
 

 

 

 

 

MILJØSTYRELSEN OG LÄNSSTYRELSEN SKÅNE 

 

NY MILJØUNDERSØGELSE 

AF ”DISKEN”, ØRESUND 
 

 

Til 

Miljøstyrelsen og Länsstyrelsen Skåne 

 

Dokumenttype 

Miljørapport om Disken, Øresund 2017 

 

Dato 

15 maj 2018 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

NY MILJØUNDERSØGELSE AF ”DISKEN”, ØRESUND 

 

 

 

 

 

Rambøll 

Hannemanns Allé 53 

DK-2300 København S 

T +45 5161 1000 

F +45 5161 1001 

www.ramboll.com 

 

 

Revision 02 

Dato 15-05-2018 

Udarbejdet af MCO 

Kontrolleret af SSA/JLA  

Godkendt af MCO 

Beskrivelse Undersøgelse af den biologiske og geomorfologiske 

udvikling på Disken siden sandindvindingens ophør i 

januar 2014. 

Att. Thomas Klinggaard, Miljøstyrelsen 

Charlotte Carlsson, Länsstyrelsen Skåne 

 

 

 

 
  



 

 

 

 

 
 
 

 

 

INDHOLD 

1. Resumé 2 
2. Executive Summary 4 
3. Indledning 6 
3.1 Projektet 7 
3.2 Disken 7 
4. Feltarbejdet 9 
4.1 Akustisk kortlægning 9 
4.2 Visuel verifikation 11 
4.3 Bundprøver 12 
5. Akustisk opmåling 14 
5.1 Data bearbejdning 14 
5.2 Tolkning af side scan sonar data 14 
5.3 Substrat typer 18 
5.4 Dynamiske bundformer 19 
5.5 Indvindingsspor 21 
5.6 Højreflektive bundpartier 22 
5.7 Vrag m.m. 23 
5.8 Konklusion 25 
6. Sedimentdynamikken 27 
6.1 Stor-skala geomorfologiske enheder 34 
6.2 Stiksugningshuller 37 
6.3 Slæbesugningsspor 46 
6.4 Bundformer 53 
6.5 Overfladesediment 59 
6.6 Konklusion 69 
7. Fysiokemiske leveforhold 71 
7.1 Hydrografi og vandskifte 71 
7.2 Dybde og substratforhold 71 
7.3 Salinitet 73 
7.4 Lysforhold 73 
7.5 Habitattyper 74 
8. Biologiske forhold 77 
8.1 Analyse og databehandling 77 
8.2 Statistik 78 
8.3 Videotransekter og punktfotografering 79 
8.4 Infauna 81 
8.4.1 Generelle kvantitative forhold 83 
8.4.2 Artsfordeling 84 
8.4.3 Individtæthed 86 
8.4.4 Biomasse 89 
8.4.5 Similaritet HAPS prøver 91 
8.4.6 Similaritet – habitat 93 
8.5 Konklusion 95 
9. Referencer 97 
10. Bilag 98 



 

 

 

 

 

 

2 

1. RESUMÉ 

På sandbanken Disken, beliggende i det nordlige Øresund, er der i 2014 og 2017 gennemført un-

dersøgelser af geomorfologien og biologien. Diskområdet ligger på grænsen mellem svensk og 

dansk territorialfarvand. Set i forhold til 2014 synes den biologiske tilstand at være i fremgang 

med et, for denne naturtype, righoldigt bunddyrsliv. Diskens dybdeudstrækning omkring salt-

springlagets beliggenhed betinger et potentielt diverst og produktivt bunddyrsliv. 

 

Indtil 2014 blev der på dansk side indvundet sand på Disken. Indvindingen, der blev foretaget 

som både stiksugning og slæbesugning, har efterladt tydelige spor på havbunden. Der har i peri-

oden 1969-2014 været indvundet omkring 2,2 mio. m3 sand på dansk side, hvilket i gennemsnit 

svarer til, at der er fjernet 70 cm af sandbanken. På svensk side foregik der en sandindvinding 

frem til midten af 1980’erne.  

 
Både på den danske og svenske del af Disken ses stadige fordybninger fra stiksugningen, som 

over de seneste tre indvindingsfri år (2014-2017) stort set fremstår uforandret på det danske 

område. Slæbesugningssporene er i de forløbne tre år blevet mere udvisket. 

 
På baggrund af den omfattende sandindvinding på Disken har Miljøstyrelsen og Länsstyrelsen 

Skåne ønsket en udredning af de biologiske konsekvenser af denne mekaniske forstyrrelse af 

havbunden. Undersøgelsen i 2014 dækkede indvindingsområdet samt påvirkningszonerne nord 

og syd herfor på dansk side, mens 2017 undersøgelsen dækkede hele Diskområdet på både 

svensk og dansk side.  

 

Trods sin overskuelige geografiske udstrækning og ensartede topografiske udseende udviser Di-

sken en betydelig fysisk og biologisk variation. En stor del af denne variation skyldes forskelligar-

tede strømforhold. I store træk går skillelinjen mellem kraftig og svag strømpåvirkning som en 

diagonal fra nordvest til sydøst af Diskområdet. Disse strømforskelle bevirker en betydelige na-

turlig mekanisk forstyrrelse af sedimentet i den nordøstlige og overvejende svenske del af Di-

sken, mens mere stabile substratforhold gør sig gældende i den sydvestlige og danske del af 

Diskområdet. Den naturlige sanddynamik, der er et resultat af disse strømforhold, har en afgø-

rende betydning for hvilke bundorganismer, der kan leve i de pågældende områder. Bundlivet er 

således relativt fattigt i den strømpåvirkede nordøstlige del af Disken, mens et mere varieret og 

rigt bunddyrsliv gør sig gældende i det sydvestlige område. 

 

Strømpåvirkningen i den nordøstlige del af Disken er årsag til en biologisk set robust havbund, 

der i nogen grad kan modstå mekaniske forstyrrelser fra f.eks. sandindvinding. Det modsatte gør 

sig gældende i det mere sedimentstabile sydøstlige område. Her vil ikke kun den direkte fysiske 

påvirkning af havbunden være skadelig. Også den indirekte påvirkning i form af mere labile iltfor-

hold gør denne del af Disken mere sårbar for forstyrrelser.  

 
I vurderingen af indvindingens betydning for biologien på Disken har det været nødvendigt at 

tage højde for de varierende leveforhold i området i form af strøm, substrat, salinitet og lys. 

Dette er sket ved en inddeling af Diskområdet i tolv distinkte habitattyper afgrænset på baggrund 

af nævnte overordnede fysisk/kemiske egenskaber. De betydelige rumlige og tidsmæssige for-

skelle på Disken, har vha. habitatkortlægningen kunnet evalueres i relation til såvel den naturlige 

variation som den variation, der er forårsaget af indvindingen. 

 
Den generelle fremgang for bunddyrene mellem 2014 og 2017 var størst på den sydvestlige halv-

del af Disken. Da denne både omfatter selve indvindingsområdet og de tilstødende områder vest 

og syd herfor, kan denne fremgang ikke kun tilskrives indvindingens ophør, men også den gene-

relt bedre vandkvalitet i Øresund. Den absolut største fremgang ses for de dele af  

 

 

 



 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

3 

undersøgelsesområdet, der ligger i indvindingsområdet, hvilket er et udtryk for den tidligere ind-

vindings betydelige påvirkning af bundlivet. Det gælder især for den svagt strømpåvirkede syd-

lige del. De fleste registrerede iltfattige forhold ved bundoverfladen i 2014 og i mindre omfang i 

2017 lå da også i den sydlige del af det danske indvindingsområde. 

 

Som konsekvens af de store forskelle som strømforholdene medfører for bunddyrslivet på Disken, 

er der opstået tilsvarende forskellige biologiske samfund, der er mere eller mindre robuste over 

for en mekanisk påvirkning af havbunden. Derfor er den sydlige del af indvindingsområdet lang-

sommere om at genvinde sit økologiske potentiale end det nordlige efter indvindingens ophør. 

Sandindvindingen ser dog ikke umiddelbart ud til, her 4 år efter ophør, at have forringet disse 

forhold irreversibelt. Fordybningen af selve banketoppen har dog nedsat den bentiske primærpro-

duktion med op til 75 %, hvilket antageligt ikke inden for en overskuelig årrække står til at æn-

dre.  

 

Den naturlige sanddynamik på Disken spiller en til tider lige så afgørende rolle for den biologiske 

tilstand som sandindvindingen. Dette gælder især for den nordøstlige del af Diskområdet, der er 

under kraftigere strømpåvirkning end den sydlige del. Selv på et så relativt lille og topografisk 

ensartet område som Disken, varierer sandindvindingens skadelige virkninger på biologien såle-

des fra nærmest ubetydelig til relativt drastisk. 
 

Den betydelige påvirkning, som den naturlige sanddynamik i strømfyldte farvande har vist sig at 

have for bundlivet, er kun i meget begrænset omfang dokumenteret tidligere. Det har derfor ikke 

været muligt, at sammenligne betydningen af den mekaniske påvirkning af havbunden på Disken 

med andre lignende marine systemer. 
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2. EXECUTIVE SUMMARY 

The sandbank Disken, located in the northern Sound, was studied in 2014 and 2017 in relation to 

geomorphology and biology. The Disken area is located on the border between Swedish and Dan-

ish territorial waters. In comparison with 2014, the biological state in 2017 seems to be im-

proved, with a rich benthic life relative for the overall habitat type. The depth of the Disken situ-

ated around the typical depth range of the halocline favors a potentially diversified and produc-

tive assemblage of benthic fauna. 

 

Until 2014, sand from the Disken was extracted on the Danish side. The extraction took place us-

ing both stationary and trailing suction, which left clear traces on the seabed. Stationary dredging 

created pits with depths of up to 3 m and diameters of 20-40 m, while the trailing dredging 

formed half-meter deep furrows. In the period 1969-2014 about 2.2 million m3 of sand were 

mined on the Danish side, which from a cross-section perspective corresponds to the removal of 

approx. 70 cm of the sandbank. On the Swedish side, sand mining took place until the mid-

1980s. 

 

On both the Danish and Swedish parts of the Disken the shape of the dredging pits over the 

three years after mining was stopped (2014-2017) were largely unchanged in the Danish area. 

The furrows from trailing suction, on the other hand, became slightly more erased over the 

three-year period. 

 

On the basis of the extensive sand mining at the Disken, the Danish Environmental Protection 

Agency and the County Administrative Board of Skåne required a study of the biological conse-

quences of such mechanical disruption of the seabed. The survey in 2014 covered the dredging 

area and the impact zones to the north and south on the Danish side, while the 2017 survey cov-

ered the entire Disken area on both the Swedish and Danish sides. 

 

Despite its restricted geographical coverage and uniform topographic appearance, the Disken ex-

hibits surprising physical and biological variation. A large part of this variation is due to varying 

current conditions. Broadly, the dividing line between strong and weak flow influences crosses di-

agonally from northwest to southeast of the Disken area. These different flow regimes cause sig-

nificant natural mechanical disruption of the sediment in the northeastern and overwhelmingly 

Swedish part of the Disken, while more stable substrate conditions dominate in the southwestern 

and Danish part of the Disken area. The natural sand dynamics that result from these flow condi-

tions have a decisive influence on which benthic organisms can live in those areas. Benthic life is 

thus relatively poor in the exposed northeastern part of the Disken, while a more varied and rich 

bottom life prevails in the southwestern area. 

 

On the other hand, the current impact in the northeastern part of the Disken forms a relatively 

biologically robust benthic life that, to some extent, can withstand mechanical interference from, 

for example, sand extraction. The opposite is the case in the more sediment-stable southeastern 

area. Here, not only will the direct physical impact of the seabed be harmful. Also, the indirect 

effect in terms of more changeable oxygen conditions makes this part of the Disken more vulner-

able to disturbance. 

 

In assessing the importance of extraction for the biology of the Disk, it has been necessary to 

consider the rather variable living conditions in the area in terms of current, substrate, salinity 

and light. This has been addressed by dividing the Disken area into 12 distinct habitat types, de-

fined by their overall physical/chemical properties. Due to this habitat mapping, it has been  
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possible to evaluate the significant spatial and temporal differences at the Disken according to 

natural variation as well as man-made impact. 

 

The overall progress of seabed life between 2014 and 2017 was most pronounced on the south-

western part of the Disk. As this comprises both the actual dredging area and the adjacent areas 

to the west and south, this improvement cannot be attributed solely to the end of the extraction 

period, but also to the overall better water quality in the Sound. The absolute greatest progress, 

however, was seen in those parts of the study area that were in the mining area of the Disk, 

which is assessed as an expression of the significant impact of the previous dredging on bottom 

life. This was especially the case for the less-exposed southern part. Most of the registered oxy-

gen-depleted spots in 2014 and, to a lesser extent, in 2017, were also found in the southern part 

of the Danish extraction area. 

 

Due to the large differences that the current conditions cause for the bottom animal life on the 

Disk, different biological communities that are robust against mechanical impact on the seabed 

have emerged. Therefore, the southern part of the dredged area is slower to regain its ecological 

potential than the northern area after the end of mining. However, the extraction of sand does 

not immediately seem to have deteriorated these circumstances irreversibly. The removal of sand 

from the bank area itself, however, has reduced the primary production by up to 75%, which is 

not likely to change in the foreseeable future. 

 

The natural resuspension and transportation of sand on the Disken plays an equally crucial role 

for the biological state of the sand as the impact of dredging. This is especially true for the north-

eastern part of the Disken area, which is under stronger influence from currents than the south-

ern part. Even in such a relatively small and homogenous area as the Disk, the harmful effects of 

sand extraction on the biology vary from almost insignificant to relatively drastic. 

 

The significant impact that natural sand dynamics in open waters has shown to be essential for 

the benthic life in this study, and has been previously documented only to a limited extent. In 

view of the increasing demand for sand from the sea, more detailed analysis of this interaction is 

therefore urgently needed. 
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3. INDLEDNING 

Miljøstyrelsen har anmodet Rambøll om at udarbejde en miljøundersøgelse af ”Disken” i det 

nordlige Øresund, hvor der indtil årsskiftet 2013/2014 har været indvundet sand på den danske 

side. Opgavens formål er at undersøge udviklingen af geomorfologien og bundfaunaen på Disken 

efter ophør af råstofindvindingen, samt analysere hvilke processer, der styrer denne udvikling. 

Rambøll løser opgaven i samarbejde med GEUS og Københavns Universitet.  

 

Forfatterne til denne rapport er Michael Olesen fra Rambøll, Niels Nørgaard-Pedersen fra GEUS og 

Verner Brandbyge Ernstsen fra Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning (IGN), Københavns 

Universitet. 

 

 
Figur 3-1. Disken i det nordlige Øresund, med indvindingsområde vist. Kortet er fra afrapporteringen af 
undersøgelsen gennemført i 2014 /1/, hvor den kilometerbrede zone omkring indvindingsområdet blev 
kaldt for sikkerhedszoner. I nærværende rapport bruges i stedet betegnelsen påvirkningszone. 
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3.1 Projektet 

Projektet, der ledes af Miljøstyrelsen i samarbejde med Länsstyrelsen Skåne, omfatter en biolo-

gisk og geofysisk kortlægning af den store sandbanke Disken i det nordlige Øresund. Feltunder-

søgelserne følger samme fremgangsmåde som en tilsvarende undersøgelse udført i 2014. Feltun-

dersøgelserne gennemført i 2017 dækker et større areal, end undersøgelserne gennemført i 

2014. Endvidere er resultaterne fra begge undersøgelser opgjort og analyseret med henblik på 

en så repræsentativ gengivelse af de biologiske og geomorfologiske forhold som mulig. 

 

Opgavens overordnede formål er at udrede sandsugningens effekter på geomorfologien og bund-

livet i Diskområdet jfr. Figur 3-1. Den danske del af Disken blev undersøgt i november 2014 /1/, 

ca. 10 måneder efter, at indvindingen i området var ophørt. Nærværende undersøgelse følger op 

på undersøgelsen fra 2014 og skal redegøre for den udvikling, der har fundet sted siden da, samt 

analysere hvilke processer, der styrer denne udvikling. Til det formål har data fra såvel 2014 som 

fra nærværende undersøgelse være underkastet en statistik behandling og analyse, der baserer 

sig på en identifikation af sammenlignelige fysisk-kemiske referencevilkår. 

 

Undersøgelsen i 2014 dækkede alene dansk farvand. Nærværende undersøgelse gennemført i 

oktober 2017 svarer til undersøgelsen gennemført i 2014, med den udvidelse, at undersøgelsen i 

2017 også omfatter påvirkningszonen i svensk farvand samt mindre tilføjede områder i de vest-

lige dele af påvirkningszonerne i dansk farvand. På den svenske side af Disken har der fundet en 

råstofindvinding sted indtil midten af 1980’erne. 

 

Projektet skal redegøre for bundforholdene på Disken samt de eventuelle ændringer der er sket 

som følge af sandindvindingen mht.: 

 

a) Infauna 

b) Substrat 

c) Dybder 

d) Epifauna og flora, herunder fødeforhold for fisk 

e) Forskellene mellem indvindingsområde og påvirkningszone. 

 

I forbindelse med udvidelse af undersøgelsesområdet i 2017, skal der desuden ske en udredning 

af den fysiske påvirkning af biologien i relation til: 

 

f) Det omkringliggende havmiljø 

g) Den naturlige sanddynamik på Disken vs. indvindingens påvirkning af havbunden. 

 

3.2 Disken 

Området udgøres af en stor langstrakt sandbanke beliggende i det nordlige Øresund ca. 3,5 km 

sydøst for Helsingør. Den højest liggende del af Disken - med vanddybder lavere end 10 m - har 

et areal på ca. 3,2 km2, hvoraf godt 10 % i den sydlige ende stækker sig ind i svensk farvand (Fi-

gur 3-1).  

 

Der har været indvundet sand fra Disken siden slutningen af 1960’erne. Den danske del af Di-

sken blev i 2010 udlagt som et ”fællesområde” med en total indvindingsmængde på i alt 190.000 

m3. Indvindingsmængden blev opbrugt i januar 2014, og området er pt. lukket for indvinding. 

Før 2010 var området først udlagt som et ”overgangsområde” (fra 1997 til 2007) og fik herefter 

status som ”konverteringsområde” /15/ fra 2007 til 2009. Siden 1997 og frem til 2014 er der to-

talt indvundet ca. 420.000 m3 sand på Disken indenfor dansk farvand. Fra 1969 og frem til 1997 

har den skønnede indvinding på dansk side været på 1,800.000 m3. På baggrund af den samlede 
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registrerede indvindingsmængde på den danske del af Disken (o. 2,2 mio. m3), er der fjernet et 

sandlag svarende til omtrent 70 cm. 

 

Området på Disken hvor der fandt en indvinding sted frem til 2014, i den danske del af Øresund, 

men den østlige del af den omkringliggende påvirkningszone ligger i den svenske del af Diskom-

rådet. På svensk side har der fundet sandindvinding sted på Disken fra 1940’erne og frem til mid-

ten af 1980’erne. Den største rapporterede intensitet skete i flg. Länsstyrelsen Skåne i tidsperio-

den 1956-1979. 

 

Det fastlagte indvindingsområde er beliggende på den centrale del af Disken (Figur 3-1) og udgør 

et areal på 3,5 km2. Den omkringliggende 1 km bredde påvirkningszone er i 2014 rapporten be-

nævnt som sikkerhedszone (Figur 3-1), hvor den indre sikkerhedszone i sig selv udgør et areal 

på godt 4 km2 og ligger generelt i dybder på mellem 10 og 20 m. Den ydre påvirkningszone 

(1.000 m) ligger i vestlig retning udenfor selve sandbankeområdet (dybde > 20 m). På dansk 

side dækker den ydre påvirkningszone kun et smalt område af selve Disken i sydlig og nordlig 

retning. I svensk farvand omfatter påvirkningszonerne hele den østlige del af Disken. 

 

Selve indvindingsområdet er på søkort angivet med dybder fra omkring -8 til -14 meter, dybest i 

den sydvestlige del, hvor det skråner let ned mod den vestlige rende. Vanddybden på Disken er 

dog i realiteten betydelig større - måske op til 3 meter - som følge af den stik- og slæbesugning, 

der har fundet sted gennem de seneste årtier. De dybe render, der løber på hver side af områ-

det, har dybder ned til omkring 25 meter. 

 

På grund af dybde og substratforhold kan Disken biologisk karakteriseres som et Macoma sam-

fund, opkaldt efter den lille østersømusling (Limecola balthica, tidligere benævnt Macoma 

balthica). Dette samfund er i øvrigt ofte præget af betydelige forekomster af blåmuslinger, sand-

musling og hjertemuslinger. Der vil desuden pletvis forekomme en lokal epifytisk primærproduk-

tion af bentiske mikroalger og små til mellemstore makrofytformer. Den primære organiske tilfør-

sel består dog hovedsalig af bundfældet algeplankton og sammendrevne makrofytter. 

 

I denne rapport er feltarbejdet i 2017 afrapporteret, og resultater herfra samt fra feltundersøgel-

sen i 2014 bearbejdet og præsenteret.  
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4. FELTARBEJDET 

Feltundersøgelsen af de fysiske og biologiske forhold på Disken blev udført i oktober 2017. Un-

dersøgelsen fulgte samme fremgangsmåde som undersøgelsen i 2014 /1/. I forhold til denne er 

der dog sket en betydelig udvidelse af undersøgelsesområdet, hvilket fremgår af prøvelokalite-

terne vist i nedenstående figur (Figur 4-1). 

 

Til feltundersøgelserne er anvendt både et svensk og dansk indregistreret fartøj. De fornødne til-

ladelser til at operere på dansk og svensk side er blevet indhentet før afvikling af feltprogram-

met. 

 

Til den visuelle verifikation af bunden med dykkere og bundprøvetagningen (HAPS) er anvendt 

det lille svenske miljøskib Robusta, og til de akustiske undersøgelser er GEUS’ 31 fods motorbåd 

Maritina blevet anvendt.  

 

 

 

Figur 4-1. Undersøgelsesområdet for bundprøver på Disken 2017. De grå felter blev også undersøgt i 
2014, mens de gule og grønne felter er de nye områder for 2017. De sorte prikker angiver de enkelte 
HAPS prøver (200 i alt), hvor der i de grønne felter er taget 10 HAPS prøver og i de gule 5. 

 

4.1 Akustisk kortlægning 

Der er udført en akustisk kortlægning af undersøgelsesområdet på Disken omfattende sidescan-

sonar, multibeam ekkolod samt parametrisk sedimentekkolod. De akustiske målinger er gennem-

ført i perioden: 11. — 14. oktober 2017. 
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Maritina var udstyret med en Edgetech 6205 Multi Phase Echosounder (kombineret multibeam og 

side scan sonar) monteret på en lodret stang foran stævnen. På toppen af stangen var der mon-

teret motion sensor og antennesæt til korrektion for skibsbevægelser og vertikal offset. Herud-

over var der på bagbord side agter monteret et Innomar SES-2000 Medium sedimentekkolod. Po-

sitioneringen blev foretaget med en Applanix POS MV v. 5 (Positioning and Orientation System 

for Marine Vessels) og NaviPac, der er et PC-baseret navigations- og processeringsprogram. Posi-

tionering er foretaget i RTK (Real Time Kinematic) via NTRIP korrektioner fra TrimbleNet (via in-

ternetforbindelse). Lydhastighedsmålinger af vandsøjlen blev løbende foretaget med en AML Mi-

nos SVPT/CTD. 
 

Der blev sejlet langs N-S gående linjer med en linjeafstand på 75 m (svarende til kortlægningen i 

2014) i hovedparten af området (Figur 4-2). I de dybere dele, i den østligste og vestligste del af 

kortlægningsområdet, blev der sejlet med en linjeafstand på 80-90 m. Der blev i alt sejlet ca. 

175 km linjer. Herudover blev der udført patchtest for kalibrering af udstyr i den nordlige del af 

Disken i et område med store karakteristiske bundformer. På hver survey-dag blev der foretaget 

lydhastighedsmålinger (SVP) af vandsøjlen i både dybere og lavere dele af undersøgelsesområ-

det.  

 

 
Figur 4-2. Sejllinjer (grønne) for det akustiske survey i undersøgelsesområdet. 

 

Side scan sonar opmåling blev udført med en kombination af 50 m og 100 m dækning til hver 

side. Efter at det kunne verificeres, at datakvaliteten var god selv i den ydre del af 100 m dæk-

ningsområdet, blev hovedparten af linjerne sejlet med 100 m dækning. Dette giver på de for-

holdsvist lave vanddybder den fordel, at skyggeområdet under ”fisken” kan dækkes i den over-

lappende side af scan mosaik-området. Side scan data blev optaget ved to frekvenser, 230 og 

550 kHz. De lavere frekvente data fremhæver bedst de generelle havbundsstrukturer, mens de 

højere frekvente data muliggør identificering af relativt små objekter som mindre sten og lig-

nende. 
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4.2 Visuel verifikation 
Videooptagelser af bunden blev udført langs sammenlagt ca. 26 km transektlinjer vha. dykkere 

(Figur 4-3). Der blev gennemført 5 nord-sydgående og 3 vest-øst gående verifikationstransekter. 

For de nord-sydgående transekter lå to i indvindingsområdet og fulgte de samme koordinater 

som i 2014, mens tre nye transekter lå med én i den vestlige del af påvirkningszonen og to i den 

østlige del.  

 

Videooptagelserne blev gennemført i uge 43, 2017. 

 

Bundforholdene langs de forhåndsafsatte transekter blev affotograferet af skibstrukken dykker 

med en hastighed på 1-2 knob. Optagelserne blev udført vha. hjelmmonteret kamera og med di-

rekte tovejs kommunikation til skibet, således at positionerne løbende kunne beregnes. 

 

Under paravanetransekterne blev positioner for punktfotografering af bunden, til nærmere doku-

mentation af de forskellige biologiske- og substratmæssige forhold fastlagt. 

 

Efter henstilling fra Søfartsstyrelsen måtte de østlige transekter i svensk farvand afkortes for at 

undgå dykning i de faste sejlruter. 

 

 
Figur 4-3. Angivelse af de otte paravanetransekter (optrukne sorte streger med transektbetegnelser) i 
forhold til HAPS lokaliteterne (firkantede felter) på i alt 25,7 km. 
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4.3 Bundprøver 

Til infauna bestemmelse er der taget 200 HAPS prøver i undersøgelsesområderne fordelt på 34 

prøvelokaliteter i overensstemmelse med den viste fordeling i  

Tabel 4-1. Ved undersøgelserne i 2014 blev der udtaget 130 HAPS prøver fordelt på 19 prøvelo-

kaliteter (Figur 4-1). Prøvetagningen på 15 af disse er gentaget i 2017.  

 

På hver af de 34 prøvelokaliteter (gule, grønne og grå felter jf. Figur 4-1) er desuden taget en 

HAPS prøve til bestemmelse af overfladesedimentets kornstørrelsesfordeling og indhold af orga-

nisk materiale.  

Tabel 4-1. HAPS prøvernes antal og fordeling i undersøgelsesområdet i 2014 og 2017. Farverne svarer til 
undersøgelsesfelternes farver vist på Figur 4-1. De grønne og gule felter er nye, mens de grå felter angi-
ver, hvor prøvetagning er udført både i 2014 og 2017. Navnet på felterne fås ved at sammenstykke de 
lodrette og vandrette angivne præfikser. I alt er der taget HAPS prøver i 34 prøvefelter i 2017. 

  

Dansk farvand Svensk farvand 

Vestlig-
ste del 

Vestlige 
del 

Midterdel 
Østlige 

del 
Østlig-
ste del 

VVV VV V M E EE EEE 

Nord-
lige del 

NNN 5 5 5 5 5 5 5 

NN  5 5 5 5 5  

Midt 
del 

N  10 5 5 5 10 10 

S  10 5 5 5 10 10 

Sydlige 
del 

SS   5 5 5 5  

SSS 5  5 5 5 5 5 

I alt 10 30 30 30 30 40 30 

 

Undersøgelsesområdet består af selve indvindingsområdet samt de to omkringliggende påvirk-

ningszoner (Figur 3-1). De tre områder blev i forbindelse med 2014 undersøgelsen betegnet som 

hhv. ”0” (indvindingsområdet), ”5” (sikkerhedszone) og ”10” (ydre sikkerhedszone). Hver af om-

råderne blev i 2014 geografisk underopdelt i forhold til deres nordlige (N), sydlige (S), vestlige 

(V) og østlige (Ø) beliggenhed (Tabel 4-2).  

 
Tabel 4-2. Den geografiske underinddeling af undersøgelsesområdet i 2014 med områdebetegnelser sva-
rende til indvindingsområdet (0), sikkerhedszone (5) og ydre sikkehedszone (10).  

 Dansk farvand Svensk farvand 

 Vestlig-
ste del 

Vestlige 
del 

Midterdel 
Østlige 

del 
Østlig-
ste del 

Nordlige del   
N 10 

  
N 5 

Indvindings-
område 

 
 

N 0 
  

 S 0 

Sydlige del   
S 5 

  
S 10 

 

HAPS prøverne blev i 2017 indsamlet i uge 42. De 34 prøvetagningslokaliteter med navn og num-

mer er vist i Figur 4-4. HAPS bundprøvetageren er en standard HAPS med et prøveareal på 

0,0143 m². På dækket blev bundfaunaprøverne straks efter prøvetagningen sigtet igennem en 1 

mm sigte. Det tilbageholdte materiale blev herefter konserveret i 96 % ethanol. 
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Figur 4-4. Beliggenheden af de 34 HAPS prøvefelter med navn og nummer. Der blev taget 5 infaunaprø-
ver i de gule felter og 10 i de grønne og grå felter. De grå prøvefelter angiver de lokaliter hvor der også 
blev udtaget HAPS i 2014, mens de hvide felter er prøvetagningslokaliteter, hvor der alene blev udtaget 
prøver i 2014. 
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5. AKUSTISK OPMÅLING 

5.1 Data bearbejdning 

Side scan sonardata er blevet processeret og tolket i programmet SonarWiz. Der er kontrolleret 

for tilstrækkelig dækning af undersøgelsesområdet og navigation. Herefter er der genereret en 

mosaik af side scan sporerne, med de enkelte overlappende filer placeret, så de viser det mest 

optimale billede af havbunden. Mosaikken er eksporteret som geotiff filer (tiles) og bearbejdet til 

kort i GIS-programmet MapInfo. Innomar-data er konverteret til sgy-fil format og tolket i pro-

grammet Geographics. 

 

5.2 Tolkning af side scan sonar data 

På basis af højopløselig side scan mosaik (Figur 5-1) og nærstudie af de enkelte side scan linjer i 

programmet Sonarwiz er der foretaget tolkning og kvalitativ beskrivelse af refleksions-/bundtyper 

med hensyn til overfladesedimenttype, forekomst af aktive bundformer, indvindingsspor (slæbe-

sugning og stiksugning), andre menneskeskabte spor (vrag o. lign.) samt mulige biologiske 

strukturer. Figur 5-2 viser eksempler på typiske scan sonar refleksionsfacies, der er registreret i 

forbindelse med undersøgelse af Disken. 
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Figur 5-1. Side-scan sonar mosaik over undersøgelsesområdet. 

 

Den specifikke afgrænsning af substrattyper, dynamiske bundformer, indvindingsspor, m.m. er 

foretaget på det integrerede side scan sonar, multibeam og Innomar sedimentekkolod datasæt 

sammenholdt med punktverifikationer (HAPS sedimentprøver) samt paravanedyk langs profillin-

jer. 
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 Eksempel Refleksionsfacies Tolkning 

 
1 

 

 
Homogen lav til me-
dium refleksion 

 

 
Silt-sandbund i dybere 
sydlige del af område 

 
(substrattype 1a) 

 
2 

 

 
Høj og lav refleksion 

 med kurvede forløb 

 
Dynamiske sandbund-for-

mer (dunes) med bølge-
længder fra få m til 100 m  
 

(substrattype 1b) 

 
3 

 

 
Lineære til kurvede højre-
flektive spor (ca. 2-4 m 
brede,få dm dybe) 

 

 
Slæbesugningssporaf for-
holdvis ny alder (formo-
dentligt 2013) 

 

 
4 

 

 
Høj- og lavreflektive. Afrun-
dede, store og dybe (1-6 

m) spor 
 

 
Stiksugningsspor af 
varierende alder og 

udviskningsgrad 
 

 

5 

 

 

Høj- og lavreflektive line-
ære spor overlejrende ir-
regulære-afrundede større 
spor 
 

 

Slæbesugningsspor over-
lejrendestiksugningsspor 
 

 
6 

 

 
Lavreflektive kurvede for-
mer overlejrende højere 
reflektive lineære 
spor 

 

 
Dynamiske sandbundsfor-
mer overlejrende slæbe-
sugningsspor 
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7 

 

 
Højreflektive rundlige for-
mer (5-20m diameter) på 

lavreflektiv baggrund (vest-
lige dybere område) 
 

 
Muslingesammenklump-
ninger på relativflad siltet 

sandbund 
 

 
8 

 

 
Højreflektive kurvede af-
lange former (5-100 m 

længde) på lavreflektiv 
baggrund (sydlige flanke 
af disken) 
 

 
Muslingesammenklump-
ninger på skrånende siltet 

sandbund 
 

 

9 

 

 

Højreflektiv striation på 
lavreflektiv baggrund (SV 
dybere område) 
 
 

 

Erosiv bundtype afspejlende 
strømerosion af ældre blot-
lagte sedimentlag (fremhæ-
vet af muslinge-koncentrati-
oner) 

 
1
0 

 

 
Bådform med markant-
skygge 
 

 
Vrag. Vist eksempel for-
modentligt K7 bjærg-
ningsfartøj 

 

Figur 5-2. Oversigt og tolkning af karakteristiske side scan sonar refleksionsfacies påtruffet i undersø-
gelsesområdet. 
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5.3 Substrat typer 

Undersøgelsesområdet er på baggrund af side scan sonar og Innomar data, positioner med 

kornstørrelsesanalyser af HAPS sedimentoverfladeprøver og videoobservationer fra paravanedyk 

inddelt i følgende to substrattyper jf. Miljøstyrelsens klassifikationssystem: 

 

1a Blød bund: Bundtypen består af homogent siltet sand (mud) uden tegn på dynamisk aktivi-

tet. Bundtypen er på Figur 5-2 vist som eksempel 1.  

 

1b Sand: Homogen sandet bund (sand defineret som kornstørrelser mellem 0,06 og 2,0 mm) 

med tegn på dynamisk påvirkning som sandbølger og ribber. Der kan ligeledes være muslinge-

skaller og et vist indhold af grus. Bundtypen er på Figur 5-2 vist som eksempel 2. 

 

Størstedelen af undersøgelsesområdet er præget af sandet bundtype 1b med tegn på dynamisk 

aktivitet med stadig aflejring og resuspension af sediment (Figur 5-5). Kun i den sydvestlige lidt 

dybere og forholdsvis flade del af det kortlagte område findes substrattype 1a karakteriseret ved 

en sedimentoverflade bestående af silt til siltet meget fint sand med et vist organisk indhold (glø-

detab >1.5%) og uden tegn på dynamisk aktivitet. Sammenligning mellem substrattypefordelin-

gen bestemt i nærværende undersøgelse med inddelingen foretaget i 2014 /1/ viser stort set det 

samme mønster (Figur 5-3). Det bemærkes dog, at den mere siltede substrattype 1a på 2014 

kortet også er afrapporteret for den nordøstlige del af den danske sektor (Figur 5-3). Dette 

kunne ikke genfindes i forbindelse med denne undersøgelse. Fra side scan mosaikken i 2017 ses i 

dette område, og i den tilgrænsende dybere svenske sektor mod nordøst, substrattype 1b domi-

neret af vandrende sandbundformer. Disse observationer kunne bekræftes af kornstørrelsesana-

lyserne – jfr. Figur 6-29. 
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Figur 5-3. Substrattype inddeling af undersøgelsesområdet. Til sammenligning er klassifikationen for 
2014 miljøvurderingen af Disken /1/ vist i nedre højre hjørne. Den umiddelbare uoverenstemmelse mel-
lem 2014 og 2017 mht. substrat 1a og 1b i den nordøstlige del af Disken skyldes antagelig en fejltolk-
ning af survey dataene fra 2014, da sedimentsammensætningen også i 2014 vidnede om et overvejende 
sandet sediment. 

 

5.4 Dynamiske bundformer 

På side scan sonar og multibeam data er der observeret meget store såvel som mindre dynami-

ske bundformer (dunes), der afspejler de kraftige strømforhold omkring Disken og den helt domi-

nerede sandtilførsel nord fra. Størrelsesordenen af bundformerne afspejler både strøm- og dyb-

deforholdene samt sandtransportretningen. Den nordlige ende og den østlige flanke af disken er 

helt domineret af vandrende sandbundformer (Figur 5-4, Figur 5-5). I den nordlige del af under-

søgelsesområdet på vanddybder omkring 13-16 m findes meget store sammensatte bundformer 
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med en bølgelængde op til ca. 100 m og en maksimal højde op til 1,5 m. De store bundformer er 

typisk overlejret af mindre former, der har en dominerende vandringsretning (asymmetri) mod 

syd. På den østlige flanke af Disken i dybdeintervallet omkring 15-20 m findes vandrende bund-

former (dunes) med en bølgelængde i størrelsesordenen 10-20 m og en maksimal højde på ca. 

0,6 m. På den dybere del af Diskens østflanke (ca. 15-27 m) findes mindre vandrende bundfor-

mer med en bølgelængde i størrelsesordenen 1-10 m og en maksimal højde på ca. 0,3 m.  

 

 

Figur 5-4. Variationen af dynamiske bundformer fra Disken for udsnit af undersøgelsesområdet 2017 
som side scan spor. Inden for de to lilla streger i figurens højre del er indvindingsområdet. Venstre her-
for er det danske påvirkningsområde og højre herfor er det  svenske. Den røde streg angiver 500 m af-
standen til indvindingsområdet på dansk side. 
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Figur 5-5. Side scan sonar tolkning: Områder præget af dynamiske bundformer i undersøgelsesområdet.  

 

5.5 Indvindingsspor 

Der findes tydelige spor efter henholdsvis stiksugning og slæbesugning i området (Figur 5-2 og 

Figur 5-6). Slæbesugningsspor findes i hovedparten af Diskens danske indvindingsområde, hvor 

indvinding ophørte i starten af 2014. Stiksugningsspor findes over hovedparten af indvindingsom-

rådet, dog ikke i den sydvestlige ende. Herudover ses også spor af formodet ældre dato inden for 

påvirkningszonen i den sydøstlige del af området (svensk farvand) samt i påvirkningszonen i den 

nordvestlige del.  

 

De lineære slæbesugningsspor har en maksimal dybde på ca. 0.5 m og en bredde på ca. 2-3 m. I 

den nordlige del af indvindingsområdet er slæbesugningsspor af formodet nyere dato delvist ud-

viskede af sydværts vandrende bundformer (sml. Figur 5-2, eks. 6). Ligeledes kan det observe-

res, at intensiv slæbesugningsaktivitet har ført til delvis udviskning af ældre stiksugningsspor 

(sml. Figur 5-2, eks. 5).  
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Figur 5-6. Side scan sonar tolkning: Områder præget af slæbesugningsspor (lodret linje skravering) 
overlappende med området præget af stiksugningsspor (vandret streg-ring).  

 

5.6 Højreflektive bundpartier 

Side scan sonar-mosaikken af partier i den sydvestlige del af undersøgelsesområdet viser mar-

kante højreflektive afrundede former til mere lineære elementer (mørke partier på side scan so-

nar billeder). Den sydvestlige del af undersøgelsesområdet er typisk karakteriseret ved en type 

1a siltet sandbund uden synlig dynamisk påvirkning, og ligger uden for området, der har været 

benyttet til sandindvinding. De højreflektive partier fremtræder bathymetrisk kun svagt i forhold 

til den omkringliggende havbund, men kan dog stedvist erkendes i analysen af de morfologiske 

parametre (jf. afsnit 4). 

 

De højreflektive partier danner forskellige typer af geometrier lokaliseret i forskellige dele af 

ovennævnte område. Vest for indvindingsområdet findes typisk runde højreflektive partier med 

en diameter på ca. 5-20 m (sml. Figur 5-2, eks. 6). Langs den sydvestvendte flanke af  
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indvindingsområdet Disken på dybder omkring 13-15 m findes aflange til kurvede højreflektive 

partier med en længde i størrelsesordenen 25-75 m og en bredde på få meter (sml. Figur 5-2, 

eks. 7). I den dybere sydvestligste del findes en markant bundtype, der fremstår med et lineært 

høj/lav-reflektivt mønster. De højreflektive linjer er ca. 1-3 m brede og kan følges op til flere 

hundrede meter (sml. Figur 5-2, eks. 8). 

 

Sammenligning mellem side scan sonar optagelser og krydsende video transekter understøtter, 

at de højreflektive partier i de fleste tilfælde afspejler muslingesammenklumpninger. Årsagen til 

de geometrisk forskellige typer af muslingesammenklumpninger skal muligvis ses i relation til un-

derliggende geologiske lag, skråningsinstabilitet (mass failure) eller zoner med gas/vand udsiv-

ning langs flanken af Disken strukturen. Det sydvestligste område med udpræget striation ligger 

på flanken af en rendestruktur, der strækker sig nord på mod Helsingør. Observation fra tidligere 

seismiske undersøgelser af profiler, der ligger vinkelret på rendestrukturen, viser, at lagtykkelsen 

af den øverste holocæne marine enhed kun er ca. 1-2 m, og at lagserien i rendestrukturen mulig-

vis har været udsat for erosion igennem den seneste del af Holocæn. Det er således muligt at li-

neationen på havbunden kan afspejle erosivt dannede strukturer fremhævet ved selektiv muslin-

gebesætning af eksponerede sedimentlag. 

 

5.7 Vrag m.m. 

Ved gennemgang af side scan linjerne er der observeret to vragstrukturer i den sydvestlige del af 

undersøgelsesområdet, og positionerne er angivet i nedenstående tabel. Vrag nummer 1 er af-

mærket med ’vrag med kendt dybde’ symbol på søkortet, men de to vrag figurerer tilsynela-

dende ikke i kulturarvsstyrelsens register. Vragguiden.dk har information om eksisterende vrag 

på begge positioner, jf. nedenstående Tabel 5-1. 

 

Tabel 5-1. Positioner for de to identificerede vrag. 

Vrag nr. X- UTM32N Y- UTM32N Beskrivelse Formodet ID. 

1 726874 6210515 Ca. 30 m langt, orienteret Ø-V 
K7 eller FTKI bevogt-
ningsfartøj 

2 726691 6209763 
Ca. 15 m langt, orienteret 
VNV_ØSØ 

Kalle, Hajkutter 

 

Vrag 1 blev også observeret på positionen ved miljøvurderingen af Disken i 2014, hvor den blev 

identificeret som vraget ’Prammen’ med Kulturarvsstyrelsens id: 183062. Ifølge Kulturarvsstyrel-

sens register findes id: 183062 dog på position: 726695/ 6210364, ca. 240 m fra vrag nummer 

1. Det akustiske signal fra vrag 2 ses på Figur 5-7. 
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Figur 5-7. Side scan sonarbillede af linjen over vrag 2 (Tabel 5-1) der ses i den ovale aftegning nederst i 
venstre del af billedet. Forneden mellem 60 og 25 m linjerne vest, ses vraget som det mørke aflange ob-
jekt med hvid skygge, der indikerer, at vraget hæver sig et stykke over havbunden. 

 

Side scan mosaikken baseret på henholdsvis 2014 og 2017 data er sammenlignet for området, 

der er dækket af begge datasæt (dansk farvand), Figur 5-8. Det ses, at mange større bundfor-

mer observeret i den nordlige del af området i 2014, også kan identificeres i 2017 datasættet. 

Mindre, formodentligt mere mobile bundformer, der kan identificeres i 2017 mosaikken, er grun-

det den ringere opløsning af den tilrådestående billedmosaik for 2014 ikke mulige at sammen-

ligne. Multibeam datasættene, der analyseres i det følgende afsnit, er hertil et bedre redskab. I 

den sydlige og vestlige del af det danske indvindingsområde kan identiske indvindingsspor tyde-

ligt erkendes i 2014 og 2017 side scan sonar mosaik, og det er tydeligt, at her har fundet meget 

lidt omlejring og nettosedimentation sted. I påvirkningszone syd og vest for indvindingsområdet 

kan mørke (højreflektive) pletter erkendes i side scan mosaikken fra både 2014 og 2017, og det 

er kendetegnene, at de fleste større pletter kan genkendes på samme position i begge datasæt. I 

afsnit 4 gives en mere detaljeret udredelse for ændringer af morfologien og kobling til sediment-

dynamikken i området. 
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Figur 5-8. Sammenligning mellem side scan sonar mosaik for 2014 (t.v.) /1/ og 2017 (t.h.). 

 

5.8 Konklusion 

Kortlægningen af substrat og overfladesediment med side scan sonar og sediment-ekkolod i 2017 

har klarlagt tilstanden af de overordnede fysiske forhold på Disken indvindingsområde og den til-

grænsende påvirkningszone. Sydværts vandrende sandbundformer ses i den nordlige og i den 

østlige del af undersøgelsesområdet, og findes her både på lavt vand og på de største dybder. I 

den sydlige og vestlige del af undersøgelsesområdet tiltager indholdet af silt og organisk materi-

ale og definerer grænsen mellem dynamisk præget substrattype 1b og mere finkornet type 1a. 

Der findes tydelige lineare spor efter få år gammel slæbesugning over næsten hele Disken ind-

vindingsområdet. Ældre og op til flere meter dybe runde stiksugningshuller findes i et bredt bånd 

over Disken området og inkluderer delområder af påvirkningszone i både den nordvestlige del og 

den sydøstlige del af undersøgelsesområdet. Siden opmåling af disken i 2014 er der ved sydlig 

sandtransport sket en vis udviskning af indvindingsspor i den nordlige del af 
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undersøgelsesområdet, og det må påregnes, at denne udvikling vil forsætte langsomt sydøst 

over området. Derimod ser sedimenttilførslen til den sydvestlige del af Disken undersøgelsesom-

rådet ud til at være så begrænset, at det vil kræve mange årtier før sporene efter sandindvinding 

bliver udvisket. Det følgende afsnit vil vha. detaljerede geomorfologiske beregninger belyse og 

kvantificere sedimentdynamikken i højere detaljegrad.  
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6. SEDIMENTDYNAMIKKEN 

Dette kapitel omhandler databehandling og analyse af batymetridata og bundprøver med henblik 

på analyse af sedimentdynamikken på Disken. 

 

Havbundens morfologi er et resultat af de processer, som påvirker sedimenterne over tid. Derfor 

er der – specielt i dynamiske miljøer – en klar sammenhæng mellem morfologi og sedimenter. 

 

Kernen i analysemetoderne er at anvende den detaljerede information om havbundens morfologi, 

som kan ekstraheres fra batymetrien (dybdekort fra 2014 og 2017 genereret fra multibeam 

data), bl.a. med parametre og indekser for havbundens hældning, orientering, kurvethed og vari-

abilitet. Ved at kombinere den meget detaljerede morfologiske kortlægning, som er fladedæk-

kende, med de statistiske sedimentparametre ekstraheret fra kornstørrelsesanalysen af bundprø-

verne, som er punktinformation, kan overfladesedimentkortlægningen forbedres. Denne detalje-

rede kortlægning af morfologi og overfladesediment er udført for både 2014 og 2017. 

 

Der er foretaget en undersøgelse af sedimentdynamikken på Disken med henblik på at vurdere 

reetableringen af havbundens morfologi og overfladesediment i indvindingsområdet, som indgår i 

vurderingen af reetableringen af biologiske samfund i indvindingsområdet. Dette er udført ved:  

 

• at generere et geomorfologisk kort og et overfladesedimentkort;  

• at identificere stiksugningshuller og slæbesugningsspor og kvantificere den tidslige udvikling 

af disse med henblik på at vurdere reetableringen af havbunden i områder påvirket af hhv. 

stiksugning og slæbesugning; 

• at identificere bundformer samt estimere og kvantificere migrationsretning og sedimenttrans-

portrater relateret til bundformsvandring; 

• at sammenholde bundformsdynamik og den tidslige udvikling i stiksugningshuller og slæbe-

sugningsspor med henblik på at vurdere reetableringen af morfologi og overfladesediment i 

indvindingsområdet. 

 

Datagrundlaget i undersøgelsen består af bundprøver (HAPS-prøver) indsamlet i 2014 /1/ og 

2017 (jf. afsnit 4.3) samt batymetridata, dybdekort i form af digitale elevationsmodeller (DEM), 

fra 2014 /1/ og 2017 (jf. afsnit 4.1). 2017-dybdekortet er genereret med en gridcellestørrelse på 

1x1m, således at det resulterende rastergrid er placeret præcis som i 2014-dybdekortet, med 

henblik på at gøre de to dybdekort bedst muligt sammenlignelige. 2014-DEM og 2017-DEM med 

1-m opløsning er vist i hhv. Figur 6-1 og Figur 6-2. Havbundens dybde i undersøgelsesområdet i 

2014 varierer fra ca. -8 til -17 m DVR90. Med udvidelsen af undersøgelsesområdet i 2017 inddra-

ges dybereliggende områder, således at havbundens dybde i 2017-DEM varierer fra ca. -8 til -30 

m DVR90. 

 

Oparbejdningen af begge dybdekort er detaljeret beskrevet i Bilag 1. 
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Figur 6-1. 2014-DEM (dybdekort) med 1-m opløsning overlagt med skyggeeffekt. 
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Figur 6-2. 2017-DEM (dybdekort) med 1-m opløsning overlagt med skyggeeffekt. 

 

Analysen af havbundens morfologi og overfladesediment består af en række metodiske del-ele-

menter, som delvist er beskrevet nedenfor. For en mere detaljeret beskrivelse af metoderne hen-

vises til Bilag 1. 

 

 



 

 

 

 

 

 

30 

Multiskala-analyse til identifikation af geomorfologiske skala-niveauer 

Det primære formål med skala-analysen er at identificere de skalaer, som bedst isolerer og be-

skriver de geomorfologiske enheder, som er centrale for den pågældende undersøgelse, dvs. 

stiksugningshuller og slæbesugningsspor forårsaget af sandindvinding. 

 

Repræsentative skalaer til brug for de geomorfometriske analyser er bestemt vha. lokalvarians-

metoden /4/5/10/. Lokalvarians-konceptet er oprindeligt udviklet til at bestemme én optimal 

skala. Drăguţ m.fl. /5/ udvidede konceptet til også at omfatte multiskala-analyse ved at introdu-

cere ”Rate of Change of Local Variance” (ROC-LV). Skala-analysen er detaljeret beskrevet i Bilag 

1. 

 

Med udgangspunkt i skala-analysen og en visuel vurdering af de anvendte overfladeparametre på 

signifikante skala-niveauer samt dimensionerne på de, for undersøgelsen, centrale morfologiske 

enheder, er der udvalgt 3 skalaer til brug for den videre analyse (hhv. 1 m, 7 m og 31 m). Den 

højest mulige opløsning er bestemt til 1 m, fordi denne gridcellestørrelse vurderes til at være et 

godt kompromis mellem at opnå en høj morfologisk detaljeringsgrad og samtidig minimere på-

virkningen af støj i data. I forhold til morfologien muliggør denne skala udledning af parametre 

relateret til fx slæbesugningssporene. Den efterfølgende skala (7 m) adskiller slæbesugningsspor 

fra stiksugningshuller. Et yderligere skalaniveau (31 m) er udvalgt med henblik på analyse af 

stor-skala former som fx Diskens banketop og –side samt fladbund og kanaler. 

 

Den udjævnende effekt, som de udvalgte skalaer har på DEM (dybdekort), er visualiseret i Figur 

6-3 vha. et tværprofil på tværs af Disken fra vest mod øst, således at tværprofilet dækker både 

slæbesugningsspor og stiksugningshuller. På 1-m opløsningen fremstår de enkelte slæbesug-

ningsspor tydeligt, hvorimod de på næste skalaniveau (7 m) er væsentligt mere udjævnede, 

mens de enkelte stiksugningshuller i depressionen stadig fremstår tydeligt og kun let udjævnede. 

På 31-m skalaen er stiksugningshullerne helt udjævnede og efterlader kun én stor depression. 
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Figur 6-3. Udsnit af 2014-DEM (dybdekort) med skyggeeffekt og placering af tværprofil (sort linje) gå-
ende fra vest mod øst (øverst). Øverste tværprofil (1x1 m) fremhæver slæbesugningsspor. Midterste 
tværprofil (7x7 m) fremhæver stiksugningshuller. Nederste tværprofil (31x31 m) fremhæver stor-skala 
morfologi med Diskens bankeside og- top samt den samlede depression relateret til stiksugning. 
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Overfladeparametre til karakteristik og identifikation af geomorfologiske enheder 

Til brug for en rumlig og tidslig analyse af undersøgelsesområdet er der udvalgt en række egnede 

overfladeparametre. Overfladeparametrene beregnes på baggrund af nabolagsanalyser, hvor et 

analysevindue (3x3 gridceller) flyttes henover DEM-overfladen (dybden). 

 

Hældning er den første afledte af DEM-overfladen (dybden) og er et mål for ændringsraten i dyb-

den over en given afstand. Hældningskort angiver den stejleste hældning fra en given gridcelle. 

Hældningen påvirker strømningshastigheden og har dermed potentiale for at påvirke lokale erosi-

ons- og aflejringsrater, sedimenttransporten og dannelsen af bundformer (fx /3/). 

 

Hældning er brugt til identifikation af bl.a. slæbesugningsspor (1-m opløsning), stiksugningshul-

ler (7-m opløsning) og bundformer (7-m opløsning) samt til bestemmelse af stor-skala morfologi 

gennem den geomorfometriske klassifikation (31-m opløsning). 

 

Kurvethed er den anden afledte af DEM-overfladen (dybden) og beskriver tangens til hældningen. 

Kurvethed kan opdeles i profil- og plan kurvethed. Profil kurvethed er parallel med den stejleste 

hældning og beskriver ændringsraten af hældningen over en given afstand. Plan kurvethed er 

vinkelret på stejleste hældning og beskriver ændringsraten af overfladeorienteringen. I et geo-

morfologisk perspektiv er profil kurvethed relateret til acceleration/deceleration af strømning 

(flow), mens plan kurvethed påvirker kanalisering af strømning og sedimenter /3/. 

 

Profil kurvethed er brugt til identifikation af slæbesugningsspor (1-m opløsning), mens plan kur-

vethed er brugt til identifikation af stiksugningshuller (7-m opløsning). 

 

Rugosity er et mål for overfladevariationen og beregnes som forholdet mellem overfladearealet 

og planarealet. En rugosity værdi på 1 indikerer et fladt område mens højere værdier indikerer 

områder med større relief /9/. 

 

Rugosity er også brugt til identifikation af stiksugningshuller (7-m opløsning). 

 

Bathymetrisk Positions Index (BPI) er et mål for en gridcelles vertikale position i forhold til de 

omkringliggende gridceller indenfor et bruger-defineret nabolag /6/. Positive BPI-værdier tildeles 

gridceller, som er placeret højere end det omkringliggende gennemsnit, mens negative BPI-vær-

dier tildeles gridceller, som har en lavere position. Flade områder eller områder med konstant 

hældning tildeles BPI-værdier omkring nul /6/. 

 

BPI er også brugt til identifikation af stiksugningshuller (7-m opløsning) samt til bestemmelse af 

stor-skala morfologi gennem den geomorfometrisk klassifikation (31-m opløsning). 

 

Geomorfometrisk klassifikation for automatisk geomorfologisk klassifikation 

Der er udført en geomorfometrisk klassifikation med Benthic Terrain Modeler (BTM). BTM er ud-

viklet af /11/ og først anvendt til havbundsklassifikation af /6/. BTM benytter overfladeparamet-

rene hældning og BPI samt en klassifikationsordbog som input til at bestemme hver gridcelles 

geomorfometriske tilhørsforhold. 

 

Proceduren for den anvendte BTM klassifikation samt klassifikationsordbogen efter /7/ er illustre-

ret i Figur 6-4. Den geomorfometriske klassifikation er detaljeret beskrevet i Bilag 1. 

 

Den geomorfometriske klassifikation er brugt til identifikation og klassifikation af stor-skalamor-

fologien (31-m opløsning). 
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Figur 6-4. BTM klassifikation. DEM (øverst). Fra DEM udledes B-BPI, F-BPI og hældning (midterst). De 
afledte parametre benyttes derefter som input i BTM, hvor hver gridcelle tildeles en geomorfometrisk 
klasse efter klassifikationsordbogen (nederst). Den geomorfometriske klassifikation er detaljeret be-
skrevet i Bilag 1. 
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6.1 Stor-skala geomorfologiske enheder 

Klassifikationen af stor-skala morfologi er baseret på den geomorfometriske klassifikation udført 

på 31-m opløsningen med de 5 geomorfometriske klasser: depression, flats, slopes, crest og 

small scale crest (Figur 6-5 – Figur 6-6). 

 

 

Figur 6-5. Geomorfometrisk klassifikation for 2014 for 31-m opløsning med anvendte B-BPI-, F-BPI-ska-
laer (angivet i meter) og hældningsgrænser (°). 
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Figur 6-6. Geomorfometrisk klassifikation for 2017 for 31-m opløsning med anvendte B-BPI-, F-BPI-ska-
laer (angivet i meter) og hældningsgrænser (°). 

 

Baseret på den geomorfometriske klassifikation udført på 31-m opløsningen er der identificeret 4 

stor-skala geomorfologiske enheder: banketop, bankeside, kanal og flad bund (Figur 6-7). Ban-

ketoppen er defineret som området afgrænset af crest klassen i den geomorfometriske  
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klassifikation. Bankeside er defineret efter slope klassen, hvor grænsen i den sydlige del af områ-

det er trukket manuelt efter de mere usammenhængende slope områder og hældningskortet. Ka-

nal-klassen er defineret efter depression klassen, mens flad bund svarer til flats i den geomorfo-

metriske klassifikation. 

 

 

Figur 6-7. Stor-skala morfologi med afgrænsning af banketop og –side samt flad bund og kanal. Af-
grænsningen af stor-skala morfologiske enheder er baseret på den geomorfometriske klassifikation på 
31-m opløsning (Figur 6-6). 
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6.2 Stiksugningshuller 

Stiksugningshullerne spænder over et stort spektrum af dimensioner og karakteristika, hvorfor 

det er nødvendigt at kombinere flere overfladeparametre for bedst muligt at afgrænse stiksug-

ningshullerne. Stiksugningshullerne er ekstraheret ved at generere en skabelon baseret på hæld-

ning, plan kurvethed, rugosity og BPI (7-m opløsning). Hældning, plan kurvethed og rugosity for 

2014 og 2017 med 7-m opløsning er vist i Figur 6-8 – Figur 6-13, hvor stiksugningshullerne 

fremhæves. 

 

 

Figur 6-8. Hældning for 2014 (7x7 m gridcellestørrelse), hvor stiksugningshullerne kan identificeres. 
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Figur 6-9. Hældning for 2017 (7x7 m gridcellestørrelse), hvor stiksugningshullerne kan identificeres. 
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Figur 6-10. Plan kurvethed for 2014 (7x7 m gridcellestørrelse), hvor stiksugningshullerne kan identifice-
res. 
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Figur 6-11. Plan kurvethed for 2017 (7x7 m gridcellestørrelse), hvor stiksugningshullerne kan identifice-
res. 
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Figur 6-12. Rugosity for 2014 (7x7 m gridcellestørrelse), hvor stiksugningshullerne kan identificeres. 

 



 

 

 

 

 

 

42 

 

Figur 6-13. Rugosity for 2017 (7x7 m gridcellestørrelse), hvor stiksugningshullerne kan identificeres. 

 

Stiksugningshullerne er i relation til de benyttede overfladeparametre karakteriseret ved hæld-

ninger > 2° (primært siderne af hullerne), plan kurvethed mindre end -0,3 eller større end 0,3 

(relateret til hullernes planform), rugosity > 1,002 og en standardiseret bred-skala BPI (B-BPI) < 

-40 (negativ BPI indikerer, at en given celle har en lavere elevation end det omkringliggende 

gennemsnit). Den resulterende skabelon for stiksugningshullerne i 7-m opløsning (Figur 6-13) er  
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efterfølgende brugt til at ekstrahere overfladeparametre hældning, plan kurvethed og rugosity til 

analyse af stiksugningshullernes tidslige udvikling. 

 

 

Figur 6-14. Gridceller karakteriseret som stiksugningshuller baseret på hældning, plan kurvethed, rugo-
sity og bred-skala BPI (B-BPI). Disse gridceller er anvendt som skabelon til at ekstrahere hældning, plan 
kurvethed og rugosity i 2014 og 2017 for en tidslig udvikling (se Figur 6-15). 
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Skabelonen for stiksugningshullerne i 1-m opløsning er i kombination med slæbesugningsskabe-

lonen desuden brugt til at differentiere mellem slæbesugningsspor afhængigt af, om de befinder 

sig i eller uden for stiksugningshullerne (se afsnit 6.3). 

 

Hældning, plan kurvethed og rugosity af gridcellerne ekstraheret som stiksugningshuller i 2014 

og de tilsvarende celler i 2017 er vist til sammenligning i Figur 6-15 med middelværdier og stan-

dardafvigelser vist i Tabel 6-1. 

 

Middelværdien af overfladeparameteren hældning er faldende fra 2014 til 2017, hvilket indikerer 

en udjævning af havbunden. Middelværdien af overfladeparameteren rugosity er ligeledes fal-

dende fra 2014 til 2017, hvilket også indikerer en udjævning af havbunden. 

 

Tabel 6-1. Middelværdi og standardafvigelse af overfladeparametre for gridceller klassificeret og ekstra-
heret som stiksugningshuller. 

Overfladeparameter Middelværdi Standardafvigelse 

Hældning 2014 3,45 1,65 

Hældning 2017 3,21 1,58 

Plan kurvethed 2014 -0,15 1,03 

Plan kurvethed 2017 -0,12 0,90 

Rugosity 2014 1,004 0,0032 

Rugosity 2017 1,003 0,0028 
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Figur 6-15. Hældning (øverst), plan kurvethed (midterst) og rugosity (nederst) af gridcellerne ekstrahe-
ret som stiksugningshuller i 2014 og de tilsvarende gridceller i 2017. 
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6.3 Slæbesugningsspor 

Slæbesugningssporene spænder modsat stiksugningshullerne over et relativt snævert spektrum 

af dimensioner og karakteristika. Sporene træder frem ved overfladeparametrene hældning og 

profil kurvethed med 1-m opløsning (Figur 6-16 – Figur 6-19). Slæbesugningssporene er ekstra-

heret ved at genere en skabelon baseret på profil kurvethed (1-m opløsning). 

 

 

Figur 6-16. Hældning for 2014 (1x1 m gridcellestørrelse), hvor slæbesugningsspor kan identificeres. 
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Figur 6-17. Hældning for 2017 (1x1 m gridcellestørrelse), hvor slæbesugningsspor kan identificeres. 
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Figur 6-18. Plan kurvethed for 2014 (1x1 m gridcellestørrelse), hvor slæbesugningsspor kan identifice-
res. 
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Figur 6-19. Plan kurvethed for 2017 (1x1 m gridcellestørrelse), hvor slæbesugningsspor kan identifice-
res. 

 

Slæbesugningssporene er karakteriseret ved konvekse kanter (negativ profil kurvethed) og en 

konkav bund (positiv profil kurvethed). Derfor kan sporene isoleres ved at identificere det inter-

val af profil kurvethed, som kendetegner de mere plane områder af Disken (værdier omkring 

nul). De plane områder af Disken har generelt profil kurvetheds-værdier i intervallet -4 til 4, 
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hvorved værdier < -4 beskriver de konvekse områder (kanterne af slæbesugningssporene) og 

værdier > 4 beskriver de mere konkave områder (bunden af slæbesugningssporene). Den resul-

terende skabelon for slæbesugningssporene i 1-m opløsning (Figur 6-20) er efterfølgende brugt 

til at ekstrahere overfladeparametrene hældning og profil kurvethed til analyse af slæbesugnings-

sporenes tidslige udvikling. 

 

Da slæbesugningsspor i store dele af indvindingsområdet også kan erkendes i stiksugningshul-

lerne, er der udarbejdet tre forskellige skabeloner til at analysere udviklingen af de udvalgte 

overfladeparametre relateret til slæbesugningsspor: 1) slæbesugningsspor eksklusiv spor i stik-

sugningshullerne; 2) slæbesugningsspor i stiksugningshuller og; 3) ”alle” slæbesugningsspor. 
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Figur 6-20. Gridceller karakteriseret som slæbesugningsspor (markeret med sort) baseret på profil kur-
vethed. Disse gridceller er anvendt som skabelon til at ekstrahere hældning og profil kurvethed i 2014 
og 2017 for en tidslig udvikling (se Figur 6-21). 

 

Hældning og profil kurvethed af gridcellerne ekstraheret som slæbesugningsspor i 2014 og de til-

svarende celler i 2017 er vist til sammenligning i Figur 6-21 med middelværdier og standardafvi-

gelser vist i Tabel 6-2. 
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Middelværdien af overfladeparameteren hældning er faldende fra 2014 til 2017, hvilket indikerer 

en udjævning af havbunden. Desuden er standardafvigelsen af hældningerne faldende, hvilket 

indikerer færre gridceller med stejle hældninger i 2017 sammenlignet med 2014. 

 

Tabel 6-2. Middelværdi og standardafvigelse af overfladeparametre for gridceller klassificeret og ekstra-
heret som slæbesugningsspor. 

Overfladeparameter Middelværdi Standardafvigelse 

Hældning 2014 5,65 3,65 

Hældning 2017 3,96 2,92 

Profil kurvethed 2014 0,24 12,57 

Profil kurvethed 2017 0,22 13,93 

 

 

Figur 6-21. Hældning (øverst) og profil kurvethed (nederst) af gridcellerne karakteriseret som slæbe-
sugningsspor i 2014 og de tilsvarende gridceller i 2017. 
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6.4 Bundformer 

Aktive strømningsnormale bundformer (banker) med en dominerende migrationsretning er ka-

rakteriseret ved at være asymmetriske med en relativ flad stødside og en stejlere læside. Banker 

med kontinuerlig strømningsseperation ved kammen og en recirkulationsstrøm i truget er typisk 

karakteriseret ved læsidehældninger >10, mens den naturlige stablingsvinkel for sand typisk er 

32-35. 

 

Bankelæsider er ekstraheret som hældninger >10 og <35, hvor arealet af sammenhængende 

gridceller desuden er >50 m2. Arealkriteriet er indført for at udelade mindre bundformer, som po-

tentielt ikke er relateret til en dominerende migrationsretning, samt for at udelade støj i data 

som følge af præcisionen af data (se også diskussion ift. dybdeforskelsmodel nedenfor). Derud-

over er der foretaget en manuel filtrering af områderne med henblik på at udelade området i den 

SV del af Disken, hvor de dybeste og stejleste stiksugningshuller er placeret (Figur 6-14). 

 

I 2014 er der i indvindingsområdet 8 områder, der opfylder kriterierne for bankelæsider, dvs. po-

lygoner >50 m2 bestående af sammenhængende gridceller med hældninger >10 og <35; disse 

8 områder er alle placeret i den NØ del af indvindingsområdet (Figur 6-22). 

 

I 2017 derimod er der 714 områder, der opfylder kriterierne for bankelæsider (Figur 6-23). Disse 

områder strækker sig langs den N og Ø del af Disken og er primært placeret udenfor indvindings-

området i det udvidede undersøgelsesområde. 
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Figur 6-22. Gridceller karakteriseret som læsider af bundformer (markeret med sort) baseret på hæld-
ning og læsideareal i 2014. Disse gridceller er anvendt som skabelon til at ekstrahere hældning og orien-
tering i 2014 til bestemmelse af migrationsretningen (se Figur 6-24). 
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Figur 6-23. Gridceller karakteriseret som læsider af bundformer (markeret med sort) baseret på hæld-
ning og læsideareal i 2017. Disse gridceller er anvendt som skabelon til at ekstrahere hældning og orien-
tering i 2017 til bestemmelse af migrationsretningen (se Figur 6-24). 

 

De resulterende skabeloner for bankelæsider i 2014 (Figur 6-22) og 2017 (Figur 6-23) er herefter 

anvendt til at ekstrahere overfladeparametrene hældning og orientering i hhv. 2014 og 2017 til 

analyse af bankelæsidernes orientering og dermed bundformernes dominerende 
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migrationsretning. I 2014 har de 8 områder indeholdende i alt 630 gridceller en dominerende 

sydvendt bankelæsideorientering med en middelorientering på 173 (Figur 6-24 og Tabel 6-3), og 

dermed en sydgående migrationsretning. De sammenhængende bundformsfelter, der strækker 

sig langs den N og Ø del af Disken opmålt i det udvidede undersøgelsesområde i 2017, har ligele-

des en dominerende sydvendt bankelæsideorientering med en middelorientering på 174 (Tabel 

6-3), og dermed også en sydgående migrationsretning. 

 

Den dominerende sydgående migrationsretning indikerer en dominerende sydgående sediment 

transport, hvilket er i overensstemmelse med tidligere tolkninger af Disken som en aflejrings-

form, der er opbygget af sediment eroderet fra Nordkysten og efterflg. transporteret fra nord 

mod syd. 

 

 

Figur 6-24. Rosediagrammer af bundformernes læsideorientering i 2014 (venstre) og 2017 (højre). An-
tallet af gridceller karkateriseret som bankelæsider i 2014 og 2017 er hhv. 630 og 66468. Statistik af 
hældning og orientering af gridcellerne er vist i Tabel 6-3. 

 

Tabel 6-3. Middelværdi og standardafvigelse af overfladeparametrene hældning og orientering for grid-
celler klassificeret som bankelæsider. Antallet af gridceller karkateriseret som bankelæsider i 2014 og 
2017 er hhv. 630 og 66468. 

Overfladeparameter Middelværdi Standardafvigelse 

Hældning 2014 12 1,3 

Hældning 2017 15 4,0 

Orientering 2014 173 17 

Orientering 2017 174 26 

 

En dybdeforskelsmodel (DEM of Difference (DoD)) er genereret ved at subtrahere 2014-DEM 

(dybdekort) fra 2017-DEM (dybdekort), hvorved en resulterende negativ gridcelleværdi repræ-

senterer erosion i størrelsesordenen svarende til den resulterende gridcelle-værdi, og omvendt er 

aflejring repræsenteret ved en resulterende positiv gridcelle-værdi. 

 

Det er dog ikke trivielt at sammenligne dybdekort, idet præcisionen af de enkelte dybdekort er af 

afgørende betydning for resultatet. Derfor er det nødvendigt at estimere præcisionen af de data, 

som ligger til grund for de enkelte dybdekort, hvor specielt den vertikale præcision er vigtig ift. 

bestemmelse af aflejring og erosion. 

 

Den vertikale præcision af 2014-DEM (dybdekort) er estimeret til 0.2 m, mens den for 2017-

DEM (dybdekort) er estimeret til 0.5 m. Derudover er der et ikke-konstant vertikalt offset mel-

lem de to dybdekort i størrelsesordenen 0.2 m. Det betyder, at dybdeforskelle i størrelsesorde-

nen <0.7 m ikke er signifikante. Dermed er det muligt at anvende dybdeforskelsmodellen til den 

tidslige udvikling af større bundformer og større stiksugningshuller, mens det ikke er muligt at  
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anvende dybdeforskelsmodellen til bestemmelse af den tidslige udvikling af slæbesugningsspor, 

mindre stiksugningshuller og mindre bundformer. 

 

Indenfor dækningsområdet af dybdeforskelsmodellen er der observeret tre områder med signifi-

kant aflejring relateret til migration af bundformer/stigsukningshuller, hvor et område i den N del 

af indvindingsområdet er relateret til sydgående bundformsmigration (Figur 6-25) og to områder 

i den SV del er relateret til sydgående migration af den N kam/side af stiksugningshuller (Figur 

6-26). 

 

 

Figur 6-25. Øverst: Zoom-in af 2017-DEM i den N del af indvindingsområdet. Områder karakteriseret som 
bankelæsider i 2014 og 2017 er vist med hhv. sort og blå, mens signifikant aflejring (> 0.7 m i dybdefor-
skelsmodellen) er vist med rød. Placering af transekt er vist med en sort linje. Nederst: Transekter i 
2014 og 2017 er vist med hhv. sort og blå, mens dybdeforskel er vist med rød (positiv er aflejring og ne-
gativ er erosion). 
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Figur 6-25 viser desuden overgangen fra de sammenhængende lineære og sinuøse bundformer 

på den Ø del af disken til de usammenhængende crescentiske bundformer på den centrale del af 

Disken. Figur 6-26 illustrerer desuden udjævningen af slæbesugningssporen i perioden 2014-

2017, idet slæbesugningssporene træder tydeligt frem på 2014-DEM sammenlignet med 2017-

DEM. 

 

 

 

Figur 6-26. Øverst: Zoom-in af 2014- DEM (venstre) og 2017-DEM (højre) i den S del af indvindingsom-
rådet i området med de største stiksugningshuller. Signifikant aflejring (> 0.7 m i dybdeforskelsmodel-
len) er vist med rød. Placering af transekt er vist med en sort linje. Nederst: Transekter i 2014 og 2017 
er vist med hhv. sort og blå, mens dybdeforskel er vist med rød (positiv er aflejring og negativ er ero-
sion). 
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Baseret på disse få signifikante migrations- og aflejringsmønstre er sedimenttransportraten esti-

meret til ~5.3 m3 fra 2014 til 2017 pr. enhedsbredde, dvs. ~1.8 m3/år pr. enhedsbredde. 

 

6.5 Overfladesediment 

For hver af de 34 bundprøver (HAPS-prøver) er der udtaget en overfladeprøve (0-2 cm sediment-

dybde) og en bulk prøve (2-10 cm sedimentdybde). Én prøve kunne ikke udtages (H14 bulk), 

hvilket betyder, at der i alt er udtaget 67 sedimentprøver. 

 

Tørstofindhold, indhold af organisk materiale, kornstørrelsesfordeling og statistiske parametre er 

bestemt for alle 67 sedimentprøver. Analyserne af sedimentet er udført på akkrediteret laborato-

rium. Bestemmelse af tørstofindhold samt indhold af organisk materiale er udført i henhold til DS 

204. 

 

Kornstørrelsesfordelingerne er bestemt ved laser granulometri på en Malvern Mastersizer 2000. 

Sedimentsammensætningen er beskrevet statistisk ved indsættelse af kornstørrelsesfordelin-

gerne i analyseværktøjet GRADISTAT /2/. I indeværende analyse er Folk & Ward-metoden benyt-

tet til beskrivelse af de statistiske parametre for kornstørrelsesfordelingerne. De statistiske para-

metre for kornstørrelsesfordelingerne fra 2014 er genberegnet i GRADISTAT for at muliggøre 

sammenligning af resultaterne for 2014 og 2017. Kornstørrelsesfordelingerne er beskrevet med 

det sædvanlige sedimentklassifikationssystemet, jvf./8/. Bearbejdningen af overfladesedimentet 

er detaljeret beskrevet i Bilag 1. 

 

Overfladesedimentets middelkornstørrelse og sorteringsgrad i hhv. 2014 og 2017 er vist i Figur 

6-27 - Figur 6-30. Overfladesedimentet spænder fra meget fint sand til medium sand i 2014 med 

de finere middelkornstørrelser syd for Disken og de grovere på Disken. Med udvidelsen af under-

søgelsesområdet i 2017 spænder overladesedimentet fra meget groft silt til medium sand med de 

fineste middelkornstørrelser sydvest for Disken og de groveste på den nordøstlige og østlige del 

af Disken, dvs. samme mønster som i 2014. 

 

Sorteringsgraden varierer i 2014 fra ringe sorteret til velsorteret med de fine kornstørrelsesforde-

linger generelt værende ringere sorteret end de grovere fordelinger. Med udvidelsen af undersø-

gelsesområdet i 2017 øges også variationen af sorteringsgraden, således at den spænder fra me-

get ringe sorteret til velsorteret med de fine kornstørrelsesfordelingerne generelt værende rin-

gere sorteret end de grovere fordelinger, dvs. samme mønster som i 2014. 
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Figur 6-27. Overfladesedimentets middelkornstørrelse i 2014. 
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Figur 6-28. Overfladesedimentets sorteringsgrad i 2014. 
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Figur 6-29. Overfladesedimentets middelkornstørrelse i 2017. 
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Figur 6-30. Overfladesedimentets sorteringsgrad i 2017. 

 

Den rumlige variation i sammensætningen af overfladesedimentet i hhv. 2014 og 2017 er i Figur 

6-31 - Figur 6-32 desuden illustreret med den procentuelle fordeling af ler, silt, sand, fint sand, 

medium sand og groft sand. 
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Figur 6-31. Overfladesedimentets sammensætning i 2014 fordelt på ler, silt, sand, fint sand, medium 
sand og groft sand. 
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Figur 6-32. Overfladesedimentets sammensætning i 2017 fordelt på ler, silt, sand, fint sand, medium 
sand og groft sand. 

 

Overfladesedimentets indhold af organisk materiale (bestemt ved glødetab) i hhv. 2014 og 2017 

er vist i Figur 6-33 - Figur 6-34. Indholdet af organisk materiale er generelt lavt i undersøgelses-

området med variationer fra 0,2 % til 2.0 % i 2014 og fra 0,3 % til 3.9 % i 2017. Generelt er de 

grovere og bedre sorterede overfladesedimenter på selve Disken karakteriseret ved et indhold af 

organisk materiale <1 %, mens de finere og dårligere sorterede overfladesedimenter syd og syd-

vest for Disken er karakteriseret ved et lidt højere indhold af organisk materiale (1-4 %). Det er 

vanskeligt at sige om den tilsyneladende minimale stigning i indhold af organisk materiale fra 

2014 til 2017 skyldes en reel og generel stigning i indholdet af organisk materiale, eller om det er 
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et udtryk for en naturlig rumlig og tidslig variation. Bundprøverne fra 2014 og 2017 er analyseret 

identisk, men små måleusikkerheder kan naturligvis også føre til små variationer i resultaterne. 

 

 

Figur 6-33. Overfladesedimentets indhold af organisk materiale i 2014 bestemt ved glødetab. 
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Figur 6-34. Overfladesedimentets indhold af organisk materiale i 2017 bestemt ved glødetab. 

 

Baseret på karakteristika af bundprøver fra 2014 og 2017 er sammensætningen af bundsedimen-

tet i 2014 og 2017 generelt identisk. Overfladesedimentkarakteristika, inklusiv statistiske para-

metre, for alle bundprøver fra både 2014 og 2017 er tilgængelige i Bilag 1. 
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Stor-skala morfologien og overfladesedimentsammensætningen er kombineret i Figur 6-35. Ban-

ketop og –side er karakteriseret ved bundmateriale overvejende bestående af medium og fint 

sand med bankesiden værende generelt finere end banketoppen. Den flade bund er karakterise-

ret ved bundmateriale overvejende bestående af fint sand og silt, og desuden et højere indhold af 

organisk materiale (jf. Bilag 1). Der er ikke indsamlet bundprøver i områderne klassificeret som 

kanal (Figur 6-35). 

 

 

Figur 6-35. Overfladesedimentets sammensætning i 2017 fordelt på ler, silt, sand, fint sand, medium 
sand og groft sand ift. stor-skala morfologien. 
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6.6 Konklusion 

Den akustiske kortlægning af Disken i 2017, der omfatter både den danske og svenske del, har 

klarlagt detaljerede dybdeforhold, udbredelsen af sedimenttyper, dynamiske bundformer og ind-

vindingsspor. Baseret på sammenligning mellem kortlægning af den danske del af Disken i 2014 

og det større område kortlagt i 2017, er der foretaget en undersøgelse af morfo- og sedimentdy-

namikken på Disken med henblik på at vurdere reetableringen af morfologi og overfladesediment 

i indvindingsområdet, som indgår i vurderingen af reetableringen af biologiske samfund i indvin-

dingsområdet. 

 

De bathymetriske og geomorfologiske undersøgelser suppleret med prøvetagning af overfladese-

diment underbygger, at der er en markant forskel på dynamik og sedimentransport på og om-

kring Disken området. Hvor den nordlige del og østlige flanke af Disken er præget af sydværts 

vandrende sandede bundformer, som delvist udvisker tidligere indvindingsspor, er den sydlige og 

vestlige del af disken præget af tydelige og nyere indvindingsspor fra 2013 eller før. 

 

Et stor-skala geomorfologisk kort for området omkring Disken med afgrænsning af Diskens ban-

keside og –top samt kanaler og flad bund er genereret (Figur 6-7). Ligeledes er der genereret et 

overfladesedimentkort med overfladesedimentets sammensætning fordelt på ler, silt, sand, fint 

sand, medium sand og groft sand (Figur 6-35). Banketoppen og –siden er karakteriseret ved 

bundmateriale overvejende bestående af medium og fint sand med bankesiden værende generelt 

finere end banketoppen. Den flade bund er karakteriseret ved bundmateriale overvejende bestå-

ende af fint sand og silt, og desuden et højere indhold af organisk materiale. Der er ingen signifi-

kante ændringer i sammensætningen af bundsedimentet fra 2014 til 2017. 

 

Der er identificeret tydelige lineære spor efter få år gammel slæbesugning over næsten hele Di-

sken indvindingsområdet, og den tidslige udvikling fra 2014 til 2017 er kvantificeret (Figur 6-16 -

Figur 6-20). Den tidslige udvikling indikerer en tendens til udjævning af slæbesugningssporene. 

 

Ældre og op til flere meter dybe punktvise stiksugningshuller findes i et bredt bånd over Disken 

området og inkluderer delområder af påvirkningszone i både den nordvestlige del og den sydøst-

lige del af undersøgelsesområdet. Stiksugningshuller er identificeret og analyseret, og den tids-

lige udvikling fra 2014 til 2017 er kvantificeret (Figur 6-8 - Figur 6-14). Ændringerne i morfolo-

gien af stiksugningshullerne fra 2014 til 2017 er begrænset, så den større udjævning af stiksug-

ningshullerne på den nordlige og østlige del af Disken må antages at være foregået tidligere og 

over længere tid. Indberetning af indvindingspositioner på den danske del af Disken har foregået 

siden sidst i 1980’erne, og disse data viser, at indvinding med stiksugning i den periode hovedsa-

geligt har fundet sted på den sydlige halvdel af Disken indvindingsområde. Dette forhold sam-

menholdt med de observerede bundformer i den nordlige og østlige del af Disken komplicerer 

analysen af reversibilitet af bundforhold i Disken området. 

 

Dynamiske bundformer er identificeret. Den nordlige og østlige del af Disken udenfor indvindings-

området er karakteriseret af sammenhængende lineære og sinuøse bundformer, mens indvin-

dingsområdet på den centrale del af Disken er karakteriseret ved stiksugningshuller, som over tid 

er transformeret og fortsat transformeres til usammenhængende crescentiske bundformer. Bund-

formerne har en dominerende sydvendt bankelæsideorientering og dermed en sydgående migra-

tionsretning. Dette indikerer en dominerende sydgående sediment transport, hvilket er i overens-

stemmelse med tidligere tolkninger af Disken som en aflejringsform, der er opbygget af sediment 

eroderet fra Nordkysten og efterfølgende transporteret fra nord mod syd. Baseret på få signifi-

kante migrations- og aflejringsmønstre fra dybdeforskelsmodellen for perioden 2014-2017 er se-

dimenttransportraten (relateret til bundformsvandring) estimeret til ~2 m3/år pr. enhedsbredde. 
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Baseret på bundformsdynamikken og den tidslige udvikling af stiksugningshuller og slæbesug-

ningsspor vurderes det, at morfologien i dele af indvindingsområdet vil reetableres. Den tidslige 

udvikling af slæbesugningssporene indikerer, at morfologien i områder med slæbesugningsspor 

og uden stiksugningshuller vil reetableres med tiden; men det vil kræve yderligere undersøgelser 

at bestemme den pågældende tid. Tendensen til udvikling af bundformer samt bundformsdyna-

mikken indikerer, at bundformsfelter vil (re)etableres med tiden; men det vil kræve yderligere 

undersøgelser at bestemme den pågældende tid. Det vurderes, at stiksugningshullerne med tiden 

vil delvist udjævnes og delvist udvikle sig til aktive bundformer; men det vil kræve yderligere un-

dersøgelser at bestemme den pågældende tid, samt at vurdere om dimensionerne af disse bund-

former vil søge mod et tidligere eller et nyt stadium.I øjeblikket transformeres stiksugningshul-

lerne til usammenhængende crescentiske bundformer. 

 

Baseret på det relativt lille antal bundprøver fra 2014 og 2017 vurderes det, at overfladesedi-

mentet i indvindingsområdet er forblevet uforandret; men det vil kræve yderligere undersøgelser 

at vurdere effekten af lokale gradienter i morfologien, så som kam og trug af bundformer og stik-

sugningshuller på lokale sorteringseffekter af overfladesedimentet. 
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7. FYSIOKEMISKE LEVEFORHOLD 

Forskellige fysiske og kemiske forhold knyttet til såvel selve bunden som til de berørte vandmas-

ser er afgørende for hvilke slags organismer, der kan trives på havbunden. For at forstå hvad der 

betinger forskelle i udbredelsen af marine organismer, bør der derfor opnås et kendskab til disse 

essentielle kårfaktorer. Overordnet set vil det være strømpåvirkning, bundtype, salinitet og lys-

forhold, der betinger hvad slags bunddyr- og planter, der kan leve i et givet område. Disse bety-

dende fysiokemiske levevilkår for Disken er gennemgået i det følgende. 

 

7.1 Hydrografi og vandskifte 

Vandstrømmen gennem Øresund er styret af vandstandsforskelle mellem Kattegat og den vest-

lige Østersø (barotrofe strømninger) og densitetsforskelle i vandmasserne i Øresund og omkring-

liggende farvande (barokline strømninger). Vandstandsforskellen afhænger især af regionale me-

teorologiske forhold. Fordelingen af densiteten er et resultat af blanding forårsaget af bl.a. vind 

og friktion fra bunden og mellem modsatrettede vandstrømme (entrainment).  

 

Der er et nedbørsoverskud i Østersøregionen, således at der er en nordgående nettoudstrømning 

gennem Storebælt, Øresund og Lillebælt. Vandet, der udstrømmer fra Østersøen, er relativt 

brakt, hvorimod vandmasser, der bliver presset ind fra Kattegat, er almindelig salint havvand og 

derfor også tungere end vandmasserne i Østersøen. Vandmasserne er som følge heraf for det 

meste lagdelt med et brakt overfladelag og et mere saltholdigt bundlag. Springlaget (skillefladen 

mellem de to vandmasser) i det nordlige Øresund ligger normalt omkring 12 m’s dybde. 

 

Nettoudstrømning via Storebælt, Øresund og Lillebælt er samlet set på omkring 15.000 m3/s (ca. 

450 km3/år). Som følge af den modsatrettede salte bundvandsindstrømning til Østersøen og ef-

terfølgende opblanding med overfladevandet, er bruttoudstrømningen gennem de tre stræder ca. 

dobbelt så stor. Sædvanligvis antages det, at Øresund bærer mellem 20 og 25 % af strømningen, 

hvilket svarer til en udstrømning af overfladevand på godt 6.000 m3/s (knap 200 · 109 m3/år). 

Strømmen gennem den smalle nordlige del af Øresund er derfor ofte kraftig med hastigheder op 

til 1,5 m/s (knap 3 knob). Dette sikrer et godt og effektivt vandskifte over det meste af Disken. 

 

At dømme efter de naturlige morfologiske bundformer på Disken (Afsnit 5.4) præger en relativ 

kraftig nord-syd gående bundstrøm den nordøstlige flanke af Disken. Specielt under springlaget 

på 12 m findes i dybde intervallet 13-15 m store og mindre bevægende bundformer, der har en 

dominerende vandringsretning mod syd. På den østlige flanke af Disken i dybdeintervallet 15-20 

m findes tilsvarende men mindre vandrende bundformer. I den sydvestlige halvdel af Diskområ-

det er bunden jævn uden markante bølgeribber, vidnende om roligere strømforhold med skif-

tende retninger (Figur 5-5). 

 

7.2 Dybde og substratforhold 

Diskområdet er en stor sammenhængende sandbanke i det nordlige Øresund, der falder ind un-

der definitionen for en af de syv marine Natura 2000 naturtyper, der findes i danske farvande, se 

Boks 1. 

 
Boks 1. Den svenske og danske definition af naturtypen sandbanke omfattet af habitatdirektivet (Natura 
2000). 

1110 Sublittorala sandbankar (svensk definition) 

Bankar som är permanent täckta av havsvatten. De ligger vanligen på relativt grunt vatten, 

med ett maximalt djup på ca 30 meter under havsytan. Bankarna består i huvudsak av san-

diga sediment, men andra kornstorlekar kan också förekomma, tex ler, grus inklusive skal-

grus, sten och stenblock. Bankarna skiljer sig topografiskt från omgivande bottenområden. 
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Det varierande bottensubstratet erbjuder livsmiljöer för både mjuk- och hårdbottenlevande 

arter. Bankarna kan vara fria från vegetation eller täckta av sjögräs och/eller makroalger. De 

bankar som är belägna längre ut från kusten har ett gott vattenutbyte och fungerar ofta som 

refug för marina arter som trängts bort från mer kustnära områden. 

 

Trålning och/eller sandsugning kan ha förekommit i habitatet. 

 

1110 Sandbanker med lavvandet vedvarende dække af havvand (dansk defintion) 

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

bunden, som hovedsagelig er omgivet af dybere vand, hvis top er dækket af vanddybder på op 

til 20 meter, og som ikke blottes ved lavvande. De består hovedsagelig af sandede sedimenter, 

men andre kornstørrelser i form af mudder, grus eller store sten kan også være tilstede på en 

sandbanke. De har ofte en afrundet eller aflang form, men kan også have uregelmæssige for-

mer, fx i form af revler. Deres sider kan strække sig ned på dybere vand end 20 meter. 

 

Karakteristiske plante- og dyrearter 

Smalbladet, almindelig og dværg-bændeltang (Zostrera angustifolia, Z. marina og Z. noltii), 

langstilket og almindelig havgræs (Ruppia cirrhosa, R. maritima), stor, stilket og krybende 

vandkrans (Zannichellia spp.), børstebladet og hjertebladet vandaks (Patamogeton pectinatus, 

P. perfoliatus) samt kransnålalger (fx Tolypella nidifica, Lamprothamnium papulosum, Chara 

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

 

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

og pighude i form af fiskene sandgrævling (havtobis og kysttobis, Ammodytes spp.), stribet og 

plettet fløjfisk (Callionymus lyra og C. maculatus), sandkutling, lerkutling og spættet kutling 

(Pomatoschistus spp.), lille fjæsing (Echiichtys vipera), rødspætte (Pleuronectes platessa), 

ising (Limanda limanda), skrubbe (Platichthys flesus), stor næbsnog (Nerophis ophidion), hav-

børsteormene Scoloplos armiger, Pygospio elegans, Nereis diversicolor og Travisia sp., muslin-

gerne østersømusling (Limecola balthica), alm. sandmusling (Mya arenaria), alm. og brak-

vandshjertemusling (Cerastoderma edule og C. lamarcki), samt krebsdyrene hestereje 

(Crangon crangon) og østersøkrebs (Saduria entomon). Naturtypen er ofte vigtig for fourage-

ring og rast for mange arter af fugle som f.eks. lommer og sortænder eller er opvækstområde 

for fisk, ligesom den også benyttes af sæler og hvaler. 

 

Substratet på Disken består helt overvejende af sand (kornstørrelse 0,06 - 2 mm), svarende til 

substrattype 1b (Figur 5-3). Indenfor undersøgelsesområdet har sedimentet i den sydvestlige del 

en finere og lidt mere siltet sammensætning (substrattype 1a). Tilsvarende finder man type 1a i 

den dybeste del (> 20m) i det nordøstlige hjørne af Diskområdet. 

 

Sedimentets organiske indhold afspejler sig i substrattyperne ved et højere indhold i den siltede 

del af Diskområdet end det øvrige (Figur 6-34). På den udprægede sandede del udgør glødetabet 

< 1 % af tørstoffet, mens det i den mere siltede sydvestlige del svinger mellem 2 og 4 % (Figur 

6-34). På en enkelt dyb station i det nordøstlige område (nr. 17), var glødetabet 1,9 %.  

 

Dybden i undersøgelsesområdet varierer fra 10 m på sandbankens top og skrånende ned til 30 m 

på bankens relative stejle sider i den nordøstlige del af undersøgelsesområdet (Figur 6-2). Stør-

stedelen af sandbanken ligger i 10 og 15 meters dybde. Selve indvindingsområdets morfologi er 

tydeligvis præget af sandsugningen med fordybninger fra såvel slæbe- som stiksugning. Især i 

den sydvestlige del af indvindingsområdet har stiksugningen givet anledning til en tæt arret mo-

saik med fordybninger ned til 3 m (Figur 6-2 og Figur 6-9 -Figur 6-14). 
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Siderne af banken skråner naturligt forholdsvis stejlt på den østlige side mens dybden tiltager 

mere moderat langs den vestlige side. Helt identiske dybde- og substratforhold blev fundet i un-

dersøgelsesområdet fra 2014.  

 

7.3 Salinitet 

Saltpåvirkningen ændrer sig betydeligt mellem 10 og 15 m som følge af, at det er her skillelinjen 

(springlaget) mellem det indtrængende bundvand og det udstrømmende overfladevand sædvan-

ligvis befinder sig. Gennemgående er saltkoncentrationen under 15 ‰ i de øvre 10 m (10 - 15 

‰), mens den i 15 meters dybde sædvanligvis ligger på over 27 ‰ /14/. Dette giver forskellige 

levevilkår over en relativ lille dybdegradient. De forskelle i dybden, som indvindingen har genere-

ret på de laveste dele af Disken, vil således i sig selv medføre ændringer af levevilkårene. På 

grund af forskellen i saltpåvirkningen, vil der være en forskel i dyresammensætningen mellem de 

øverste og nederste dele af sandbankeområdet. Overgangen vil naturligt være flydende, men i 

relation til en saltbetinget skelnen mellem habitater, vil en dybde på 12 m repræsentere grænsen 

for arter med en snæver salttolerance (såkaldte stenohaline arter som f.eks. søpindsvin).  

 

Den topografiske forhøjning som Disken udgør med sin beliggenhed i den smalle nordlige del af 

Øresund, vil dog tvinge det indstrømmende bundvand lidt opefter og dermed mindske saltspring-

lagets dybde over Diskområdet. Selv om denne mekanisme medfører en forøget sammenblan-

ding af overflade- og bundvand og dermed formindske bundvandets saltkoncentrationen, vil 

bunddyrene på Disk området generelt opleve forhøjede saltkoncentrationer set i forhold til tilsva-

rende dybder langs kysten. 

 

Især den relative kraftige bundstrøm langs den nordlige og østlige del af Disken medfører en hø-

jere saltpåvirkning her end på tilsvarende dybder i den vestlige og sydlige del. Under det salte 

Nordsøvands indtrængen langs bunden i Øresund, tvinges det op over eller øst om Disken, hvil-

ket resulterer i en gennemgående høj saltholdighed i den nordøstlige halvdel af sandbankeområ-

det. 

 

7.4 Lysforhold 

Sigtedybden i det nordlige Øresund har i gennemsnit over de seneste 10 år ligget på omkring 7,5 

m /14/. Dette muliggør en netto primærproduktion ned til 15 meters dybde. Som tommelfinger-

regel vil en lyspåvirkning på 1 % af overfladeindstrålingen på disse breddegrader være akkurat 

tilstrækkelig for en fotosyntese, der kan tillade en tilvækst og dermed en opbygning af plantebio-

masse. Dette betyder, at der vil kunne være en både makro- og mikrobentisk primærproduktion 

ned til 15 meters dybde i det nordlige Øresund, hvilket igen vil have afgørende betydning for de 

typer af dyr, der kan leve her. Således vil der normalt ikke kunne leve sandorme (Arenicolidae) 

på dybere vand mere end 15 m.  

 

En gennemsnitlig dybdeforøgelse på omkring 70 cm på Disken som følge af sandindvindingen, vil 

have reduceret lyspåvirkningen af havbunden med ca. 20%. I stiksugningshullerne, der stikker 

ned til 4 m under den tidligere havbund, vil lysreduktionen være ca. 75 %. Da fotosyntesen på 

12 meters dybde typisk vil være lysbegrænset, vil dybdeforøgelsen på Disken medføre en tilsva-

rende nedgang i den bentiske netto primærproduktion.  

 

Da planktonalger normalt især vil findes i overfladevandet, vil en dybdeforøgelse omkring spring-

lagets beliggenhed, desuden medføre en større bundvandskontakt, og dermed mindske de filtre-

rende bunddyrs fødeadgang. Det kan derfor antages, at den organiske stofbinding på Diskområ-

det er blevet væsentlig reduceret pga. sandindvindingen.  
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En bedre forståelse af de biologiske implikationer af råstofindvindingen forudsætter en kvalitativ 

og kvantitativ opgørelse af bunddyrenes fordeling i henhold til ovenstående styrende fysiokemi-

ske forhold. En sådan opdeling vil i højere grad gøre det muligt at forstå baggrunden for de lighe-

der og forskelle, der registreres i dyresammensætningen i de forskellige dele ad Disken.  

 

Bunddyrslivet spiller en afgørende rolle i det marine økosystem. I relation til dyr højere oppe i fø-

dekæden som fisk vil bundens produktivitet være bestemt af ovennævnte fysiokemiske forhold. 

Da både adgangen til primærproduktion og saltpåvirkning er vitale for bunddyrene, vil naturtypen 

sandbanke i det nordlige Øresund forventes at kunne mobilisere optimale forhold mht. variation 

og sekundær produktion for bunddyrene i dybden mellem 10 og 15 meter. Disken kan således 

betragtes som et potentielt vigtigt fødeområde for de bundlevende fisk i det nordlige Øresund. 

 

7.5 Habitattyper 

På baggrund af de varierende fysisk-kemiske forhold som beskrevet ovenfor, er der foretaget en 

inddeling af Diskområdet i 12 specifikke habitattyper (Figur 7-1). 

 

Som kriterier for inddelingen er valgt fire afgørende kårfaktore, nemlig dybde (der bl.a. udtrykker 

lysindfaldet ved bunden), substrat, strøm og salt, samt om der har være indvinding eller ej. For-

delingen af HAPS stationer er herefter blevet fordelt i overensstemmelse hermed. 

 

Tabel 7-1. Karakteriseringen af de 12 identificerede habitattyper (I – XII) på Disken i relation til dybde, 
substrat, strøm- og saltpåvirkning. Påvirkningsgraden er inddelt i tre relative kategorier: lav (L), mode-
rat (M) og høj (H). Endvidere er angivet, om der har være tale om sandindvinding (Y) eller ej (N). Stati-
onsnumrene for HAPS prøvefelterne i 2014 og 2017 er vist i relation til de pågældende habitattyper.  

Habitat 

type 

Dybde Sub-

strat 

Indvin-

ding 

Ekspo-

nering 

Salt Stationer Stationer 

 

m 1A/1B Y/N L,M,H L,M,H 2014 2017 

I 15-20 1B N L H - 1,20 

II 10-15 1B N M H 5,6,9,35,36 2,3,5,6,9 

III 15-20 1B N H H - 14,15,18 

IV >20 1B N H H - 17 

V 10-12 1B Y M L 7,10,13 7,10,13 

VI 10-15 1B N H H - 16 

VII 10-15 1B Y L L 21,24,27 21,24,27 

VIII 10-15 1B Y M M - 30,33 

IX 15-20 1A N L H 22,23,26,39,40 19, 22,23,26 

X 10-15 1B N M M 25,28,29,41,42 25,28,29,31,32,34 

XI 10-15 1B N H H 8,11,12,37,38 8,11,12 

XII 10-15 1B N L M - 4 
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Figur 7-1. HAPS lokaliteternes fordeling efter habitattyper inddelt i forhold til den specifikke påvirk-
ning mht. dybde, substrat, strøm og salt samt hvorvidt der har være sandindvinding i området. Kriteri-
erne for de specifikke habitattyper er angivet i Tabel 7-1. 

 

De områder, hvor der har foregået en indvinding, ligger inde på selve banketoppen (Figur 6-7). 

Dybden for denne del af Disken ligger gennemgående mellem 10 til 12 m, mens de efterladte 

stiksugningshuller går ned til 14-15 m’s dybde (Figur 6-3). Banketoppen er på den danske side 

repræsenteret ved Habitattyperne V og VII (Figur 7-1) og på den svenske del habitattyperne VI 

og VIII. Der er stadig spor efter stiksugningshuller på svensk side (Figur 6-9), omfattet af habi-

tattype VIII. 
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Dybdeforskellen mellem den vestlige rand af banketoppen på omkring 10 m (Figur 6-2) og den 

øvrige banketop på 11-12 m tilskrives primært resultatet af årtiers sandfjernelse. På den nordlige 

og østlige del er der påvist en betydelig strømgenereret sandtransport (jfr. afsnit 5.4), hvilket 

også vil have betydning for den langsomt skrånende dybdeøgning af banketoppen gående fra 

vest til øst (Figur 6-2). 

 

Et uberørt referenceområde for banketoppen uden en påvirkning fra en recent råstofudnyttelse er 

ikke umiddelbar tilgængelig i relation til det valgte prøvetagningsprogram. Selv om der ikke for 

området med habitattypen VI kan identificeres spor fra en indvinding, er strømpåvirkningen her 

så markant større, at den falder uden for en sammenligning med de øvrige områder på banke-

toppen. Hvis indvindingssporene i område VIII er af ældre dato, dvs. fra 1980’erne hvor indvin-

dingen ophørte på svensk side, vil dette område kunne bruges til at vurdere indvindingens virk-

ning over tid. 

 

Der er observeret betydelige forskelle i leveforholdene i Diskområdet. Selv om området har en 

relativ lille geografisk udbredelse og forekommer umiddelbart homogent, udgør især forskellene i 

strømpåvirkning og dermed sanddynamikken en afgørende kårfaktor for hvilke bunddyr og plan-

ter, der kan trives på Disken. 
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8. BIOLOGISKE FORHOLD 

Dyre og plantelivet på havbunden på og omkring Disken er i oktober 2017 blevet undersøgt ved 

både undervandsfotografering vha. dykker langs fastlagte transekter og ud fra analyse af 200 

HAPS prøver. I 2014 blev en lignende undersøgelse udført inden for et mindre område omfat-

tende indvindingsområdet samt påvirkningszonerne nord og syd for indvindingsområdet /1/. I 

2014 blev der taget 130 HAPS prøver. 

 

Opgørelserne og beskrivelsen af bunddyrslivet er i dette kapitel udført på baggrund af de fy-

sisk/kemiske leveforhold, udtrykt ved 12 forskellige habitattyper (Figur 7-1). Herved adskiller 

den sig fra 2014 undersøgelsen /1/, hvor de kvantitative biologiske opgørelser blev opgjort dels 

på baggrund af de enkelte HAPS prøver og dels grupperet i relation til geografisk inddelte delom-

råder som vist i Tabel 4-2. 

 

8.1 Analyse og databehandling 

HAPS prøverne er oparbejdet i henhold til NOVANA retningslinjer for marin bundfauna /12/. Alle 

individer er identificeret til arts- eller slægtsniveau. I laboratoriet er infaunaen bestemt og grup-

peret efter samme fremgangsmåde som i 2014. Biomassen er bestemt både som vådvægt og 

tørvægt efter tørring ved 60 °C til konstant vægt.  

 

De affotograferede dykkertransekter fulgte de samme linjer som i 2014 dog med udvidelser ind i 

områderne umiddelbart øst og vest for indvindingsområdet. Videooptagelserne er synkroniseret 

således, at positionerne for de enkelte videosekvenser kan findes på baggrund af optagelsernes 

samtidige tidsregistrering. På den måde kan videosekvenserne sammenkøres med den geofysiske 

kortlægning for en nærmere verifikation og dokumentation af de registrerede fysiske strukturer 

på havbunden fra den akustiske kortlægning. På Figur 8-1 er transekterne for videooptagelserne 

vist. 
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Figur 8-1. Substrattyperne på undersøgelsesområdet af Disken 2017 som baggrund for de udførte vi-
deooptagelser. De stiplede linjer er de udførte dykkertransekter i oktober 2017 mens de optrukne lin-
jer angiver de planlagte. Afvigelserne skyldes afdriften som følge af vind og strøm. 

 

Faunaopgørelserne fra HAPS prøverne i 2014 og 2017 er oparbejdet enkeltvis og herefter stati-

stisk bundet for hver prøvelokalitet (prøvetagningsfelter eller HAPS stationer, jfr. Figur 4-4). Den 

anvendte statistik omfatter en opgørelse af fordelingen af art, individ, biomasse og diversitet på 

grundlag af 5 til 10 replikater pr. prøvetagningslokalitet. Desuden er samme parametre opgjort 

ved en gruppering af prøvetagningslokaliteter i relation til specifikke habitatområder underlagt 

ensartede fysiokemiske forhold. 

 

8.2 Statistik 

Standardafvigelse og variation for individantallet og biomassen inden for hvert prøvetagningsfelt 

(5-10 HAPS prøver) er beregnet for at sikre, at der er statistisk belæg for en sammenligning mel-

lem stationsfelterne. På grund af heterogeniteten i faunasammensætningen vil opgørelser, der 

baserer sig på de enkelte HAPS prøver med et prøveareal på under 0,015 m2, ikke være repræ-

sentative (Figur 8-2).  
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Figur 8-2. Opgørelse fra Disken 2014 /1/ der viser, hvordan antallet af fundne arter i et givet område 
står i forhold til antallet af HAPS prøver. Gennemgående skal der mindst tages fem HAPS prøver for at få 
et nogenlunde repræsentativt billede af forholdene. 

 

Som udtryk for variationen i dyrelivet er et biodiversitetsindex udregnet vha. Shannons? indeks, 

Pielou’s evenness indeks og Bray-Curtis similaritetsindeks. De anvendte statistiske redskaber er 

nærmere beskrevet i Bilag 2.  

 

8.3 Videotransekter og punktfotografering 

Den kvalitative affotografering af Disken (2017) vidner overordnet set om et varieret og rigt liv, 

som udtryk for en generel god økologisk tilstand (Figur 8-3). I forhold til dybde og substrat samt 

eksponering (vurderet på baggrund af sandribber), sås en relativ god dækning og vækst af orga-

nismer. Størrelsessammensætningen og muslingevæksten vidner om at området ikke lider under 

ringe iltbetingelser eller tegn på nogen særlig dominans af bestemte arter eller tegn på nedgræs-

ning ("overgræsning") 
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Figur 8-3. Fotografier af det tilstedeværende makroskopiske liv på Disken oktober 2017. De mørke grøn-
lige skygger på sandbunden er mikrobentiske alger. Øv.tv: opravende sten beklædt med blåmusling, rur 
og hydroider. Øv.th.: sandorm hobe. M. tv.: skrubbe og blåmuslinger. M.th.: Ældre blåmuslingebanke med 
bladtang (Saccharina latissima) og henfaldende rødalger. I randen ses stykker af sort slagger stammende 
fra forrige århundredeskiftes dampskibsæra. Ned.tv.: yngre blåmuslingebanke med sandkutling. Ned th.: 
rødspætte.  

 

Der var tydelige visuelle spor efter stik- og slæbesugning i stort set de samme områder som på-

vist i den geofysiske kortlægning (Figur 5-6). Stiksugningshullerne havde karakter af afrundede 

fordybninger ned til 3 m under den øvrige bund. Selv om der i disse var sammendrevne makro-

fytter (Figur 8-4), så det ud som om vandskiftet var tilstrækkeligt til at sikre en aerob omsætning 

ved bunden. Kun et enkelt sted blev der observeret pletter af ”liglagen”, hvide svovlbakterier, der 

var krøbet op til bundoverfladen (Figur 8-4).  

 

  

Figur 8-4. Stillfoto fra videooptagelse fra stiksugningsfordybning i skæringspunktet af videotransekter 
D3 og D8 (Figur 4-3). T.v. ses ansamlinger af sukkertang, ålegræs og detritus samt spredte levende 
blåmuslinger. T.h.: pletter af hvide svovlbakterier, der som resultat af en stor organisk omsætning og 
deraf følgende ringe iltforhold, er søgt helt op til sedimentoverfladen. 

 

Vandtemperaturen omkring 10 m’s dybde ved undersøgelsestidspunktet i oktober 2017 var ca. 

13°C, hvilket er normalt for årstiden. Denne temperatur tillader stadig en relativ hurtig nedbryd-

ning, således at eventuelle ringe iltforhold i området stadig er tydelige. Da ”liglagen” kun blev  
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registreret ét sted af de ca. 26 km dykkertransekter over Diskområdet, forekommer tilstanden i 

2017 at være noget bedre end i 2014, hvor der i indvindingsområdet blev observeret ”liglagen” 

på 9 lokaliteter /1/. Temperaturen i overfladevandet (0-10 m) lå ved undersøgelsestidspunktet i 

november 2014 på ca. 12°C. 

 

Samme velkendte større organismer som ved undersøgelsen i 2014 blev observeret ved undersø-

gelsen i 2017. Den lave vanddybde (< 15 m) ser desuden ud til at betinge en stor mikrobentisk 

algeproduktion. I områder, hvor blåmuslinger (Mytilus edulis) har etableret sig og levet i mange 

år, er der desuden skabt grobund for makroalger. Den altovervejende bentiske primærproduktion 

på Disken er dog knyttet de mikrobentiske alger på de eksponerede sandflader. Sigtedybden i 

sommerhalvåret /14/ betinger en potentiel mikrobentisk vækst på over 1 g C/m2/d. Fotosyntesen 

på denne sandbund vil således antagelig udgøre det vigtigste fødemæssige grundlag for det rig-

holdige liv på Disken. Områder med blåmuslinger vil ikke i samme grad tillade mikrobentisk 

vækst, men til gengæld vil blåmuslinger være de vigtigste organismer til at fange og tilbageholde 

planktonalger fra de passerende vandmasser, og på den måde bidrage til den organiske stofbin-

ding på Disken. 

 

Dækningsgraden af blåmuslinger bestemt på grundlag af videotransekterne lå omkring 2 % i un-

dersøgelsesområdet som helhed. I forhold til de overlappende dele af det undersøgte område i 

2014 og 2017, ser det ud til, at udbredelsen af blåmuslinger er blevet lidt større. I 2014 blev den 

generelle dækning af blåmuslinger estimeret til ca. 1 %.  

 

Som i 2014 var udbredelsen af blåmuslinger i påvirkningszonerne nord for indvindingsområdet 

lidt lavere (< 1 %). Ligeledes var der kun få muslinger i den dybere sydøstlige del af det under-

søgte område på svensk side.  

 

Den største forekomst af blåmuslinger, fandtes i den sydvestlige del ad Diskområdet med en ge-

nerel dækning på 10 %. I et øst-vestbånd langs D8 transekten (Figur 8-1) sås den absolut høje-

ste tæthed, med regelmæssige forekomster af store sammenhængende banker på over 100 m2. 

Der var ingen umiddelbare forskelle mellem den svenske og danske side, men at dømme efter 

overfladebegroningen på muslingerne, er tilvæksten størst på de mest lavvandede dele af Di-

sken, hvilket her vil sige den danske del. Denne forskel skyldes antagelig blåmuslings dybderela-

terede fødeadgang i form af planktonalger, der reduceres med dybden, samt den omstændighed, 

at søstjerner i Øresund trives bedst under springlaget (12 m). Der kunne ikke konstateres tilsva-

rende ansamlinger af ældre blåmuslinger på de dybeste dele under 12 m langs den vestlige side 

af indvindingsområdet som på den svenske side. 

 

Muslingernes fravær på de lave dele af den nordlige halvdel af Disken tilskrives den kraftige 

sandtransport og stadige sedimentomlejring i denne del (jfr. Afsnit 6.1). Muslingelarver kan godt 

settle under strømfyldte forhold, men vil til gengæld være sårbare over for stadige sandomlejrin-

ger, når først de har fasthæftet sig på bunden. 

 

8.4 Infauna 

Ved den kvantitative opgørelse af infaunaen er der i 2017 fundet 118 forskellige arter (Tabel 

8-1). 

 
Tabel 8-1. Bunddyrsarter på Disken 2017, fordelt i deres pågældende klasser. 

Art Klasse Art Klasse 

Edwardsia sp. Anthozoa Ophiura albida Ophiuroidea 

Halcampa chrysanthellum Anthozoa Phoronis sp. Phoronida 

Asterias rubens Asteroidea Ampharete baltica Polychaeta 
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Abra alba Bivalvia Anobothrus gracilis Polychaeta 

Abra nitida Bivalvia Antinoella sarsi Polychaeta 

Angulus tenuis Bivalvia Arenicola marina Polychaeta 

Arctica islandica Bivalvia Aricidea suecica Polychaeta 

Astarte montagui Bivalvia Artacama proboscidea Polychaeta 

Cerastoderma edule Bivalvia Capitella capitata Polychaeta 

Corbula gibba Bivalvia Chaetozone setosa Polychaeta 

Ennucula tenuis Bivalvia Chone duneri Polychaeta 

Ensis americanus Bivalvia Chone Sp Polychaeta 

Fabulina fabula Bivalvia Dipolydora quadrilobata Polychaeta 

Hiatella arctica Bivalvia Enipo kinbergi Polychaeta 

Limecola balthica Bivalvia Eteone barbata Polychaeta 

Macoma calcarea Bivalvia Eteone flava Polychaeta 

Musculus niger Bivalvia Eteone longa Polychaeta 

Mya arenaria Bivalvia Galathowenia oculata Polychaeta 

Mysella bidentata Bivalvia Gattyana cirrhosa Polychaeta 

Mytilus edulis Bivalvia Glycera alba Polychaeta 

Nucula nitidosa Bivalvia Goniada maculata Polychaeta 

Parvicardium ovale Bivalvia Harmothoe imbricata Polychaeta 

Phaxas pellucidus Bivalvia Hediste diversicolor Polychaeta 

Spisula subtruncata Bivalvia Heteromastus filiformis Polychaeta 

Thracia papyracea Bivalvia Lanice conchilega Polychaeta 

Thyasira flexuosa Bivalvia Levinsenia gracilis Polychaeta 

Tubificoides benedii Clitellata Magelona mirabilis Polychaeta 

Echinocardium cordatum Echinoidea Marenzelleria viridis Polychaeta 

Echinocyamus pusillus Echinoidea Neanthes succinea Polychaeta 

Aporrhais pespelicani Gastropoda Neanthes virens Polychaeta 

Diaphana minuta Gastropoda Nephtys caeca Polychaeta 

Hinia reticulata Gastropoda Nephtys ciliata Polychaeta 

Nassarius pygmaeus Gastropoda Nephtys hombergii Polychaeta 

Nudibranchia indet. Gastropoda Nephtys longosetosa Polychaeta 

Peringia ulvae Gastropoda Ophelia borealis Polychaeta 

Philine aperta Gastropoda Ophelina acuminata Polychaeta 

Retusa obtusa Gastropoda Pectinaria auricoma Polychaeta 

Balanus crenatus Hexanauplia Pectinaria koreni Polychaeta 

Ampelisca brevicornis Malacostraca Pholoe baltica Polychaeta 

Aoridae indet. Malacostraca Phyllodoce groenlandica Polychaeta 

Bathyporeia sarsi Malacostraca Phyllodoce mucosa Polychaeta 

Carcinus maenas Malacostraca Poecilochaetus serpens Polychaeta 

Corophium insidiosum Malacostraca Polydora caeca Polychaeta 

Diastylis rathkei Malacostraca Polydora cornuta Polychaeta 

Gammarus sp. Malacostraca Prionospio fallax Polychaeta 

Gastrosaccus spinifer Malacostraca Pseudopolydora pulchra Polychaeta 

Grandidierella japonica Malacostraca Pygospio elegans Polychaeta 

Haustorius arenarius Malacostraca Rhodine gracilior Polychaeta 

Lamprops fasciata Malacostraca Scalibregma inflatum Polychaeta 

Megamphopus cornutus Malacostraca Scolelepis squamata Polychaeta 

Microdeutopus gryllotalpa Malacostraca Scoloplos armiger Polychaeta 

Monuculodes cf carinatus Malacostraca Spio filicornis Polychaeta 

Nototropis swammerdamei Malacostraca Spio martinensis Polychaeta 

Oedicerotidae indet Malacostraca Spiophanes bombyx Polychaeta 

Pariambus typicus Malacostraca Terebellides stroemi Polychaeta 
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Phoxocephalus holboelli Malacostraca Trochochaeta multisetosa Polychaeta 

Phthisica marina Malacostraca Anoplodactylus petiolatus Pycnogonida 

Nemertini indet. Nemertini Phascolion strombi Sipunculidea 

Amphiura filiformis Ophiuroidea Turbellaria indet. Turbellaria 

 

I 2014 blev der identificeret 92 arter, hvilket også talte flere udprægede necto- eller epibentiske 

arter (rejer, eremitkrebs, krabber og rurer). Selv om de fleste af arterne er gengangere, er 20 af 

”infaunaarterne” fra 2014 ikke fundet i 2017 opgørelsen, mens der er registreret 46 ”nye” arter i 

2017 undersøgelsen, som ikke var med i 2014. Mest bemærkelsesværdig er den lille ikke-hjem-

mehørende amphipod Grandidierella japonica, der i nærværende undersøgelse forekom i 73 af de 

200 HAPS prøver med et samlet individtal på 831.  

 

Årsagen til disse forskelle er ikke umiddelbar forklarlig. Mange af de ”nye” arter i 2017, herunder 

G. japonica, blev fundet i de samme undersøgelsesområder som i 2014. Forskellene kan derfor 

ikke umiddelbart tilskrives det større samlede antal HAPS prøver eller den omstændighed, at der 

er inddraget nye områder ved 2017 undersøgelsen, herunder den svenske del af Disken, som 

ikke var med i 2014. 

 

Prøverne i 2014 blev taget i november og i oktober ved 2017 undersøgelsen. Temperaturforskel-

len var som beskrevet ovenfor ikke væsentlig, nemlig hhv. 13°C og 12°C, så det større antal 

fundne arter i 2017 må delvis bero på en forbedring af forholdene på Disken. 

 

8.4.1 Generelle kvantitative forhold 

Artsantallet, individtæthed og biomasse for infaunaen i relation til habitattypeinddelingen i Disk-

området (Figur 7-1), fremgår af de følgende tabeller. 

 

Tabel 8-2 Infaunadata fra Disken 2017 med opgørelser af antal fundne arter, individtæthed og biomasse 
(tørvægt) inden for hver af de identificerede habitattyper (Figur 7-1). 

 

 

 
Tabel 8-3. Infaunadata for Disken 2014. Fundne antal arter, individtæthed og biomasse (tørvægt) er 
opgjort for hvert af de tolv habitattyper identificeret i 2017 (Figur 7-1). 

 

 

Især biomassen afviger markant fra område til område, og følger nogenlunde mønstret med indi-

vidantallet men ikke artsantallet (Tabel 8-2). Der er dog ingen signifikant korrelation mellem  
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nogen af parametrene (R2 < 0,5). De to områder på dansk side, hvor der har foregået en indvin-

ding (habitattype V og VII) besidder et signifikant højere individantal end de øvrige områder (dog 

med undtagelse af habitattype IX). Forskellen til det tilsvarende område på svensk side (habitat-

type VIII) tilskrives primært forskelle i strømpåvirkning. Fra nedenstående figurer over forde-

lingsmønstret i Diskområdet af antal arter (Figur 8-7), individtæthed (Figur 8-10) og biomasse 

(Figur 8-13) er det et tydeligt mønster, at alle tre parametre øges fra nordøst mod sydvest i et 

omvendt forhold til strømningspåvirkningen (Figur 5-4). Samme overordnede mønster gjorde sig 

gældende i 2014 (Tabel 8-3), dog med den forskel, at artsantal, individtæthed og biomasse er 

signifikant højere i 2017. 

 

8.4.2 Artsfordeling 

Det relative artsantal mellem de forskelligt forekommende dyregrupper på Disken, oktober 2017, 

er vist for de 12 habitattyper/-områder i Figur 8-5.  

 

 

Figur 8-5. Det relative antal arter opgjort for de almindeligst forekomne dyregrupper i de 12 identifice-
rede habitatområder på Disken, der blev undersøgt i oktober 2017. Gruppen ”Andre” er arter inden for 
grupperne anthozoa og echinodermata. 

 

Mht. artdiversiteten dominerer børsteormene (Polychaeta) på alle lokaliteter, efterfulgt af muslin-

ger (Bivalvia). I det dybe nordøstlige hjørne af undersøgelsesområdet (Habitatområde III og IV, 

udgjorde ”andre” i form af mudderslangestjerne (Amphiura) dog den næst artsrigeste gruppe. På 

de mest lavvandede lokaliteter (V, VII, VIII og XII), omkring springlagsdybden på 12 m, er 

krebsdyr (Amphipoda) den bunddyrsgruppe med tredje flest arter. 
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For at muliggøre en sammenligning er samme inddeling af arter i forhold til dyregrupper foreta-

get for data indsamlet i 2014, se Figur 8-6.  

 

 

Figur 8-6. Det relative antal arter opgjort for de almindeligst forekomne dyregrupper i de 6 habitatdel-
områder, hvor der blev taget bundprøver i 2014. Gruppen ”Andre” udgøres af arter inden for grupperne 
anthozoa, echinodermata og turbellaria. 

 

Som i 2017 dominerede børsteormene efterfulgt af muslinger artsantallet i 2014. Selv om amphi-

poderne (krebsdyr) artsmæssigt havde en mere fremtrædende rolle i indvindingsområdet i 2017 i 

forhold til 2014, sås også i 2014 det største antal krebsdyrarter i denne del af undersøgelsesom-

rådet. 

 

Fordelingen af arter bestemt på grundlag af HAPS prøver i 2017 (200 stk.) i relation til prøvetag-

ningslokaliteter er gengivet i Figur 8-7 sammen med de tilsvarende opgørelser fra 2014 (130 

HAPS prøver). Da der for hver lokalitet er taget 5 eller 10 HAPS prøver, antages artsantallet at 

være statistisk repræsentativt for de pågældende lokaliteter (Figur 8-2), om end 10 prøver for 

hver station antageligt vil have givet et lidt større antal arter. 
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Figur 8-7. HAPS prøvedata for artsantallet fra Disken 2014 (t.v.) og 2017 (t.h.) gengivet på basis af 
opgørelser fra hver prøvetagningslokalitet (punkter). Punkterne er farvet i overensstemmelse med 
deres respektive habitattype. Bemærk at skaleringsfarverne omfatter lidt flere arter for 2017 end 
2014. 

 

Tages ovenstående forbehold i betragtning ses samme overordnede mønster mht. artsfordelingen 

for 2014 og 2017. Artsantallet øges i diagonalen fra det nordøstlige hjørne af undersøgelsesom-

rådet til det sydvestlige hjørne. Dette mønster falder sammen med en aftagende strømpåvirkning 

i samme diagonale retning (Figur 5-4). Stadige sandomlejringer som følge af kraftig strømpåvirk-

ning er en afgørende begrænsende faktor for bundlevende organismers udbredelse. Det ser såle-

des ud til, at den naturlige sanddynamik på Disken spiller en større rolle for artsfordeling og -an-

tal, end den der er forårsaget af indvindingen. Dette ses af, at der mht. artssammensætning ikke 

er sket nogen signifikant ændring i de tidligere indvindingsområder mellem 2014 og 2017. 

 

8.4.3 Individtæthed 

Individantallet på Disken 2017, opgjort i forhold til den samme dyregruppeinddeling som i 2014, 

er vist for de 12 habitatområder i Figur 8-8.  
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Figur 8-8. Den relative individtæthed opgjort for de almindeligst forekomne dyregrupper i de 12 habitat-
delområder på Disken, der blev undersøgt i oktober 2017. Gruppen ”Andre” tæller arter inden for grup-
perne anthozoa og echinodermata. 

 

Som for det relative artsantal var der generelt flest børsteorme - dog dominerede individantallet 

af amphipoder de lavvandede og relativt strømsvage lokaliteter på banketoppen (V, VII og XII). 

Også antallet af ormen phoronida (tilhørende en lille selvstændig række også kaldet hesteskoor-

men på engelsk (horseshoe worm) var til tider talrig i 2017, nemlig på de diagonalt modsatlig-

gende og mest siltede habitatområder III og IX. 
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Omtrent samme generelle fordelingsmønster mht. individantallet sås i 2014 (Figur 8-9). 

 

Figur 8-9. Den relative individtæthed opgjort for de almindeligst forekomne dyregrupper i de 6 habitat-
delområder, der blev undersøgt i november 2014. ”Andre” udgør arter inden for grupperne anthozoa, 
echinodermata of turbellaria. 

 

Der kan på grundlag af den relative opgørelse af individantallet i de 6 habitatområder, der blev 

undersøgt i både 2014 og 2017, ikke ses nogen væsentlig forskel mellem de to år. 

 

Mønstret i individtætheden på Disken mellem 2014 og 2017 ligner meget hinanden (Figur 8-10), 

med de største tætheder i det tidligere danske indvindingsområde. Det er samtidig her, at den 

største øgning i individtætheden er sket med næsten en fordobling. Denne forskel skyldes næppe 

forskydningen i prøvetagningstidspunktet på knap en måned mellem 2014 (november) og 2017 

(oktober), hvor temperaturen i 10 m afveg med mindre end en grad (hhv. 12,1°C og 12,8°C 

/14/). Banketoppen af Disken, hvor den største indvinding har fundet sted, har tidligere været 

kendt som et meget produktivt område for bunddyr og er blevet kaldt ”den hvide skal” efter sine 

mange små muslinger, der bl.a. tjener som føde for fladfisk (sensu Kbh. Universitets marinbiolo-

giske Laboratorium Helsingør). Fremgangen i individantal kan derfor antagelig ses som et resul-

tat af sandsugnings ophør i 2014. 
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Figur 8-10. HAPS prøvedata for individantallet fra Disken 2014 (t.v.) og 2017 (t.h.) gengivet på basis 
af HAPS prøvelokaliteterne. De enkelte lokalitetspunkter er farvet i overensstemmelse med deres re-
spektive habitattype. Skaleringen mellem de to år varierer som udtryk for, at der generelt er sket en 
fordobling af individtallet i 2017 i forhold til 2014 undersøgelsen. 

 

8.4.4 Biomasse 

Muslinger udgør lang den største del af infaunaens biomasse i Diskområdet i 2017 (Figur 8-11). 

En markant undtagelse var den dybe lokalitet (>20 m) i det nordøstlige hjørne (habitatområde 

IV, hvor ormen phoronida samt børsteorme og slangestjerne dominerede billedet. Ligeledes af-

veg det strømpåvirkede habitatområde nr. VI på disktoppen ved en dominans af gastropoder. 

 

Generelt er det på den mindst strømeksponerede sydvestlige halvdel af Diskområdet, omfattende 

Habitatområderne I, VII, IX, X og XII, at muslinger udgjorde den alt dominerende biomasse af 

bunddyr. 
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Figur 8-11. Biomassefordelingen opgjort for de almindeligst forekomne dyregrupper i de 12 habitatom-
råder på Disken, der blev undersøgt i oktober 2017. Gruppen ”Andre” udgøres af arter inden for grup-
perne anthozoa og echinodermata. 

 

Et lignende forhold sås for de undersøgte områder i 2014, jfr. Figur 8-12. Som i 2017 var børste-

ormene fremtrædende i den nordøstlige del af undersøgelsesområdet.  

 

 

Figur 8-12. Biomassen fordelt i forhold til de almindeligst forekomne dyregrupper i de 6 habitatområder, 
der blev undersøgt i november 2014. Gruppen ”Andre” er udgøres af arter inden for grupperne anthozoa, 
echinodermata of turbellaria. 
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Fordelingen af biomasse bestemt på grundlag af de enkelte HAPS prøvelokaliteter er gengivet i 

Figur 8-13. Den viser for begge år en markant kontrast i biomassefordelingen, der vidner om, 

hvor heterogent miljøet på Diskområdet er, på trods af dets umiddelbare homogene udseende. 

Som for individtætheden er det på det tidligere indvindingsområde på dansk side, at den største 

forskel mellem 2014 og 2017 ses. Tilsvarende ændringer ses ikke for de omkringliggende områ-

der, der også var med i undersøgelsen i 2014. Det kan derfor antages, at fremgangen hænger 

sammen med, at området er ved at genindtage sit økologiske potentiale efter sandindvindingen. 

At den største fremgang ses i den sydlige del af indvindingsområdet, hænger sammen med tidli-

gere omtalte større naturlige sanddynamik i den nordøstlige halvdel af Disken og dermed dette 

områdes større økologiske robusthed over for mekaniske forstyrrelser som sandindvinding. 

 

 

Figur 8-13. HAPS prøvedata for biomassen, udtrykt som tørvægt, fra Disken 2014 (t.v.) og 2017 (t.h.) 
gengivet på basis af opgørelserne fra HAPS prøvefelterne (26 i 2014 og 34 i 2017). De enkelte felt-
punkter er farvet i overensstemmelse med deres respektive habitattype. Bemærk at den mørkeste ka-
tegori reræsenterer en betydelig større biomasse i 2017 end i 2014. 

 

8.4.5 Similaritet HAPS prøver 

Et mål for lighedsfordelingen fås vha. Pileou’s evenness indeks (Figur 8-14). Ved at afbilde denne 

ud fra de enkelte HAPS prøvelokaliteter vil der samtidig indfinde sig et udtryk for, hvor jævnt og 

ensartet de pågældende arter fordeler sig mellem prøvefelterne. Herved opnås et udtryk for om-

rådets heterogenitet, der således også kan tjene som indikation for de forskellig habitatforhold i 

Diskområdet. Selv om den naturlige variation for skævvrider sådanne typer af analyser, ses i 

store træk den samme lighedsfordeling i 2014 og 2017. 
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Figur 8-14. HAPS prøvedata for lighedsgraden udtrykt ved Pileou indekset fra Disken 2014 (t.v.) og 
2017 (t.h.) gengivet på basis af HAPS prøvelokaliteterne. De enkelte lokaliteter er farvet i forhold til 
deres respektive habitattyper. 

 

Artsdiversiteten kan udtrykkes ved Shannon indekset (Figur 8-15). Som for lighedsindekset føl-

ger diversitetsindekset i 2017 mønstret fra 2014, hvilet forsikrer det faglige grundlag for at bruge 

sammensætningen af bunddyr som indikation for levevilkårene. Begge indeks giver et godt ind-

tryk af hvor heterogent levevilkårene i Diskområdet er. 
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Figur 8-15. Diversiteten udtrykt ved Shannon indekset fra Disken gengivet på basis af de 26 HAPS sta-
tioner i 2014 (t.v.) og de 34 stationer i 2017 (t.h.). Stationerne er farvet svarende til habitattypen. Be-
mærk at indekskategorierne er større i 2017 end i 2014 

 

Gennemgående giver ovenstående sammenstillinger af HAPS data for hhv. 2014 og 2017 et ri-

melig klart billede af fordeling og sammensætning af bunddyr samt udviklingen af disse på Di-

sken over de pågældende tre år. Diskområdet er i biologisk henseende heterogent, hvilket gør 

det vanskeligt at skelne mellem årsag og virkning bag registreringerne. Der tegner sig dog et ge-

nerelt mønster med en relativt bunddyrsfattig nordøstlig halvdel og et rigt bunddyrssamfund i 

den modsatte sydvestlige halvdel. Denne forskel skyldes primært forskelle i strømpåvirkning, der 

medfører en del sandomlejring i den nordøstlige del og relativ stabile substratforhold i den syd-

vestlige del. Det betyder samtidig en større økologisk robusthed over for mekanisk påvirkning af 

havbunden i de nordøstlige dele, mens den sydvestlige del må karakteriseres som sårbar over for 

fysiske forstyrrelser af havbunden.  

 

8.4.6 Similaritet – habitat 

I den modsatte ende af analysespektret er en sammenligning af HAPS prøver grupperet i forhold 

til habitatområder (Figur 8-16). 
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Figur 8-16. MDS-plot for HAPS data 2014 (øvre figur) og 2017 (nedre figur) grupperet i relation til de 
12 habitatområder (I – XII). Numrene svarer til de 26 HAPS prøvelokaliter i 2014 og de 34 
prøvelokaliter i 2017. Bray-Curtis similaritetsmatrix er anvendt til beregning af stationernes placering 
i plottet. Selve indvindingsområdet er repæsenteret ved habitat V i den nordlige halvdel og VII i den 
sydlige. 

 

MDS plottets inddeling af prøvetagningslokaliteterne i relation til lighedsgraden viser en god over-

ensstemmelse med lokaliteternes gruppering i de 12 identificerede habitattyper/-områder. Der kan 

således udledes et godt sammenfald mellem en områdeinddeling, der baserer sig på de fysiske 

kårfaktorer (jfr. Figur 7-1) og lighedsfordelingen baseret på bunddyrssammensætningen (jfr. Figur 

8-14). 

 

Indvindingsområdet på den danske del af Disken (habitatområde med habitattyperne V og VIII) 

ligger tydeligvis for sig selv både i 2014 og 2017. Det ses dog, at selve indvindingsområdet skiller 

sig mindre ud i 2017 end i 2014, hvilket meget vel kan tages om udtryk for, at der er sket en 

tilbagevenden til mere oprindelige økologiske forhold efter indvindingens ophør i 2014.  
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Set i det perspektiv har den største tilbagevenden fundet sted på den sydlige del af indvindings-

området, således at de i øvrigt fysisk ensartede lokaliteter på banketoppen af Disken (V, VII og 

VIII) nu ligner hinanden mht. artssammensætningen. Det stemmer overens med analysen i afsnit-

tene 8.4.3 og 8.4.4, hvor det fremgår, at den største ændring i hele undersøgelsesområdet er sket 

i den sydlige del af det danske indvindingsområde.  

 

8.5 Konklusion  

Undersøgelsen af sandbanken Disken i det nordlige Øresund i 2017 har vist en generel fremgang 

for bunddyrene siden 2014 – dette til trods for, at sporene fra sandindvindingen, især stiksug-

ningshullerne, stadig fremstår tydelige, og således stort set ikke er blevet udvisket over de for-

løbne 3 år. Også på den svenske del af banketoppen er spor fra stiksugning tydelige, uden det 

har været muligt at stadfæste deres alder. 

 

Den geofysiske kortlægning og analyse giver informationer om de rumlige og tidsmæssige for-

skelle på Disken, som resultat af såvel de naturlige betingelser som forhold, der har med den tid-

ligere sandindvinding at gøre. Ved at inddele området i nogle veldefinerede habitatområder på 

baggrund af de stedværende fysisk-kemiske leveforhold, har det være muligt at skelne mellem 

de naturlige betingelser og den menneskelige påvirkning af biologien på Disken. Havde eksem-

pelvis de observerede forskelle mellem den svenske del af Disken og indvindingsområdet på den 

danske side alene været tilskrevet sandindvindingen, vil man fejlagtig have konkluderet at ind-

vindingen ingen betydning har (eller måske ligefrem har en positiv virkning). 

 

Diskområdet udviser på trods af en klar geografisk afgrænsning og topografisk udseende en be-

tydelig fysisk og biologisk variation. En stor del af denne variation skyldes forskelligartede strøm-

forhold. Generelt set går skillelinjen mellem kraftig og svag strømpåvirkning af bunden som en 

diagonal fra nordvest til sydøst af Diskområdet. Disse strømforskelle bevirker en naturlig meka-

nisk forstyrrelse af sedimentet i den nordøstlige del af Disken, mens mere stabile substratforhold 

gør sig gældende i den sydvestlige del. Selvom bunddyrslivet som følge heraf er lidt fattigere i 

det strømpåvirkede område, vil dette system være robust over for mekaniske forstyrrelser som 

f.eks. sandindvinding, mens det modsatte gør sig gældende i det mere sedimentstabile område. 

Dette giver sig til kende ved et mere varieret og rigt bunddyrsliv i den sydvestlige del i forhold til 

den nordøstlige halvdel inklusiv de dele af indvindingsområdet, der ligger i hhv. den ene og an-

den halvdel. Som konsekvens er den sydlige del af indvindingsområdet langsommere om at gen-

vinde sit økologiske potentiale end det nordlige. 

 

Den betydelige påvirkning, som den naturlige sanddynamik har vist sig at have for bundlivet på 

Disken, har ikke tidligere været beskrevet. Den eksisterende viden om sandtransportens betyd-

ning for de bentiske økosystemer er i det hele taget temmelig sparsom. Det har derfor ikke væ-

ret muligt, at drage nogle sammenligninger med lignede områder. 

 

Udover betydningen af den mekaniske påvirkning, det være sig strøm som indvinding, ses også 

en generel forbedring af de biologiske forhold i Diskområdet, der sandsynligvis er et resultat af 

de seneste tiårs mindskede eutrofiering. Områder med hvide svovlbakterier ved sedimentoverfla-

den var således stort set fraværende i 2017, men var relativt hyppige i 2014. Dette til trods for, 

at undersøgelsen i 2014 fandt sted en måned senere end i 2017, samt at hvide belægninger af 

svovlbakterier er hyppigere jo varmere og mere stillestående vandet er (lavere temperatur = la-

vere mikrobiel omsætning). 

 

Også de kvalitative opgørelser på baggrund af videooptagelserne viser en betydelig fremgang for 

blåmuslings udbredelse på den lavvandede sydlige del af Disken siden indvindingens ophør i 

2014. Dette er understøttet af, at de fleste af de observerede muslingebanker i forbindelse med 
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denne undersøgelse er af yngre dato (Figur 8-3). Fraværet af blåmuslinger på de højtliggende 

dele af Disken i den nordlige ende skyldes antageligvis vanskeligheden for blåmuslingelarver i at 

”settle” og efterfølgende at overleve i et område med stor sanddynamik. 

 

Den forringelse af de fysiske leveforhold, som sandindvindingen har medført for de stedværende 

økosystemer på Disken, har betydet en lavere bentisk primærproduktion som resultat af den for-

øgede dybde og dermed forringet lystilførsel til bunden. Den deraf følgende 20 % nedgang i foto-

syntesen betyder en tilsvarende nedgang i produktionen af de muslinger, børsteorme, snegle og 

krebsdyr, der ernærer sig af mikrobentiske alger. 

 

Selv om de biologiske forhold er forbedret i de tidligere indvindingsområder gennem de forløbne 

3 år, mangler artsantallet og biomassen at nå op på sit fulde økologiske potentiale i relation til de 

tilstedeværende naturlige betingelser. Så længe eutrofieringen ikke er større, ser vandskiftet ud 

til at være tilstrækkelig til også at forsyne fordybningerne fra sandsugningen med iltrigt vand til 

den organiske omsætning. På baggrund af den udvikling der har fundet sted siden sandindvindin-

gens ophør, skønnes en fuld reetablering af de biologiske forhold på Disken efter sandindvindin-

gen at kræve mellem 5 og 10 år afhængigt af områdets naturlige robusthed. 
 

Den naturlige sanddynamiks påvirkning af bundlivet på Disken, har ikke tidligere været beskre-

vet. Den eksisterende viden om betydningen af sandtransportens betydning for biologien i lig-

nende marine systemer er i det hele taget sparsom. Det er derfor vanskeligt, at afgøre hvor al-

mengyldigt reetableringspotentialet efter en råstofindvinding vil være for andre lignende marine 

systemer. 

 

Overordnet set er den biologiske tilstand for Disken god med et, for denne naturtype, righoldigt 

bunddyrsliv. Dens dybdeudstrækning omkring saltspringlagets beliggenhed giver optimale forud-

sætninger for et righoldigt og produktivt bunddyrsliv. Undersøgelsen bekræfter dette billede. 

Sandindvindingen ser ikke umiddelbart ud til, her 4 år efter ophøret, at have forringet disse for-

hold irreversibelt. De registrerede forhold vidner om, at variationer i de naturlige fysiokemiske 

forhold eller andre udefrakommende påvirkninger på de strømpåvirkede dele af Disken, har mere 

betydning for den biologiske tilstand i Diskområdet end sandindvindingen. Dette gælder især for 

den nordøstlige del af Diskområdet, der er under kraftigere strømpåvirkning end den sydlige del. 

Selv på et så relativt lille velafgrænset og topografisk homogent område som Disken, varierer 

sandindvindingens skadelige virkninger på biologien således fra nærmest ubetydelig til temmelig 

markant. 
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10. BILAG 

Bilag 1 – jfr medsendte IGN rapport: Morfo- og sedimentdynamikken på Disken. Analyse af  

morfologi og overfladesediment forfattet af Lars Øbro Hansen og Verner Brandbyge Ernstsen, 28. 

februar 2018:  
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p 

BILAG 2 

 

Den statistiske databehandling anvendt i rapporten 

 

Shannon indeks* 

Shannon indekset (H) er et almindelig kendt udtryk for diversiteten i plante og dyresamfund 

som, baserer sig på organismesammensætningen og ikke kun på antallet af tilstedeværende ar-

ter, idet den relative hyppighed af de forskellige arter indgår i udtrykket: 

 

𝐻 =  − sum (p𝑖 ln[𝑝𝑖]) 

 

Hvor pi er antallet af dyr af hver art divideret med det samlede antal individer af alle arter i sam-

fundet. 

 
*) Shannon index, Shannon-Wiener eller Shannon-Weaver – kært barn har mange navne. På baggrund af 
”Spellerberg, IF & JF Fedor (2003). A tribute to Claude Shannon (1916–2001) and a plea for more rigorous 
use of species richness, species diversity and the ‘Shannon–Wiener’ Index. Global Ecology & Biogeography: 
12, 177–179” anvendes betegnelsen Shannon indeks i rapporten. 

 

Pielou’s evenness 

Pielou’s evenness er et udtryk for ligelighedsfordelingen. 

 

𝑃𝑖𝑒𝑙𝑜𝑢′𝑠 𝑒𝑣𝑒𝑛𝑛𝑒𝑠𝑠 =
𝐻

𝐻𝑚𝑎𝑥
 

 

Hvor H er den observerede værdi fra Shannon mangfoldigheds indeks og Hmax = ln (n), antallet 

af arter. I tilfælde af helt ens hyppigheder af de præsenterede arter er H og Hmax ens hvilket gi-

ver en Pielous’s evennes værdi på 1. 

 

Bray-Curtis indeks 

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

tets-mål beregnet lighedsværdier mellem de enkelte prøver i området vha. programmet PRIMER 

6 og R (Statistical computing) 

 

p 

2 min( yij , yik ) 

S jk  = 100 i=1  

( yij 
+ yik 

) 
i=1 

 

 

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

antallet af i’te art på variabel j, k og i gående fra 1 til p (antal arter). 

 

Indeksværdierne ligger mellem 0 (ingen lighed) og 100 (fuldstændig lighed), er udregnet i en si-

milaritetsmatrix. 

 

Der er foretaget en transformation af datamaterialet inden similaritetsmatrixen er beregnet. En 

transformation af data medfører, at store forskelle i hyppigheder mellem arterne bliver udglattet, 

og mindre almindelige arter får dermed også en betydning for resultatet. Det er klart, at jo større 

vægt man vil tillægge de talrige arter, desto mindre radikal transformation (evt. slet ingen) skal 
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man benytte. I nærværende rapport er datamaterialet kvadratrodstransformeret. Forinden er an-

tallet af individer pr. art for hver HAPS-station, 26 og 34 for henholdsvis 2014 og 2017 undersø-

gelsen, udregnet ved at tage det samlede antal individer pr. art divideret med det samlede prø-

veareal, eksempelvis 5*0,0143 m².  

 

MDS-analyse 

Indeksværdierne fra Bray-Curtis similaritetsmatrixen mellem prøverne i hvert HAPS-område an-

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

der anvendes ved placeringen af de enkelte prøver i et ordinationsplot. Plottene viser ligheder og 

eventuelle grupperinger mellem prøverne. Analysen tager ikke udgangspunkt i de absolutte simi-

laritetsværdier men i disses rangorden, og efter flere gennemregninger af materialet findes den 

bedst mulige lighed mellem det resulterende ordinationsplot og rangorden i den oprindelige simi-

laritetsmatrix. I denne analyse er gennemført 25 gennemregninger, hvilket er standarden i soft-

waren og som er afvejet i forhold tid og processorer. 

 

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

Stressværdien er et udtryk for spredningen omkring en non-parametrisk regressionslinie, der kan 

lægges i en grafisk afbildning mellem variablernes Bray-Curtis dissimilaritet (x-værdier) og vari-

ablernes afstand i det 2-dimensionale MDS-plot (y-værdier). 

 

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

tet: 

 

• Stress < 0,05 værdien er meget lav, og muligheden for fejlfortolkning er minimal. 

 

• Stress 0,06 - 0,10 svarer til en god ordination, med kun ringe mulighed for fejltolkning. 3 

eller flere dimensioner vil ikke øge informationen. 

 

• Stress 0,11 - 0,20   ordinationen giver stadig et potentielt anvendeligt 2-dimensionalt bil-

lede, men for værdier i den høje ende må der ikke lægges for megen vægt på detaljerne 

i plottet. 

 

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

onsplot er tæt på at være tilfældigt placeret. Et sådan plot skal derfor tolkes med en del 

skepsis. 

 

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

sige at eksempelvis station 1 ligner station 2 mere end den ligner station 3 osv. 

 

MDS har den fordel frem for andre multivariate analyser (Principal Components Analysis (PCA), 

Correspondence Analysis (CA), Detrended Correspondence Analysis (DCA), og Faktoranalyse), at 

den ikke er baseret på en underlæggende model der stiller krav til datamaterialets udseende. 

 

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

en metode til at reducere informationsmængden i et flerdimensionalt datamateriale til 2 dimensi-

oner, der kan præsenteres i et ordinationsplot. 

 

ArcMap 

Til kortlægning af artsantallet, individantallet, biomasse, Pielou’s evenness indeks og Shannon 

indeks, er programmet ArcMap v.10.5.1 benyttet. Metoden der blevet brugt er inverse distance 

weighted (IDW) interpolation. IDW estimerer en celleværdi ved beregning af gennemsnit af data-

punkter i nærheden af cellen. Jo tættere et punkt er på en celle des mere indflydelse vil punktets 

værdi få på cellens estimerede værdi. Metoden antager at objekter, som ligger i nærvær af 
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hinanden også har samme karakteristika. IDW kan kontrollere de kendte punkters indflydelsen 

på de interpolerede celler. Kontrollen skabes ved at ændre variablen Power. Både Power og Num-

ber of points der fortæller noget om søgsradiusen blev ved standardværdierne på henholdsvis 2 

og 12. 


