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1 Indledning 

 

Til brug for Danmarks Havstrategi II er Miljø- og Fødevareministeriet (herefter MFVM)MFVM i færd 

med at forberede nationale analyser til brug for en analyse af faktorer, som kan lede til tab og for-

styrrelse af havbunden. Der er allerede udarbejdet udkast til analyse af både tab og fysisk forstyr-

relse i regi af HELCOM /6/, mens OSPAR kun har vurderet forstyrrelsen af havbunden ud fra opgø-

relse af fiskeri /7/. MFVM finder dog, at der er behov for, at tab og fysisk forstyrrelse af dansk hav-

bund bliver analyseret på et ensartet grundlag i hele det danske farvandsområde. Der er i ny afgø-

relse fra EU-Kommissionen /1/ sat kriterier for, at landene skal vurdere tab og forstyrrelse af hav-

bunden. 

 

MFVM ønsker en opgørelse og kortlægning af direkte tab og forstyrrelse af havbunden defineret 

ved Deskriptor 6 i EU-kommissionens udkast til GES beslutning /1/. Her skal der ske en vurdering 

efter følgende kriterier: 

 
 D6C1 — rumlig udstrækning og fordeling af fysisk tab (permanent ændring) af den naturli-

ge havbund. 

 
 D6C2 — rumlig udstrækning og fordeling af fysisk forstyrrelse af havbunden. 

 

Definitionen af, hvad der forårsager tab eller forstyrrelse af havbunden, er essentiel, når der fore-

tages denne analyse. Nogle presfaktorer er enkle at definere som årsag til enten tab eller forstyr-

relse, mens de fleste presfaktorer er sværere at definere omfanget af, og om hvorvidt der vil ske et 

tab eller forstyrrelse af havbunden. Derfor vil MFVM gerne have foretaget en analyse ud fra en de-

finition af presfaktorer, hvor der er en stærk formodning om, at de vil forårsage enten et tab eller 

en fysisk forstyrrelse af havbunden.  

 

HELCOM har i deres HOLAS-rapport tilsyneladende anvendt en anden definition af tab og forstyrrel-

se af havbunden til analyse af tab og forstyrrelse af Østersøens 0. Således har de defineret den 

mulige maksimale udbredelse af presfaktorerne som tab og forstyrrelse af havbund (se Annex 2 i 

udkast til indikator 4J-11, rev. 1, S&C 6-2017). Fx er der for råstofindvinding og klapning defineret 

en bufferzone på 3 km, hvor havbunden kan karakteriseres som forstyrret. I en rapport udarbejdet 

for MFVM er der imidlertid konkluderet, at påvirkninger af Natura 2000-habitattyper kan udelukkes 

i en afstand af mere end 500 m fra en råstofindvinding. Bl.a. af disse grunde har MFVM besluttet 

ikke anvende HELCOMs analyse af tab og forstyrrelse af havbunden. 

 

DTU-Aqua har tidligere i juni 2016 på bestilling fra Naturstyrelsen (nu MFVM) foretaget en kortlæg-

ning af tab af havbund i danske farvande og herunder de kortlagte habitattyper /3/. I DTU-Aquas 

tidligere analyse er tabt havbund estimeret ud fra landindvinding, råstofindvindingsområder, hav-

vindmølleparker og olie/gasinstallationer. Endvidere er tidligere tiders stenfiskeri nævnt som et tab 

af havbund; men det har ikke været muligt at estimere tabet. 

2 Omfang og formål 

Indeværende notat bygger videre på tidligere analyser foretaget for MFVM, idet hensigten er at ud-

arbejde en fuldstændig opgørelse af tab samt mulig forstyrrelse af havbunden i danske farvande 

inden for dansk EEZ.  

 

Tabet af havbund (D6C1) er estimeret for de samme presfaktorer, som indgik i tidligere analyser 

foretaget for MFVM /3/ samt for rørledninger, havvindmøller, råstofindvindingsområder, udvalgte 

broer og sejlrender. Tabet estimeres for hhv. Nordsøen inkl. Kattegat (havområde 1, NS) og Øster-

søen inkl. Bælterne (havområde 2, BS). Estimeringen er foretaget i km2. De estimerede tab er 
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endvidere opgjort for de to havområder fordelt efter habitattype på baggrund af en nyligt udarbej-

det habitatkortlægning i overordnede habitattyper (Broad habitat map) /2/. 

 

Den mulige forstyrrelse af havbund (D6C2) er estimeret for hhv. bundtrawling, havbrug, klapning, 

søkabler (power cables) og sænketunneller samt for disse faktorers samlede forstyrrelse. Forstyr-

relsen er estimeret for samme to havområder i km2, og er ligeledes opgjort fordelt efter overord-

nede habitattyper på samme måde som for tab. Der er ikke foretaget en vurdering af, om forstyr-

relsen medfører en negativ påvirkning af habitattypen. 

3 Metode 

I denne kortlægning er der foretaget en opgørelse af samtlige presfaktorer, der ifølge EU Kommis-

sionens afgørelse 2017/848 af 17. maj /3/ og af MFVM vurderes at have en midlertidig eller per-

manent direkte påvirkning af havbunden.  

 

Ydermere henvises der til Kommissionens definition af hhv. forstyrret (D6C2) og tabt (D6C1) hav-

bund. Fysisk tab defineres som en permanent ændring af havbunden, der har varet eller forventes 

at vare mindst 12 år, og fysisk forstyrrelse defineres som en ændring af havbunden, der kan gen-

oprettes, hvis den aktivitet, som forårsager forstyrrelse, indstilles. Opgørelsen baserer sig på for-

håndenværende og offentligt tilgængelige GIS data. Alle data anvendt i opgørelsen er i senest til-

gængelige version med undtagelse af bundtrawl data fra hhv. OSPAR og HELCOM, som er opgjort 

for året 2013. 

 

Arealer for tab og forstyrrelse af havbund for de forskellige presfaktorer er opgjort og sammenholdt 

med det totale areal af habitattypen inden for dansk EEZ, Figur 1. 

 

Ved opgørelsen og kortlægningen er estimeringen af hhv. tab og forstyrrelse opgjort for to hoved-

områder i dansk farvand - inddelt i henholdsvis Nordsøen inkl. Kattegat og Østersøen inkl. Bælter-

ne, Tabel 1 og Figur 1. 

 

Tabel 1. Punkter mellem havområde 1 og 2 (hhv. NS og BS) 

ID Easting_E Northing_Y UTM Zone Navn 

1 367052,80 6159749,60 33 Sverige 

2 359904,50 6162571,20 33 Øster Peberholm 

3 356793,10 6165150,10 33 Vester Peberholm 

4 353969,60 6167335,10 33 Danmark 

5 345968,10 6169027,10 33 Amager 

6 345847,00 6169114,90 33 København 

7 641968,20 6209309,40 32 Gniben point 

8 606624,40 6223210,10 32 Hasenøre Hoved 
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Figur 1. Havområder inden for dansk EEZ. Nordsøen inkl. Kattegat (NS) og Østersøen inkl. Bælter-

ne (BS). 

3.1.1 Habitatkortlægning 

Habitatkortene, der danner grundlag for estimeringen af hhv. tab og forstyrrelse af havbund, er 

Havstrategidirektivets overordnede habitattyper (broad habitat types), som de er defineret af KOM, 

kortlagt via projektet EMODNET og fremsat af GEUS /4/, Figur 2. Kortlægningen er baseret på det 

tilgængelige vidensgrundlag. Fremtidige kortlægninger af havbunden kan føre til ændringer i kort-

grundlaget og den arealmæssige opgørelser af de enkelte habitattyper.  
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Figur 2. Havstrategidirektivets habitatkort 2017.   

 

Tabel 2. Overordnede habitattyper inden for dansk EEZ i havområde 1 (NS) 

Habitat navn Habitattyper i havområde 1, NS Nordsøen inkl. Kattegat 

Total areal, km2 % af det samlede areal 

Infralittoral mud 1.194,7 1,6 

Infralittoral sand 5.605,4 7,5 

Infralittoral coarse sediment 109,4 0,1 

Infralittoral mixed sediment 1.346,9 1,8 

Infralittoral rock and biogenic reef 20,9 0,0 

Circalittoral mud 1.436,8 1,9 

Circalittoral coarse sediment 4.810,4 6,5 

Circalittoral sand 20.322,4 27,3 

Circalittoral mixed sediment 2.915,4 3,9 

Circalittoral rock and biogenic reef 0,03 0,0 

Offshore circalittoral mud 18.170,2 24,4 

Offshore circalittoral sand 13.563,0 18,2 

Offshore circalittoral coarse sediment 1.873,0 2,5 

Offshore circalittoral mixed sediment 2.345,2 3,1 

Upper bathyal sediment 852,5 1,1 

Uklassificeret 1,8 0,0 

Total 74.568 100 
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Tabel 3. Overordnede habitattyper inden for dansk EEZ i havområde 2 (BS) 

Habitat navn Habitattyper i havområde 2, BS Østersøen inkl. Bælterne 

Total areal, km2 % af det samlede areal 

Infralittoral mud 2.854,5 10,0 

Infralittoral sand 4.899,2 17,2 

Infralittoral coarse sediment 96,4 0,3 

Infralittoral mixed sediment 4.021,3 14,1 

Infralittoral rock and biogenic reef 171,5 0,6 

Circalittoral mud 3.029,4 10,6 

Circalittoral sand 2.522,1 8,8 

Circalittoral coarse sediment 58,0 0,2 

Circalittoral mixed sediment 2.075,8 7,3 

Circalittoral rock and biogenic reef 86,7 0,3 

Offshore circalittoral mud 7.166,8 25,1 

Offshore circalittoral sand 292,1 1,0 

Offshore circalittoral coarse sediment 3,5 0,0 

Offshore circalittoral mixed sediment 1.281,7 4,5 

Uklassificeret 0,5 0,0 

Totalt 28.559 100 

3.2 Gennemgang af de enkelte presfaktorer 

Kortlægningen af Deskriptor 6 er baseret på allerede eksisterende GIS og miljødata. Opgørelsen 

baserer sig på offentligt tilgængelige data og data tilvejebragt af MFVM suppleret med data udar-

bejdet af MOE A/S for presfaktorerne Havne og anlæg, Broer og Sænketunneller. Der er her kun 

medtaget større og gennemførte projekter for perioden fra 1983 og frem til i dag, da tidligere op-

gørelser af havne, anlæg og broer er foretaget for samme tidsrum. For sammenlignelighedens 

skyld er samme periode valg for de af MOE supplerede data for anlæg, broer og sænketunneller. 

Alle projekter gennemført før 1983 er således bevidst udeladt, da de metodisk henføres til at være 

en del af baseline.  

 
Tabel 4. Presfaktorer og deres inddeling samt datakilde 

Presfaktor Deskriptor Kategori Datakilde 

Havne og anlæg D6C1 Tab af havbund Data leveret fra MFVM* 

Broer D6C1 Tab af havbund Data leveret fra MFVM* 

Råstofindvindingsområder D6C1 Tab af havbund Miljøgis 

Havvindmøller D6C1 Tab af havbund Energistyrelsen 

Boreplatforme D6C1 Tab af havbund Data leveret fra MFVM 

Rørledninger  D6C1 Tab af havbund GEUS hjemmeside 

Sejlrender D6C1 Tab af havbund Miljøgis.mim.dk Vandrammedirektiv 

Bundtrawling D6C2 Forstyrrelse af havbund OSPAR/HELCOM database 

Klapning D6C2 Forstyrrelse af havbund Miljøgis 

Havbrug D6C2 Forstyrrelse af havbund Geodatastyrelsen, Vandrammeplan 

Søkabler  D6C2 Forstyrrelse af havbund Energinet.dk 

Sænketunneller D6C2 Forstyrrelse af havbund MOE A/S* 
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* Datasupplement for perioden 1983 til 2018 udarbejdet af MOE A/S 

 

I langt de fleste tilfælde eksisterer der et entydigt grundlag at foretage estimering af hhv. tab og 

forstyrrelse, for de presfaktorer, der indgår i D6 estimeringen; Tabel 4; men for visse påvirkninger 

har enkelte antagelser og forudsætninger været nødvendige.  

 

Det har ikke været muligt at finde eksisterende data på havneuddybninger og by-pass, og derfor 

indgår disse ikke i estimeringen af hhv. tab og forstyrrelse af havbund. By-pass er en form for 

klapning, hvor fx sedimenteret materiale fx fra en havn eller en sejlrende by-passes i den oprinde-

lige strømning af materialet. 

 

I det følgende er samtlige presfaktorer, der indgår i estimering og forudsætninger gennemgået. 

Datakilden er angivet for hver presfaktor i slutningen af afsnittet. 

3.2.1 Befæstninger – havne, anlæg og broer 

I kortlægningen er definitionen af tab af havbund, som følge af befæstninger og landinvinding, an-

vendt på samme måde, som ved tidligere analyser udført for MFVM. Tab af havbund pga. anlæg 

ved havne og øvrige anlæg, herunder strandparker og lignende, er fundet ved at beregne forskel-

len på et nutidigt kort (kommunegrænserne i kort10) og en ældre kortlægning (DTK/4-cm kort 

(trykt 1983-1997)), begge hentet fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering. Sammenlig-

ningen mellem den nye kystlinje og den ældre kortlægning resulterer i polygoner, hvis arealer ef-

terfølgende kan beregnes i GIS. Tab af havbund grundet konstruktioner på havet i form af broer er 

fundet for større gennemførte projekter for perioden 1983 til i dag. Arealer er fundet ved at digita-

lisere differencen mellem et kortgrundlag fra før det enkelte projekts opstart og den nuværende 

konstruktions udstrækning. Polygonerne kobles efterfølgende sammen med habitatkortlægningen 

og opgøres på habitattype. /3/. 

 

Estimeringen inkluderer arealer fra etablering af havne og havneanlæg, strandparker, landindvin-

dinger i forbindelse med etableringen af større og gennemførte konstruktioner såsom broer og tun-

neller herunder bl.a. Storebæltsbroen, Øresundsbroen, Farøbroen og Guldborgsundtunellen. Data 

anvendt her er stillet til rådighed af MFVM og suppleret med nye data udarbejdet af MOE A/S til 

indeværende D6 kortlægning. 

 

Datakilde: MFVM /3/. 

3.2.2 Råstofindvindingsområder 

I kortlægningen er definitionen af tab af havbund som følge af råstofindvinding anvendt på samme 

måde, som der er redegjort for i DTU Aquas rapport. Data over tilladelser til indvinding af råstof er 

hentet fra Miljø- og Fødevareministeriets Miljøgis portal, hvorfra tre lag er brugt: Fællesområder, 

Tilladelser §20 samt Tilladelser §20 Auktion /8/. Efterfølgende opgøres habitattypen for hvert om-

råde (hvis der er flere habitater i et område splittes dette op i flere områder), og det samlede areal 

samt procentdelen for hver habitattype inden for dansk EEZ er opgjort /3/.  

 

Datakilde: MFVM, Miljøgis http://miljoegis.mim.dk/cbkort?profile=miljoegis-raastofferhavet.  

3.2.3 Havvindmøller 

I kortlægningen er tab af havbund som følge af havvindmøller defineret ved havvindmøllefunda-

mentets udbredelse inklusive erosionsbeskyttelsen omkring fundamentet. Tabet af havbund ved et 

havmøllefundament, baseret på studier af forskellige VVM’er /3/, er gennemsnitligt opgjort til ca. 

http://miljoegis.mim.dk/cbkort?profile=miljoegis-raastofferhavet
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40x40 meter. Dette svarer til et areal på 1.600 m2. Arealet for det gennemsnitlige havvindmølle-

fundament er derefter omregnet svarende til en cirkel med en radius på 22,5 m.  

 

For at kunne beregne arealer er punktdata fra det downloadede GIS-lag omregnet til polygoner ved 

at anlægge en buffer på 23 m rundt om havvindmøllerne. 

 

Datakilde: Energistyrelsen https://ens.dk/service/statistik-data-noegletal-og-kort/download-gis-

filer og https://ens.dk/en/our-services/statistics-data-key-figures-and-energy-maps/overview-

energy-sector.  

3.2.4 Boreplatforme og rørledninger 

I kortlægningen er definitionen af tab af havbund som følge af etablering af boreplatforme anvendt 

på samme måde, som der er redegjort for i DTU Aquas rapport /3/. Der henvises til rapporten for 

en nærmere uddybning af, hvad der er omfattet af denne presfaktor. 

 

Data for rørledninger viser via WMS (Web Map Service) placeringen af rørledninger til og fra bore-
platforme i Nordsøen. Rørledninger er digitaliseret ud fra WMS oplysningerne, og der er efterfølgen-
de defineret et tabsbælte på 1 m's bredde omkring rørledningerne.  
 
Datakilde boreplatforme: MFVM /3/. 
Datakilde rørledninger: GEUS Olie- og Gas data 
http://data.geus.dk/geusmap/?mapname=oil_and_gas.  

3.2.5 Sejlrender 

Større sejlrender, der løbende oprenses og uddybes fremgår af MST’s MiljøGIS. Data er downloadet 

herfra og anvendt direkte i opgørelsen. 

 

Datakilde: MST’s Miljøgis http://miljoegis.mim.dk/cbkort?profile=vandrammedirektiv2-2016.  

3.2.6 Bundtrawling 

Der er ved kortlægningen af mulig forstyrrelse af havbund som følge af bundtrawling taget udgangs-
punkt i ’Fishing intensity’ som defineret i datalag fra OSPAR og HELCOM, hvor bundtrawling er ud-
trykt ved ’Subsurface fisheries’. I estimeringen af forstyrrelsen er Subsurface fiskeri for år 2013 be-
nyttet, da der ikke foreligger nyere data hos HELCOM, og da der er søgt at anvende data fra OSPAR 
og HELCOM fra samme år for både havområde 1 og 2 (hhv. NS og BS). Der er ikke sat en bagatel-
grænse for forstyrrelse, hvorfor alle arealer berørt af trawl henføres til forstyrrelse af havbund. 
 
Datakilde: OSPAR’s ODIMS system, OSPAR Bottom Fishing Intensity - Subsurface 2013 
https://odims.ospar.org/odims_data_files/; HELCOM’s MAP AND DATA SERVICE, ‘Fishing intensity 
subsurface gear 2013 v2’ 
http://metadata.helcom.fi/geonetwork/srv/eng/catalog.search#/metadata/085d9cfd-3a22-4b40-
a950-dd02cbd6a369  

3.2.7 Klapning 

Ved kortlægningen er mulig forstyrrelse af havbund som følge af klapning defineret til at omfatte 

alle nuværende registrerede klappladser i henhold til MST’s MiljøGIS.  

 

https://ens.dk/service/statistik-data-noegletal-og-kort/download-gis-filer
https://ens.dk/service/statistik-data-noegletal-og-kort/download-gis-filer
https://ens.dk/en/our-services/statistics-data-key-figures-and-energy-maps/overview-energy-sector
https://ens.dk/en/our-services/statistics-data-key-figures-and-energy-maps/overview-energy-sector
http://data.geus.dk/geusmap/?mapname=oil_and_gas
http://miljoegis.mim.dk/cbkort?profile=vandrammedirektiv2-2016
https://odims.ospar.org/odims_data_files/
http://metadata.helcom.fi/geonetwork/srv/eng/catalog.search#/metadata/085d9cfd-3a22-4b40-a950-dd02cbd6a369
http://metadata.helcom.fi/geonetwork/srv/eng/catalog.search#/metadata/085d9cfd-3a22-4b40-a950-dd02cbd6a369
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Datakilde: MST Miljøgis http://miljoegis.mim.dk/cbkort?profile=miljoegis-raastofferhavet  

3.2.8 Havbrug 

Havbrug er vurderet at kunne have direkte forstyrrelse af havbunden som følge af sedimentation af 

foderrester og fækalier. Ved kortlægningen er der anvendt Geodatastyrelsens punktdatafil over 

havbrug.  

 

MFVM har til den forestående estimering af mulig forstyrrelse af havbund udbedt sig en vurdering 

af det omfang, som et havbrug antages at forstyrre. Det er antaget at påvirkningsområdet, som er 

direkte forstyrret af havbrug - udtrykt ved et standardhavbrug, udgør et areal på 0,4 km2 /1/.  

 

I opgørelsen af omfanget af mulig forstyrrelse af havbund er der i GIS analysen anvendt en cirku-

lær buffer på 357 m omkring havbrugs punktdatalaget svarende til et areal på 0,40 km2 pr. opgjort 

havbrug. 
 
Datakilde: Kortforsyningen, Vandplaner Vs. 2 http://download.kortforsyningen.dk/.  

3.2.9 Søkabler 

Søkabler vurderes at have en midlertidig påvirkning af havbunden under etablering/anlæg når kab-

lerne graves eller spules ned. Baseret på tidligere miljøscreeninger og undersøgelser, foretaget for 

eksempelvis SEAS-NVE i forbindelse med etablering/udskiftning af forsynings elkabler i dansk far-

vand, er det vurderet, at opgravning af materiale foregår i en arbejdszone på 5 m på hver side af 

kablet. Ved kortlægningen defineres derfor et generelt forstyrrelsesbælte på 10 m’s bredde om-

kring søkablerne. 

 

Data over søkabler (Power Cables) er digitaliseret på baggrund af oplysninger om søkabler fra WMS 

tjeneste over Energinets kabler på Styrelsen for Dataforsyning og Effektiviserings hjemmeside 

http://www.geodata-info.dk 

 

Datakilde: http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=a4234f1b-8280-4c71-8a7f-

8a3b1eb1e75f  

 

3.2.10 Sænketunneller 

Sænketunneller vurderes at have en midlertidig påvirkning af havbunden under etablering/anlæg 

når tunnelgraven graves og indtil den naturlige opfyldning og tilsanding af det nedsænkede tunnel-

tracé bevirker, at havbunden returnerer til sit normale oprindelige leje. Det vurderes generelt at 

denne tilbagevenden til naturlige forhold efter endt etablering indtræder inden for de 12 år, som 

vurderes at være grænsen for, hvorvidt en påvirkning af havbunden kan kategoriseres som en for-

styrrelse eller et tab. Sænketunneller kategoriseres således som en forstyrrelse af havbunden. 

 

Data for sænketunneller er udarbejdet på baggrund af senest aktuelle ortofoto og topografiske kort 

fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering. Der er medtaget gennemførte projekter fra peri-

oden 1983 og til i dag. 

 

Datakilde: http://kortforsyningen.dk/indhold/webtjenesteliste  

http://miljoegis.mim.dk/cbkort?profile=miljoegis-raastofferhavet
http://download.kortforsyningen.dk/
http://www.geodata-info.dk/
http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=a4234f1b-8280-4c71-8a7f-8a3b1eb1e75f
http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=a4234f1b-8280-4c71-8a7f-8a3b1eb1e75f
https://kortforsyningen.dk/indhold/webtjenesteliste
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4 Resultater 

Estimeringen af tabt og forstyrret havbund, opdelt for de to havområder hhv. Nordsøen inkl. Katte-

gat og Østersøen inkl. Bælterne, er foretaget i km2 og endvidere fordelt på habitattype. 

4.1 Estimering af tab af havbund for Nordsøen inkl. Kattegat (NS) 

Estimeringen af direkte tab af den naturlige havbund defineret efter kriterie D6C1 er opgjort for 

følgende presfaktorer; Befæstninger (havne, anlæg og broer), Råstofområder, Havvindmøller, Bo-

replatforme og rørledninger, Sejlrender.  

 

Med udgangspunkt i habitatkortlægningen fra GEUS-notat /2/ for Havstrategidirektivets ‘overord-

nede habitattyper’ er havområdet Nordsøen inkl. Kattegat (NS) arealsat til 74.568 km2. 

 

Det estimerede tab for de enkelte presfaktorer og det samlede tab for Nordøen inkl. Kattegat i km2 

samt det relative tab fremgår af tabel 5. 
 

Tabel 5. Tab af havbund i Nordsøen inkl. Kattegat. 

D6C1 tab af havbund, for Nordsøen inkl. Kattegat 

Presfaktor Areal km2 % tabt areal  

Havne og anlæg 0,8 0,001 

Broer 0,0004 0,000001 

Råstofområder, samlet 386,4 0,5 

Havvindmøller 0,5 0,001 

Boreplatforme 0,2 0,000 

Rørledninger 1,3 0,002 

Sejlrender 13,9 0,02 

Samlet* 403 0,5 

(*samlede tabte areal er ikke lig med summen, da der  

forekommer overlap mellem enkelte presfaktorer) 

 

Det fremgår af tabellen, at det samlede tab af havbund fra menneskelig påvirkning for havområdet 

Nordsøen inkl. Kattegat er på godt 403 km2 svarende til blot 0,5% af den totale havbund i havom-

råde NS. 

4.2 Estimering af forstyrrelse af havbund for Nordsøen inkl. Kattegat (NS) 

Estimeringen af den fysiske forstyrrelse af havbunden defineret efter kriterie D6C2 er opgjort for 

følgende presfaktorer; Bundtrawling, Klapning, Havbrug, Søkabler, Sænketunneller.  

 

Med udgangspunkt i habitatkortlægningen fra GEUS-notat /2/ for Havstrategidirektivets ‘overord-

nede habitattyper’ er havområdet Nordsøen inkl. Kattegat (NS) arealsat til 74.568 km2. 

 

Den estimerede forstyrrelse for de enkelte presfaktorer og den samlede forstyrrelse for Nordsøen 

inkl. Kattegat i km2 samt den relative forstyrrelse fremgår af tabel 6. 
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Tabel 6. Forstyrrelse af havbund i Nordsøen inkl. Kattegat. 

D6C2 forstyrrelse af havbund for Nordsøen inkl. Kattegat  

Presfaktor Areal km2 % tabt areal 

Bundtrawl 63.483,6 85,1 

Klapning 45,2 0,1 

Havbrug 0,02 0,00 

Søkabler 5,1 0,01 

Sænketunneller 0,1 0,00 

Samlet* 63.499 85,2 

(*samlede forstyrrede areal er ikke lig med summen,  

da der forekommer overlap mellem enkelte presfaktorer) 

 

Det fremgår af tabellen, at mere end 85% af havbunden i Nordsøen inkl. Kattegat er forstyrret, 

hvor bundtrawling står for den alt afgørende forstyrrende presfaktor i den del af de danske farvan-

de med et forstyrret areal på 63.499 km2 i 2013. Året 2013 er som nævnt valgt, da data for Øster-

søen inkl. Bælterne ikke har nyere data tilgængeligt hos HELCOM. Der kan forekomme mindre års-

variationer, men grundlæggende er det reglen af langt den overvejende del af de danske farvande 

er forstyrret af bundtrawling. 

4.3  Estimering af tab af havbund for Østersøen inkl. Bælterne (BS) 

Estimeringen af direkte tab af den naturlige havbund defineret efter kriterium D6C1 fordelt på ha-

bitattyper er opgjort for følgende presfaktorer; Befæstninger (havne, anlæg og broer), Råstofom-

råder, Havvindmøller, Boreplatforme og rørledninger, Sejlrender.  

 

Med udgangspunkt i habitatkortlægningen fra GEUS-notat /2/ for Havstrategidirektivets ‘overord-

nede habitattyper’ er havområdet Østersøen inkl. Bælterne (BS) arealsat til 28.559 km2. 

 

Det estimerede tab for de enkelte presfaktorer og det samlede tab for Østersøen inkl. Bælterne i 

km2 samt det relative tab fremgår af tabel 7. 

 

Tabel 7. Tab af havbund i Østersøen inkl. Bælterne. 

D6C1 tab af havbund for Østersøen inkl. Bælterne  

Presfaktor Areal km2 % tabt areal  

Havne og anlæg 2,3 0,01 

Broer 0,5 0,002 

Råstofområder, samlet 304,8 1,07 

Havvindmøller 0,3 0,001 

Boreplatforme 0,00 0,000 

Rørledninger 0,00 0,000 

Sejlrender 11,3 0,04 

Samlet* 317 1,1 

(*samlede tabte areal er ikke lig med summen, da der  

forekommer overlap mellem enkelte presfaktorer) 

 

Det fremgår af tabellen, at det samlede tab af havbund fra menneskelig påvirkning for havområdet 

Nordsøen inkl. Kattegat er på 317 km2 svarende til 1,1% af den totale havbund i havområde BS. 
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4.4 Estimering af forstyrrelse af havbund for Østersøen inkl. Bælterne (BS) 

Estimeringen af den fysiske forstyrrelse af havbunden defineret efter kriterie D6C2 er opgjort for 

følgende presfaktorer; Bundtrawling, Klapning, Havbrug, Søkabler, Sænketunneller.  

 

Med udgangspunkt i habitatkortlægningen fra GEUS-notat /2/ for Havstrategidirektivets ‘overord-

nede habitattyper’ er havområdet Østersøen inkl. Bælterne (BS) arealsat til 28.559 km2. 

 

Den estimerede forstyrrelse for de enkelte presfaktorer og den samlede forstyrrelse i Østersøen 

inkl. Bælterne i km2 samt den relative forstyrrelse fremgår af tabel 8. 

 

Tabel 8. Forstyrrelse af havbund i Østersøen inkl. Bælterne. 

D6C2 forstyrrelse af havbund for Østersøen inkl. Bælterne 

Presfaktor Areal km2 % tabt areal  

Bundtrawl 19.019,0 66,6 

Klapning 18,2 0,1 

Havbrug 7,6 0,03 

Søkabler 2,4 0,01 

Sænketunneller 0,02 0,00 

Samlet* 19.038 66,7 

(*samlede forstyrrede areal er ikke lig med summen, da der  

forekommer overlap mellem enkelte presfaktorer) 

 

Det fremgår af tabellen, at 2/3-dele af havbunden i havområdet Østersøen inkl. Bælterne er for-

styrret. Også her er det bundtrawling, der står for langt den overvejende presfaktor på 19.038 km2 

årligt forstyrret havbund.  

4.5 Estimering af tab D6C1 for Nordsøen inkl. Kattegat (NS) fordelt på habitattyper 

Estimeringen af direkte tab af den naturlige havbund defineret efter kriterie D6C1 og fordelt på ha-

bitattyper er opgjort efter følgende inddeling: 

 
 Befæstning, Tabel 9. 

 Råstofområder, Tabel 10. 

 Havvindmøller, Tabel 11. 

 Boreplatforme og rørledninger, Tabel 12. 

 Sejlrender, Tabel 13. 

 Samlet, Tabel 14 

 

Tabe 9. Befæstning 

Habitat navn Arealindvinding, D6C1 tab af havbund, Nordsøen inkl. Kattegat 

Havne og 
Anlæg 
(km2) 

Broer (km2) 
I alt 
(km2) 

Total areal af 
habitattype 
(km2) 

% tabt areal pr. 
habitattype 

Infralittoral mixed sediment 0,24 0,00 0,24 1346,9 0,02 

Infralittoral mud 0,22 0,00 0,22 1194,7 0,02 

Infralittoral rock and biogenic reef 0,032 0,000404 0,03 20,9 0,15 

Infralittoral sand 0,35 0,00 0,35 5605,4 0,01 

Totalt 0,8 0,0 0,8     
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Tabel 10. Råstofområder 

Habitat navn Råstofområder, D6C1 tab af havbund, for Nordsøen inkl. Kattegat 

Fælles- 
områder 
(km2) 

Tilladelser  
§20 (km2) 

Tilladelser  
§20 Auktion 
(km2) 

Samlet 
(km2) 

Total areal af 
habitattype 
(km2) 

% tabt areal pr. 
habitattype 

Infralittoral sand 9,00 0,00 13,20 22,20 5.605,4 0,40 

Infralittoral coarse sediment 5,16 0,00 0,12 5,29 109,4 4,84 

Infralittoral mixed sediment 3,21 0,00 0,00 3,21 1.346,9 0,24 

Circalittoral sand 118,47 66,74 20,24 205,46 20.322,4 1,01 

Circalittoral coarse sediment 58,27 24,46 25,50 108,22 4.810,4 2,25 

Circalittoral mixed sediment 14,39 18,34 2,43 35,16 2.915,4 1,21 

Offshore circalittoral mud 0,29 0,00 1,12 1,41 18.170,2 0,01 

Offshore circalittoral sand 1,67 0,00 2,84 4,51 13.563,0 0,03 

Offshore circalittoral coarse sediment 0,02 0,00 0,93 0,96 1.873,0 0,05 

Totalt 210,5 109,5 66,4 386,4   

 

Tabel 11. Havvindmøller 

Habitat navn Havvindmøller, D6C1 tab af havbund, for Nordsøen inkl. Kattegat 

Havvindmøller (km2) 
Total areal af habitat-
type (km2) 

% tabt areal pr. habi-
tattype 

Infralittoral mud 0,00 1.194,7 0,000 

Infralittoral sand 0,11 5.605,4 0,002 

Infralittoral mixed sediment 0,03 1.346,9 0,002 

Circalittoral sand 0,13 20.322,4 0,001 

Offshore circalittoral sand 0,08 13.563,0 0,001 

Offshore circalittoral coarse sediment 0,05 1.873,0 0,003 

Offshore circalittoral mixed sediment 0,06 2.345,2 0,002 

Totalt 0,5   

 
Tabel 12. Boreplatforme og rørledninger 

Habitat navn Boreplatforme og rørledninger, D6C1 tab af havbund, for Nordsøen inkl.  
Kattegat 

Boreplat- 
forme (km2) 

Rørledninger 
(km2) 

Samlet 
(km2) 

Total areal af 
habitattype 
(km2) 

% tabt areal 
pr. habitattype 

Infralittoral sand 0,00 0,00 0,00 5.605,4 0,000 

Circalittoral mud 0,00 0,06 0,06 1.436,8 0,004 

Circalittoral sand 0,04 0,42 0,46 20.322,4 0,002 

Circalittoral coarse sediment 0,00 0,03 0,03 4.810,4 0,001 

Circalittoral mixed sediment 0,00 0,01 0,01 2.915,4 0,000 

Offshore circalittoral mud 0,10 0,56 0,66 18.170,2 0,004 

Offshore circalittoral sand 0,03 0,23 0,26 13.563,0 0,002 

Offshore circalittoral coarse sediment 0,00 0,00 0,00 1.873,0 0,000 

Offshore circalittoral mixed sediment 0,00 0,00 0,00 2.345,2 0,000 

Totalt 0,2 1,3 1,5     
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Tabel 13. Sejlrender 

Habitat navn Sejlrender, D6C1 tab af havbund, for Nordsøen inkl. Kattegat 

Sejlrender 
(km2) 

Total areal af habitatty-
pe (km2) 

% tabt areal pr. habitat-
type 

Infralittoral mud 0,97 1.194,7 0,08 

Infralittoral sand 6,31 5.605,4 0,11 

Infralittoral mixed sediment 0,83 1.346,9 0,06 

Circalittoral mud 0,08 1.436,8 0,01 

Circalittoral sand 5,23 20.322,4 0,03 

Circalittoral mixed sediment 0,37 2.915,4 0,01 

Totalt 13,8   

 
Tabel 14. Samlet tab 

Habitat navn Samlet, D6C1 tab af havbund, Nordsøen inkl. Kattegat 

Befæstning, råstområder 
havvindmøller, etc (km2) 

Total areal af habi-
tattype (km2) 

% tabt areal pr. 
habitattype 

Infralittoral mud 1,20 1.194,7 0,10 

Infralittoral sand 28,97 5.605,4 0,52 

Infralittoral coarse sediment 5,29 109,4 4,84 

Infralittoral mixed sediment 4,32 1.346,9 0,32 

Infralittoral rock and biogenic reef 0,03 20,9 0,15 

Circalittoral mud 0,14 1.436,8 0,01 

Circalittoral sand 211,28 20.322,4 1,04 

Circalittoral coarse sediment 108,28 4.810,4 2,25 

Circalittoral mixed sediment 35,56 2.915,4 1,22 

Circalittoral rock and biogenic reef 0,00 0,03 0,00 

Offshore circalittoral mud 0,95 18.170,2 0,01 

Offshore circalittoral sand 4,85 13.563,0 0,04 

Offshore circalittoral coarse sediment 1,01 1.873,0 0,05 

Offshore circalittoral mixed sediment 1,18 2.345,2 0,05 

Upper bathyal sediment 0,00 852,5 0,00 

Uklassificeret 0,00 1,8 0,00 

Total 403 74.568 0,5 

4.6 Estimering af forstyrrelse D6C2 for Nordsøen inkl. Kattegat (NS) fordelt på habi-

tattyper 

Estimeringen af den fysiske forstyrrelse af havbunden defineret efter kriterie D6C2 og fordelt på 

habitattyper er opgjort efter følgende inddeling: 

 
 Bundtrawling, Tabel 15. 

 Klapning, Tabel 16. 

 Havbrug, Tabel 17. 

 Søkabler, Tabel 18. 

 Sænketunneller Tabel 19 

 Samlet, Tabel 20. 
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Tabel 15. Bundtrawling 

Habitat navn Bundtrawl, D6C2 forstyrrelse af havbund, Nordsøen inkl. Kattegat 

Bundtrawling 
(km2) 

Total areal af habitattype 
(km2) 

% forstyrret areal pr. habi-
tattype 

Infralittoral mud 47,72 1194,7 3,99 

Infralittoral sand 1370,93 5605,4 24,46 

Infralittoral coarse sediment 67,14 109,4 61,40 

Infralittoral mixed sediment 201,51 1346,9 14,96 

Infralittoral rock and biogenic reef 0,89 20,9 4,25 

Circalittoral mud 1340,85 1436,8 93,32 

Circalittoral sand 18956,39 20322,4 93,28 

Circalittoral coarse sediment 4380,15 4810,4 91,06 

Circalittoral mixed sediment 2427,28 2915,4 83,26 

Circalittoral rock and biogenic reef 0,00 0,03 0,00 

Offshore circalittoral mud 17786,38 18170,2 97,89 

Offshore circalittoral sand 12500,13 13563,0 92,16 

Offshore circalittoral coarse sediment 1652,59 1873,0 88,23 

Offshore circalittoral mixed sediment 1987,80 2345,2 84,76 

Upper bathyal sediment 764,28 852,5 89,65 

Totalt 63484,0   

 

Næsten hele den danske havbund er påvirket som følge af fiskeri med bundtrawl, men kun i min-

dre grad sårbare habitattyper og ”sjældne” habitattyper. Habitattypen Circalittoral rock and bioge-

nic reef’ berøres slet ikke af bundtrawling og typerne ’Infralittoral mud’ og ’Infralittoral rock and 

biogenic reef’ berøres i mindre grad af bundtrawling og her er kun ca. 4% af habitattypen berørt af 

forstyrrende aktivitet. 

 

Tabel 16. Klapning 

Habitat navn Klapning, D6C2 forstyrrelse af havbund, Nordsøen inkl. Kattegat 

Klappladser 
(km2) 

Total areal af habitatty-
pe (km2) 

% forstyrret areal pr. 
habitattype 

Infralittoral mud 1,05 1194,7 0,09 

Infralittoral sand 9,60 5605,4 0,17 

Infralittoral mixed sediment 5,95 1346,9 0,44 

Circalittoral mud 0,32 1436,8 0,02 

Circalittoral sand 27,38 20322,4 0,13 

Circalittoral coarse sediment 0,00 4810,4 0,00 

Offshore circalittoral mud 0,29 18170,2 0,00 

Offshore circalittoral sand 0,56 13563,0 0,00 

Totalt 45,2   

 

Tabel 17. Havbrug 

Habitat navn Havbrug, D6C2 forstyrrelse af havbund, Nordsøen inkl. Kattegat 

Havbrug 
(km2) 

Total areal af habitattype 
(km2) 

% forstyrret areal pr.  
habitattype 

Infralittoral sand 0,01 5605,4 0,0001 

Circalittoral sand 0,01 20322,4 0,0001 

Totalt 0,02   
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Tabel 18. Søkabler 

Habitat navn Søkabler, D6C2 forstyrrelse af havbund, Nordsøen inkl. Kattegat 

Power cables 
(km2) 

Total areal af habitattype 
(km2) 

% forstyrret areal pr. 
habitattype 

Infralittoral mud 0,10 1194,7 0,01 

Infralittoral sand 0,90 5605,4 0,02 

Infralittoral mixed sediment 0,04 1346,9 0,00 

Infralittoral rock and biogenic reef 0,01 20,9 0,02 

Circalittoral mud 0,34 1436,8 0,02 

Circalittoral sand 1,60 20322,4 0,01 

Circalittoral coarse sediment 0,01 4810,4 0,00 

Circalittoral mixed sediment 0,66 2915,4 0,02 

Offshore circalittoral mud 0,07 18170,2 0,00 

Offshore circalittoral sand 1,15 13563,0 0,01 

Offshore circalittoral coarse sediment 0,04 1873,0 0,00 

Offshore circalittoral mixed sediment 0,18 2345,2 0,01 

Totalt 5,1   

 

 

Tabel 19. Sænketunneller 

Habitat navn Sænketunneller, D6C2 forstyrrelse af havbund, Nordsøen inkl. Kattegat 

Sænketunneller 
(km2) 

Total areal af habi-
tattype (km2) 

% tabt areal pr. habitattype 

Infralittoral mixed sediment 0,1267 1346,9 0,01 

Totalt 0,1     

 

 

Tabel 20. Samlet 

Habitat navn Samlet, D6C2 forstyrrelse af havbund, Nordsøen inkl. Kattegat 

Bundtrawl, havbrug, 
klapning, søkabler 
(km2) 

Total areal af  
habitattype (km2) 

% forstyrret 
areal pr. habi-
tattype 

Infralittoral mud 48,87 1194,7 4,09 

Infralittoral sand 1378,31 5605,4 24,59 

Infralittoral coarse sediment 67,14 109,4 61,40 

Infralittoral mixed sediment 207,24 1346,9 15,38 

Infralittoral rock and biogenic reef 0,89 20,9 4,27 

Circalittoral mud 1341,01 1436,8 93,34 

Circalittoral sand 18956,82 20322,4 93,28 

Circalittoral coarse sediment 4380,15 4810,4 91,06 

Circalittoral mixed sediment 2427,38 2915,4 83,26 

Circalittoral rock and biogenic reef 0,00 0,03 0,00 

Offshore circalittoral mud 17786,44 18170,2 97,89 

Offshore circalittoral sand 12500,43 13563,0 92,17 

Offshore circalittoral coarse sediment 1652,63 1873,0 88,23 

Offshore circalittoral mixed sediment 1987,94 2345,2 84,77 

Upper bathyal sediment 764,28 852,5 89,65 

Uklassificeret 0,58 1,8 32,26 

Totalt 63.500 74.568 85,16 
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4.7 Estimering af tab D6C1 for Østersøen inkl. Bælterne (BS) fordelt på habitattyper 

Estimering af tab D6C1 for Østersøen inkl. Bælterne (BS) fordelt på habitattyper 

Estimeringen af direkte tab af den naturlige havbund defineret efter kriterie D6C1 og fordelt på ha-

bitattyper er opgjort efter følgende inddeling: 

 
 Befæstninger, Tabel 21. 

 Råstofområder, Tabel 22. 

 Havvindmøller, Tabel 23. 

 Boreplatforme og rørledninger (ingen tabel) 

 Sejlrender, Tabel 24. 

 Samlet, Tabel 25. 

 

Tabel 21. Befæstninger 

Habitat navn Befæs ning, D6C1 tab af havbund, Østersøen inkl. Bælterne 

Havne og  
Anlæg (km2) 

Broer 
(km2) 

I alt 
(km2) 

Total areal af ha-
bitattype (km2) 

% tabt areal pr. 
habitattype 

Infralittoral mud 0,27 0,03 0,30 2854,5 0,01 

Infralittoral sand 1,19 0,07 1,25 4899,2 0,03 

Infralittoral coarse sediment 0,00 0,02 0,02 96,4 0,02 

Infralittoral mixed sediment 0,91 0,18 1,09 4021,3 0,03 

Infralittoral rock and biogenic reef 0,07 0,03 0,10 171,5 0,06 

Circalittoral mud 0,16 0,00 0,16 3029,4 0,01 

Circalittoral sand 0,02 0,06 0,08 2522,1 0,00 

Circalittoral coarse sediment 0,00 0,003 0,00 58,0 0,01 

Circalittoral mixed sediment 0,0005 0,14 0,14 2075,8 0,01 

Offshore circalittoral sand 0,001 0,01 0,01 292,1 0,00 

Totalt 2,6 0,5 3,2   

 

Tabel 22. Råstofområder 

Habitat navn Råstofområder, D6C1 tab af havbund, Østersøen inkl. Bælterne 

Fælles- 
områder 
(km2) 

Tilladelser  
§20 (km2) 

Tilladelser  
§20 Auktion 
(km2) 

Samlet 
(km2) 

Total areal af 
habitattype 
(km2) 

% tabt areal pr. 
habitattype 

Infralittoral mud 22,35 0,45 3,26 26,06 2854,5 0,91 

Infralittoral sand 137,44 3,08 3,93 144,45 4899,2 2,95 

Infralittoral coarse sediment 49,97 0,57 0,36 50,90 96,4 52,78 

Infralittoral mixed sediment 42,10 0,74 2,89 45,72 4021,3 1,14 

Infralittoral rock and biogenic reef 5,29 0,00 0,00 5,29 171,5 3,09 

Circalittoral mud 0,85 0,04 6,37 7,26 3029,4 0,24 

Circalittoral sand 11,08 0,00 1,54 12,63 2522,1 0,50 

Circalittoral coarse sediment 4,43 0,30 0,00 4,73 58,0 8,15 

Circalittoral mixed sediment 3,41 0,48 0,90 4,78 2075,8 0,23 

Circalittoral rock and biogenic reef 1,42 0,00 0,00 1,42 86,7 1,64 

Offshore circalittoral sand 0,09 0,00 0,00 0,09 292,1 0,03 

Totalt 278,4 5,7 19,3 303,3   
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Tabel 23. Havvindmøller 

Habitat navn Havvindmøller, D6C1 tab af havbund, Østersøen inkl. Bæl-
terne 

Havvindmøller (km2) 
Total areal af 
habitattype 
(km2) 

% tabt areal pr. 
habitattype 

Infralittoral sand 0,10 4899,2 0,002 

Infralittoral mixed sediment 0,22 4021,3 0,005 

Totalt 0,3   

 

Boreplatforme og rørledninger 

Der er ingen boreplatforme i den danske del af Østersøen. Nord Stream, den største rørledning in-

den for dansk EEZ sydøst for Bornholm, er ikke medtaget, da det ikke har været muligt at få ad-

gang til data for kabelkorridoren. Der er søgt om adgang hos Nord Stream og i skrivende stund er 

der ikke blevet svaret. 

  
Tabel 24. Sejlrender 

Habitat navn Sejlrender, D6C1 tab af havbund, Østersøen inkl. Bælterne 

Sejlrender 
(km2) 

Total areal af habitattype 
(km2) 

% tabt areal pr. 
habitattype 

Circalittoral mud 0,01 3029,4 0,00 

Circalittoral rock and biogenic reef 0,14 86,7 0,16 

Circalittoral sand 0,24 2522,1 0,01 

Infralittoral mixed sediment 2,42 4021,3 0,06 

Infralittoral mud 1,67 2854,5 0,06 

Infralittoral rock and biogenic reef 0,15 171,5 0,09 

Infralittoral sand 6,64 4899,2 0,14 

Offshore circalittoral sand 0,02 292,1 0,01 

Totalt 11,3   
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Tabel 25. Samlet tab 

Habitat navn Samlet, D6C1 tab af havbund, Østersøen inkl. Bælterne 

Befæstninger, hav-
vindmøller, råstofom-
råder, etc. (km2) 

Total areal af habitat-
type, (km2) 

% tabt areal pr. habi-
tattype 

Infralittoral mud 27,94 2.854,5 0,98 

Infralittoral sand 152,39 4.899,2 3,11 

Infralittoral coarse sediment 50,35 96,4 52,21 

Infralittoral mixed sediment 49,40 4.021,3 1,23 

Infralittoral rock and biogenic reef 5,55 171,5 3,24 

Circalittoral mud 7,39 3.029,4 0,24 

Circalittoral sand 12,94 2.522,1 0,51 

Circalittoral coarse sediment 4,43 58,0 7,64 

Circalittoral mixed sediment 4,92 2.075,8 0,24 

Circalittoral rock and biogenic reef 1,57 86,7 1,81 

Offshore circalittoral mud 0,00 7.166,8 0,00 

Offshore circalittoral sand 0,12 292,1 0,04 

Offshore circalittoral coarse sediment 0,00 3,5 0,00 

Offshore circalittoral mixed sediment 0,00 1.281,7 0,00 

Uklassificeret 0,00 0,5 0,00 

Totalt 317 28.559 1,1 
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4.8 Estimering af forstyrrelse D6C2 for Østersøen inkl. Bælterne (BS) fordelt på habi-

tattyper 

Estimeringen af den fysiske forstyrrelse af havbunden defineret efter kriterie D6C2 og fordelt på 

habitattyper er opgjort efter følgende inddeling: 

 
 Bundtrawling, Tabel 26. 

 Klapning, Tabel 27. 

 Havbrug, Tabel 28. 

 Søkabler, Tabel 29. 

 Sænketunneller, Tabel 30 

 Samlet, Tabel 31. 

 

Tabel 26. Bundtrawling 

Habitat navn Bundtrawl, D6C2 forstyrrelse af havbund, Østersøen inkl. Bælterne 

Bundtrawling 
(km2) 

Total areal af habitattype 
(km2) 

% forstyrret areal 
pr. habitattype 

Infralittoral mud 1063,24 2854,5 37,25 

Infralittoral sand 1504,86 4899,2 30,72 

Infralittoral coarse sediment 67,40 96,4 69,89 

Infralittoral mixed sediment 1566,01 4021,3 38,94 

Infralittoral rock and biogenic reef 139,02 171,5 81,07 

Circalittoral mud 2397,25 3029,4 79,13 

Circalittoral sand 2042,73 2522,1 80,99 

Circalittoral coarse sediment 41,83 58,0 72,10 

Circalittoral mixed sediment 1668,33 2075,8 80,37 

Circalittoral rock and biogenic reef 69,97 86,7 80,74 

Offshore circalittoral mud 7021,22 7166,8 97,97 

Offshore circalittoral sand 251,43 292,1 86,08 

Offshore circalittoral coarse sediment 3,48 3,5 99,97 

Offshore circalittoral mixed sediment 1182,05 1281,7 92,23 

Totalt 19018,8   

 

Næsten hele den danske havbund er påvirket som følge af fiskeri med bundtrawl, her er der dog en 

stor påvirkning af sårbare habitattyper og ”sjældne” habitattyper, hvorimod typerne ’Infralittoral 

mud’, ’Infralittoral sand’ og ’Infralittoral mixed sediment’ berøres relativt mindst. Det kan også be-

mærkes, at den samlede ”belastning” med bundtrawl er mindre i Østersøen i forhold til Nordsøen. 
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Tabel 27. Klapning 

Habitat navn Klapning, D6C2 forstyrrelse af havbund, Østersøen inkl. Bælterne 

Klappladser (km2) 
Total areal af habitattype 
(km2) 

% forstyrret areal 
pr. habitattype 

Infralittoral mud 4,86 2854,5 0,17 

Infralittoral sand 6,52 4899,2 0,13 

Infralittoral coarse sediment 0,10 96,4 0,11 

Infralittoral mixed sediment 4,08 4021,3 0,10 

Circalittoral mud 0,64 3029,4 0,02 

Circalittoral sand 1,16 2522,1 0,05 

Circalittoral mixed sediment 0,57 2075,8 0,03 

Offshore circalittoral mud 0,09 7166,8 0,00 

Offshore circalittoral sand 0,18 292,1 0,06 

Totalt 18,2   
 

Tabel 28. Havbrug 

Habitat navn Havbrug, D6C2 forstyrrelse af havbund, Østersøen inkl. Bælterne 

Havbrug (km2) 
Total areal af habitattype 
(km2) 

% forstyrret areal 
pr. habitattype 

Infralittoral mud 2,04 2854,5 0,07 

Infralittoral sand 2,92 4899,2 0,06 

Infralittoral mixed sediment 1,28 4021,3 0,03 

Circalittoral mud 0,32 3029,4 0,01 

Circalittoral sand 0,16 2522,1 0,01 

Circalittoral mixed sediment 0,13 2075,8 0,01 

Offshore circalittoral mud 0,28 7166,8 0,00 

Offshore circalittoral sand 0,37 292,1 0,13 

Offshore circalittoral mixed sediment 0,09 1281,7 0,01 

Totalt 7,6   

 

Tabel 29. Søkabler 

Habitat navn Søkabler, D6C2 forstyrrelse af havbund, Østersøen inkl. Bælterne 

Power cables (km2) 
Total areal af habitattype 
(km2) 

% forstyrret 
areal pr. habi-
tattype 

Infralittoral mud 0,38 2854,5 0,01 

Infralittoral sand 0,38 4899,2 0,01 

Infralittoral mixed sediment 0,50 4021,3 0,01 

Circalittoral mud 0,27 3029,4 0,01 

Circalittoral sand 0,18 2522,1 0,01 

Circalittoral mixed sediment 0,10 2075,8 0,00 

Circalittoral rock and biogenic reef 0,02 86,7 0,02 

Offshore circalittoral mud 0,27 7166,8 0,00 

Offshore circalittoral sand 0,02 292,1 0,01 

Offshore circalittoral mixed sediment 0,29 1281,7 0,02 

Totalt 2,4   
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Tabel 30. Sænketunneller 

Habitat navn Sænketunneller, D6C2 forstyrrelse af havbund, Østersøen inkl. Bælterne 

Sænketunneller 
(km2) 

Total areal af habitattype 
(km2) 

% forstyrret areal pr. 
habitattype 

Infralittoral mud 0,003 2854,5 0,0001 

Infralittoral sand 0,01 4899,2 0,0001 

Infralittoral mixed sediment 0,01 4021,3 0,0002 

Totalt 0,02   

  

 

Tabel 31. Samlet 

Habitat navn Samlet, D6C2 forstyrrelse af havbund, Østersøen inkl. Bælterne 

Bundtrawl, hav-
brug, klapning, sø-
kabler (km2) 

Total areal af habi-
tattype (km2) 

% forstyrret areal 
pr. habitattype 

Infralittoral mud 1.068,91 2.854,5 37,45 

Infralittoral sand 1.513,16 4.899,2 30,89 

Infralittoral coarse sediment 67,40 96,4 69,89 

Infralittoral mixed sediment 1.569,16 4.021,3 39,02 

Infralittoral rock and biogenic reef 139,02 171,5 81,07 

Circalittoral mud 2.398,02 3.029,4 79,16 

Circalittoral sand 2.043,18 2.522,1 81,01 

Circalittoral coarse sediment 41,83 58,0 72,10 

Circalittoral mixed sediment 1.668,52 2.075,8 80,38 

Circalittoral rock and biogenic reef 69,97 86,7 80,74 

Offshore circalittoral mud 7.021,59 7.166,8 97,97 

Offshore circalittoral sand 251,79 292,1 86,20 

Offshore circalittoral coarse sediment 3,48 3,5 99,97 

Offshore circalittoral mixed sediment 1.182,28 1.281,7 92,24 

Uklassificeret 0,00 0,5 0,00 

Totalt 19.038 28.559 66,7 

5 Konklusion 

Der er gennemført en kortlægning af deskriptor 6, baseret på en indledende kortlægning og en for-

tolkning af kriterierne D6C1 (fysisk tab) og D6C2 (fysisk forstyrrelse) i samråd med MFVM. Den 

rumlige udstrækning og fordeling af såvel fysisk tab som fysisk forstyrrelse af den naturlige hav-

bund er undersøgt for en række presfaktorer, baseret på eksisterende datakilder og information 

om dimensioner og grad af forstyrrelse.  

 

Kortlægningen er foretaget for de to havområder, hh. Nordsøen inkl. Kattegat og Østersøen inkl. 

Bælthavet, og der er foretaget en fordeling i forhold til habitattyper. Hovedresultaterne af kortlæg-

ningen fremgår af tabel 32 samt figur 3 og 4. 
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Tabel 32. Samlet kortlægning af D6 

Deskriptor Havområde 
Areal af hav-
område (km2) 

Påvirket hav-
bund (km2) 

% påvirket areal 
af havområde 

D6C1, tab Nordsøen inkl.  
Kattegat (NS) 

74.568 
403 0,5 

D6C2, forstyrrelse 63.500 85,2 

D6C1, tab Østersøen inkl.  
Bælterne (BS) 

28.559 
317 1,1 

D6C2, forstyrrelse 19.038 66,7 

D6C1, tab 
Hele Danmark 103.127 

720 0,7 

D6C2, forstyrrelse 82.538 80,0 

 

 

 

 
Figur 3. Samlet tab af havbund i dansk farvand. 
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Figur 4. Samlet forstyrrelse af havbund i dansk farvand. 

 

I forhold til fysisk tab er det især råstofindvinding, der udgør den mest betydende presfaktor for 

begge havområder, og især på de mest grovkornede habitattyper. Således er knap 5% af habitat-

typen ’Infralittoral coarse sediment’ berørt af direkte tab af havbund i Nordøen inkl. Kattegat, mens 

for Østersøen inkl. Bælterne er halvdelen af denne habitattype påvirket ved tab fra denne presfak-

tor. For de øvrige presfaktorer udgør tabet af havbund typisk mindre end 1% arealet for de forskel-

lige habitattyper. 

 

I forhold til fysisk forstyrrelse af havbunden er bundtrawling den altdominerende presfaktor, og 

betyder alene, at 30 - 100 % af havbunden er forstyrret for de enkelte habitattyper. De øvrige 

presfaktorer medfører typisk forstyrrelse af mindre end 1 % af habitaternes individuelle areal. 

 

Der er bevidst ikke vist figurer for de forskellige presfaktorers påvirkningsområder for de enkelte 

habitattyper, da de fleste områder er for små til at kunne fremtræde på en figur i A4 (bortset fra 

bundtrawl), til at det vi være muligt identificeret fordelingen. 
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