
1990-2011. Indvindingsområderne er alle karakteriseret ved, at den primære indvindingsmetode brugt er stiksugning samt, at indvinding i disse områder er ophørt for
mindst 5 år siden. Herudover er områderne valgt ud fra så stor indvindingsmængde
som muligt. Områderne er blevet justeret i størrelse og form i forhold til de oprindelige
indvindingsområder, for at afgrænse den del af området, hvor stiksugningen har været
mest intens. De justerede områder defineres derfor herfra som ”undersøgelsesområderne”.
Råstofindvinding af sand påvirker bundsamfundet, dels ved fysisk forstyrrelse af havbunden og dels ved sedimentation af spildmateriale fra indvindingsfartøjer. Der findes
for undersøgelsesområderne ikke oprindeligt baseline data, hverken geofysisk eller biologisk. For at vurdere hvordan havbunden indenfor hver undersøgelsesområde er
påvirket beskrives unaturlige forekomne morfologi, dybdeforhold og substrattyper. For
at vurdere de biologiske forhold beskrives flora og fauna knyttet til bunden indenfor
hvert af undersøgelsesområderne samt i forhold til de arter, som er i lignede miljøer i
nærheden. Sammenligning med det omgivende miljø er baseret på den tilgængelige
litteratur, hvilket er bedste mulighed indenfor projektets rammer. Det er også forsøgt at
udpege mindre påvirkede områder indenfor selve undersøgelsesområderne. Biologien
knyttet hertil er sammenlignet med den biologi, som er knyttet til de områder, som
mere tydeligt bæger præg af tidligere tiders indvinding.
Ved råstofindvinding bliver der anvendt indvindingsfartøjer, der henholdsvis benytter
stik- og slæbesugning. Ved stiksugning laves huller i havbunden, som kan være adskillige meter dybe. Ved slæbesugning laves slæbespor med en bredde på op til ca.
1,5 m og en dybde på 0,3-0,5 m. Slæbesugning påvirker et større areal end stiksugning, som til gengæld har en større dybdepåvirkning og længere reetableringsperiode.
Reetableringen afhænger i høj grad af områdernes strøm og bølgeforhold, som over
tid udjævner bunden. Havbundens dybde vil dog i lang de flest tilfælde være mere eller mindre sænket permanent. Både ved slæbesugning og stiksugning vil der inden for
indvindingsområdet være arealer mellem slæbespor eller stiksugehuller, som ikke påvirkes. Genindvandringen af organismer kan derfor både ske fra arealer uden for og
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inden for indvindingsområde. Ud over indvindingsmetoden afhænger rekoloniseringsperioden både af sedimenttypen samt samfundets artssammensætning (Andersen et
al., 2012). Typisk rekoloniserer børsteorme og krebsdyr inden for 1-2 år, mens dette
for muslinger og pighuder kan tage adskillige år. Hvor hurtigt områderne rekoloniseres
afhænger bl.a. af områdets sedimentdynamik og om områdets substratforhold ændres
lokalt. Høj sedimentdynamik vil helt naturlig begrænse artsdiversiteten til primært hurtigt koloniserende arter, mens ændrede substratforhold vil ændre, og muligvis øge, diversiteten af det samfund, som er knyttet til bunden for en kortere eller længere periode. Indvindingen er ophørt for minimum 5 år siden for alle undersøgelsesområder før
feltarbejdet for denne konsekvensvurdering er startet.
Formålet med nærværende konsekvensvurdering er at redegøre for råstofindvindingens påvirkning i selve undersøgelsesområdet. Dette gøres på baggrund af en akustisk kortlægning samt en visuel dokumentation og beskrivelse af de overordnede biologiske samfund. Indsamlet data vil altså danne grundlag for:






En redegørelse af den påvirkning stiksugning har haft på undersøgelsesområdernes overfladesedimentsammensætning og bathymetri sammenlignet med
de umiddelbare omgivelser
En beskrivelse af undersøgelsesområdernes reetableringsstatus, rekoloniseringsstatus og rekoloniseringspotentiale efter mere end 5 år siden endt indvinding
En vurdering af undersøgelsesområdernes reetableringspotentiale ud fra tilgængelige oplysninger om områdets hydrauliske klima
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3.

UNDERSØGELSESOMRÅDER
På nedenstående Figur 3.1-1 ses den geografiske placering af de seks undersøgelsesområder, mens Figur 3.1-2 giver et overblik over de totale mængder, som er indvundet samt indvindingsmetoden i de seks områder.

Figur 3.1-1 Oversigtskort over undersøgelsesområdet.
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Figur 3.1-2 Overblik over de mængder som totalt er indvundet samt anvendt metode i de 6 områder.
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3.1.

Agersø Flak
Den del af indvindingsområdet Agersø Flak, hvor den største koncentration af stiksugning har fundet sted, er afgrænset af rette linjer mellem nedenstående punkter
(WGS84):
Østlig længde Nordlig bredde
11°08,73'
55°12,41'
11°09,02'
55°12,41'
11°09,02'
55°12,21'
11°08,73'
55°12,21'
Undersøgelsesområdet ligger i habitatområderne ”Centrale Storebælt og Vresen” og
”Skælskør Fjord og havet og kysten mellem Agersø og Glænø” samt fuglebeskyttelsesområdet ”Skælskør Fjord og havet og kysten mellem Agersø og Glænø”. Fuglebeskyttelsesområdet ligger dog kun i det sydøstlige hjørne af området.
Der er foretaget stiksugning i området i perioden 1990-2003, hvor der i alt er indvundet 84.270 m3 materiale. I perioden 1996-2003 er der indvundet 11.790 m3 materiale
via stiksugning, hvoraf den største mængde er indvundet i år 1998 (6.700 m3 materiale). Herudover er der indvundet 72.480 m3 materiale i perioden 1990-1996 via en
ukendt indvindingsmetode i hele indvindingsområdet (Figur 3.1-1).

Figur 3.1-1 Indvundet mængder samt indvindingsmetode for området Agersø Flak.
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3.2.

Halk Hoved
Den del af indvindingsområdet Halk Hoved, hvor den største koncentration af stiksugning har fundet sted, er afgrænset af rette linjer mellem nedenstående punkter
(WGS84):
Østlig længde Nordlig bredde
09°40,49'
55°11,18'
09°40,71'
55°10,94'
09°41,59'
55°11,18'
09°41,33'
55°11,41'
Der er foretaget stiksugning i området i perioden 1990-2007, og der er i alt indvundet
346.855 m3 materiale i denne periode. I perioden 1996-2007 er der indvundet 325.441
m3 materiale via stiksugning, hvoraf den største mængde er indvundet i år 2004
(84.090 m3 materiale). Herudover er der også indvundet 1.100 m3 materiale i år 2002
via grab, samt 20.314 m3 materiale via en ukendt indvindingsmetode i hele indvindingsområdet i perioden 1990-1996 (Figur 3.2-1).

Figur 3.2-1 Indvundet mængder samt indvindingsmetode for området Halk Hoved.
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3.3.

Hesbjerg Grund
Den del af indvindingsområdet Hesbjerg Grund, hvor den største koncentration af stiksugning har fundet sted, er afgrænset af rette linjer mellem nedenstående punkter
(WGS84):
Østlig længde Nordlig bredde
10°18,25'
56°02,49'
10°17,71'
56°02,17'
10°17,46'
56°02,33'
10°17,96'
56°02,62'
Der er foretaget stiksugning i området i perioden 1991-2011. I denne periode er der i
alt indvundet 287.712 m3 materiale. I perioden 1999-2011 er der via stiksugning indvundet 238.579 m3 materiale i hele indvindingsområdet, hvoraf der er indvundet mest i
år 1999 (134.365 m3 materiale). Herudover er der også blevet indvundet 27.305 m3
materiale via slæbesugning i år 1999, samt 21.828 m3 i perioden 1991-1999 via en
ukendt indvindingsmetode i hele indvindingsområdet (Figur 3.3-1).

Figur 3.3-1 Indvundet mængder samt indvindingsmetode for området Hesbjerg Grund.

16 / 130

SVANA - Stiksugningsprojekt 2016

3.4.

Munkerup
Det område af indvindingsområdet Munkerup, hvor den største koncentration af stiksugning har fundet sted, er afgrænset af rette linjer mellem nedenstående punkter(WGS84):
Østlig længde Nordlig bredde
12°23,35'
56°08,21'
12°23,96'
56°07,90'
12°23,36'
56°07,60'
12°22,79'
56°07,62'
Undersøgelsesområdet ligger i habitatområdet Gilleleje Flak og Tragten.
Der er blevet indvundet i området i perioden 1990-2009. I denne periode er der i alt
indvundet 187.600 m3 materiale. I perioden 1996-2009 er der indvundet 132.212 m3
materiale via stiksugning, hvoraf den største mængde er indvundet i 1996 (15.253 m3
materiale). Herudover er der i perioden 1996-2007 også indvundet 4.944 m3 materiale
via slæbesugning, samt 50.444 m3 materiale i perioden 1990-1998 via en ukendt indvindingsmetode i hele indvindingsområdet (Figur 3.4-1).

Figur 3.4-1 Indvundet mængder samt indvindingsmetode for området Munkerup.
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3.5.

Hjelm Nordvest
Den del af indvindingsområdet Hjelm Nordvest, hvor den største koncentration af stiksugning har fundet sted, er afgrænset af rette linjer mellem nedenstående punkter(WGS84):
Østlig længde Nordlig bredde
10°47,29'
56°08,24'
10°47,61'
56°08,24'
10°47,61'
56°08,04'
10°47,29'
56°08,04'
Der er blevet indvundet i hele indvindingsområdet i perioden 1990-2004. I denne periode er der blevet indvundet 430.410 m3 materiale. I perioden 1996-2003 er der blevet
indvundet 329.889 m3 materiale via stiksugning, hvoraf der er blevet indvundet mest i
2002 (90.239 m3 materiale). Herudover er der blevet indvundet 7.647 m3 materiale via
slæbesugning i perioden 2001-2004, samt 92.874 m3 materiale af ukendt indvindingsmetode i perioden 1990-1996 i hele indvindingsområdet (Figur 3.5-1).

Figur 3.5-1 Indvundet mængder samt indvindingsmetode for området Hjelm Nordvest.
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3.6.

Bjørnsknude Rev
Den del af indvindingsområdet Bjørnsknude Rev, hvor den største koncentration af
stiksugning har fundet sted, er afgrænset af rette linjer mellem nedenstående punkter(WGS84):
Østlig længde Nordlig bredde
10°03,19'
55°40,85'
10°03,60'
55°40,66'
10°03,14'
55°40,43'
10°02,72'
55°40,64'
Der er indvundet i indvindingsområdet i perioden 1990-2008, og i denne periode er
der i alt indvundet 295.278 m3 materiale. I perioden 1996-2008 er der indvundet
210.717 m3 materiale via stiksugning, hvoraf den største indvinding har fundet sted i
1999 (114.775 m3 materiale). Herudover er der for hele indvindingsområdet indvundet
49.040 m3 materiale via slæbesugning i perioden 2000-2008, samt 35.521 m3 materiale via ukendt indvindingsmetode i perioden 1990-1996 (Figur 3.6-1).

Figur 3.6-1 Indvundet mængder samt indvindingsmetode for området Bjørnsknude Rev.
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4.

METODE
Datagrundlaget for denne vurdering er dels dybdeopmålinger udført med single beam,
en heldækkende kortlægning med sidescan-sonar og dykninger udført som paravanetransekter.
I Tabel 3.6-1 kan antal sejlede kilometer med single beam ekkolod, sidescan-sonar og
paravanedykning ses for hvert undersøgelsesområde.

Tabel 3.6-1 Antal sejlede kilometer med sidescan-sonar, single beam ekkolod og paravanedykning for hvert
undersøgelsesområde.

Undersøgelsesmetode
Undersøgelsesområde

Sidescan-sonar

Single beam ekkolod

Paravanedykning

(km)

(km)

(km)

Agersø Flak

1,5

13,3

1,6

Halk Hoved

7,1

25,5

4,0

Hesbjerg Grund

4,9

19,2

3,2

Munkerup

9,6

36,7

3,2

Hjelm Nordvest

3,1

14,5

1,7

Bjørnsknude Rev

6,5

27,3

2,6

Feltarbejdet af de seks undersøgelsesområder blev indledt med et geofysisk survey,
hvor der blev lavet dybdeopmålinger og optaget sejllinjedata med sidescan-sonar og
blev efterfulgt af et survey, hvor både substrat og biologi på bunden løbende blev verificeret.
Herunder beskrives de metoder, der er benyttet i forbindelse med nærværende miljøvurdering.
4.1.

Dybdeopmåling
Til dybdeopmåling af de seks undersøgelsesområder blev single beam ekkoloddet
DeepVision P66 anvendt. Ekkoloddet har en dataopløsning på helt ned til 1 cm nøjagtighed og har stor stabilitet i måledata. Den indbyrdes sejllinjeafstand for ekkoloddet
varierede med 10-20 meter. Sejlinjeafstanden afhang af områdets størrelse.
Der blev gennemført indledende test af ekkoloddet inden hvert survey, således at ekkoloddet var kalibreret.





Vertikal datum er angivet i forhold til DVR90
Dybdedata indsamlet ved surveyet er vandstands- og tidevandskorrigeret, og
inkluderer tidspunkt for indsamling. Ved start og slut af survey blev dybdemålingerne kalibreret, som en del af kvalitetssikringen.
Fejldybder er korrigeret. Der fremsendes både et korrigeret og et ukorrigeret
dataset (XYZ data, ASCII-filer). Alle bathymetridata fremsendes til Farvandsvæsenet
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Oplysninger om personale, der har foretaget opmålingen, samt anvendt software, vil blive opgivet.
Alle positioner er optaget og præsenteret i ETRS89/EUREF89.

Single beam data danner grundlag for dybdekort for de seks områder.
4.1.1

Estimeret dybdepåvirkning
Grundet den manglende baseline og slutopmåling, er dybdepåvirkningen af områderne estimeret ved at inddrage de mængder, som er indvundet (ud fra de indberettede mængder) for hvert område. Dette er gjort ved at antage, at den indberettede
mængde for hver af områderne er indvundet jævnt fordelt i hver af undersøgelsesområderne. Yderligere er dybdepåvirkningen også estimeret ved, at de indberettede
mængder, som ligger indenfor de særligt indvindingspåvirkede delområder, fordeles
jævnt på dette mindre areal.
Begge estimater er baseret på, at indvindingen er foregået jævnt indenfor henholdsvis
undersøgelsesområdet og det stærkt indvindingspåvirkede område, hvilket grundet
ressourcens fordeling og indvindingsmetoden ikke er tilfældet. Dette estimat er derfor
alene en indikation på, hvor mange meter der i gennemsnit er indvundet, i undersøgelsesområderne og de stærkt indvindingspåvirkede områder, og omfatter således heller
ikke den reetablering, som er foregået siden indvindingen er afsluttet. Den mængde,
som der fjernes fra området, kan ikke overføres til niveauet for den permanente havbundsænkning, som oftest skabes ved råstofindvinding. Niveauet herfor afhænger i
høj grad af de dynamiske forhold og dybdeforholdene af den omkringliggende bund.

4.2.

Sidescan-sonar
Sidescan-sonaren anvendes til beskrivelse af havbundens ruhed og dermed indirekte
også bundens substratsammensætning. På sidescan-sonar billederne er det således
forskellen i ruhed på havbunden, som gør det muligt at identificere og adskille forskellige substrattyper med hver deres unikke karakteristika såsom sand og grus, strøminducerede ribber eller større objekter som sten, boblerev, vrag m.m.
Eksempler på sidescan-mosaik billeder kan ses i Figur 4.2-1 og Figur 4.2-2.
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Figur 4.2-1 Eksempel på sidescan-mosaik. Substrattype 1b med bølgeribber ses i et område fra det øverste
højre hjørne ned til midten af siden. I den nedre højre del af mosaikken ses et mere stenet område, substrattype 2. I den venstre side af mosaikken og nederst i højre side ses spredte ålegræsbede med en mellemliggende substrattype 1b eller 2 bund. Sidescan-mosaik fra Halk Hoved.

Figur 4.2-2 Typisk eksempel på en sidescan-mosaik med tydelige sugehuller og spredte skyllebanker. Eksemplet er fra Halk Hoved.

Undersøgelsesområderne blev undersøgt ved en 100 % dækkende kortlægning med
sidescan-sonar med en indbyrdes sejlinjeafstand varierende mellem 60-80 meter.
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4.3.

Visuel verifikation
De visuelle verifikationer blev gennemført over 6 dage i oktober til december 2016 af
to erhvervsdykkere med marinbiologisk ekspertise. Verifikationerne blev udført ved
paravanedykning. Ved alle dykninger blev der benyttet tovejskommunikation imellem
dykkeren og overflademandskabet, samt hjelmmonteret video. Ved paravanedykningerne blev dykkeren trukket efter en dykkerbåd med en hastighed af 2 – 4 km/t. Dykkeren afstemte sin højde over havbunden, så der blev opnået det bedst mulige overblik ved de aktuelle betingelser.
De observerede data blev afrapporteret løbende af dykkeren og registreret af overflademandskabet ved inddatering på bærbar PC. Til formålet blev programmet ”Paravane 02” benyttet, som kobler observationerne sammen med dykkerens aktuelle position, som positionsbestemmes med GPS.
Ved den aktuelle undersøgelse blev følgende parametre registreret:
 Vanddybde. Vanddybden registreres af dykkeren ved aflæsning af kalibreret dybdemåler, der holdes ned til bunden. Præcision +/- 10 cm.
 Substrattype. Substrattyperne 1a, 1b, 1c, 2, 3 eller 4 bedømmes af dykkeren
 Bundtype. Havbundens overordnede fremtræden beskrives subjektivt.
 Dækningsprocent af grus og småsten. I størrelsesintervallet fra ca. 0,2 – 10 cm.
Substratets dækningsgrad bedømmes som en procentdel af den samlede bund.
 Dækningsprocent af sten > 10 cm. Sten der er større end ca. 10 cm udgør størstedelen af stenrevsforekomster i danske farvande. Samtidig er sten, der er større
end ca. 10 cm i diameter, som oftest egnede som fasthæftningssubstrat for flerårige makroalger. Stenenes dækningsgrad bedømmes som en procentdel af den
samlede bund.
 Dækningsprocent af flora. Overordnet dækningsgrad af fasthæftede alger og
planter (i %).
 Dækningsprocent af fauna. Overordnet dækningsgrad af bundlevende epifauna
(i %).
 Dækningsprocent af muslinger. Forekomst af muslinger bedømmes som den
dækningsgrad, (i %) de dækker af den samlede bund.
 Beskrivelse af fauna. Øvrige dyr (eksempelvis sandormehobe efter sandorme,
sandmuslinger, hjertemuslinger, strandkrabber og observerede fiskearter) beskrives til nærmest mulige taksonomiske niveau.
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 Beskrivelse af flora. Fasthæftede alger og blomsterplanter beskrives til nærmeste
taksonomiske niveau.
 Andet. Relevante kommentarer om iltsvind, strøm, temperatur, sigt i vandet mm.
Under dykningen blev de enkelte parametre løbende bedømt og gentaget med passende intervaller. Ved nærværende undersøgelse blev der gennemført fire paravane
transekter for hvert undersøgelsesområde.
4.3.1

Iltsvind
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
fx dybe og afgrænsede områder, vil der over tid opstå iltsvind. Udbredelsen af iltsvind
har i danske farvande været stigende igennem de seneste 40 år. Dette begrundes 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 til førelsen af ilt ved bunden, som først og fremmest styres af vejrforhold.
Iltindholdet i bundvandet er af afgørende betydning bunddyr og bundfisk. Ved moderat
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 iltsvindene
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 råstofindvinding sænkes havbunden lokalt og efterlader bunden med mere eller
mindre afgrænsede huller og/eller render. Disse huller kan virke som sedimentfælder
for organisk materiale, hvilket sammen med en reduktion i til førelsen af ilt øger risikoen for udvikling af iltsvind.
I denne rapport anvendes hvide belægninger af svovlbakterier på havbunden, også
kaldet liglagen, til at angive områder, som er påvirkede af iltsvind. I undersøgelsesområdet er der kun registreret lokale og afgrænsede iltsvindshændelser, som strækker
sig over mindre områder (ca. 2-25 m2) og har således ikke samme omfang som de iltsvindsarealer, der traditionelt udvikles som følge af næringssaltsbelastningen af danske kystvande. Observationerne er et øjebliksbillede, og det er derfor ikke muligt at
udtale sig om hvor længe, der har været iltsvind ved de enkelte observationer, ligesom
det heller ikke er muligt at udelukke, at en enkelt stormhændelse i området vil tilføre
tilstrækkeligt ilt ned til bunden til, at de iltfrie forhold forsvinder. For alle undersøgelsesområderne er det kun en mindre del af bundet, som er verificeret visuelt (1,6-4 km
transekt, med en sigt på 2-5 m i bredden).
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4.4.

Substrattyper
Ved tolkning af sidescan-mosaikken og verifikationsdata kan områder med forskellige
substrattyper i undersøgelsesområdet kortlægges. Opdelingen af substrattyper er baseret på følgende klassifikation:

4.5.



Type 1 - Sand: områder bestående af siltet sand til fast sandbund med varierende bundformer (ofte dynamisk). Underopdeles i 1A (siltedede bløde
bunde), 1B (faste sandbunde) og 1C (lerede sandbunde).



Type 2 - Sand, grus, småsten og enkelte større sten: områder domineret af
sand men med varierende mængder af grus og småsten samt enkelte spredte
store sten (<1-10 %). Denne substrattype består af en blanding af sand og
grus med en kornstørrelse på ca. 2 – 20 mm og småsten med en størrelse på
ca. 2 – 10 cm. Substrattypen indeholder også enkelte større sten fra ca. 10
cm og større, der dækker op til maksimalt 10 % af havbunden



Type 3 - Sand, grus og småsten samt stenbestrøning med større sten dækkende 10-25 %: områder bestående af blandede substratformer med sand,
grus og småsten som dominerende element. Her findes også en variabel
mængde spredte større sten (stenbestrøning) med en samlet dækningsgrad
på op til 25 % af den samlede bund.



Type 4 – Stenede områder, hvor større sten dækker fra 25 % og opefter: herunder egentlige stenrev. Øvrige substrater kan være sand, grus og småsten

Naturtyper
Naturtyperne indenfor et område vurderes og afgrænses på baggrund af den struktur
og funktion bunden har, samt karakteristiske arter og deres forekomst. Hvis de biologiske elementer således er ens på eks. substrattype 2 og 3, vil disse blive slået sammen til en naturtype i det fremstillede naturtypekort. Samtidigt kan f.eks. substrattype
1 godt opdeles i to naturtyper, hvis der er biologisk belæg for det, f.eks. under og over
den kritiske dybde i forhold til lys for makroalger.

4.6.

Vurdering af områdernes påvirkningsgrad
Til at vurdere undersøgelsesområderne påvirkningsgrad, her minimum 5 år efter indvindingen er ophørt, tages der udgangspunkt i en beskrivelse af unaturlige morfologiske og geologiske karakteristika som bl.a. skyllebanker og huller i havbunden.
Disse mønstre vil over tid udviskes af de naturlige sandtransportprocesser, som er i
områderne, betinget af bølge- og strømforhold samt af vanddybden. Hvordan områderne så ud inden indvindingen påbegyndte vides ikke. De geofysiske og biologiske
forhold, som beskrives i denne rapport er, efter en reetablerings/rekoloniseringsperiode på minimum 5 år.
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Følgende faktorer medfører usikkerheder i forbindelse med vurderingen af områdernes status (reetablering- og rekolonisering) og potentiale (reetablering- og rekolonisering)





Manglende baseline (geofysiske og biologiske forhold)
Manglende slutundersøgelse efter endt indvinding for minimum 5 år siden
(geofysiske og biologiske forhold)
Manglende referenceområde (ikke indvundet) indenfor det undersøgte område (geofysiske og biologiske forhold)
Egentlige målinger af strømforholdene på bunden i områderne, hvorved de
egentlige sandtransportprocesser kan estimeres

En kort beskrivelse af den anvendte tilgang til at vurdere områdernes status (reetablering- og rekolonisering) og potentiale (reetablering- og rekolonisering) beskrives i det
følgende.
4.6.1

Reetableringsstatus
I forbindelse med reetableringsstatus beskrives de geofysiske forhold indenfor hvert
område med udgangspunkt i sidescan-mosaikken og dybdemålingerne indsamlet ved
nærværende undersøgelse.
Der er lagt vægt på at beskrive ikke-naturligt forekommende karaktertræk i bundens
dybde og substratsammensætning.

4.6.2

Rekoloniseringsstatus
Flora og fauna på bunden har igennem den periode, hvor der har forgået indvinding,
været påvirket af tab af substrat/habitat, stigning i koncentration af suspenderet stof
og sedimentaflejringer. Efter endt indvinding vil rekolonisering af fauna på havbunden
ske ved indvandring af voksne mobile arter samt indstrømning og etablering af larver,
mens floraen typisk spredes ind i området ved fragmentering eller ved spore. Både
ved slæbesugning og stiksugning vil der indenfor indvindingsområdet være arealer
mellem slæbespor eller stiksugningshuller, som ikke er påvirkede. Genindvandringen
af organismer kan derfor både ske fra arealer udenfor og indenfor indvindingsområdet.
De indvandrende arter forventes over tid at svare til de arter, som forekommer i lignende samfund i nærområdet. De arter, som indfinder sig, vil ikke nødvendigvis være
de samme arter, som var der før indvindingen påbegyndte. I tilfælde, hvor indvindingen har blotlagt stenede områder eller skabt skyllebanker, vil substrat/habitat være
ændret, og fauna og flora knyttet til det nye substrat vil indfinde sig over tid.
Indvandringen vil i princippet påbegynde umiddelbart efter sandindvindingen er ophørt, først med hurtigt koloniserende arter med en relativ kort livscyklus efterfulgt af arter med en længere levetid og som følge heraf længere genetableringstid.
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En egentlig rekoloniseringsstatus af områderne er baseret på en vurdering af, hvilke
arter som observeres indenfor hvert undersøgelsesområde. Indenfor hvert område er
der udpeget et område på baggrund af de geofysiske forhold, som er meget påvirket
af tidligere tiders indvindingsaktivitet. Den resterende del af undersøgelsesområdet
forudsættes kun at være mindre påvirket af tidligere tiders indvinding. Biologien knyttet
til de to påvirkningszoner er herefter sammenlignet indenfor hvert område.
Herefter er biologen indenfor hver undersøgelsesområde sammenlignet med den biologi, som er beskrevet i de umiddelbare omgivelser på lignede substrat- og dybdeforhold. Til denne sammenligning er litteraturen i Tabel 4.6-1 anvendt. Denne sammenligning indikerer alene om undersøgelsesområderne på arts og diversitet-niveau er
stort anderledes end deres omgivelser. Den anvendte litteratur er bedste indikator for
dette, indenfor projektets rammer.
Tabel 4.6-1 Litteratur anvendt til at vurdere områdernes status.
Område
Agersø Flak

Halk Hoved

Hesbjerg
Grund
Munkerup

Hjelm
Nordvest
Bjørnsknude
Rev

4.6.3

Omø Syd Kystnær Havmøllepark (Orbicon, 2015)
Natura 2000 basisanalyse
2016-2021, Lillebælt
(Miljøministeriet,
Naturstyrelsen, 2013a)
Marin råstofkortlægning i de
indre danske farvande 2015
(Naturstyrelsen, 2016)
Natura 2000 basisanalyse
2016-2021, Gilleleje Flak og
Tragten (Miljøministeriet,
Naturstyrelsen, 2013b)
Statusrapport + miljøvurdering for 506-TA Nord for Tvillingerne (Orbicon, 2016b)
Miljøvurdering, Råstofindvinding i to delområder nord for
Fyns Hoved (Orbicon,
2016a)

Marin råstofkortlægning i de
indre danske farvande 2015
(Naturstyrelsen, 2016)
Marin habitatnaturtypekortlægning i kystnære områder
2012 (Naturstyrelsen, 2013)

Gilleleje Falk og Tangen
(Naturstyrelsen, 2013)

Marin råstofkortlægning i de
indre danske farvande 2015
(Naturstyrelsen, 2016)
Marin råstofkortlægning i de
indre danske farvande 2015
(Naturstyrelsen, 2016)

Biologisk screening
af hjelm Flak Nord
(Orbicon, 2007)

Reetableringspotentiale
Her omtales de fysiske/strømningsmæssige forhold omkring genetableringen af den
oprindelige havbund. Ved stiksugning suges med pumperør i samme punkt indtil, der
opstår et kegleformet stiksugningshul, hvor skråningen umiddelbart efter sugningen
har en hældning lig materialets friktionsvinkel (skræntvinklen), som for de aktuelle
sand- og grus-materialer er ca. 30 – 35 grader.
De steder, der har en høj grad af sedimentransport, og dermed en forventelig hurtig
fysisk genopretning, vil i sagens natur også være steder, hvor der er begrænset mulighed for biologisk aktivitet på grund af vandrende strømribber og sandbanker. Der vil
således være en vis forskel på henholdsvis fysisk reetableringspotentiale og biologisk
rekoloniseringspotentiale.
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Sedimenttransport forårsaget af strøm sættes almindeligvis i relation til den forskydningsspænding, det strømmende vand påvirker bunden med, men fra en forsimplet
betragtning vides, at sand begynder at bevæge sig, når strømhastigheden overskrider
en hastighed på 0,2 -0,3 m/s, hvilket (formentlig tilfældigvis) er tæt på den minimumshastighed i amplituden af tidevandsstrømmen, som opleves i danske farvande. Både
ensrettet strøm og oscillerende tidevandsstrøm kan i sig selv opbygge vandrende
sandbanker af betydelig højde (måske 10 – 20 % af vanddybden), men hvis der samtidigt er påvirkning fra bølger, ses dette normalt ikke. Alt i alt må det forventes, at tidevandsstrømmen de fleste steder i danske farvande er tilstrækkelig til at igangsætte en
reetablering af lokaliteter, hvor der har været foretaget stiksugning.
Sedimentransport forårsaget af bølger har meget anderledes karakter af flere grunde.
For det første er den sporadisk i tid, idet bølgerne er genereret af vinden, og dermed
kun er virksom, når kraftig vind forekommer. Dernæst er der stor variation i hvor stor
en del af bølgepåvirkningen, der når ned til bunden. Bølger karakteriseres ud fra
1. højden, den lodrette afstand fra dal til top
2. perioden, den tid der går mellem at to bølgetoppe passerer et fast punkt
3. længden, afstanden mellem to bølgetoppe, beregnes fra bølgeperioden
4. retningen, bølgerne forpanter sig i vindretningen
Amplituden i de oscillerende bølgebevægelse ved overflade reduceres med afstanden
fra vandoverfladen, som det ses af Figur 4.6-1 og Figur 4.6-2 (Nielsen og Nielsen,
1978).

Figur 4.6-1 Dybvands- og grundtvandsbølger (Nielsen og Nielsen, 1978).
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Figur 4.6-2 Partikelbanens og partikel-hastighedens afklingning med dybden under overfladen. Bemærk at afklingningen afhænger af afstanden i forhold til bølgelængden
(Nielsen og Nielsen, 1978).

Fordi de lodrette hastighedsforskelle for partikelhastighederne fra bølgerne er store
tæt ved bunden viser erfaringen, at allerede ved en amplitude for partikelhastigheden
ved bunden på ca. 0,1 m/s sættes sedimenterne i bevægelse. En egentlig trans-port
kræver dog, at der desuden er en vis nettostrøm til stede.
De to ovenstående forsimplede principper for henholdsvis strøm og bølger har været
udgangspunkt for vurderingen af, hvornår sedimenttransporten starter på de 6 lokaliteter i herværende undersøgelse.
Den lokale sedimenttransport, forårsaget af bølger og strøm, vil med tidens løb udjævne stiksugningshullerne. Strøm og bølgepåvirkning har, som nævnt, hver for sig en
transportevne. Den største transport og udjævning vil ske, når bølger og strøm virker
samtidigt. Ved begrebet reetableringspotentiale i fysisk forstand forstås størrelsesorden af det tidsrum, der skønnes at forløbe indtil, der er opnået nogenlunde samme fysiske tilstand, som eksisterede før sugningen blev påbegyndt. Sugningen blev dog afsluttet for mellem 5 til 13 år siden, og da reetableringen må formodes at gå hurtigst i
starten af reetableringen, er der svært at bedømme, hvornår reetableringen fysisk set
er afsluttet. Den er næppe afsluttet inden for et kvart århundrede.
Det sand og grus, der har været indvundet på de 6 lokaliteter, har sin oprindelse fra
tidlige tiders nedbrydning af moræneaflejring i kystzonen. Da forudsætningen for at
finde sand og grus på havbunden er, at der på lokaliteten er forholdsvis kraftig strømog/eller bølgepåvirkning af havbunden, er det selvsagt også her, at indvindingen af
sand og grus er foregået. Derfor må der forventes et langt bedre genetableringspotentiale på disse lokaliteter end på havbunden i almindelighed.
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Strømmen på lokaliteterne kan splittes op i en tidevandsstrøm, som er en oscillerende
strøm med en periode på 12,42 timer (et halvt ”månedøgn”) samt en ofte stærkt varierende netto-strøm, som skyldes vindskabte vandstandsforskelle i de omkringliggende
havområder. Tidevandstrømmen vil altid være til stede, og på de aktuelle lokaliteter
skønnes amplituden at ligge mellem ca. 0,2 -1,0 m/s, hvilket betyder at den kritiske
hastighed for sedimenttransport overskrides i mindst et par timer i hver tidevandsperiode. Nettostrømmen vil opnå hastigheder mellem 0 og 1,5 – 2 m/s, kraftigst i vinterhalvåret under storm.
Bølgerne (bølgehøjde og -periode) på overfladen på lokaliteterne afhænger af vindens
styrke og retning samt af det frie stræk. Bølgernes partikelbevægelse (amplitude og
hastighed) ved havbunden afhænger derudover også af vanddybden. På grund af
sidstnævnte effekt vil bølgerne på de fleste af lokaliteterne kun have betydning kortvarigt ved høje vindhastigheder. I denne vurdering er benyttet en vindhastighed på 18
m/s (hård kuling) til vurderingen af bølgepåvirkningen på havbunden, fordi denne
værdi for de fleste vindretninger overskrides mindst en gang om året.
De danske farvande forbinder Nordsøen, som har en høj konstant saltholdighed (ca.
33 ‰), med Østersøen med en lav saltholdighed (ca. 5 – 10 ‰ i overfladen). Forskellen i densitet (vægtfylde) er ca. 2 %. Saltholdigheden er således stærkt varierende i de
danske farvande, hvilket er årsag til, at der i stiksugehullerne kan opstå en relativ stabil lagdeling med lommer af tungt saltholdigt vand i bunden af hullerne. Da lagdelingen
hæmmer den vertikale vandudskiftning og ilttransport, ses der somme tider iltsvind
ved bunden af sugehullerne. Dette har en helt lokal biologisk effekt, men har ingen direkte betydning for den fysiske genetablering. Omvendt er tilstedeværelsen af iltsvindet dog en indikation på, at den fysiske strømpåvirkning er mindre kraftig.
På baggrund af ovenstående vurderes hver af undersøgelsesområderne reetableringspotentiale ud fra områdernes strøm og bølgeforhold (hydrauliske klima). Undersøgelsesområderne ved nærværende undersøgelser blev vurderet moderat, moderat
til højt eller højt.






Moderat reetableringspotentiale betyder, at bundmaterialet kun bringes i bevægelse af strøm og bølger få gange årligt (1 – 5 gange årligt) under helt ekstreme vejrforhold.
Moderat til højt reetableringspotentiale svarer til at bundmaterialet kun sjældnere (10 – 30 gange årligt) bringes i bevægelse for eksempel ved kraftig blæst
eller kuling.
Højt reetableringspotentiale betyder at bundmaterialet bringes tydeligt i bevægelse ofte (dagligt) af for eksempel tidevandsstrøm.

Det skal bemærkes, at det ligger i sagens natur, at de sandmaterialer, der i sin tid har
været attraktive at indvinde netop befinder sig, hvor der sker en tydelig hydraulisk på-
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virkning af bunden. Det er derfor usandsynligt, at man ville have haft succes med indvinding på lokaliteter med ringe hydraulisk påvirkning svarende til ringe reetableringspotentiale.
4.6.4

Rekoloniseringspotentiale
Med udgangspunkt i reetableringspotentialet og områdets rekoloniseringsstatus beskrevet i de foregående afsnit vurderes de enkelte områders rekoloniseringspotentiale. Som udgangspunkt vil de steder, der har en høj grad af sedimentransport, og dermed en forventelig hurtig fysisk reetablering, i sagens natur også være steder, hvor
der er begrænset mulighed for biologisk aktivitet på grund af vandrende strømribber
og sandbanker.
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5.

RESULTATER
Undersøgelsesområderne blev undersøgt ved en kombination af paravanedykning,
sidescan-sonar og single beam ekkolod. Der blev i alt dykket 16,6 km paravane, sejlet
ca. 136,5 km med single beam ekkolod samt sejlet ca. 32,7 km med sidescan-sonar.
I nedenstående afsnit beskrives områdernes geofysiske og biologiske forhold med udgangspunkt i de indsamlede data ved nærværende undersøgelse. Efterfølgende vurderes områdernes status og potentiale både geofysisk og biologisk for hver af undersøgelsesområderne; Agersø Flak, Halk Hoved, Hesbjerg Grund, Munkerup, Hjelm
Nordvest og Bjørnsknude Rev.
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5.1.

Agersø Flak
De geofysiske undersøgelser samt den visuelle verifikation og biologiske undersøgelser fandt sted den d. 10. november for Agersø Flak. Der blev i alt dykket 1,6 km paravane, sejlet ca. 13,3 km med single beam ekkolod samt ca. 1,5 km med sidescan-sonar (Se bilag 1 – HTML-strukturen for; logbog, kort, MapInfo og sidescan-sonar filer
samt videotransekter for området).

5.1.1

Bathymetri
Dybden i undersøgelsesområdet Agersø Flak varierer fra 5 til 22 m. De mindste dybder forekommer i den nordøstlige del af området ca. 1,5 km fra Agersø, og bliver dybere imod sydvest i et rendesystem for igen at blive lidt lavere igen længst imod sydvest. De største dybder findes meget lokalt i den sydøstlige og nordvestlige del af området samt i rendesystemet i den sydvestlige del af området. Generelt er dybden meget varierende og fremstår i flere delområder med tydelige huller, hvor dybden stiger
2-5 m over en afstand på 10-20 m, samt to lavvandede rygge i og langs med rendesystemet. Nedenstående dybdemodel for undersøgelsesområdet er udarbejdet på baggrund af tilvejebragte single beam data (Figur 5.1-1).

5.1.1.1. Estimeret dybdepåvirkning
Den estimerede dybdepåvirkning af undersøgelsesområdet og de særligt indvindingspåvirkede delområder er henholdsvis 0,74 m og 0,82 m (for metode se afsnit 4.1.1).
Begge estimater er baseret på, at indvindingen er foregået jævnt indenfor henholdsvis
undersøgelsesområdet og det særligt indvindingspåvirkede område, hvilket grundet
ressourcens fordeling og indvindingsmetoden ikke er tilfældet. Dette estimat er derfor
alene en indikation på, hvor mange meter der i gennemsnit er indvundet, i undersøgelsesområderne og de stærkt indvindingspåvirkede områder (se afsnit 4.1.1).
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Figur 5.1-1 Dybdekort for Agersø med 0,5 meters konturer linjer.

5.1.2

Sidescan-mosaik og substrattypekort
Agersø Flak kan på baggrund af sidescan-mosaikken (Figur 5.1-2) og de visuelle verifikationer inddeles i tre substrattyper: type 1b, 2 og 3. Området er stærkt domineret af
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sandbund (substrattype 1b), og lokalt stenede områder (substrattype 2 og 3) (Figur
5.1-3). Der er udpeget et område, som ifølge kortlægningen med sidescan-sonar og
dybdedata er tydeligt indvindingspåvirket af stiksugning, hvor der også er observeret
spredte lokale skyllebanker (Figur 5.1-3). Derudover er der observeret NØ-SV strygende storskala strømribber igennem kanalen på tværs af undersøgelsesområdet og
småskala bølgeribber sammenfaldende med substrattype 1b.
Substrattype 1b består af sand med strøm- og bølgeribber, og det er den primære og
mest dominerende bundtype i undersøgelsesområdet for Agersø Flak, som dog bliver
mindre dominerende mod den sydvestlige del af området (Figur 5.1-3). Bundtypen udgør arealmæssigt 85 % af undersøgelsesområdet og forekommer på dybder fra 5,3 til
20,0 m (Tabel 5.1-1).
Substrattype 2 består af sand med op til 10% større til mindre sten, og det er den anden mest udbredte substrattype i undersøgelsesområdet. Bundtypen udgør arealmæssigt 13% af undersøgelsesområdet. Bundtypen er mest udbredt i den sydlige og
vestlige del af undersøgelsesområdet på dybder fra 5,5 til 20,7 m (Tabel 5.1-1).
Substrattype 3 består af op til 25% store-mellemstore sten i en matrix af sand, og substrattypen udgør kun 2% af bunden i undersøgelsesområdet (Tabel 5.1-1). Bundtypen
er primært observeret i spredte lokale klynger i den sydlige og vestlige del af undersøgelsesområdet, sammenfaldende med relativt lavere vanddybder og altid i forbindelse
med substrattype 2.
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Figur 5.1-2 Sidescan-mosaik for området Agersø Flak med angivelse af dykkede paravanetransekter og verifikationspunkter.
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Figur 5.1-3 Substrattypekort for Agersø Flak, med angivelse af undersøgelsesområdets afgrænsning, et indvindingspåvirket område og paravanetransekterne.
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Tabel 5.1-1 Antal verifikationer, verificeret dybde, dybde ud fra dybdemodellen, areal samt den procentvise
fordeling på substrattype 1b, 2 og 3. Ydermere er samme parameter angivet for den del af området, som er
tydeligt indvindingspåvirket.

Substrattype

Dybde (m)

km2

%

5,3-20,0

5,3-21,0

0,097

85

5,5-20,7

11,5-20,5

0,015

13

2

11,2-12,0

12,0-19,0

0,002

2

45

5,3-20,7

5,3-21

0,114

100

-

10,5-21,0

0,041

36

Verifikationer

Verificeret dybde (m)

1b

26

2

17

3
Total

-

Indvindingspåvirket område

5.1.3

Biologiske forhold i relation til substrattyper
De 4 paravanetransekter for dette undersøgelsesområde var ca. 1,6 km langt, og der
blev i alt foretaget 45 registreringer.
Dækningsgraden af makroalger på egnet substrat var til tider relativ høj og bestod af
røde buske (bl.a. blodrød ribbeblad), sukkertang og savtang. Røde buske og sukkertang var de mest udbredte makroalger.
Overordnet set var undersøgelsesområdet domineret af faunaarter, som normalt knytter sig til den sandede havbund. Af fauna var de hyppigst rapporterede arter; skrubber, rødspætter og søstjerner. Andre hyppigt observerede arter var kutlinger, dyriske
svampe og strandkrabber, mens arter som torsk, tangsnarrer og panserulke kun sjældent blev observeret. Der ud over blev der observeret ekskrementhobe efter sandorm.
Flora og fauna knyttet til substrattype 1b:
Substrattype 1b dækker 85 % af undersøgelsesområdet, og er dermed den mest udbredte substrattype i undersøgelsesområdet. Der blev foretaget 26 verifikationer på
substrattype 1b. På den faste grove sandbund blev der til tider observeret en del skaller (Figur 5.1-4).
Artsdiversiteten af flora var begrænset og bestod af makroalger som røde buske, sukkertang og savtang med en dækningsgrad på 0-3%. De røde buske og sukkertang
blev registreret på henholdsvis 35 % og 11,5 % af paravaneregistreringerne på substrattype 1b. De mest almindelig epifauna arter, som blev verificeret ved paravaneregistreringerne, var blåmuslinger og søstjerner. Herudover blev der også registreret krabber, kutlinger, skrubber og rødspætter samt ekskrementhobe efter sandorm.
Dækningsgraden af epifauna og fisk varierede mellem <1-2 %. Herudover blev der til
tider også registreret en høj dækningsgrad af blåmuslinger med op til 20 % dækning.
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Figur 5.1-4 Type 1b bund med bølgeribber og spredte forekomster af blåmuslinger.

Flora og fauna knyttet til substrattype 2:
Substrattype 2 dækker 13 % af undersøgelsesområdet. Substrattype 2 bliver generelt
beskrevet som en bund, der hovedsageligt består af sand, grus, småsten og enkelte
større sten op til maksimalt 10 % dækning (Figur 5.1-5). Der blev foretaget 17 verifikationer på denne substrattype. Her blev dækningsgraden af fauna vurderet til at være
<1-20 %, mens den substratspecifikke dækningsgrad for flora var 0-50 %.
Faunaen, som knytter sig til denne substrattype, var relativt artsfattig og bestod af;
kutlinger, søstjerner, krabber, dyriske svampe, tangsnarrer, torsk og panserulke. Der
ud over blev der observeret ekskrementhobe efter sandorm. Dækningsgraden af
epifauna og fisk varierede mellem <1-3 %. Ligesom for substrattype 1b var der også
for denne substrattype til tider registreret høje dækningsgrader af blåmuslinger med
op mod 20 % dækning.
De makroalgearter, der blev observeret på substrattype 2 var røde buske (herunder
blodrød ribbeblad), sukkertang og savtang.
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Figur 5.1-5 Type 2 bund, skyllebanke med type 1b bund omkring denne.

Flora og fauna knyttet til substrattype 3:
Substrattype 3 dækker 2 % af undersøgelsesområdet. Der blev foretaget 2 verifikationer på substrattype 3, hvoraf dækningsgraden på flora var 20-50% og dækningsgraden for fauna var 1-2 %.
Kendetegnet for naturtype 3 var en høj dækningsgrad af makroalger. Der blev for
denne substrattype registreret følgende makroalgearter; sukkertang og røde buske
(herunder blodrød ribbeblad).
Af epifauna blev der registreret søstjerner. Derudover blev der observeret fisk som
kutlinger og rødspætter (samlet dækningsgrad af fauna var 1-2%). Ligesom for substrattype 1b og 2 var der også for substrattype 3 registreret blåmuslinger, dog kun
med en dækningsgrad på <1-2 %.
5.1.4

Naturtyper
Under den videre behandling af de indsamlede paravanedata er der for hvert transekt
foretaget en registrering af de observerede arter som tilstede/ikke tilsted i tilknytning til
hver substrattype. Før denne sammenligning er registreringerne tilpasset til, hvor
mange observationer på den pågældende substrattype data bygger på således, at
”100” svarer til, at arten er tilstede på samtlige observationer for substrattypen, se Figur 5.1-6.
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Figur 5.1-6 Registrerede arters tilstedeværelse/ ikke tilstedeværelse på substrattyperne 1a og 1b. 100 %
svarer til at arten var tilstede på samtlige paravaneobservationer.

De biologiske observationer på substrattype 1b, 2 og 3 vurderes, ud fra Figur 5.1-6, at
vise, at epi-faunaen, fisk og floraen var forskellige på disse substrattyper, hvorfor den
mest retvisende naturtypeinddeling vil opnås ved at holde substrattyperne adskilt i
hver sin naurtype.
På baggrund af den gennemførte kortlægning med sidescan-sonar og efterfølgende
visuelle verifikationer og substrattypeinddelinger af undersøgelsesområdet, er der udarbejdet et naturtypekort for området (Figur 5.1-7).
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Figur 5.1-7 Naturtypekort for undersøgelsesområdet Agersø Flak med angivelse af naturtyper. Afgrænsning
af undersøgelsesområdet er angivet med en rød ramme.
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5.1.5

Status
I det følgende beskrives områdets reetableringsstatus og rekoloniseringsstatus her 13
år siden indvindingen er ophørt.

5.1.5.1. Reetablering
Områdets reetableringsstatus bliver vurderet på baggrund af de geofysiske data, substrattypetolkning, indberetninger og de visuelle verifikationer af iltsvind for undersøgelsesområdet Agersø Flak.
Indvindingen har haft en markant påvirkning på havbundens naturligt forekomne morfologi, hovedsageligt i områderne som på Figur 5.1-8 er markerede som særligt indvindingspåvirkede.
De indberettede data har mange punkter, hvor indvindingsmetoden er ukendt. Ved at
se på havbundens morfologi og dybdeforhold må det antages, at en stor del af disse
med stor sandsynlighed er foregået ved stiksugning. Der er ikke registreret blød bund
(substrattype 1a) i stiksugningshullerne. Dette kan skyldes, at genopfyldningen grundet de kraftige strømforhold (afsnit 5.1.6.1) forgår med sandet sediment eller at der
har ikke har været finere sediment i bunden af hullerne efter endt indvinding. Der blev
registreret 3 mindre områder med iltsvind under de 1,6 km paravanedykning i området
(afsnit 4.3.1).
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Figur 5.1-8 Indberettede laster samt metode, områder hvor der er observeret lokalt iltsvind, særligt indvindingspåvirket områder og substrattyper for undersøgelsesområdet Agersø Flak.

5.1.5.2. Rekolonisering
På baggrund af de oplyste indvindinger er det vanskeligt at udpege et egentligt referenceområde indenfor det undersøgte område. I det følgende vil biologien indenfor et
afgrænset område, som vurderes at være meget påvirket af tidligere tiders indvinding,
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sammenlignes med biologien i den resterende del af det undersøgte område, som
vurderes at være mindre påvirket af tidligere tiders indvinding.
Herefter bliver hele undersøgelsesområdets rekoloniseringsstatus vurderet i forhold til
de arter, som er registreret i nærliggende områder; Omø syd (Orbicon, 2015) og
Agersø Sund Syd (Naturstyrelsen, 2016). Denne sammenligning er indenfor projektets
rammer hvad der er muligt og anvendes kun til at få et helt overordnet niveau for hvilken artsrigdom og diversitet som kan forventes indenfor undersøgelsesområdet.
Sammenligning indenfor undersøgelsesområdet
Flora og fauna inden for undersøgelsesområdet er i det følgende opdelt i arter indenfor den del af undersøgelsesområdet, som tydeligt er indvindingspåvirket og den resterende del af området, som er mindre påvirket af indvinding. Sammenligningen er
kun gjort for flora- og faunaarter tilknyttet substrattype 1b, da 11 ud af 12 registreringer
indenfor det tydeligt indvindingspåvirkede område er på denne substrattype. Der er på
Agersø Flak fortaget 14 registreringer på substrattype 1b på en mindre indvindingspåvirket bund.
Både indenfor og udenfor det meget indvindingspåvirkede område blev der registeret
ekskrementhobe efter sandorme, søstjerner, fladfisk, muslinger, kutlinger og krabber
med en lav dækningsgrad (<1-2 %). På enkelte registreringer i den nordøstlige del af
undersøgelsesområdet, i et mindre indvindingspåvirket område, blev der registeret en
relativ høj dækningsgrad af muslinger (15-20 %) på ca. 6 meters vand. Af flora blev
der registeret sukkertang og røde buske både i det meget indvindingspåvirkede område og den mindre indvindingspåvirkede del af området, begge med en dækningsgrad på 0- 3 %. Savtang blev kun observeret på én registrering i den mindre indvindingspåvirkede del af undersøgelsesområdet på 6 meters dybde. Der er derfor ikke
nogen umiddelbar forskel mellem de to påvirkningszoner.
Sammenligning med nært ved liggende områder
I Tabel 5.1-2 ses et overblik over de arter, som er blevet registreret i to nærliggende
områder Agersø Sund Syd (Naturstyrelsen, 2016) og Omø syd (Orbicon, 2015). De to
områder er undersøgt i forbindelse med en marin råstofkortlægning og en forundersøgelse til en kystnær havmøllepark. Begge områder er upåvirkede af råstofindvindinger
og ligger henholdsvis ca. 5 og 8 km fra undersøgelsesområdet Agersø Flak. Ved nærværende undersøgelse blev biologi på substrattype 3 kun registreret 2 gange, hvorfor
det kun er de biologiske forhold knyttet til substrattype 1 og 2, som sammenlignes
med nærliggende områder med samme substrattyper.
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Tabel 5.1-2 Registrerede bundflora, bundfauna og fisk arter fra Agersø Sund Syd (Naturstyrelsen, 2016) og Omø syd (Orbicon, 2015). Kun arter knyttet til substrattyper, som findes indenfor Agersø Flak er medtaget. Udover arter knyttet til bestemte substrattyper er metoden, afstanden til Agersø
Flak, dybden for registreringerne samt angivelse af om området er påvirket eller upåvirket af marin råstofindvinding angivet.

Agersø Sund Syd

Me-

Afstand

Dybde

Flora/

Påvirk-

Substrattype 1

Substrattype 2

tode

(km)

(m)

fauna

ningsgrad

(%)

(%)

Flora

Upåvirket

ROV

5

12-32

Kiselalger

Kiselalger, brunalger, trådformede

(Naturstyrelsen,

rødalger,

2016)

kalkenkrusterende rødalger

Omø syd

Foto-

(Orbicon, 2015)

pedo

8

5-16

Flora

Upåvirket

Sukkertang, bu-

Sukkertang, buskede rødalger,

skede rødalger, kæl-

kællingehår, ålegræs, savtang,

lingehår, ålegræs,

gaffeltang (0-90%)

savtang (0-50%)
Agersø Sund Syd

ROV

5

12-32

Fauna

Upåvirket

(Naturstyrelsen,
2016)

Sandorme

Sandorme

Solitære blåmuslin-

Solitære blåmuslinger

ger

Omø syd

Foto-

(Orbicon, 2015)

pedo

8

5-16

Fauna

Upåvirket

Strandkrabber, sø-

Mosdyr, hydroider, søanemoner,

stjerner, blåmuslin-

søstjerner, pungrejer, rurer,

ger og tegn på infau-

strandkrabber, blåmuslinger og

namuslinger (sifoner

tegn på infauna muslinger (sifoner

fra forskellige arter),

fra forskellige arter), marine

sandormehobe, kut-

snegle, sandormehobe, rør af tre-

linger, rødspætter,

kantorm, dyriske svampe, havka-

skrubber og juvenile

russer, kutlinger (heriblandt toplet-

fladfisk (0-15%)

tet kutling) rødspætter, skrubber,
ulke.

Floraen på Agersø Flak på substrattype 1b bestod af røde buske, sukkertang og savtang med en lav substratspecifik dækningsgrad (<1-2%). Floraen for Agersø Sund
Syd beskrives som sparsom og alene udgjort af kiselalger på substrattype 1
(Naturstyrelsen, 2016) og uden indslag af sten (egnet substrat for makroalger). Floraen knyttet til substrattype 1b ved Omø beskrives mere artsrig og med dækningsgrader på 0-50% på egnet substrat (Tabel 5.1-2).
På substrattype 2 bestod floraen ved nærværende undersøgelse af de samme arter
som på substrattype 1b dog med en højere substratspecifik dækningsgrad (0-50%). I
relation til substrattype 2 bestod floraen ved Agersø Sund Syd af brunalger, trådformede rødalger og kalkrødagler på substrattypens sten samt kiselalger på sandbunden, mens der ved Omø Syd blev registreret sukkertang, buskformede rødalger, kællingehår, ålegræs, savtang og gaffeltang med den substratspecifik dækningsgrad på
op til 90% (0-90%) (Tabel 5.1-2).
Ved nærværende undersøgelse bestod faunaen, knyttet til substrattype 1, af blåmuslinger, søstjerner, sandormehobe, krabber, kutlinger, skrubber og rødspætter (1-2%,
dog med muslinger op til 20%) (Figur 5.1-6).
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Faunaen ved Agersø Sund Syd bestod alene af solitære blåmuslinger og sandorme
både på substrattype 1 og 2 (Tabel 5.1-2) med en sparsom udbredelse på substrattype 1 (Naturstyrelsen, 2016). Den beskrevne fauna for Omø syd var mere lig det observerede ved nærværende undersøgelse for substrattype 1 (dog med større udbredelse), mens den var mere artsrig for substrattype 2 ved Omø Syd end ved nærværende undersøgelse (Tabel 5.1-2).
På baggrund af ovenstående vurderes flora og fauna indenfor de meget indvindingspåvirkede områder ikke at være væsentligt anderledes end på de mindre påvirkede
områder indenfor undersøgelsesområdet. I forhold til de nærliggende områder er både
flora og fauna mere artsrig end rapporteret for Agersø Sund Syd (Naturstyrelsen,
2016), mens den er mindre artsrig end den afrapporterede for området Omø syd
(Orbicon, 2015) samt med lavere udbredelser både af flora og fauna.
5.1.6

Potentiale
I det følgende beskrives områdets reetableringspotentiale og rekoloniseringspotentiale. Reetableringspotentiale tager udgangspunkt i en model for området udført af TTHydraulics. Rekoloniseringspotentialet vurderes på baggrund af reetableringspotentialet samt de biologiske forhold i de umiddelbare omgivelser.

5.1.6.1. Reetablering
Agersø flak befinder sig 2 – 3 km vest for Agersø i det sydlige Storebælt og ligger i forlængelse af Omø Sund, der adskiller Omø og Agersø. Vanddybden i stiksugningsområdet er 10 – 15 m. Sugehullerne er 5 - 7 m dybe.
Tidevandsstrømmen er kraftig med en amplitude på ca. 1 m/s.
Det frie stræk mod vest er 23 km og ved en vindhastighed på 18 m/s fås en signifikant
bølgehøjde på 1,9 m og en periode på 4,9 s, hvilket ved 10 m vanddybde giver en
maksimal partikelhastighed på 0,4 - 0,5 m/s, hvilket viser, at sand vil sættes i bevægelse af bølgerne.
På grund af kraftig strøm og bølgepåvirkning er sedimenttransporten kraftig (i overensstemmelse med de visuelle observationer) og genetableringspotentialet vurderes
at være højt, men når hullerne er opfyldt vil en blivende havbundssænkning været
skabt (afsnit 4.1.1). Niveauet herfor afhænger i høj grad af de dynamiske forhold og
dybdeforholdene af den omkringliggende bund.
5.1.6.2. Rekolonisering
Med udgangspunkt i reetableringspotentialet og områdets rekoloniseringsstatus beskrevet i de foregående afsnit, vurderes rekoloniseringspotentialet i det følgende for
Agersø Flak.
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Området forventes at blive reetableret ved, at hullerne over tid vil bliver fyldt op ved
sedimenttransport, dog med en generelt blivende havbundssænkning. Indenfor selve
undersøgelsesområdet var der ikke nogen forskel på de biologiske komponenter i de
to påvirkningszoner, mens biologien for det nærliggende område, Omø syd, antyder at
området over tid har potentiale til både at øge sin artsrigdom og dækningsgrad. Samtidigt kan den manglende forskel mellem de to påvirkningszoner indenfor undersøgelsesområdet skyldes at de meget påvirkede områder indenfor undersøgelsesområdet
allerede er så langt i sin rekolonisering at de stort set ikke adskiller sig fra de mindre
påvirkede områder indenfor undersøgelsesområdet. Alternativt kan den manglende
forskel tilskrives, at opdelingen i mere og mindre påvirkede områder inden for undersøgelsesområdet ikke har være muligt.
Den kraftige sedimenttransport i området vil muligvis også begrænse den biologiske
mangfoldighed på grund af kontinuerlige vandrende strømribber og sandbanker særligt i de mest eksponerede dele af undersøgelsesområdet.
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5.2.

Halk Hoved
De geofysiske undersøgelser samt den visuelle verifikation og biologiske undersøgelser fandt sted den d. 13. december 2016 for Halk Hoved. Der blev i alt dykket 4,0 km
paravane, sejlet ca. 25,5 km med single beam ekkolod samt ca. 7,1 km sidescan-sonar. (Se bilag 1 – HTML-strukturen for; logbog, kort, MapInfo og sidescan-sonar filer
samt videotransekter for området).

5.2.1

Bathymetri
Dybden i undersøgelsesområdet for Halk Hoved varierer fra 4,5 til 15 m. De mindste
dybder forekommer i den nordvestlige del i en afstand på kun 0,35 km fra nærmeste
land, Halk Hoved. Generelt er der en svagt tendens til at vandet bliver dybere mod
sydøst fra 5 til 7 meters dybde. De største dybder forekommer centralt, liggende i et
udstrakt område på 170 x 700 m fra sydvest mod nordøst. Området er stærkt indvindingspåvirket med skrænter på op til 8 meters fald. Området har et generelt hullet udseende, og udenfor dette område ses også huller lokalt i den nordlige del på 30 m i diameteren. Nedenstående dybdemodel for undersøgelsesområdet er udarbejdet på
baggrund af tilvejebragte single beam data (Figur 5.2-1).

5.2.1.1. Estimeret dybdepåvirkning
Den estimerede dybdepåvirkning af undersøgelsesområdet og de særligt indvindingspåvirkede delområder er henholdsvis 0,68 m og 1,53 m (for metode se afsnit 4.1.1).
Begge estimater er baseret på at indvindingen er foregået jævnt indenfor henholdsvis
undersøgelsesområdet og det særligt indvindingspåvirkede område, hvilket grundet
ressourcens fordeling og indvindingsmetoden ikke er tilfældet. Dette estimat er derfor
alene en indikation på, hvor mange meter der i gennemsnit er indvundet, i undersøgelsesområderne og de særligt indvindingspåvirkede områder (se afsnit 4.1.1).
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Figur 5.2-1 Dybdekort for Halk Hoved med 0,5 meters konturer linjer.

5.2.2

Sidescan-mosaik og substrattypekort
Halk Hoved kan på baggrund af sidescan-mosaikken (Figur 5.2-2) og de visuelle verifikationer inddeles i fire substrattyper: type 1a, 1b, 2 og 3. Undersøgelsesområdet er
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domineret af en sandbund med spredte sten (substrattype 2 og 1b), et indvindingspåvirket område med sand, bølgeribber og spredte skyllebanker (substrattype 1b) og lokalt stærkt stenede områder (substrattype 3) (Figur 5.2-2). Derudover er der observeret potentielle meget lokale forekomster af ålegræs og sten dækket af alger inde på 5
meters dybde i den nordvestlige del.
Substrattype 1a er en blød bund bestående af finkornet siltet materiale, og det er den
mindst udbredte bundtype i undersøgelsesområdet for Halk Hoved, og den er kun observeret i læ af den sydøstlige skrænt i den dybe del af det indvindingspåvirket område (Figur 5.2-3). Bundtypen udgør arealmæssigt kun 1 % af undersøgelsesområdet,
og findes på dybder fra 12,5 – 15 m (Tabel 5.2-1).
Substrattype 1b består af sand med bølgeribber, og er en af de mest dominerende
bundtyper i undersøgelsesområdet. Substrattypen er mest dominerende i det central
indvindingspåvirkede område og mellem substrattype 2 områder (Figur 5.2-3).
Bundtypen udgør arealmæssigt 48 % af undersøgelsesområdet og findes på dybder
fra 5,5 m til 14,5 m (Tabel 5.2-1).
Substrattype 2 består af sand med lokale bølgeribber og op til 10% større til mindre
spredt stendække, og det er en af de mest dominerende bundtyper i undersøgelsesområdet (Figur 5.3-3). Bundtypen er mest udbredt omkring det indvindingspåvirkede
område og i form af spredte skyllebanker i det indvindingspåvirkede område.
Bundtypen udgør arealmæssigt 47 % af undersøgelsesområdet i dybder gående fra
4,5 til 11,0 m (Tabel 5.2-1).
Substrattype 3 består af op til 25% store-mellemstore sten i en matrix af sand. Substrattypen udgør kun 4% af bunden i undersøgelsesområdet (Tabel 5.2-1). Bundtypen
er primært observeret i spredte lokale klynger i den nordlige og sydlige del af undersøgelsesområdet, sammenfaldende med relativt lavere vanddybder mellem 4,4 og 9,5 m
og altid i forbindelse med substrattype 2 (Figur 5.2-3).
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Figur 5.2-2 Sidescan-mosaik for området Halk Hoved med angivelse af dykkede paravanetransekter og verifikationspunkter
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Figur 5.2-3 Substrattypekort for Halk Hoved, med angivelse af undersøgelsesområdets afgrænsning, et indvindingspåvirket område og paravanetransekterne.
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Tabel 5.2-1 Antal verifikationer, verificeret dybde, dybde ud fra dybdemodellen, areal samt den procentvise
fordeling på substrattype 1b, 2 og 3. Ydermere er samme parameter angivet for den del af området, som er
tydeligt indvindingspåvirket.

Substrattype

Verificeret dybde [m]

Dybde [m]

1a

2

13,3

12,5-15,0

0,003

1

1b

37

5,6-13

5,5-14,5

0,243

48

2

39

4,7-10,2

4,5-11,0

0,238

47

3

13

4,4-9,3

4,5-9,5

0,022

4

Total

91

4,4-13,3

4,5-15,0

0,507

100

-

-

6,0-15,0

0,130

26

Indvindingspåvirket område

5.2.3

Areal

Verifikationer

[km2]

%

Biologiske forhold i relation til substrattyper
De 4 paravanetransekter for dette undersøgelsesområde var i alt ca. 4,0 km lange, og
der blev i alt foretaget 91 registreringer.
Dækningsgraden af makroalger på egnet substrat var flere steder relativ høj og bestod
af røde buske (bl.a. dusk tang, blodrød ribbeblad og kile-rødblad), strengetang, fingertang, gaffeltang, sukkertang, savtang og nedbrudte rødalger. Dusktang, gaffeltang,
sukkertang og savtang var de mest udbredte makroalger.
Overordnet set var undersøgelsesområdet domineret af faunaarter, som normalt knytter sig til den sandede havbund. Af fauna var de hyppigst rapporterede arter sandormehobe (som indikator for sandorm), dyriske svampe og søstjerner. Andre hyppigt observerede arter var kutlinger og muslinger, mens arter som fladfisk (herunder
skrubbe), krabber, ormerør og snipper kun sjældent blev observeret.
Flora og fauna knyttet til substrattype 1a:
Substrattype 1a dækker 1% af undersøgelsesområdet. Substrattype 1a knytter sig til
en blødere siltet bund. Der blev foretaget 2 verifikationer på substrattype 1a, hvoraf
dækningsgraden af fauna var meget lav. Der var igen indslag af egnet substrat for
flora.
Kendetegnet for substrattype 1a var den manglende flora og den lave dækningsgrad
af fauna. Af fauna blev der registreret søstjerner og kutlinger. Dækningsgraden af
epifauna og fisk var samlet <1 %.
Flora og fauna knyttet til substrattype 1b:
Substrattype 1b dækker 48 % af undersøgelsesområdet. Der blev foretaget 37 verifikationer på substrattype 1b. På den faste grove sandbund blev der ofte observeret søstjerner (Figur 5.2-6).
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Artsdiversiteten af flora bestod af makroalgerne sukkertang, savtang, gaffeltang,
strengetang, røde buske (herunder dusk tang og blodrød ribbeblad) og nedbrudte rødalger. Makroalgerne dusktang, savtang og sukkertang blev registreret på henholdsvis
43,2 %, 18,9 % og 18,9 % af paravaneregistreringerne på substrattype 1b. De mest
almindelig faunaarter, som blev verificeret ved paravaneregistreringerne var søstjerner
og sandormehobe (som indikator for sandorm). Herudover blev der også registreret
dyriske svampe, krabber og fladfisk (herunder skrubber). Dækningsgraden af fauna
varierede mellem <1-3 %.
Flora og fauna knyttet til substrattype 2:
Substrattype 2 dækker 47 % af undersøgelsesområdet, og er dermed den mest udbredt substrattype i undersøgelsesområdet. Substrattype 2 bliver generelt beskrevet
som en bund, der hovedsageligt besår af sand, grus, småsten og enkelte større sten
op til maksimalt 10 % dækning. Der blev foretaget 38 verifikationer på denne substrattype. Her blev dækningsgraden af fauna vurderet til at være 0-5 %, mens den substratspecifikke dækningsgrad for flora var 0-40 %.
Kendetegnet ved substrattype 2 var den relativt høje dækningsgrad af flora. De makroalgearter, der blev observeret på substrattype 2, var røde buske (herunder dusktang, blodrød ribbeblad, kile-rødblad), fingertang, sukkertang, savtang, gaffeltang og
strengetang. Dækningsgraden af flora var gennemsnitligt på 8,8 % på substrattype 2.
Følgende faunaarter blev observeret; søstjerner, dyriske svampe, sandormehobe
(som indikator for sandorm), fladfisk (herunder skrubber), ormerør og kutlinger. Dækningsgraden af faunaen var gennemsnitligt 2,3 %. På 20 af verifikationerne blev der
desuden observeret blåmuslinger med en dækningsgrad på <1 %.

Figur 5.2-4 Type 2 bund, med en del søstjerner og savtang.
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Flora og fauna knyttet til substrattype 3:
Substrattype 3 dækker 4 % af undersøgelsesområdet. Der blev foretaget 13 verifikationer på substrattype 3, hvoraf dækningsgraden på flora gennemsnitligt var 12 % og
dækningsgraden for fauna gennemsnitligt var 2,4 %.
Kendetegnet for substrattype 3 var ligesom for substrattype 2 en stedvis relativ høje
dækningsgrad af makroalger (Figur 5.2-5). Der blev for denne substrattype registreret
følgende makroalgearter, røde buske (herunder blodrød ribbeblad, dusktang, kile-rødblad), sukkertang, savtang, gaffeltang, strengetang og nedbrudte rødalger. Dækningsgraden for makroalgerne lå mellem 2-15 %.
Af fauna blev der registreret søstjerner, dyriske svampe, sandormehobe (som indikator for sandorm), fladfisk (herunder skrubber) ormerør, kutlinger og snipper. Dækningsgraden af disse lå på <1-5 %. Ligesom for substrattype 2 blev der også for substrattype 3 registreret blåmuslinger, disse havde en dækningsgrad på <1 %.

Figur 5.2-5 Type 3 bund med savtang og røde buske på større sten i området.

5.2.4

Naturtyper
Under den videre behandling af de indsamlede paravanedata er der for hvert transekt
foretaget en registrering af de observerede arter som tilstede/ikke tilstede i tilknytning
til hver substrattype. Før denne sammenligning er registreringerne tilpasset til, hvor
mange observationer på den pågældende substrattype data bygger på således, at
”100” svarer til, at arten er tilstede på samtlige observationer for substrattypen, se Figur 5.1-6.
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Figur 5.2-6 Registrerede arters tilstedeværelse/ ikke tilstedeværelse på substrattyperne 1a og 1b. 100 %
svarer til at arten var tilstede på samtlige paravaneobservationer.

De biologiske observationer på substrattype 1a, 1b, 2 og 3 vurderes, ud fra Figur
5.2-6, at vise, at faunaen og floraen var forskellige på disse substrattyper, hvorfor den
mest retvisende naturtypeinddeling vil opnås ved at holde substrattyperne adskilt i
hver sin naurtype.
På baggrund af den gennemførte kortlægning med sidescan-sonar og efterfølgende
visuelle verifikationer og substrattypeinddelinger af undersøgelsesområdet, er der udarbejdet et naturtypekort for området (Figur 5.2-7).
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Figur 5.2-7 Naturtypekort for undersøgelsesområdet Halk Hoved med angivelse af naturtyper. Afgrænsning
af undersøgelsesområdet er angivet med en rød ramme.
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5.2.5

Status
I det følgende beskrives områdets reetableringsstatus og rekoloniseringsstatus her 9
år siden indvindingen er ophørt.

5.2.5.1. Reetablering
Områdets reetableringsstatus bliver vurderet på baggrund af de geofysiske data, substrattypetolkning, indberetninger og de visuelle verifikationer af iltsvind for undersøgelsesområdet Halk Hoved.
Inden for undersøgelsesområdet angiver de indvindingspåvirkede områder (Figur
5.2-8), på baggrund af sidescan-sonar og dybde-data, hvor indvindingen har haft en
markant påvirkning på havbundens naturligt forekomne morfologi og substrattype.
De indberettede data består primært af indvinding, som er foregået ved stiksugning, få
punkter hvor indvindingsmetoden er ukendt samt få punkter hvor indvindingen har foregået med grab, lokalt i den nordøstlige del af undersøgelsesområdet. Der er registreret blød bund (substrattype 1a) ved den sydøstlige skråning til det indvindingspåvirkede område. De skyllebanker som er skabt mellem sugehullerne udgør også en
substratændring, disse må anses som potentielt permanente.
Der blev registreret 7 mindre områder med iltsvind under de 4 km paravanedykning i
området.
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Figur 5.2-8 Indberettede laster samt metode, områder hvor der er observeret lokalt iltsvind, særligt indvindingspåvirket områder og substrattyper for undersøgelsesområdet Halk Hoved.
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5.2.5.2. Rekolonisering
På baggrund af de oplyste indvindinger er det svært at udpege et egentligt referenceområde indenfor det undersøgte område. I det følgende vil biologi indenfor et afgrænset område, som vurderes påvirket af indvinding sammenlignes med den del af undersøgelsesområdet som vurderes at være mindre påvirket af tidligere tiders indvinding.
Herefter bliver hele undersøgelsesområdets rekoloniseringsstatus vurderet i forhold til
de arter som er registreret i et nærliggende Natura 2000 område, Lillebælt,
(Miljøministeriet, Naturstyrelsen, 2013a) med udgangspunkt i de undersøgelser som
er lavet i forbindelse med en marin habitatnaturtype-kortlægning (Naturstyrelsen,
2013). Denne sammenligning er indenfor projektets rammer hvad der er muligt og anvendes kun til at få et helt overordnet niveau for hvilken artsrigdom og diversitet som
kan forventes indenfor undersøgelsesområdet.
Sammenligning indenfor undersøgelsesområdet
Flora og fauna inden for undersøgelsesområdet er i det følgende opdelt i arter indenfor den del af undersøgelsesområdet som tydeligt er indvindingspåvirket og den resterende del af området som mindre påvirket af tidligere tiders indvinding. Sammenligningen er gjort for flora- og faunaarter tilknyttet substrattype 1b og 2 med henholdsvis 37
(hvoraf 14 er tydeligt indvindingspåvirkede) og 34 verificeringer (hvoraf 12 er tydeligt
indvindingspåvirkede).
Substrattype 1b
Både indenfor og udenfor det meget indvindingspåvirkede område blev der verificeret
røde buske (herunder blodrød ribbeblad), savtang, sukkertang og dusktang. Herudover blev der også verificeret gaffeltang og strengetang på mindre end 6 meters vand i
den mindre påvirkede del af undersøgelsesområdet. Det var kun på halvdelen af verifikationerne i den meget indvindingspåvirkede zone hvor der blev verificeret alger
mens det var på 85% af de mindre påvirkede verificeringerstransekter, med en dækningsgrad på henholdsvis 0-2% og 0-4%. Alle verificeringer på substrattype 1b lå mellem 5,6 til 13 meters dybde. Af fauna var der også stor sammenfald mellem de observerede arter med søstjerner, ekskrementhobe efter sandorm og dyriske svampe i
begge påvirkningszoner og med en dækning på 0-3 %. Skrubber, som er meget mobile, var det eneste dyr, som kun blev verificeret i den mindre påvirkede del af undersøgelsesområdet.
Substrattype 2
Verificeringerne af en mindre indvindingspåvirket bund med substrattype 2 lå generelt
på lavere vanddybde (4,8-9,7 gennemsnit 5,8) end den mere påvirkede del af undersøgelsesområdet med samme substrattype (5,6-12,5 gennemsnit 8,5). Floraen bestod
af stort set de samme arter og omfattede; gaffeltang, røde buske, savtang, sukkertang, fingertang, dusktang og strengetang. Udbredelsen var dog højere i den mindre
påvirkede del af undersøgelsesområdet 2-40% (gs.10,4%) end i den mere påvirkede
del 2-10% (gs. 5,7%). Faunaen bestod også af de samme arter i de to påvirkningszoner (søstjerner, ekskrementhobe efter sandorm, dyriske svampe og kutlinger) dog
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med en højere udbredelse den mindre påvirkede del af undersøgelsesområdet 1-5%
(gs.2,5%) end i den mere påvirkede del 0-3% (gs. 2,0%).
Sammenligning med nærliggende område
I Tabel 5.2-2 ses et overblik over de arter som er blevet registreret i det nærliggende
Natura 2000 område (Miljøministeriet, Naturstyrelsen, 2013a), ca. 2 km fra undersøgelsesområdet Halk Hoved. De biologiske verificeringer som ligger til grund for den biologiske beskrivelse af området er oprindeligt udført af Orbicon for Naturstyrelsen i
forbindelse med Marin habitatnaturtypekortlægning i kystnære områder 2012
(Naturstyrelsen, 2013). Der er på substrattype 1b lavet 4 verificeringer og på substrattype 2 lavet 7 verificeringer i habitatområde nr. 96 Lillebælt.
Tabel 5.2-2 Registrerede bundflora, bundfauna og fisk arter fra Lillebælt (Naturstyrelsen, 2013). Kun arter knyttet til substrattyper, som findes indenfor
Halk Hoved er medtaget. Udover arter knyttet til bestemte substrattyper er metoden, afstanden til Halk Hoved, dybden for registreringerne samt angivelse af om området er påvirket eller upåvirket af marin råstofindvinding angivet.

Lillebælt

Me-

Afstand

Dybde

Flora/

Påvirk-

Substrattype 1

Substrattype 2

tode

(km)

(m)

fauna

ningsgrad

(%)

(%)

Flora

Upåvirket

Klørtang, gaffeltang

Op til 100% flora dække. Savtang,

og buskede rødal-

gaffeltang, dusktang, skulpetang

ger. Der ud over var

kile-rødblad og buskede rødalger.

der blomsterplanten

Der ud over blev blomsterplanten

ålegræs med 20-30

ålegræs observeret på 4 lokaliteter
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Substrattype 1b
Floraen på substrattype 1b ved Halk Hoved bestod af sukkertang, savtang, gaffeltang,
strengetang, dusktang og røde buske (herunder blodrød ribbeblad samt flere delvist
nedbrudte røde buske) med en dækningsgrad på 0-4%. For referenceområdet ’Lillebælt’ var det også kun en sparsom dækningsgrad af makroalger (ca. 1%) som bestod
af nogle af de samme arter (Tabel 5.2-2). Derudover blev der registreret ålegræs i referenceområdet med op til 30 % dækningsgrad. Udbredelsen af fauna på substrattype
1b var lav ved nærværende undersøgelse (0-3%, gs. 1,2%) for Halk Hoved og udgjort
af almindeligt forekommende arter; søstjerner, dyriske svampe, sandorme (hobe),
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krabber, kutlinger og skrubber (afsnit 5.2.3). Både i forhold til artsrigdom og udbredelse var biologien knyttet til substrattype 1b ikke stort anderledes end referenceområdet, Lillebælt, med undtagelse af de ålegræsbede som var i referenceområdet (Tabel
5.2-2).
Substrattype 2
Floraen på substrattype 2 ved Halk Hoved bestod af gaffeltang, savtang, dusktang,
sukkertang, fingertang, strengetang og røde buske (herunder blodrød ribbeblad samt
flere delvist nedbrudte røde buske) med en dækningsgrad på 2-40% (gs. 8.8). De registrerede arter i referenceområdet ’Lillebælt’ havde en dækningsgrad på op til 100%
og bestod af; savtang, gaffeltang, dusktang, skulpetang og buskede rødalger (herunder bl.a. kile-rødblad) samt en til tider høj dækningsgrad af blomsterplanten, ålegræs
(Tabel 5.2-2). Udbredelsen af fauna på substrattype 2 var lidt højere (0-5 % gs. 2,4%)
end på substrattypen 1b, dog udgjort af mange af de sammen arter, alle almindeligt
forekommende (se afsnit 5.2.3). Umiddelbart var dækningsgraden af fauna den
samme som i referenceområdet (Tabel 5.2-2) dog mindre artsrig.
På baggrund af ovenstående vurderes flora og fauna indenfor de meget indvindingspåvirkede områder ikke at være væsentligt anderledes end på de mindre påvirkede
områder indenfor undersøgelsesområdet, dog med en lidt højere udbredelse i den
mindre påvirkede del af undersøgelsesområdet både for flora og fauna. I forhold til
flora er det vigtigt at huske at dybden generelt var lavere i den mindre påvirkede del af
undersøgelsesområdet hvilket sikre bedre lysforhold for de makroalger som er på bunden. I forhold til det nærliggende område var den største forskel en stedvis høj udbredelse af ålegræs i området Lillebælt (Miljøministeriet, Naturstyrelsen, 2013a).
5.2.6

Potentiale
I det følgende beskrives områdets reetableringspotentiale og rekoloniseringspotentiale. Reetableringspotentiale tager udgangspunkt i en model for området udført af TTHydraulics. Rekoloniseringspotentialet vurderes på baggrund af reetableringspotentialet samt de biologiske forhold i de umiddelbare omgivelser.

5.2.6.1. Reetablering
Undersøgelsesområdet Halk Hoved er beliggende i det sydlige Lillebælt 1 – 2 km mod
øst fra kysten, hvor selve klinten ”Halk Hoved” befinder sig. Vanddybden ligger på 6 –
15 m og de enkelte sugehullers dybde er 2 – 4 m.
Præcise oplysninger om tidevandsstrømmen eksisterer ikke, men den vurderes at
være moderat med en amplitude på 0,25 - 0,4 m/s.
Det længste frie stræk er mod sydøst og rækker teoretisk helt til Femern (ca. 120 km),
men da retningssektoren er smal, vurderes det effektive frie stræk at være 40 km.
Med en vindhastighed på 18 m/s giver dette en signifikant bølgehøjde på 2,2 m og en
periode på 5,4 s. Ved en vanddybde på 8 m giver dette en amplitude på 0,70 m/s ved
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havbunden, hvilket indikerer en relativ kraftig bølgepåvirkning (afsnit 4.6.3). Imidlertid
betyder det forhold, at retningssektoren er smal og at retningen er sydøst, at kraftig
storm herfra forekommer relativt sjældent således, at der her for er mulighed for store
men sjældne ændringer af for eksempel erosion af bundsubstrat og vegetation. Ændringer, der vil kunne præge de lokale forhold i længere tid end hvad man ser på vestvendte kyster, med kraftigere bølgeeksponering.
På grund af moderat strøm og kraftig bølgepåvirkning ved storm fra sydøst er sedimenttransporten samlet set moderat, fordi hyppigheden af storm fra denne retning er
under gennemsnittet. Genetableringspotentialet vurderes at være moderat til højt,
men når hullerne er opfyldte vil en blivende havbundssænkning været skabt. Niveauet
herfor afhænger i høj grad af de dynamiske forhold og dybdeforholdene af den omkringliggende bund.
5.2.6.2. Rekolonisering
Med udgangspunkt i reetableringspotentialet og områdets rekoloniseringsstatus beskrevet i de foregående afsnit, vurderes rekoloniseringspotentialet i det følgende for
Halk Hoved.
Området forventes at have et højt reetableringspotentiale, hvor hullerne over tid vil bliver fyldt op ved sedimenttransport. Efter hullerne er opfyldt vil en blivende havbundssænkning været skabt. Der var en mindre forskel på særligt dækningsgraden af flora i
de to påvirkningszoner indenfor undersøgelsesområdet som kan tilskrives forskellige
dybdeforhold i de to påvirkningszoner. I forhold til det nærliggende område var den
største forskel udbredelsen af Ålegræs i området Lillebælt (Miljøministeriet,
Naturstyrelsen, 2013a). Ved tolkningen af sidescan-data blev der også tolket ålegræsbede indenfor undersøgelsesområdet (Figur 4.2-1) i den lave, mindre påvirkede del af
undersøgelsesområdet. Ålegræs blev dog ikke verificeret under parananedykningen.
Særligt den lavere del af undersøgelsesområdet, som kun i mindre grad er påvirket af
tidligere tiders indvindingsaktivitet, kan øge sin mangfoldighed og udbredelse af flora
og fauna. Derimod forventes sedimenttransporten i den mere eksponerede den af området at begrænse muligheden for biologisk mangfoldighed på grund af kontinuerlige
vandrende strømribber og sandbanker – og dermed naturligt begrænset artsdiversitet.
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5.3.

Hesbjerg Grund
De geofysiske undersøgelser samt den visuelle verifikation og biologiske undersøgelser fandt sted d. 23. november for Hesbjerg Grund. Der blev i alt dykket ca. 3,2 km paravane, sejlet ca. 19,2 km med single beam ekkolod samt ca. 4,9 km sidescan-sonar.
(Se bilag 1 – HTML-strukturen for; logbog, kort, MapInfo og sidescan-sonar filer samt
videotransekter for området).

5.3.1

Bathymetri
Dybden i undersøgelsesområdet Hesbjerg Grund varierer fra 6,5 til 17 m, og undersøgelsesområdet er beliggende 1,25 km fra nærmeste land, Ajstrup Strand. De mindste
dybder forekommer i den nordlige del af undersøgelsesområdet. De største dybder forekommer i stiksugningshuller. Undersøgelsesområdet bliver generelt dybere mod øst
til sydøst. Dybden varierer kraftigt grundet et utal af stiksugningshuller på 20 m i diameter, som generelt dominerer undersøgelsesområdets bundmorfologi. Nedenstående dybdemodel for undersøgelsesområdet er udarbejdet på baggrund af tilvejebragte single beam data (Figur 5.3-1).

5.3.1.1. Estimeret dybdepåvirkning
Den estimerede dybdepåvirkning af undersøgelsesområdet og det særligt indvindingspåvirkede delområder er henholdsvis 0,95 m og 0,88 m (for metode se afsnit 4.1.1).
Begge estimater er baseret på at indvindingen er foregået jævnt indenfor henholdsvis
undersøgelsesområdet og det særligt indvindingspåvirkede område, hvilket grundet
ressourcens fordeling og indvindingsmetoden ikke er tilfældet.
Dette estimat er derfor alene en indikation på hvor mange meter der i gennemsnit er
indvundet, i undersøgelsesområderne og de stærkt indvindingspåvirkede områder (se
afsnit 4.1.1).
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Figur 5.3-1 Dybdekort for Hesbjerg Grund med 0,5 meters kontur-linjer.
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5.3.2

Sidescan-mosaik og substrattypekort
Hesbjerg Grund kan på baggrund af sidescan-mosaikken (Figur 5.3-2) og de visuelle
verifikationer inddeles i tre substrattyper: type 1a, 1b og 2. Området er stærkt domineret af sandbund med bølgeribber (substrattype 1b), stiksugningshuller med blød bund
og blød bund mod øst (substrattype 1a) (Figur 5.3-3). Der er observeret spredte lokale
skyllebanker (substrattype 2) og et lokalt stenet område i den nordligste del. Der er
herudover udpeget et område som, ifølge kortlægningen med sidescan-sonar og dybdedata, er tydeligt indvindingspåvirket af stiksugning (Figur 5.3-3).
Substrattype 1a er en blød bund bestående af silt, og det er den næstmest hyppige
bundtype, som findes i stiksugningshullerne og mod øst i undersøgelsesområdet (Figur 5.3-3). Bundtypen udgør arealmæssigt 14% af undersøgelsesområdet og er verificeret i dybder fra 10,0 til 17,0 m (Tabel 5.3-1).
Substrattype 1b består af sand med bølgeribber, og er den mest dominerende bundtype i undersøgelsesområdet (Figur 5.3-3). Bundtypen udgør arealmæssigt 83% af
undersøgelsesområdet og er verificeret i dybder fra 6,5 til 15,0 m (Tabel 5.3-1).
Substrattype 2 består af sand med op til 10% større til mindre sten. Bundtypen er kun
set som spredte skyllebanker i nærheden af stiksugningshuller udbredt i størstedelen
af undersøgelsesområdet (Figur 5.3-3). Bundtypen udgør arealmæssigt 3% og er verificeret i dybder gående fra 7,5 til 11,5 m (Tabel 5.3-1).
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Figur 5.3-2 Sidescan-mosaik for området Hesbjerg Grund med angivelse af dykkede paravanetransekter og
verifikationspunkter.
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Figur 5.3-3 Substrattypekort for Hesbjerg Grund, med angivelse af undersøgelsesområdets afgrænsning, et
indvindingspåvirket område og paravanetransekterne.
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Tabel 5.3-1 Antal verifikationer, verificeret dybde, dybde ud fra dybdemodellen, areal samt den procentvise
fordeling på substrattype 1b, 2 og 3. Ydermere er samme parameter angivet for den del af området, som er
tydeligt indvindingspåvirket.

Substrattype

Areal

Verifikationer

Verificeret dybde [m]

Dybde [m]

1a

25

9,1-15,0

10,0-17,0

0,041

14

1b

76

6,1-13,7

6,5-15,0

0,252

83

2

13

6,8-11,7

7,5-11,5

0,009

3

Total

114

6,1-15,0

6,5-17,0

0,303

100

-

-

7,5-17,0

0,171

57

[km2]

%

Indvindingspåvirket område

5.3.3

Biologiske forhold i relation til substrattyper
De 4 paravanetransekter for dette undersøgelsesområde var samlet ca. 3,2 km langt
og der blev i alt foretaget 114 registreringer.
Dækningsgraden af makroalger på egnet substrat var generelt meget lav og bestod af
røde buske (bl.a. kile-rødblad), sukkertang og sargassotang. Buskformede rødalger
og sukkertang var de mest udbredte makroalgearter.
Overordnet set var undersøgelsesområdet domineret af faunaarter, som normalt knytter sig til den sandede havbund. Af fauna var de hyppigst rapporterede arter søstjerner og krabber. Andre hyppigt observerede arter var kutlinger, konk, og eremitkrebs
mens arter som sandorme (observeret sandormehobe), rurer, tangnåle, søanemoner
(herunder bl.a. sønelliker), slangestjerner og tangsnarrer kun sjældent blev observeret.
Flora og fauna knyttet til substrattype 1a:
Substrattype 1a dækker 14 % af undersøgelsesområdet. Substrattype 1a knytter sig til
en blødere siltet bund. Der blev foretaget 25 verifikationer på substrattype 1a, hvoraf
dækningsgraden af flora og fauna var meget lav.
Kendetegnet for substrattype 1a var en meget begrænset artsdiversitet for flora. De
eneste to makroalgearter, som knyttede sig til denne substrattype var sukkertang og
sargassotang, hvor dækningsgraden for disse arter var <1 %.
Af fauna blev der registreret søstjerner, sandormehobe (efter sandorm), rurer, eremitkrebs, kutlinger, krabber, tangsnarrer og slangestjerner. Søstjerner var den hyppigst
registrerede art og blev observeret på 20 % af verifikationerne. Dækningsgraden af
faunaen var 0-2 %. Herudover blev der også registreret høje dækningsgrader af blåmuslinger med op til 60 % dækning.
Flora og fauna knyttet til substrattype 1b:
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Substrattype 1b dækker 83 % af undersøgelsesområdet, og er dermed den mest udbredt substrattype i undersøgelsesområdet. Der blev foretaget 76 verifikationer på
substrattype 1b. Bunden blev ofte beskrevet som værende en gruset fast sandbund
(Figur 5.1-4). Dækningsgraden af fauna blev for denne substrattype vurderet til at
være gennemsnitlig <1 %, mens dækningsgraden for flora var meget lav (0-<1%).
Artsdiversiteten af flora var begrænset og bestod af makroalgearterne røde buske og
sukkertang samt to verifikation af blomsterplanten, ålegræs (<1%) på henholdsvis 7,4
og 8,3 meter. De røde buske og sukkertang blev registreret henholdsvis 5,3 % og 9,2
% af paravaneregistreringerne på substrattype 1b. De mest almindelig faunaarter,
som blev verificeret ved paravaneregistreringerne, var søstjerner og konksnegle. Herudover blev der også registreret ekskrementhobe (efter sandorm), søanemoner, eremitkrebs, kutlinger, krabber, tangsnarrer, tangnåle og slangestjerner. Dækningsgraden
af fauna varierede mellem <1-2 %.
Ligesom for substrattype 1a, blev der også for denne substrattype enkelte steder registreret en høj dækningsgrad af blåmuslinger med op til 30 % dækning.

Figur 5.3-4 Substrattype 1b, med blåmuslinger.

Flora og fauna knyttet til substrattype 2:
Substrattype 2 dækker 3 % af undersøgelsesområdet. Substrattype 2 bliver generelt
beskrevet som en bund der hovedsageligt består af sand, grus, småsten og enkelte
større sten op til maksimalt 10 % dækning (Figur 5.3-5). Der blev foretaget 13 verifikationer på denne substrattype. Her blev dækningsgraden af fauna vurderet til at være
<1-1 %, mens dækningsgraden for flora var <1-5 %.
Biologien, som knytter sig til denne substrattype, var kendetegnet ved en lav diversitet. Faunaen bestod af søstjerner, kutlinger, krabber, slangestjerner og sønelliker med
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en gennemsnitligt dækningsgrad på <1 %. Ligesom for substrattype 1a og substrattype 1b er der for denne substrattype også registreret blåmuslinger med en dækningsgrad op til 5 %.
De makroalgearter, der blev observeret, var sukkertang, savtang og røde buske herunder bl.a. kile-rødblad. Sukkertang er den hyppigst registrerede flora art, som blev
registreret på 38,5 % af verifikationerne.

Figur 5.3-5 Substrattype 2, gruset bund med enkelte store og små sten.

5.3.4

Naturtyper
Under den videre behandling af de indsamlede paravanedata er der for hvert transekt
foretaget en registrering af de observerede arter som tilstede/ikke tilstede i tilknytning
til hver substrattype. Før denne sammenligning er registreringerne tilpasset til, hvor
mange observationer på den pågældende substrattype data bygger på således, at
”100” svarer til, at arten er tilstede på samtlige observationer af substrattypen.
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Figur 5.3-6 Registrerede arters tilstedeværelse/ ikke tilstedeværelse på substrattyperne 1a og 1b. 100 %
svarer til at arten var tilstede på samtlige paravaneobservationer.

De biologiske observationer på substrattype 1a og 1b vurderes, ud fra Figur 5.3-6, at
vise, at fauna og flora ikke var betydeligt forskellige fra hinanden, hvorfor den mest
retvisende naturtypeinddeling vil opnås ved at slå disse sammen i én naturtype. Herudover adskiller substrattype 2 sig fra substrattype 1a og 1b, hvorfor denne substrattype holdes adskilt fra substrattype 1a og 1b, og dermed danner en naturtype (Figur
5.3-7). For beskrivelse af de biologiske observationer gå til afsnit 5.3.3.
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Figur 5.3-7 Naturtypekort for undersøgelsesområdet Hesbjerg Grund med angivelse af naturtyper. Afgrænsning af undersøgelsesområdet er angivet med en rød ramme.
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5.3.5

Status
I det følgende beskrives områdets reetableringsstatus og rekoloniseringsstatus her 5
år siden indvindingen er ophørt.

5.3.5.1. Reetablering
Områdets reetableringsstatus bliver vurderet på baggrund af de geofysiske data, substrattypetolkning, indberetninger og de visuelle verifikationer af iltsvind for undersøgelsesområdet Hesbjerg Grund.
Inden for undersøgelsesområdet angiver de indvindingspåvirkede områder (Figur
5.3-8), på baggrund af sidescan-sonar og dybde-data, hvor indvindingen har haft en
markant påvirkning på havbundens naturligt forekomne morfologi og substrattype.
Kortlægningen med sidescan-sonar viser, at påvirkningen især er tydelig ved lokale
huller fra stiksugning, som er sammenfaldende med ujævnheder/anomalier i dybdedata. Herudover er området også sammenfaldende med en større tæthed af de indberettede punkter for indvinding, samt hvor der er registreret en del iltsvind (Figur 5.3-8).
De indberettede indvindinger fra undersøgelsesområdet er primært foregået ved stiksugning, men der er også indberettet indvinding ved slæbesugning samt få indberetninger, hvor indvindingsmetoden er ukendt. Der er registreret blød bund (substrattype
1a) i en stor del af de verificerede stiksugningshullerne. Denne substrattypeændring
kan enten skyldes, at der ved indvindingen er suget ned til en finere substrattype end
den omkringliggende bund eller at reetableringen i området primært foregår ved aflejring af finere materiale. Med udgangspunkt i områdets reetableringspotentiale (afsnit
5.3.6.1) er det sandsynligt, at opfyldningen af hullerne i området er sket og i fremtiden
vil ske med finere materialer. Opfyldningen af hullerne ved aflejring af finere materialer
vil fortsætte indtil den dybde hvor de dynamiske forhold i området er tilstrækkelige til
at de finere materialer i stedet transporteres videre, i stedet for at aflejres. Med tiden
vil den substrattype som er i det omkringliggende miljø dække overfladen ved
vandrende strøm- og bølgeribber.
De skyllebanker som er skabt mellem sugehullerne på lavere vand udgør også en
substratændring, der må anses som potentielt permanente.
Der blev registeret 16 lokale iltsvindsområder under de 4,9 km paravanedykning i området. Alle iltsvindsregistreringer lå indenfor den særligt indvindingspåvirkede bund på
substrattype 1a.
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Figur 5.3-8 Indberettede laster samt metode, områder hvor der er observeret lokalt iltsvind, særligt indvindingspåvirket områder og substrattyper for undersøgelsesområdet Hesbjerg Grund.

5.3.5.2. Rekolonisering
På baggrund af de oplyste indvindinger er det svært at udpege et egentligt referenceområde indenfor det undersøgte område. I det følgende vil biologi indenfor et afgræn-

76 / 130

SVANA - Stiksugningsprojekt 2016

set område, som vurderes påvirket af indvinding, sammenlignes med den del af undersøgelsesområdet, som vurderes at være mindre påvirket af tidligere tiders indvinding.
Herefter bliver hele undersøgelsesområdets rekoloniseringsstatus vurderet i forhold til
de arter, som er registreret i nærliggende område; Fløjstrup skov (Naturstyrelsen,
2016). Denne sammenligning er indenfor projektets rammer hvad der er muligt og anvendes kun til at få et helt overordnet niveau for hvilken artsrigdom og diversitet som
kan forventes indenfor undersøgelsesområdet.
Sammenligning indenfor undersøgelsesområdet
Flora og fauna inden for undersøgelsesområdet er i det følgende opdelt i arter indenfor den del af undersøgelsesområdet, som tydeligt er indvindingspåvirket og den resterende del af området som mindre påvirket af indvinding. Sammenligningen er kun
foretaget for flora- og faunaarter tilknyttet substrattype 1a og 1b, da substrattype 2 kun
er registeret to gange i den del af undersøgelsesområdet, som i mindre grad er påvirket af indvinding.
Substrattype 1a blev verificeret 19 gang indenfor det tydeligt indvindingspåvirkede område og seks gange i den del af undersøgelsesområdet, som var mindre indvindingspåvirket, på henholdsvis 9,1-15,0 m (gs. 11,6 m) og 9,2 -11,6 m (gs. 10,6 m). Der blev
kun observeret flora på to af samtlige registreringer på substrattype 1a (25 observationer) og alene udgjort af sukkertang og sargassotang (<1%). Af fauna blev der observeret sandormehobe efter sandorm, søstjerner og kutlinger indenfor det tydeligt indvindingspåvirkede område, alene på tre ud af de 19 registreringer og kun med dækningsgrader på <1%. På den mindre indvindingspåvirkede del af undersøgelsesområdet bestod faunaen af muslinger, søstjerner, rurer, krabber, eremitkrebs, tangsnarre
og slangestjerner dækningsgrad på 0-2%, dog med op til 60 % muslingedække. I forbindelse med registreringerne blev det observeret iltsvind på 15 ud af 19 registreringer
indenfor det tydeligt indvindingspåvirkede område og 1 ud af 6 registreringer i den del
af undersøgelsesområdet, som var mindre indvindingspåvirket.
Substrattype 1b blev verificeret 52 gang indenfor det tydeligt indvindingspåvirkede område og 24 i gange den del af undersøgelsesområdet, som er mindre indvindingspåvirket, på henholdsvis 6,6-13,7 m (gs. 9,1 m) og 6,6 -9,8 m (gs. 8,6 m).
Den substratspecifikke dækningsgrad af flora og fauna udbredelsen var lav både i det
tydeligt indvindingspåvirkede område (flora 0-<1%, fauna <0-2%) og den del af undersøgelsesområdet, som er mindre indvindingspåvirket (flora 0-1%, fauna <1-2%). Af
flora blev der i begge påvirkningszoner observeret røde buske og sukkertang. Der ud
over blev der observeret ålegræs med en udbredelse på <1% i to områder indenfor
det tydeligt indvindingspåvirkede område på henholdsvis 7,4 og 8,3 meters dybde. Af
fauna blev der observeret søstjerner, sandormehobe, konk, krabber, eremitkrebs,
slangestjerner, kutlinger tang-ål/snarre i begge påvirkningszoner. Der ud over blev der
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en enkelt observation af søanemone i den mindre indvindingspåvirkede del af undersøgelsesområdet.
Sammenligning med nærliggende område
Området Fløjstrup skov ligger ca. 2 km fra undersøgelsesområdet Hesbjerg Grund.
Tabel 5.3-2 Registrerede bundflora og faunaarter fra Fløjstrup Skov (Naturstyrelsen, 2016). Kun arter knyttet til substrattyper,
som findes indenfor Hesbjerg Grund er medtaget. Udover arter knyttet til bestemte substrattyper er metoden, afstanden til
Agersø Flak, dybden for registreringerne samt angivelse af om området er påvirket eller upåvirket af marin råstofindvinding
angivet.
Metode

Afstand

ROV

2

(km)

Fløjstrup skov
(Naturstyrelsen,
2016)

Dybde
(m)
6-22

Flora/

Påvirk-

fauna

ningsgrad

Flora

Upåvirket

Substrattype 1

Substrattype 2

(%)

(%)

Kiselalger på sand-

Kiselalger på sand-

bund og kalkrødal-

bund og kalkrødalger

ger på spredte

på spredte tomme

tomme skaller

skaller, samt enkelte
nedgræssede makroalger (lav dækningsgrad)

Rov

2

6-22

Fauna

Upåvirket

Slangestjerne, sø-

Søstjerner, slange-

stjerne, eremitkrebs,

stjerne, dødninge-

søpindsvin, rur,

hånd, eremitkrebs,

sandorme, hav-

krabbe,

snegl, krabbe og so-

søanemone og blå-

litære blåmuslinger

muslinger.

(sparsom dækning)

Floraen på Hesbjerg Grund bestod på substrattype 1b af røde buske, sukkertang og
enkelte observationer af ålegræs med en lav dækningsgrad (0-1%). Floraen ved Fløjstrup skov beskrives som sparsom og alene udgjort af kiselalger og kalkrødalger på
spredte skaller på substrattype 1 bunden (Naturstyrelsen, 2016). Floraen knyttet til
substrattype 2 ved nærværende undersøgelse omfatter sukkertang, røde buske og
savtang (0-5%), mens den ved Fløjstrup skov bestod af kiselalger, kalkrødalger og
nedgræssede makroalger også med en lav dækningsgrad.
Faunaen ved nærværende undersøgelse kan ses i Figur 5.3-6, mens faunaen observeret ved Fløjstrup skov kan ses i Tabel 5.3-2. Både for nærværende undersøgelse og
for kortlægningen af Fløjstrup skov var udbredelsen af både flora og fauna lav.
På baggrund af ovenstående vurderes både flora og fauna indenfor de meget indvindingspåvirkede områder ikke at være stort anderledes end på de mindre påvirkede
områder indenfor undersøgelsesområdet, dog med en anelse højere udbredelse af
fauna i den mindre påvirkede del af undersøgelsesområdet. 15 ud af de 16 registreringer af iltsvind blev dog gjort indenfor den meget indvindingspåvirkede del af undersøgelsesområde. Ved samtlige 16 registreringer af iltsvind blev der ikke registreret nogen flora eller fauna udover én enkelt ekskrementhobe efter sandorme. I forhold til det
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nærliggende område, Fløjstrup skov, er både flora og fauna sammenlignelige med
den beskrevne artsrigdom og dækningsgrader ved nærværende undersøgelse.
5.3.6

Potentiale
I det følgende beskrives områdets reetableringspotentiale og rekoloniseringspotentiale. Reetableringspotentiale tager udgangspunkt i en model for området udført af TTHydraulics. Rekoloniseringspotentialet vurderes på baggrund af reetableringspotentialet samt de biologiske forhold i de umiddelbare omgivelser.

5.3.6.1. Reetablering
Hestbjerg Grund befinder sig 2 - 3 km nordøst for Norsminde i et relativt lavvandet
område med 7 -10 m vanddybde.
Placeret i den sydlige udkant af Aarhus Bugt vurderes tidevandsstrømmen ved Hestbjerg Grund at være relativ lav med en amplitude på 0,2 – 0,3 m/s. Også nettostrømmen ved ekstreme vejrsituationer er moderat fordi lokaliteten ligger langt fra et gennemstrømningsfarvand.
For bølgeforholdene er der frit stræk mod østnordøst helt til Sjællands Odde (ca. 70
km), men på grund af det lavvandede Mejlflak nord for Samsø vurderes det effektive
frie stræk til kun at være 15 km. Med en vindstyrke på 18 m/s fra øst fås en signifikant
bølgehøjde på ca. 1,4 m og en periode på 4,0 s som på 6 m vanddybde giver en amplitude på partikelhastigheden på havbunden på 0,5 m/s, hvilket er tilstrækkeligt til at
sætte sedimentet i bevægelse (jf. afsnit 4.6.3).
Kraftig storm fra øst, som er relativ sjælden, vil hvis den optræder efter en længere
periode med vestenvind pludselig kunne skabe betydelige ændringer i forholdene ved
havbunden.
På grund af svag til moderat strøm og kraftig bølgepåvirkning (samt på grund af lav
vanddybde) ved storm fra øst er sedimenttransporten moderat. Genetableringspotentialet vurderes at være moderat. Når hullerne er opfyldte vil en blivende havbundssænkning været skabt. Niveauet herfor afhænger i høj grad af de dynamiske forhold
og dybdeforholdene af den omkringliggende bund.
5.3.6.2. Rekolonisering
Med udgangspunkt i reetableringspotentialet og områdets rekoloniseringsstatus beskrevet i de foregående afsnit, vurderes rekoloniseringspotentialet i det følgende for
Hesbjerg Grund.
Området forventes at have et moderat reetableringspotentiale og forventes derfor at
være præget af tidligere tiders indvindingsaktivitet i gennem en længere årrække. Den
udbredte tilstedeværelsen af iltsvindet indikere også at den fysiske strømpåvirkning er
mindre kraftig.
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Både for flora og fauna var artsrigdommen og udbredelsen lav i begge påvirkningszoner indenfor undersøgelsesområdet og ikke stort anderledes end i det nærliggende
område Fløjstrup Skov (Naturstyrelsen, 2016).
Rekoloniseringspotentialet for området er muligvis ikke stort anderledes den observerede ved nærværende undersøgelse, dog forventes de arter som allerede er i området
også at indfinde sig i de områder hvor der nu er huller i takt med at de fyldes op med
sediment og de iltfattige forhold forsvinder.
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5.4.

Munkerup
De geofysiske undersøgelser samt den visuelle verifikation og biologiske undersøgelser fandt sted d. 25. oktober for Munkerup. Der blev i alt dykket ca. 3,2 km paravane,
sejlet ca. 36,7 km med single beam ekkolod samt sejlet ca. 9,6 km sidescan-sonar.
(Se bilag 1 – HTML-strukturen for; logbog, kort, MapInfo og sidescan-sonar filer samt
videotransekter for området). Der findes desværre ikke nogen video-fil for transekt 4
(Mu4), da kameraet druknede. Logbogen for transekt 4 er baseret på de tilbagemeldinger som dykkeren har givet.

5.4.1

Bathymetri
Dybden i undersøgelsesområdet Munkerup varierer fra 10 til 19 m. De mindste dybder
forekommer i den nordøstlige del af området ca. 2,3 km fra land/Nakkehoved, og bliver dybere mod nord. De største dybder ligger lokalt i den nordlige del af undersøgelsesområdet, hvor det brat går fra 12-14 m til 19 m. Generelt ligger dybden jævnt mellem 10-14 m, mens den er meget ujævn lokalt i den nordlige del, med mange tydelige
huller i diameteren fra ca. 20-50 m og med fald på 4-6 m i dybden. Nedenstående
dybdemodel for undersøgelsesområdet er udarbejdet på baggrund af tilvejebragte
single beam data (Figur 5.4-1).

5.4.1.1. Estimeret dybdepåvirkning
Den estimerede dybdepåvirkning af undersøgelsesområdet og de særligt indvindingspåvirkede delområder er henholdsvis 0,27 m og 0,51 m (for metode se afsnit 4.1.1).
Begge estimater er baseret på at indvindingen er foregået jævnt indenfor henholdsvis
undersøgelsesområdet og det særligt indvindingspåvirkede område, hvilket grundet
ressourcens fordeling og indvindingsmetoden ikke er tilfældet.
Dette estimat er derfor alene en indikation på hvor mange meter der i gennemsnit er
indvundet, i undersøgelsesområderne og de stærkt indvindingspåvirkede områder (se
afsnit 4.1.1).
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Figur 5.4-1 Dybdekort for Munkerup med 0,5 meters kontur-linjer.
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5.4.2

Sidescan-mosaik og substrattypekort
Munkerup kan på baggrund af sidescan-mosaikken (Figur 5.4-2) og de visuelle verifikationer, inddeles i tre substrattyper: type 1a, 1b og 2. Området er stærkt domineret af
sandbund (substrattype 1b) med bølge og strømribber, og nordligst i området i mindre
grad en blød bund (substrattype 1a) (Figur 5.4-3). Derudover er der udpeget et område som ifølge sidescan og dybde-data er tydeligt indvindingspåvirket af stiksugning,
og der er også observeret spredte lokale skyllebanker i området.
Substrattype 1a er en blød bund bestående af silt, og det er den næstmest dominerende bundtype og findes primært i den nordligste del af undersøgelsesområdet for
Munkerup (Figur 5.4-3). Bundtypen udgør arealmæssigt 8% af undersøgelsesområdet
og er verificeret i dybder fra 16,3 m til 18,7 m (Tabel 5.4-1).
Substrattype 1b består af sand med strøm- og bølgeribber, og det er den primære og
mest dominerende bundtype i undersøgelsesområdet (Figur 5.4-3). Bundtypen udgør
arealmæssigt 92% af undersøgelsesområdet og er set i dybder gående fra 9,6 m til
13,3 m (Tabel 5.4-1).
Substrattype 2 består af sand med op til 10% større til mindre sten. Bundtypen er kun
set som spredte lokale skyllebanker, som er mest hyppige i den nordlige del af undersøgelsesområdet (Figur 5.4-3). Bundtypen udgør arealmæssigt under 1% og er verificeret i dybder gående fra 9,6 m til 16,3 m (Tabel 5.4-1).
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Figur 5.4-2 Sidescan-mosaik for området Munkerup med angivelse af dykkede paravanetransekter og verifikationspunkter.
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Figur 5.4-3 Substrattypekort for Munkerup, med angivelse af undersøgelsesområdets afgrænsning, et indvindingspåvirket område og paravanetransekterne
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Tabel 5.4-1. Antal verifikationer, verificeret dybde, dybde ud fra dybdemodellen, areal samt den procentvise
fordeling på substrattype 1a, 1b og 2. Ydermere er samme parameter angivet for den del af området som er
tydeligt indvindingspåvirket.

Substrattype

Verifikatio-

Verificeret dybde (m)

Dybde (m)

Km2

%
8

ner
1a

8

16,3-18,7

15-19

0.055

1b

98

9,6-16,3

11-17

0.629

92

2

11

9,6-16,3

10-16

0.002

<1

Total

117

9,6-18,7

10-19

0.685

100

-

-

12-19

0.142

21

Indvindingspåvirket område

5.4.3

Biologiske forhold i relation til substrattyper
De 4 paravanetransekter for dette undersøgelsesområde var ca. 3,5 km langt, og der
blev i alt på transekterne foretaget 118 registreringer.
Overordnet set var undersøgelsesområdet domineret af faunaarter som normalt knytter sig til den sandede havbund.
Af fauna var de hyppigst rapporterede arter søstjerner, sandormehobe efter sandorm
og eremitkrebs. Andre hyppigt observerede arter var strandkrabber, dværgkonk, kutlinger og fladfisk herunder bl.a. skrubber og rødspætter. Mens arter som hestemuslinger, panserulke, havkarusser og sild kun sjældent blev observeret.
Af flora blev der observeret røde buske (bl. a. kile-rødblad), sukkertang, gaffeltang,
horntang og savtang. Røde buske og sukkertang var de makroalger med den største
udbredelse. På alle de registreringer hvor der er observeret makroalger, er en af disse
arter eller begge blevet noteret.
Flora og fauna knyttet til substrattype 1a:
Substrattype 1a dækker 8,1 % af undersøgelsesområdet. Substrattype 1a knytter sig
til en blødere siltet bund. Der blev foretaget 8 verifikationer på substrattype 1a, hvoraf
dækningsgraden af flora og fauna var meget lav.
Kendetegnet for substrattype 1a var en meget begrænset artsdiversitet for både flora
og fauna. De eneste to makroalgearter som knyttede sig til denne substrattype var
sukkertang og røde buske, hvor dækningsgraden for disse arter lå på <1 %.
Af fauna blev der registreret sandormehobe efter infauniale sandorme, søstjerner,
krabber og fladfisk herunder bl.a skrubber, dækningsgraden af disse lå på <1-2%.
Flora og fauna knyttet til substrattype 1b:
Substrattype 1b dækker 91,7 % af undersøgelsesområdet, og er dermed den substrattype, der er mest udbredt i undersøgelsesområdet. Substrattype 1b knytter sig til en
sandbund med bølgeribber, til tider med indslag af få mindre sten (Figur 5.4-4). Der
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blev foretaget 98 verifikationer på substrattype 1b, hvorpå dækningsgraden for flora
og fauna var meget lav.
Substrattype 1b blev ligesom substrattype 1a kendetegnet ved en begrænset artsdiversitet i relation til flora. De to mest registrerede arter af makroalger var røde buske
(herunder bl.a. kile-rødblad) og sukkertang som blev registreret henholdsvis 29 % og
13 % af paravaneregistreringerne for substrattype 1b. Herudover blev arterne horntang, savtang og gaffeltang også observeret i forbindelse med de få spredte sten på
substrattype 1b.
De mest almindelig fauna arter som blev verificeret ved paravaneregistreringerne var
ekskrementhobe efter infauniale sandorm, søstjerner og eremitkrebs. Herudover blev
der også registreret skrubber, rødspætter, krabber, dværgkonk, havkarusser, kutlinger, panserulke, hestemuslinger og sild. Dækningsgraden af faunaen varierede mellem <1-3 %.

Figur 5.4-4 Substrattype 1b med bølgeribber og spredte forekomster af søstjerner.

Flora og fauna knyttet til substrattype 2:
Substrattype 2 dækker 0,3 % af undersøgelsesområdet, og det er her, vi ser den største dækningsgrad af makroalger. Substrattype 2 knytter sig til en bund som hovedsageligt besår af sand, grus, småsten og enkelte større sten med op til maksimalt 10 %
dækning. Der er foretaget 11 verifikationer på substrattype 2. Her blev dækningsgraden af fauna vurderet til at ligge omkring 1 %, mens den substratspecifikke dækningsgrad for flora var 80-90 % (Figur 5.4-5).
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Substrattype 2 bliver altså kendetegnet ved en høj dækningsgrad af makroalger, dog
er diversiteten af flora ikke høj. Ligesom for substrattype 1a var røde buske og sukkertang de eneste to makroalgearter, der blev registreret for denne substrattype. Dækningsgraden for disse var 80-90 %.
Af fauna blev der registreret ekskrementhobe efter sandorme, krabber, søstjerner, kutlinger, eremitkrebs og dværgkonk. Dækningsgraden for disse var 0-1 %.

Figur 5.4-5 Substrattype 2, skyllebanke med høj dækningsgrad af røde buske.

5.4.4

Naturtyper
Under den videre behandling af de indsamlede paravanedata er der for hver transekt
foretaget en registrering af de observerede arter som tilstede/ikke tilsted i tilknytning til
hver substrattype. Før denne sammenligning, er registreringerne tilpasset til, hvor
mange observationer på den pågældende substrattype data bygger på, således, at
”100” svarer til, at arten er tilstede på samtlige observationer af substrattypen, se Figur
5.4-6.
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Figur 5.4-6 Registrerede arters tilstedeværelse/ ikke tilstedeværelse på substrattyperne 1a og 1b. 100 %
svarer til at arten var tilstede på samtlige paravaneobservationer.

De biologiske observationer på substrattype 1a, 1b og 2 vurderes ud fra Figur 5.4-6 at
vise, at faunaen og floraen var forskellige på disse substrattyper, hvorfor den mest retvisende naturtypeinddeling vil opnås ved at holde substrattyperne adskilt i hver sin
naurtype (se Figur 5.4-7). For beskrivelse af de biologiske observationer gå til afsnit
5.4.3.
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Figur 5.4-7 Naturtypekort for undersøgelsesområdet Munkerup med angivelse af naturtyper. Afgrænsning af
undersøgelsesområdet er angivet med en rød ramme.
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5.4.5

Status
I det følgende beskrives områdets reetableringsstatus og rekoloniseringsstatus her 7
år siden indvindingen er ophørt.

5.4.5.1. Reetablering
Områdets reetableringsstatus bliver vurderet på baggrund af de geofysiske data, substrattypetolkning, indberetninger og de visuelle verifikationer af iltsvind for undersøgelsesområdet Munkerup.
Inden for undersøgelsesområdet angiver de indvindingspåvirkede områder, på baggrund af sidescan-sonar og dybde-data, hvor indvindingen har haft en markant påvirkning på havbundens naturligt forekomne morfologi og substrattype. Herudover er området også sammenfaldende med en større tæthed af punkter hvor der er indberettet
indvindingsaktivitet (Figur 5.4-8).
De indberettede data består primært af stiksugningspunkter samt enkelte punkter hvor
indvindingsmetoden er ukendte. Der er registreret blød bund (substrattype 1a) i stiksugningshullerne i den nordlige del af området sammenfaldende med en del af de iltsvindsobservationer som er i området.
De skyllebanker som er skabt mellem sugehullerne udgør også en substratændring,
der må anses som potentielt permanente.
Der blev registeret 9 lokale iltsvindsområder under de 3,2 km paravanedykning i området.
Der findes en del indberettede indvindingspunkter udenfor de områder, som er vurderet særligt indvindingspåvirket, hvilket kunne indikerer at den del af området er lang i
sin reetablering. De meget dybe huller i den nordlige del af området indikerer derimod,
at området endnu er langt fra at være reetableret.
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Figur 5.4-8 Indberettede laster samt metode, områder hvor der er observeret lokalt iltsvind, særligt indvindingspåvirket områder og substrattyper for undersøgelsesområdet Munkerup.
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5.4.5.2. Rekolonisering
På baggrund af de oplyste indvindinger er det svært at udpege et egentligt referenceområde indenfor det undersøgte område. I det følgende vil biologi indenfor et afgrænset område, som vurderes påvirket af indvinding sammenlignes med den del af undersøgelsesområdet som vurderes at være mindre påvirket af tidligere tiders indvinding.
Herefter bliver hele undersøgelsesområdets rekoloniseringsstatus vurderet i forhold til
de arter som er registreret i nærliggende område; Habitatområde 171 Gilleleje Falk og
Tangen (Miljøministeriet, Naturstyrelsen, 2013b; Naturstyrelsen, 2013). Denne sammenligning er indenfor projektets rammer hvad der er muligt og anvendes kun til at få
et helt overordnet niveau for hvilken artsrigdom og diversitet som kan forventes indenfor undersøgelsesområdet.
Sammenligning indenfor undersøgelsesområdet
Flora og fauna inden for undersøgelsesområdet er i det følgende opdelt i arter indenfor den del af undersøgelsesområdet som tydeligt er indvindingspåvirket og den resterende del af området, som mindre påvirket af indvinding. Sammenligningen er kun
gjort for flora- og faunaarter tilknyttet substrattype 1b, da 1a kun er registeret indenfor
det tydeligt indvindingspåvirkede område og substrattype 2 kun er blevet verificeret 11
gange i alt (henholdsvis 4 indenfor det tydeligt indvindingspåvirkede områder og 7
gange i den mindre indvindingspåvirkede del af undersøgelsesområdet).
Substrattype 1b er verificeret indenfor det tydeligt indvindingspåvirkede område 22
gang og 77 gange den del af undersøgelsesområdet som er mindre indvindingspåvirket, på henholdsvis 11,2-16,5 meter (gs. 14,1 m) og 9,6 -12,8 meter (gs. 10,7 m).
Den substratspecifikke dækningsgrad af flora og fauna udbredelsen var lave både i
det tydeligt indvindingspåvirkede område (flora 0-<1%, fauna <1-2%) og den del af undersøgelsesområdet som er mindre indvindingspåvirket (flora 0-2%, fauna <1-3%). Af
flora blev der i begge påvirkningszoner observeret røde buske, sukkertang og gaffeltang. Der ud over blev der registeret savtang i den mindre indvindingspåvirkede del af
områder, dog kun hvor dybden var mindre end 10,2 meter. Af fauna blev der observeret ekskrementhobe efter infauniale sandorm, søstjerner, dværgkonk, krabber, eremitkrebs, kutlinger, havkarusser og fladfisk i begge i begge påvirkningszoner. Der ud
over blev panser ulk og hestemusling registreret i den mindre indvindingspåvirkede
del af undersøgelsesområdet med en observation hver.
Sammenligning med nærliggende område
Området Munkerup ligger inde i Natura 2000 området Gilleleje Falk og Tragten
(Nr.195), habitatområde nr. 171. Det marine udpegningsgrundlaget for habitatområdet
er Sandbanke (1110), Rev (1170) og Marsvin (1351) (Miljøministeriet, Naturstyrelsen,
2013b). Data som ligger til grund for beskrivelsen af flora og fauna på naturtypen
Sandbanke (1110) er baseret på rapporten Marin habitatnaturtypekortlægning i kystnære områder 2012 (Naturstyrelsen, 2013). I denne rapport er de biologiske forhold
verificeret 17 gange på substrattype 1b (Tabel 5.4-2).
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Tabel 5.4-2 Registrerede bundflora og faunaarter fra Gilleleje Falk og Tangen (Miljøministeriet, Naturstyrelsen, 2013b; Naturstyrelsen,
2013). Kun arter knyttet til substrattype 1b er medtaget. Udover arter knyttet til bestemte substrattyper er metoden, afstanden til Munkerup,
dybden for registreringerne samt angivelse af om området er påvirket eller upåvirket af marin råstofindvinding angivet.
Metode

Marin habitatna-

ROV

Afstand

Dybde

Flora/

Påvirk-

Substrattype 1b

(m)

fauna

ningsgrad

(%)

4,5-16,1

Flora

Upåvirket

turtypekortlægning i kystnære

Røde buske (blodrød ribbeblad)
(lave dækningsgrader)

ROV

4,5-16,1

Fauna

Upåvirket

Strandkrabbe, almindelig søstjerne, dværgkonk,

områder 2012

svømmekrabbe, eremitkrebs, sandormehobe,

(Naturstyrelsen,

sandkutling, ulk og fladfisk (lave dækningsgrader)

2013)

Floraen på habitatområdet Gilleleje Flak og Tragten bliver på substrattype 1b alene
udgjort af røde buske (blodrød ribbeblad) mens faunaen var mere artsrig (Tabel
5.4-2). Både for flora og fauna var dækningsgraden lav.
Ved nærværende undersøgelse blev floraen knyttet til substrattype 1b ved Munkerup
udgjort af; sukkertang, røde buske, horntang, gaffeltang og savtang (0-3%) mens faunaen bestod af søstjerner, sandormehobe, krabber, dværgkonk, eremitkrebs, hestemuslinger, kutlinger, havkarusser, skrubber, rødspætter og panserulk (<1-3%) (Se afsnit 5.4.3).
Den beskrevne fauna for Munkerup var ikke stort anderledes end beskrevet for habitatområdet Gilleleje Flak og Tragten på substrattype 1b mens floraen ved nærværende undersøgelse synes mere artsrig.
På baggrund af ovenstående vurderes flora og fauna indenfor de meget indvindingspåvirkede områder ikke at være stort anderledes end på de mindre påvirkede områder
indenfor undersøgelsesområdet. Dog er dækningsgraden af flora en anelse højere i
den del af undersøgelsesområdet som er mindre påvirket af tidligere tiders indvinding.
Den mindre påvirkede del af undersøgelsesområdet er samtidig også lavere end den
mere indvindingspåvirkede del af undersøgelsesområdet. Det bør dog også noteres at
hestemuslinger, som kan blive meget gamle og der derfor er langt tid om at genetablere sig, blev observeret indenfor undersøgelsesområdet, dog i den del af området
som blev vurderet til i mindre grad at være påvirket af tidligere tiders indvindings aktivitet.
I forhold til det nærliggende område er faunaen for Munkerup meget sammenlignelig
med den observerede ved Gilleleje Falk og Tragten (Naturstyrelsen, 2013), mens floraen synes mere artsrig indenfor undersøgelsesområdet ved nærværende undersøgelse.
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5.4.6

Potentiale
I det følgende beskrives områdets reetableringspotentiale og rekoloniseringspotentiale. Reetableringspotentiale tager udgangspunkt i en model for området udført af TTHydraulics. Rekoloniseringspotentialet vurderes på baggrund af reetableringspotentialet samt de biologiske forhold i de umiddelbare omgivelser.

5.4.6.1. Reetablering
Munkerup befinder sig ud for Dronningmøllebugten mellem Hornbæk og Gilleleje.
Vanddybden i stiksugeområdet er 11 – 13 m.
Der vi ofte i dette område optræde lagdeling af vandsøjlen, hvilket fremmer hyppigheden af lagdeling af vandet i stiksugehullerne og deraf følgende mulighed for iltsvind.
Dette har næppe indflydelse på reetableringen af området.
Munkerups placering i Kattegats indløbstragt til Øresund giver basis for kraftige strømforhold. Tidevandstrømmens amplitude skønnes at være 0,4 m/s og nettostrømmen er
kraftig sydøstgående op til 1,5 m/s ved storm fra nordvest og modsat rettet (nordvestgående) ved storm fra sydøst. Det frie stræk mod nordvest og nordnordvest rækker
flere hundrede km op i Kattegat og ved en vindstyrke på 18 m/s kan forventes signifikante bølgehøjder på 3 – 3,5 m og bølgeperioder på 7 s, hvilket i sammenhæng med
sandet havbund umiddelbart giver mulighed for en betydelig sedimenttransport på
havbunden (jf. afsnit 4.6.3).
På grund af kraftig strøm og kraftig bølgepåvirkning ved storm mellem nord og nordvest er potentialet for sedimenttransporten kraftig og dermed vurderes genetableringspotentialet at være højt. Når hullerne er opfyldte vil en blivende havbundssænkning
været skabt. Niveauet herfor afhænger i høj grad af de dynamiske forhold og dybdeforholdene af den omkringliggende bund.
5.4.6.2. Rekolonisering
Med udgangspunkt i reetableringspotentialet og områdets rekoloniseringsstatus beskrevet i de foregående afsnit, vurderes rekoloniseringspotentialet i det følgende for
undersøgelsesområdet Munkerup.
Området forventes at have et højt reetableringspotentiale, hvor hullerne over tid vil bliver fyldt op ved sedimenttransport. Efter hullerne er opfyldt vil en blivende havbundssænkning været skabt. Der var en mindre forskel på særligt dækningsgraden af flora i
de to påvirkningszoner indenfor undersøgelsesområdet som kan tilskrives forskellige
dybdeforhold i de to påvirkningszoner. I forhold til det nærliggende område Gilleleje
Falk og Tangen (Miljøministeriet, Naturstyrelsen, 2013b; Naturstyrelsen, 2013), var
faunaen stort set ens med den observerede ved nærværende undersøgelse både i
forhold til diversitet og udbredelse. Floraen var også sammenlignelig i forhold til udbredelse, mens diversiteten var større ved nærværende undersøgelse sandsynligvis
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grundet dybdeforhold og udbredelsen af egnet substrat. Sedimenttransporten i området forventes at være en begrænsede faktor for at opnå en høj biologisk mangfoldighed i området grundet kontinuerlige vandrende strømribber og banker.
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5.5.

Hjelm Nordvest
De geofysiske undersøgelser samt den visuelle verifikation og biologiske undersøgelser fandt sted d. 24. november for Hjelm Nordvest. Der blev i alt dykket 1,7 km paravane, sejlet ca. 14,5 km med single beam ekkolod samt sejlet ca. 3,1 km med sidescan-sonar. (Se bilag 1 – HTML-strukturen for; logbog, kort, MapInfo og sidescan-sonar filer samt videotransekter for området). Data er stærkt forstyrret af strømmen igennem strædet samt bølgepåvirkningen på dagen for dataindsamlingen.

5.5.1

Bathymetri
Dybden i undersøgelsesområdet for Hjelm Nordvest varierer fra 6 til 30 m, og området
er lokaliseret ca. 0,4 km fra Hjelm Ø. De mindste dybder forekommer i den østlige del
og i den nordlige del af undersøgelsesområdet på henholdsvis 6,5 meter og 7,5 m og
bliver dybere mod sydvest. De største dybder findes i den sydvestlige del af undersøgelsesområdet, afgrænset af stejle skrænter hvor det brat går fra -10 m til -25 m, og
derudover er der et dybt hul i den NNV del af undersøgelsesområdet på 120x40 meter
i diameter og med et fald på op til 7 meter. Det dybe område i sydvest er opdelt af en
NV-SØ strygende ryg på 10-14 meters dybde. Ryggen strækker sig fra den lave del i
sydøst og halvvejs ud i det dybe område mod nordvest i undersøgelsesområdet. Nedenstående dybdemodel for undersøgelsesområdet er udarbejdet på baggrund af tilvejebragte single beam data (Figur 5.5-1).

5.5.1.1. Estimeret dybdepåvirkning
Den estimerede dybdepåvirkning af undersøgelsesområdet og det særligt indvindingspåvirkede delområder er henholdsvis 0,38 m og 3,32 m (for metode se afsnit 4.1.1).
Begge estimater er baseret på at indvindingen er foregået jævnt indenfor henholdsvis
undersøgelsesområdet og det særligt indvindingspåvirkede område, hvilket grundet
ressourcens fordeling og indvindingsmetoden ikke er tilfældet.
Dette estimat er derfor alene en indikation på hvor mange meter der i gennemsnit er
indvundet, i undersøgelsesområderne og de stærkt indvindingspåvirkede områder (se
afsnit 4.1.1).
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Figur 5.5-1. Dybdekort for Hjelm Nordvest, med 0,5 meters kontur-linjer.
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5.5.2

Sidescan-mosaik og substrattypekort
Havbunden i undersøgelsesområdet Hjelm Nordvest kan på baggrund af sidescanmosaikken (Figur 5.5-2) inddeles i fire substrattyper: type 1a, 1b, 2 og 3. Området er
mest domineret af sandbund med strømribber (substrattype 1b), men i den dybeste
del af undersøgelsesområdet i sydvest er der en blød bund (substrattype 1a). Området har spredte skyllebanker og et centralt beliggende stenet område (substrattype 2
og 3) gående øst til vest. Derudover er der udpeget et særligt indvindingspåvirket område (Figur 5.5-3).
Substrattype 1a er en blød bund bestående af silt og muligt organisk materiale, og det
er den næstmest dominerende bundtype og findes primært i den dybe sydvestlige del
af undersøgelsesområdet for Hjelm Nordvest (Figur 5.5-3), og i et stiksugningshul i
den nordvestlige del af området. Bundtypen udgør arealmæssigt 26% af undersøgelsesområdet og er verificeret i dybden 13,4 m i det nordvestlige stiksugningshul, og ellers målt med single beam ned til -31,5 m (Tabel 5.5-1).
Substrattype 1b består af sand med strømribber, og det er den mest dominerende
bundtype i undersøgelsesområdet (Figur 5.5-3). Bundtypen udgør arealmæssigt 54%
af undersøgelsesområdet og er verificeret i dybder gående fra 5,8 m til 14,8 m (Tabel
5.5-1).
Substrattype 2 består af sand med op til 10% større til mindre sten, og det er den 3.
mest dominerende bundtype. Bundtypen er observeret primært centralt i området i en
elongeret form gående øst til vest, og også som spredte skyllebanker (Figur 5.5-3).
Bundtypen udgør arealmæssigt 18% og er verificeret i dybder gående fra 7,4 m til
13,8 m, dog er den målt ned til 31,5 m med single beam (Tabel 5.5-1Tabel 5.4-1).
Substrattype 3 består af sand/grus og op til 25% mellemstore til store sten, og det er
den mindst dominerende bundtype i undersøgelsesområdet. Bundtypen er kun observeret i lokale klynger og altid i forbindelse med substrattype 2 i området (Figur 5.5-3).
Bundtypen udgør arealmæssigt 2% og er verificeret i 9 meters dybde (Tabel 5.5-1).
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Figur 5.5-2 Sidescan-mosaik for området Hjelm Nordvest med angivelse af dykket paravanetransekt og verifikationspunkter.
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Figur 5.5-3 Substrattypekort for Hjelm Nordvest, med angivelse af undersøgelsesområdets afgrænsning, et
indvindingspåvirket område og paravanetransektet.
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Tabel 5.5-1 Antal verifikationer, verificeret dybde, dybde ud fra dybdemodellen, areal samt den procentvise
fordeling på substrattype 1a, 1b, 2 og 3. Ydermere er samme parameter angivet for den del af området som
er tydeligt indvindingspåvirket.

Substrattype

Areal

Verifikationer

Verificeret dybde [m]

Dybde [m]

1a

1

13,4

16,0-31,5

0,033

26

1b

43

5,8-14,8

6,5-16,0

0,067

54

2

6

7,4-13,8

7,5-31,5

0,022

18

[km2]

%

3

1

9

8,0-11,0

0,002

2

Total

51

7,4-14,8

6,5-31,5

0,124

100

-

-

0,046

37

Indvindingspåvirket om-

8,0-30,0

råde

5.5.3

Biologiske forhold i relation til substrattyper
De 4 paravanetransekter for dette undersøgelsesområde var ca. 1,7 km langt, og der
blev i alt foretaget 51 registreringer.
Dækningsgraden af makroalger på egnet substrat var varierede generelt meget med
substrattypen. Makroalgearterne for dette undersøgelsesområde bestod af røde buske
(bl.a. kile-rødblad, blodrød ribbeblad), sukkertang, savtang, kællingehår og fingertang.
Kællingehår og sukkertang var de mest udbredte makroalgearter.
Overordnet set var undersøgelsesområdet domineret af faunaarter som normalt knytter sig til den sandede havbund. Af fauna var den hyppigst rapporterede art søstjerner.
Andre hyppigt observerede arter var kutlinger, konk (herunder bl.a. dværgkonk), og
ekskrementhobe efter sandorm, mens arter som hvide muslinger, lanicerør (efter ledormen lanice), eremitkrebs, strandsnegle, fladfisk (herunder bl.a. rødspætter og skrubber) tangnåle, sømus, heste rejer og krabber kun sjældent blev observeret.
Flora og fauna knyttet til substrattype 1a:
Substrattype 1a dækker 26 % af undersøgelsesområdet. Der blev kun foretaget 1 verifikation på substrattype 1a, hvoraf dækningsgraden for fauna lå på 3 %, mens der slet
ikke er observeret flora på denne substrattype (intet egnet substrat).
De faunaarter som blev observeret var; søstjerner, hvide muslinger og kutlinger.
Flora og fauna knyttet til substrattype 1b:
Substrattype 1b dækker 54 % af undersøgelsesområdet, og er dermed den mest udbredte substrattype i undersøgelsesområdet. Der blev foretaget 43 verifikationer på
substrattype 1b. Bunden blev beskrevet som værende en fast sandbund (Figur 5.5-4).
Dækningsgraden af fauna blev for denne substrattype vurderet til at være gennemsnitlig 1 %, mens dækningsgraden for flora gennemsnitligt lå på <1 %.
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Floraen i dette undersøgelsesområde bestod af makroalgearterne røde buske (herunder bl.a. kile-rødblad), sukkertang, savtang og kællingehår. Makroalgerne sukkertang
og kællingehår var de hyppigst registrerede arter og blev registreret henholdsvis 16,3
% og 9,2 % af paravaneregistreringerne på substrattype 1b. Artsdiversitet af fauna var
relativt høj med 14 forskellige arter. Den mest almindelig faunaart som blev verificeret
ved paravaneregistreringerne var søstjerner. Herudover blev der også registreret ekskrementhobe efter sandorme, lanicerør (efter lanice orm), eremitkrebs, kutlinger, hvide
muslinger, strandsnegle, rødspætter, tangnåle, konk (herunder bl.a. dværgkonk) og
heste rejer. Dækningsgraden af faunaen varierede mellem <1-5 %.

Figur 5.5-4 Substrattype 1b, fast sandbund med bølgeribber og søstjerner.

Flora og fauna knyttet til substrattype 2:
Substrattype 2 dækker 18 % af undersøgelsesområdet. Substrattype 2 bliver generelt
beskrevet som en bund, der hovedsageligt besår af sand, grus, småsten og enkelte
større sten op til maksimalt 10 % dækning (Figur 5.5-5). Der blev foretaget 6 verifikationer på denne substrattype. Her blev dækningsgraden af fauna vurderet til at være
<1-3 %, mens dækningsgraden for flora var 2-10 %.
Følgende makroalgearter blev observeret; sukkertang, kællingehår og røde buske herunder bl.a. kile-rødblad og blodrød ribbeblad. Dækningsgraden af faunaen var gennemsnitligt 6 %.
Af fauna knytter følgende fem arter sig til substrattypen; søstjerner, konksnegle, krabber, kutlinger og eremitkrebs. Søstjerner var den faunaart som blev registreret mest,
denne blev registreret på 83 % af verifikationerne. Gennemsnitligt havde faunaen en
dækningsgrad på 1,2 %.
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Figur 5.5-5 Lokalt substrattype 2 med substrattype 1b omkring. På billedet ses også noget blottet tørv.

Flora og fauna knyttet til substrattype 3:
Substrattype 3 dækker 2 % af undersøgelsesområdet. Der blev foretaget 1 verifikation
på substrattype 3, hvoraf dækningsgraden på flora var 10 % og dækningsgraden af
fauna var <1 %.
Kendetegnet for naturtype 3 var, en relativt høje dækningsgrad af makroalger (10%).
Der blev for denne substrattype registreret følgende makroalgearter: sukkertang, fingertang, kællingehår og kile-rødblad.
Af epifauna blev der registreret søstjerner og eremitkrebs som havde en dækningsgrad på <1 %.
5.5.4

Naturtyper
Under den videre behandling af de indsamlede paravanedata er der for hver transekt
foretaget en registrering af de observerede arter som tilstede/ikke tilsted i tilknytning til
hver substrattype. Før denne sammenligning, er registreringerne tilpasset til, hvor
mange observationer på den pågældende substrattype data bygger på, således, at
”100” svarer til, at arten er tilstede på samtlige observationer af substrattypen (Figur
5.5-6).
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Figur 5.5-6 Registrerede arters tilstedeværelse/ ikke tilstedeværelse på substrattyperne 1a og 1b. 100 %
svarer til at arten var tilstede på samtlige paravaneobservationer.

For substrattyperne 1a og 3 knytter sig kun en verifikation, og derfor er forekomsten af
flora og fauna tilsvarende 100 % tilstede. De biologiske observationer på substrattype
1b, 2 og 3 vurderes ud fra Figur 5.5-6 at vise, at fauna og flora var forskellige på disse
substrattyper, hvorfor den mest retvisende naturtypeinddeling vil opnås ved at holde
substrattyperne adskilt i hver sin naurtype. For beskrivelse af de biologiske observationer gå til afsnit 5.5.3.
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Figur 5.5-7 Naturtypekort for undersøgelsesområdet Hjelm Nordvest med angivelse af naturtyper. Afgrænsning af undersøgelsesområdet er angivet med en rød ramme.
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5.5.5

Status
I det følgende beskrives områdets reetableringsstatus og rekoloniseringsstatus her 12
år siden indvindingen er ophørt.

5.5.5.1. Reetablering
Områdets reetableringsstatus bliver vurderet på baggrund af de geofysiske data, substrattypetolkning, indberetninger og de visuelle verifikationer af iltsvind for undersøgelsesområdet Hjelm Nordvest.
Inden for undersøgelsesområdet angiver de indvindingspåvirkede områder, på baggrund af sidescan-sonar og dybde-data, hvor indvindingen har haft en markant påvirkning på havbundens naturligt forekomne morfologi og substrattype (Figur 5.5-8).
De indberettede data består primært af stiksugningspunkter og punkter hvor indvindingsmetoden er ukendte. Derudover er der også enkelte punkter hvor der er indberettet slæbesugning. Ved tolkningen af sidescan-sonar data kan spor efter slæbesugning ikke kan erkendes i området. Området er derimod fortsat tydeligt påvirket af den
stiksugningsaktivitet, som har foregået, særligt i de dybere områder. De lavere dybder,
hvor der har også har foregået indvinding, synes mere dynamiske med strøm og bølgeribber på overfladen og vurderes derfor langt i deres reetablering.
De spredte skyllebanker som er skabt mellem sugehullerne udgør en substratændring, der må anses som potentielt permanente.
Der blev registeret 2 lokale iltsvindsområder under de 1,7 km paravanedykning i området.
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Figur 5.5-8 Indberettede laster samt metode, områder hvor der er observeret lokalt iltsvind, særligt indvindingspåvirket områder og substrattyper for undersøgelsesområdet Hjelm Nordvest.

5.5.5.2. Rekolonisering
På baggrund af de oplyste indvindinger er det svært at udpege et egentligt referenceområde indenfor det undersøgte område. Ved nærværende undersøgelse er der pga.
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vejrlige forhold også undersøgt et mindre område udenfor selve undersøgelsesområdet. Den observerede flora og fauna er derfor sammenlignet ved at opdele de biologiske beskrivelser inde for 1/indvindingspåvirkede samt de nært ved liggende påvirkede
områder og 2/områder under for selve undersøgelsesområdet (undersøgt ved nærværende undersøgelse) og områder indenfor undersøgelsesområdet som vurderes kun
at have være let påvirket/upåvirket af tidligere tiders indvindings aktivitet. Her skal det
huskes at den områdeafgræsning som der arbejdes med i nærværende undersøgelse
er ikke den samme som indvindingsområdets oprindelige afgræsning.
Herefter bliver undersøgelsesområdets rekoloniseringsstatus vurderet i forhold til de
arter som er registreret i nærliggende områder; (Orbicon, 2016b; Orbicon, 2007;
Naturstyrelsen, 2016). Til denne sammenligning vil kun verificeringer inden for undersøgelsesområdet blive anvendt. Denne sammenligning er indenfor projektets rammer
hvad der er muligt og anvendes kun til at få et helt overordnet niveau for hvilken artsrigdom og diversitet som kan forventes indenfor undersøgelsesområdet.
Sammenligning indenfor undersøgelsesområdet
Pga. meget udfordrende vejr og strømforhold, der gjorde det meget vanskeligt at sejle
ordentligt, er substratet og biologien knyttet hertil verificeret 18 gange udenfor det
egentlige undersøgelsesområde (5,8-13,4 meters dybde). Disse vil sammen med øvrige verificeringer som ligger nært ved i den mindre påvirkede del af undersøgelsesområdet blive anvendt til at beskrive biologi på den mindre påvirkede/upåvirkede
bund. Verificeringer som ligger nært ved de stærkt indvindingspåvirkede område vil
blive slået sammen med de 4 verificeringer som er foretaget indenfor de stærkt indvindingspåvirkede områder.
Indvindingspåvirket bund blev verificeret 24 gang og mindre indvindings påvirket/upåvirket bund 26 gange på henholdsvis 5,8-13,4 meter (gs. 7,6 m) og 7,2 -14,8 meter
(gs. 9,6 m).
Den substratspecifikke dækningsgrad af flora og fauna udbredelsen var generelt lave
både i det tydeligt indvindingspåvirkede område (flora 0-10%, fauna 0-5%) og den del
af undersøgelsesområdet som er mindre indvindingspåvirket (flora 0-10%, fauna <13%). Af flora blev der i begge påvirkningszoner observeret røde buske, sukkertang og
kællingehår. Der ud over blev der registeret savtang og fingertang i den mindre indvindingspåvirkede del af områder. Af fauna blev der observeret ekskrementhobe efter
sandorm, lanicerør efter laniceorm, søstjerner, dværgkonk, sømus, eremitkrebs,
strandsnegle, hvide muslinger, panser rejer, kutlinger i begge påvirkningszoner. Der
ud over blev krabber og fladfisk i den mindre indvindingspåvirkede/upåvirkede del af
undersøgelsesområdet.
Sammenligning med nært ved liggende område
Marthe Flak og Yderflak (Naturstyrelsen, 2016) ligger ca. 10 nord øst for Hjelm Nordvest mens området Hjelm Flak Nord (Orbicon, 2007) som siden er blevet en del af om-
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rådet 506-TA Nord for Tvillingerne ligger ca. 7 Nordøst for Hjelm Nordvest. Den biologiske screening af efterforskningsområdet Hjelm Flak Nord beskriver biologien på den
upåvirkede bund mens statusrapporten + miljøvurderingen for 506-TA Nord for Tvillingerne (Orbicon, 2016b) beskriver biologogien som er knyttet til en indvindingspåvirket
bund. Marthe Flak og Yderflak er en del af den marine råstofkortlægning i de indre
danske farvande 2015. Marthe Flak og Yderflak er et meget stor området (124,2 km2)
og omfatter også et mindre indvindingsområde (506-PA). Området vil dog i denne her
sammenhæng blive betragtet som upåvirket af råstofindvinding, da der ingen verifikationer er indenfor den del af området hvor der har pågået indvinding.
Alle sammenligninger er kun fortaget på for den biologi som er knyttet til substrattype
1, da 44 af de 51 verificeringer lavet ved nærværende undersøgelse for området
Hjelm nordvest er på substrattype 1. Observationerne som er lavet for området Hjelm
Flak Nord tilbage i 2007 er opdel på substrattyper ved at gennemgå gamle logbøger
(Orbicon, 2007).
Tabel 5.5-2 Registrerede bundflora og faunaarter fra Marthe Flak og Yderflak (Naturstyrelsen, 2016), Nord for Tvillingerne (Naturstyrelsen,
2016) og Hjelm Flak Nord (Orbicon, 2007). Kun arter knyttet til substrattype 1 er medtaget for alle områderne. For Marthe Flak og Yderflak
er substrattype 1a og 1b slået sammen mens det for de øvrige områder kun er arter knyttet til substrattype 1b som er medtaget. Udover
flora og fauna arter er metoden, afstanden til Hjelm Nordvest, dybden for registreringerne samt angivelse af om området er påvirket eller
upåvirket af marin råstofindvinding angivet.
Metode

Marthe Flak og

ROV

Afstand

Dybde

Flora/

Påvirk-

Substrattype 1

(km)

(m)

fauna

ningsgrad

(%)

Ca. 10

12-38

Flora

Upåvirket

På lavere vanddybder (11 m) er der observeret

Yderflak

kalkrødalger, samt spredte buskede og bladfor-

(Naturstyrelsen,

mede rødalger i tilknytning til tomme skaller. På de

2016)

dybere vanddybder (fx 19 m) er der ikke observeret flora
ROV

Ca. 10

12-38

Fauna

Upåvirket

Slangestjerne (sort, alm, skør), søstjerne, dødningehånd, eremitkrebs, søpindsvin, sandorm samt
søsol (sparsomt fauna dække)

Nord for Tvilling-

Foto-

erne (Orbicon,

pedo

Ca. 7

5-25

Flora

Påvirket

(1b) Ribbebladsarter, røde buske og kalkskorper
(1-5 % dækningsgrad)

2016b)
Foto-

Ca. 7

5-25

Fauna

Påvirket

pedo

(1b) Dødningehånd koral, eremitkrebs, høner,
kamstjerne, konk, molboøsters, posthornsorm, rurer, sandorm, søpindsvin, søsol, søstjerner, trekantsorm og fladfisk (1-5 % dækningsgrad)

Hjelm Flak Nord

Parava-

(Orbicon, 2007)

nedyk-

Ca. 7

8-24

Flora

Upåvirket

(1b) Røde buske (0-<1%)

Ca. 7

8-24

Fauna

Upåvirket

(1b) Søstjerner, konk (herunder bl.a. rødkonk), sø-

ning
Paravanedyk-

pindsvin, eremitkrebs, pelikanfodsnel, søstjerner,

ning

søsol, dødningehåndkoral, søanemone, rødspæt-
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ter, skrubbe, fladfiskeyngel, kutlinger, pighvar, rejer, kammuslinger, molboøsters, søfjer og søstrå
(0,5- 5%)

Floraen ved nærværende undersøgelse er mere artsrig end den observerede i de
nærliggende område, både de påvirkede og upåvirkede områder. Her er det dog vigtigt at huske at floraen som er beskrevet ved nærværende undersøgelse er registreret
fra 5,8 til 14,8 meters vand (gs. 8,7).
Faunaen ved Hjelm Nordvest blev på substrattype 1 udgjort af søstjerner og sandormehobe (efter sandorm), lanicerør (efter ormen Lanice conchilega), eremitkrebs, kutlinger, hvide muslinger, strandsnegle, rødspætter, tangnåle, konk (herunder bl.a.
dværgkonk) og panser rejer. Faunaen i de nært ved liggende områder indeholder
mange af de samme arter både i beskrivelsen af de upåvirkede områder og det indvindingspåvirkede område (Tabel 5.5-2). Observationer af flere slangestjernearter (sort-,
alm.- og skør-), søstrå og søfjer er dog også fundet i de ikke indvindingspåvirkede områder og må anses som indikatorarter for en uforstyrret bund. Slangestjerne er forholdsvis følsomme over for forstyrrelser (afhængig af art), mens søstrå og søfjer står
stationær fast i bunden (typisk 1a) og vil fysisk blive fjernet/ødelagt ved indvindingsaktivitet.
5.5.6

Potentiale
I det følgende beskrives områdets reetableringspotentiale og rekoloniseringspotentiale. Reetableringspotentiale tager udgangspunkt i en model for området udført af TTHydraulics. Rekoloniseringspotentialet vurderes på baggrund af reetableringspotentialet samt de biologiske forhold i de umiddelbare omgivelser.

5.5.6.1. Reetablering
Hjelm Nordvest befinder sig 1,5 – 2,5 km nordvest for Hjelm i Kattegat. Vanddybderne
stiksugeområdet ligger omkring 7 – 14 m.
Hjelms placering i forlængelse af Storebælt betyder at både tidevandsstrøm og nettostrøm er kraftige. Amplituden i tidevandsstrømmen skønnes til 0,4 -0,5 m/s og nettostrømmen har et nordgående langtidsgennemsnit på grund af udløbet af overfladevand fra Østersøen. Stiksugeområdet er kraftigt bølgeeksponeret for bølger fra stort
set alle bølgeretninger, og for en vindstyrke på 18 m/s vil signifikante bølgehøjder på
2,5 – 3,5 m og perioder på 6 – 8 s forekomme. Både strøm og bølgepåvirkning vil (jf.
afsnit 4.6.3) medføre kraftig sedimenttransport, og overfladen af havbunden må ud
over sand indeholde grove materialer af mindre sten og grus.
På grund af den kraftige strøm- og bølgepåvirkning, vurderes området at have et højt
genetableringspotentiale. Når hullerne er opfyldte vil en blivende havbundssænkning
været skabt. Niveauet herfor afhænger i høj grad af de dynamiske forhold og dybdeforholdene af den omkringliggende bund.
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5.5.6.2. Rekolonisering
Med udgangspunkt i reetableringspotentialet og områdets rekoloniseringsstatus beskrevet i de foregående afsnit, vurderes rekoloniseringspotentialet i det følgende for
undersøgelsesområdet Hjelm Nordvest.
Området forventes at have et højt reetableringspotentiale, hvor hullerne over tid vil bliver fyldt op ved sedimenttransport. Efter hullerne er opfyldt vil en blivende havbundssænkning været skabt. Der var stort set ingen forskel på både artsrigdom og dækningsgraden af flora og fauna i de to påvirkningszoner indenfor undersøgelsesområdet. Dette kan skyldes at 1/ opdelingen i mere og mindre påvirkede områder inden for
undersøgelsesområdet ikke har være muligt, da hele undersøgelsesområdet har været svært påvirkede af tidligere tiders indvindingsaktivitet eller 2/ at de meget påvirkede områder allerede er så langt i sin rekolonisering at de stort set ikke adskiller sig
fra de mindre påvirkede områder indenfor undersøgelsesområdet. Om artsdiversiteten
over tid vil omfatte flere at de arter som blev observeret i nærliggende områder, på en
uforstyrret bund, er dog tvivlsom da området har et højt reetableringspotentiale og
mangfoldigheden i området vil derfor naturligt blive begrænset af kontinuerlige
vandrende strømribber og banker.
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5.6.

Bjørnsknude Rev
De geofysiske undersøgelser samt den visuelle verifikation og biologiske undersøgelser fandt sted den d. 14. december for Bjørnsknude Rev. Der blev i alt dykket 2,6 km
paravane, sejlet ca. 27,3 km med single beam ekkolod samt sejlet ca. 6,5 km sidescan-sonar. (Se bilag 1 – HTML-strukturen for; logbog, kort, MapInfo og sidescan-sonar filer samt videotransekter for området).

5.6.1

Bathymetri
Dybden i undersøgelsesområdet Bjørnsknude Rev varierer fra 6 til 25 m. De mindste
dybder forekommer i den nordvestlige del af området ca. 2,3 km fra Bjørns Knude, og
bliver dybere imod syd og sydøst, hvor det går brat fra 9-13 m til 16-22 meters dybde.
De største dybder forekommer i efter skrænten af det udbyggede revsystem mod syd
og sydøst. Generelt er dybden meget varierende og centralt liggende i området fremstår bathymetrien med tydelige huller fra indvinding, med mange spredte huller på 30
m i diameteren med fald på ca. 5 m. Nedenstående dybdemodel for undersøgelsesområdet er udarbejdet på baggrund af tilvejebragte single beam data (Figur 5.6-1).

5.6.1.1. Estimeret dybdepåvirkning
Den estimerede dybdepåvirkning af undersøgelsesområdet og det særligt indvindingspåvirkede delområder er henholdsvis 0,83 m og 1,58 m (for metode se afsnit 4.1.1).
Begge estimater er baseret på, at indvindingen er foregået jævnt indenfor henholdsvis
undersøgelsesområdet og det særligt indvindingspåvirkede område, hvilket grundet
ressourcens fordeling og indvindingsmetoden ikke er tilfældet.
Dette estimat er derfor alene en indikation på hvor mange meter der i gennemsnit er
indvundet, i undersøgelsesområderne og de stærkt indvindingspåvirkede områder (se
afsnit 4.1.1).
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Figur 5.6-1 Dybdekort for Bjørnsknude Rev med 0,5 meters konturer linjer.
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5.6.2

Sidescan-mosaik og substrattypekort
Bjørnknude Rev kan på baggrund af sidescan-mosaikken (Figur 5.6-2) og de visuelle
verifikationer inddeles i tre substrattyper: type 1a, 1b og 2. Området er stærkt domineret af sandbund (substrattype 1b), blød siltet bund i det dybeste (substrattype 1a) og
lokalt stenede skyllebanker (substrattype 2) (Figur 5.6-3). Derudover er der udpeget et
område som ifølge sidescan og dybde-data er tydeligt indvindingspåvirket af stiksugning, hvor de spredte lokale skyllebanker også er observeret. Der er observeret slæbesugningsspor i den dybe del af undersøgelsesområdet mod syd og sydøst.
Substrattype 1a består af en siltet blød bund, med stedvise slæbespor (muligvis fra
trawlfiskeri), og det er den næstmest dominerende bundtype i undersøgelsesområdet
for Bjørnsknude Rev (Figur 5.6-3). Bundtypen udgør arealmæssigt 22 % af undersøgelsesområdet, og er set i dybder gående fra 14,6-21,0 på visuel verifikation og 12-24
meters dybde på sidescan (Tabel 5.6-1).
Substrattype 1b består af sand med lokale stiksugningshuller, og det er den primære
og mest dominerende bundtype i undersøgelsesområdet, som bliver mindre dominerende mod den sydlige og sydøstlige del af området (Figur 5.6-3). Bundtypen udgør
arealmæssigt 77 % af undersøgelsesområdet og er set i dybder gående fra 6,2 m til
15,3 m (Tabel 5.6-1).
Substrattype 2 består af sand med op til 10% større til mindre sten som spredte skyllebanker, og det er den mindst udbredte substrattype i undersøgelsesområdet (Figur
5.6-3). Bundtypen udgør arealmæssigt 13% af undersøgelsesområdet. Bundtypen er
kun set på sidescan-sonar indenfor det indvindingspåvirket område, i dybder gående
fra 9 til 13 m (Tabel 5.6-1).
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Figur 5.6-2 Sidescan-mosaik for området Bjørnsknude Rev med angivelse af dykkede paravanetransekter
og verifikationspunkter.
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Figur 5.6-3 Substrattypekort for Bjørnsknude Rev, med angivelse af undersøgelsesområdets afgrænsning,
et indvindingspåvirket område og paravanetransekterne.
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Tabel 5.6-1 Antal verifikationer, verificeret dybde, dybde ud fra dybdemodellen, areal samt den procentvise
fordeling på substrattype 1b, 2 og 3. Ydermere er samme parameter angivet for den del af området som er
tydeligt indvindingspåvirket.

Substrattype

Verificeret dybde [m]

Dybde [m]

1a

17

14,6-21

12,0-24,0

0,077

22

1b

54

6,2-15,3

6,0-16,5

0,276

77

2

0

-

9,0-13,0

0,004

1

Total

71

6,2-21

6,0-24,0

0,357

100

-

-

8,5-16,5

0,106

30

Indvindingspåvirket område

5.6.3

Areal

Verifikationer

[km2]

%

Biologiske forhold i relation til substrattyper
De 4 paravanetransekter for dette undersøgelsesområde var ca. 2,6 km langt, og der
blev i alt foretaget 71 registreringer.
Dækningsgraden af makroalger på egnet substrat var generelt lav og bestod af røde
buske (bl.a. kile-rødblad), sukkertang, strengetang, gaffeltang og kællingehår. Røde
buske og kællingehår var de mest udbredte makroalger.
Overordnet set var undersøgelsesområdet domineret af faunaarter som normalt knytter sig til den sandede havbund. Af fauna var de hyppigst rapporterede arter søstjerner, sandormehobe, eremitkrebs og slangestjerner. Andre hyppigt observerede arter
var kutlinger, krabber (herunder bl.a. stankelbenskrabbe og svømmekrabbe), søanemoner (herunder bl.a. sønellike), lanicerør efter laniceorm og konksnegle. Arter som
molboøsters, torsk, søpunge, knivmuslinger blev kun sjældent observeret.
Flora og fauna knyttet til substrattype 1a:
Substrattype 1a dækker 22% af undersøgelsesområdet. Substrattype 1a omfatter en
blødere siltet bund. Der blev foretaget 17 verifikationer på substrattype 1a, hvoraf
dækningsgraden af fauna var meget lav.
Kendetegnet for substrattype 1a var den manglende forekomst af egnet substrat og
derfor heller ingen flora. Af epifauna blev der registreret søstjerner, slangestjerner,
molboøsters, konksnegle, krabber (herunder svømmekrabber), søanemoner (herunder sønellike) og eremitkrebs. Slangestjerner var den hyppigst registrerede art og blev
observeret på 16 % af verifikationerne. Dækningsgraden af epifaunaen var 1-10 %.
Herudover blev der også registreret lave dækningsgrader af blåmuslinger med dækning på <1 %.
Flora og fauna knyttet til substrattype 1b:
Substrattype 1b dækker 77 % af undersøgelsesområdet, og er dermed den mest udbredt substrattype i undersøgelsesområdet. Der blev foretaget 56 verifikationer på
substrattype 1b. På den faste grove sandbund blev der til tider observeret høje dækningsgrader af søstjerner og slangestjerner.
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Artsdiversiteten af flora var begrænset og bestod af makroalgerne; røde buske (herunder kile-rødblad), sukkertang, kællingehår, strengetang og gaffeltang. Makroalgerne
røde buske og kællingehår blev registreret henholdsvis 20,4 % og 16,7 % af paravaneregistreringerne på substrattype 1b. De mest almindelig fauna arter som blev verificeret ved paravaneregistreringerne var slangestjerner, ekskrementhobe efter sandorme og søstjerner. Herudover blev der også registreret krabber (herunder stankelbenskrabbe), konksnegle, kutlinger, søanemoner (herunder sønellike), eremitkrebs,
lanicerør, torsk, søpunge og knivmuslinger. Dækningsgraden af fauna varierede mellem 2-20 %. Herudover blev der også registreret lave dækningsgrader af blåmuslinger
med dækning på <1 %.
5.6.4

Naturtyper
Under den videre behandling af de indsamlede paravanedata er der for hvert transekt
foretaget en registrering af de observerede arter som tilstede/ikke tilsted i tilknytning til
hver substrattype. Før denne sammenligning, er registreringerne tilpasset til, hvor
mange observationer på den pågældende substrattype data bygger på, således, at
”100” svarer til, at arten er tilstede på samtlige observationer for substrattypen, se Figur 5.6-4.

Figur 5.6-4 Registrerede arters tilstedeværelse/ ikke tilstedeværelse på substrattyperne 1a og 1b. 100 %
svarer til at arten var tilstede på samtlige paravaneobservationer.
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De biologiske observationer på substrattype 1a og 1b vurderes, ud fra Figur 5.6-4, at
vise, at faunaen og floraen var forskellige på disse substrattyper, hvorfor den mest retvisende naturtypeinddeling vil opnås ved at holde substrattyperne adskilt i hver sin
naurtype.
På baggrund af den gennemførte kortlægning med sidescan-sonar og efterfølgende
visuelle verifikationer og substrattypeinddelinger af undersøgelsesområdet, er der udarbejdet et naturtypekort for området (Figur 5.6-5). Det ses på Figur 5.6-5 at naturtype
1b er den mest udbredte naturtype. Beskrivelse af biologien som knytter sig til naturtyperne kan ses under afsnit 5.1.3.
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Figur 5.6-5 Naturtypekort for undersøgelsesområdet Bjørnsknude Rev med angivelse af naturtyper. Afgrænsning af undersøgelsesområdet er angivet med en rød ramme.

5.6.5

Status
I det følgende beskrives områdets reetableringsstatus og rekoloniseringsstatus her 8
år siden indvindingen er ophørt.
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5.6.5.1. Reetablering
Områdets reetableringsstatus bliver vurderet på baggrund af de geofysiske data, substrattypetolkning, indberetninger og de visuelle verifikationer at iltsvind for undersøgelsesområdet Bjørnsknude Rev.
Inden for undersøgelsesområdet angiver de indvindingspåvirkede områder, på baggrund af sidescan-sonar og dybde-data, hvor indvindingen har haft en markant påvirkning på havbundens naturligt forekomne morfologi. Herudover er området også sammenfaldende med en større tæthed af punkter, hvor der er indberettet indvindingsaktivitet (Figur 5.6-6).
De indberettede data består primært af stiksugningspunkter, men der er også indberettet en del slæbesugningspunkter og punkter, hvor indvindingsmetoden er ukendt.
Der er ikke registreret blød bund (substrattype 1a) i stiksugningshullerne, og dermed
ingen tydelig ændring i substratet i sugehullerne. De skyllebanker som er skabt mellem sugehullerne udgør også en substratændring, der må anses som potentielt permanente.
Der blev registeret 2 lokale iltsvindsområder under de 2,6 km paravanedykning i området.
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Figur 5.6-6 Indberettede laster samt metode, områder hvor der er observeret lokalt iltsvind, særligt indvindingspåvirket områder og substrattyper for undersøgelsesområdet Bjørnsknude Rev.
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5.6.5.2. Rekolonisering
På baggrund af de oplyste indvindinger er det svært at udpege et egentligt referenceområde indenfor det undersøgte område. I det følgende vil biologi indenfor et afgrænset område, som vurderes påvirket af indvinding sammenlignes med den del af undersøgelsesområdet som vurderes at være mindre påvirket af tidligere tiders indvinding.
Herefter bliver undersøgelsesområdets rekoloniseringsstatus vurderet i forhold til de
arter som er registreret i relativ nærhed til Bjørnsknudes Rev. Umiddelbart er der ikke
nogle områder med sammenlignelige strøm, substrat og dybdeforhold hvorfor denne
sammenligning er gjort til et område der ligger ca. 30 km øst for Bjørnsknudes Rev
(Naturstyrelsen, 2016; Orbicon, 2016a) . Denne sammenligning er indenfor projektets
rammer hvad der er muligt og anvendes kun til at få et helt overordnet niveau for hvilken artsrigdom og diversitet som kan forventes indenfor undersøgelsesområdet.
Sammenligning indenfor undersøgelsesområdet
Flora og fauna inden for undersøgelsesområdet er i det følgende opdelt i arter indenfor den del af undersøgelsesområdet som tydeligt er indvindingspåvirket og den resterende del af området som mindre påvirket af indvinding. Sammenligningen er kun gjort
for flora- og faunaarter tilknyttet substrattype 1b, da der kun er registreret denne substrattype indenfor den del af undersøgelsesområdet som er tydeligt indvindingspåvirket. Biologien knyttet til substrattype 1b er verificeret 18 gange inden for den del af undersøgelsesområdet som er tydeligt indvindingspåvirket mens den er verificeret 37
gange i den del af undersøgelsesområdet som er mindre indvindingspåvirket. Gennemsnitsdybden var henholdsvis 11,7 m (9-15,3 m) og 8,4 m (6,2-14,9 m).
Den substratspecifikke dækningsgrad af flora var lave både i det tydeligt indvindingspåvirkede område (flora 0-3 %) og den del af undersøgelsesområdet som er mindre
indvindingspåvirket (flora 0-<1 %). Af flora blev der i begge påvirkningszoner observeret røde buske (herunder kile-rødblad), sukkertang og kællingehår. Der ud over blev
der registeret strengetang og gaffeltang i den mindre indvindingspåvirkede del af områder, dog kun hvor dybden var mindre end 8,2 meter. Dækningsgraden af fauna var
relativt høje i begge påvirkningszoner, med 3-15 % (gs. 11,6%) og 2-20% (gs. (5,8%)
for henholdsvis det tydeligt indvindingspåvirkede område og den del af undersøgelsesområdet som er mindre indvindingspåvirket. Det var de samme faunaarter som
blev observeret i begge påvirkningszoner se beskrivelsen i afsnit 5.6.3.
Sammenligning med nærliggende områder
Området Samsø syd er undersøgt i forbindelse med en marin råstofkortlægning i de
indre danske farvande af GEUS og Rambøll A/S og omfatter et 130 km 2 stort område
(Naturstyrelsen, 2016). Indenfor området er et mindre område Nord for Fyns Hoved
undersøgt mere detaljeret i forbindelse med Miljøvurdering udfør af Orbicon (Orbicon,
2016a). Et verifikationspunkt (SS-26) ved undersøgelsen for området Samsø Syd ligger inden for et eksisterende indvindingsområde (504-DA), mens de resterende 27 verifikationer ikke er påvirket af indvindingsaktivitet. Den samlede områdebeskrivelse antages derfor at beskrive den biologi som knytter sig til en ikke indvindingspåvirket
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bund. Ved undersøgelsen Nord for Fyns Hoved er der fortaget 27 fotopedo transekter
indenfor et område på 17km 2 som beskriver biologien på en ikke indvindingspåvirket
bund.
Flora og fauna observeret ved nærværende undersøgelse er sammenlignet med den
observerede biologi knyttet til substrattype 1 ved Samsø Syd og Nord for Fyns Hoved
Tabel 5.6-2.
Tabel 5.6-2 Registrerede bundflora og faunaarter fra Nord for Fyns Hoved (Orbicon, 2016a) og Samsø Syd (Naturstyrelsen, 2016). Kun arter knyttet til
substrattype 1 er medtaget for alle områderne. Udover flora og fauna arter er metoden, afstanden til Bjørnsknude Rev, dybden for registreringerne
samt angivelse af om området er påvirket eller upåvirket af marin råstofindvinding angivet.
Me-

Afstand

Dybde

Flora/

Påvirk-

Substrattype 1

fauna

ningsgrad

(%)

Flora

Upåvirket

tode

(km)

(m)

Miljøvurdering, Nord

Foto-

Ca. 30

18-19

for Fyns Hoved

pedo

Bundvegetation findes generelt ikke i naturtypen pga. manglende hårdt substrat, men der blev observeret meget få rø-

(Orbicon, 2016a)

dalgebuske i forbindelse med enkelte muslingeskaller (<1%).
Foto-

Ca. 30

18-19

Fauna

Upåvirket

pedo

Artsfattig men ikke individfattig. Ugjort af slangestjerner,
almindelig konk, almindelig søstjerne, molboøsters, hjertemusling (få), blåmusling (få), eremitkrebs, et enkelt grønt
søpindsvin og krabber. Der blev observeret en fisk – tangspræl.

Råstofefterforskning,

ROV

Samsø Syd

Ca. 25-

13-34

Flora

Upåvirket

Kiselalger på bunden samt kalkrødalger på tomme skaller.

13-34

Fauna

Upåvirket

Sparsom faunadække som omfattede søpindsvin, slange-

35

(Naturstyrelsen,
2016)
ROV

25-35

stjerner, søstjerner, rur, eremitkrebs, molboøsters og havsnegl.

Floraen knyttet til substrattype 1 blev ved nærværende undersøgelse udgjort af sukkertang, kællingehår, røde buske, gaffeltang og strengetang. Floraen i de to referenceområder beskrives også som sparsom og blev alene udgjort af røde buske, kalkrødalger og kiselalger på bunden. Dybden for referenceområderne er generelt en del dybere end for undersøgelsesområdet Bjørnsknude Rev, hvorfor store dele af referenceområderne ligger under den kritiske dybde i forhold til makroalgernes lysbehov (varierer afhængig af art).
Faunaen på substrattype 1 omfattede mange af de same arter som er beskrevet i området Nord for Fyns Hoved og Samsø Syd. Dækningsgraden af fauna var relativt høj
ved nærværende undersøgelse (1-20%, gs. 7%), dog ikke så høj som for området
Nord for Fyns Hoved (3-40%) men højere end den beskrevet for Samsø Syd (sparsomt).
5.6.6

Potentiale
I det følgende beskrives områdets reetableringspotentiale og rekoloniseringspotentiale. Reetableringspotentiale tager udgangspunkt i en model for området udført af TT-
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Hydraulics. Rekoloniseringspotentialet vurderes på baggrund af reetableringspotentialet samt de biologiske forhold i de umiddelbare omgivelser.
5.6.6.1. Reetablering
Bjørnsknude Rev er beliggende 2 km sydøst for Bjørnsknude ved Juelsminde. Vanddybderne i sugeområdet ligger på 8 – 13 m.
Området ligger relativt beskyttet og tidevandsstrømme skønnes at være 0,15 - 0,35
m/s og nettostrømmen vil bestå vinddreven cirkulation i området mellem Endelave,
Fyn og Vejle Fjords munding med største strømhastigheder på op til 1,2 m/s. Bølgeklima er ligeledes moderat, dog med længste frie stræk i østlig retning til Sjælland på
effektivt ca. 60 km. For en vindstyrke på 18 m/s fører dette til en signifikant bølgehøjdehøjde på ca. 2,6 m og en periode på 6 s. på en vanddybde på 10 m giver dette en
partikel hastighed ved havbunden på ca. 0,55 m/s, hvilket langt overskrider den hastighed, som kan sætte bundsedimenter i bevægelse (jf. afsnit 4.6.3).
På grund af de moderate strømforhold, lejlighedsvise kraftige bølgeforhold samt sandede bundsedimenter vurderes genetableringspotentialet at være moderat, men gradvise forbedringer vil løbende opnås indtil fuld fysisk genopretning er opnået. Når hullerne er opfyldte vil en blivende havbundssænkning været skabt. Niveauet herfor afhænger i høj grad af de dynamiske forhold og dybdeforholdene af den omkringliggende bund.
5.6.6.2. Rekolonisering
Med udgangspunkt i reetableringspotentialet og områdets rekoloniseringsstatus beskrevet i de foregående afsnit, vurderes rekoloniseringspotentialet i det følgende for
undersøgelsesområdet Hjelm Bjørnsknude Rev.
Området forventes at have et moderat reetableringspotentiale og forventes derfor at
være præget af tidligere tiders indvindingsaktivitet i gennem en længere årrække.
Der var stort set ingen forskel på både artsrigdom og dækningsgraden af flora og
fauna i de to påvirkningszoner indenfor undersøgelsesområdet, dog blev både strengetang og gaffeltang kun registreret i den mindre indvindingspåvirkede del af områder,
dog kun hvor dybden var mindre end 8,2 meter. Den manglende forskel kan både
skyldes at 1/ opdelingen i mere og mindre påvirkede områder inden for undersøgelsesområdet ikke har være muligt, da hele undersøgelsesområdet har været påvirket
af tidligere tiders indvindingsaktivitet eller, 2/ at de meget påvirkede områder allerede
er så langt i deres rekolonisering at de stort set ikke adskiller sig fra de mindre påvirkede områder indenfor undersøgelsesområdet. Floraen i de to referenceområder var
lavere end for undersøgelsesområdet hvilket formentlig skyldes af dybden for referenceområderne generelt er dybere end for undersøgelsesområdet Bjørnsknude Rev,
hvorfor store dele af referenceområderne ligger under den kritiske dybde i forhold til
makroalgernes lysbehov (varierer afhængig af art).
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Faunaen omfattede mange af de same arter som er beskrevet i området Nord for
Fyns Hoved og Samsø Syd hvorfor området synes at være langt i forhold til sit rekoloniseringspotentiale.
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6.

SAMMENFATNING
I alle seks undersøgelsesområder kan der, her 5 til 13 år efter indvindingen er ophørt,
ses tydelig spor af tidligere tiders indvindingsaktivitet i form af ”unaturligt” forekommende morfologiske og substratmæssige forhold. Det er uvist, i hvilket omfang områderne allerede har ændret sig, siden indvindingen er ophørt, grundet manglende data.
Den fysiske reetablering af havbunden formodes dog at gå hurtigst i starten. Nærværende vurdering beskriver derfor undersøgelsesområdernes tilstand/status undervejs i
en reetableringsproces, som næppe vil blive afsluttet inden for et kvart århundrede.
Tre ud af de seks områder vurderes at have et højt fysisk reetableringspotentiale, ét
vurderes moderat til højt, mens to områder, Hesbjerg Grund og Bjørnsknude Rev, vurderes moderate. Det forventes derfor, at hullerne efter stiksugning ved Hesbjerg
Grund og Bjørnsknude Rev naturligt vil fyldes op over en længere periode sammenlignet med de øvrige fire områder. Yderligere forventes det, at der vil opstå en permanent havbundssænkning i alle seks områder efter sugehullerne er fyldt op. Niveauet
herfor afhænger i høj grad af de dynamiske forhold og dybdeforholdene af den omkringliggende bund.
I områder med en stor transport af sediment vil den fysiske reetablering forventelig
være hurtigere end i mindre dynamiske områder. Samtidigt vil vandrende strømribber
og sandbanker begrænse muligheden for, at langsom koloniserende stationære arter
etablerer sig i området og derved, helt naturligt, begrænser den biologiske mangfoldighed i området.
Ved Hesbjerg Grund blev der registreret fem afgrænsede iltsvindshændelser pr. km
dykket transekt, mens der for de resterende fem områder blev registreret 0,8 – 2,8 iltsvindshændelser pr. km dykket transekt (gnsn.1,7). Iltsvindshændelser blev ved nærværende undersøgelse observeret ved lokale afgrænsede (ca. 2-25 m2) hvide belægninger af svovlbakterier på havbunden, og er kun øjebliksbilleder.
Vurderingen af områdernes biologiske status og potentiale i nærværende undersøgelse er kompliceret, da der ikke findes baseline-undersøgelser eller referenceområder, hvor der ikke har foregået indvinding, i nærhed til undersøgelsesområderne. I stedet er der på baggrund af en geofysisk vurdering blevet udpeget et meget indvindingspåvirket område indenfor hver af de seks undersøgelsesområder, mens den resterende del af undersøgelsesområderne antages kun at være mindre påvirket af tidligere indvindingsaktivitet. Biologien indenfor hver af de to påvirkningszoner indenfor
hver område er herefter sammenlignet. Derudover er de biologiske forhold i hvert undersøgelsesområde sammenlignet med de forhold, som er i nærliggende områder
(undersøgt i forbindelse med andre projekter) indenfor en afstand på 2-30 km. Tolkningen af disse data er forbundet med en stor usikkerhed og kan kun bruges til at give
en overordnet beskrivelse af områderne status og potentiale (afsnit 4.6.2 og 4.6.4).
Overordnet set var der kun en mindre forskel i både artsdiversiteten og udbredelsen af
flora og fauna i de to påvirkningszoner indenfor alle seks undersøgelsesområder.
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Dette kan skyldes at 1/ opdelingen i mere og mindre påvirkede områder inden for det
enkelte undersøgelsesområde ikke har være muligt, da hele undersøgelsesområdet
har været påvirket af tidligere tiders indvindingsaktivitet eller 2/ at de meget påvirkede
områder allerede er så langt i deres rekolonisering, at de stort set ikke adskiller sig fra
de mindre påvirkede områder indenfor undersøgelsesområdet. Områderne er helt naturligt udsat for vandrende strømribber og sandbanker, hvorfor der som forventet, kun
er observeret almindeligt forekommende og forholdsvis hurtigt koloniserende arter i
områderne. I forhold til flora kan evt. forskelle mellem de to påvirkningszoner i høj
grad tilskrives forskellige dybdeforhold. For Hesbjerg Grund blev der dog observeret
en mindre forskel mellem de to påvirkningszoner, som muligvis kan tilskrives den
manglende biologi ved verifikationer, hvor der også blev observeret iltsvind.
I forhold til at sammenligne de biologiske forhold ved nærværende undersøgelse med
de biologiske forhold i nærliggende områder er det vigtigt at huske, at områderne kan
have andre dybdeforhold (trods overlap i dybdeinterval) samt varierende indslag af egnet substrat for makroalger, selvom sammenligningen kun er foretaget mellem områder med ens substratforhold. Samtidigt kan referenceområderne være anderledes eksponerede for strøm og sedimenttransport, hvilket i høj grad påvirker de biologiske forhold. Endeligt er flere af referenceområderne verificeret færre gange, hvilket kan resultere i færre observerede arter (antaget at området indeholder flere arter end beskrevet) end ved nærværende undersøgelse.
For nogle af områderne ved nærværende undersøgelse var biologien både mere artsrig og med en større udbredelse end for referenceområderne, mens det omvendte var
gældende i forhold til andre referenceområder. En generel sammenligning af de biologiske samfund i forbindelse med nærværende undersøgelse i forhold til referenceområderne er derfor ikke mulig. Dog indikerer en ens eller højere artdiversitet og -udbredelse i de tidligere indvindingsområder sammenlignet med referenceområderne, som
ikke er påvirkede af indvindingsaktivitet, at områderne sandsynligvis er langt i forhold
til deres rekoloniseringspotentiale.
En opfølgende undersøgelse af de samme områder indenfor en 5-10 årig periode ville
bidrage med betydelig viden i forhold til at vurdere både det geofysiske og biologiske
reetablering- og rekoloniseringspotentiale i tidligere indvindingsområder, hvor indvindingen primært er foregået ved stiksugning.
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