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Modtager: Naturstyrelsen 
 
 

NOTAT 2.2

Foreløbig karakterisering af fysiske skader forårsaget af råstof-
indvinding og bundtrawling i de danske farvande 
 
Dette faglige baggrundsnotat, som omhandler de fysiske skader, som kan op-
stå som følge af menneskelige aktiviteter på havet, skal sammen med andre 
notater fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet 
samt notater og rapporter fra andre institutioner, udgøre det faglige grundlag 
for Naturstyrelsens udarbejdelse af den såkaldte basisanalyse i medfør af det 
europæiske havstrategidirektiv. 
 
Notatet er udarbejdet af medarbejdere ved Institut for Bioscience, Aarhus 
Universitet og DTU Aqua. 
 
1. Definition 
Havstrategidirektivet indeholder ikke en egentlig definition af ’fysiske skader’, 
men begrebet er her forstået som skader på havbunden eller på de organis-
mer, der lever i eller på bunden.  
 
De typer fysiske skader, som omtales, er dem, hvor selve den fysiske påvirk-
ning er kortvarig, men hvor effekten af påvirkningen godt kan være langvarig. 
De tilfælde, som omhandler længerevarende fysisk påvirkning, er omtalt i no-
tat 2.1 ’Tildækning og befæstning af havbunden”. 
 
2. Datagrundlag og metoder 
Da overvågningen i regi af NOVANA-programmet ikke er tilrettelagt med 
henblik på at kunne tilvejebringe et landsdækkede billede af de fysiske på-
virkninger og deres eventuelle skader, er notatet skrevet med fokus på tre 
specifikke aktiviteter, hvor der er et vist kendskab til de fysiske skaber. De tre 
aktiviteter er: 
 
 Råstofindvinding, herunder stenfiskeri 

(effekter af olie- og gasproduktion er omtalt i notat 2.1) 
 Bundtrawlingseffekter på bundfauna 
 Muslingeskrab 
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Følgende aktiviteter vil også kunne udrette skade: 1) Nedpløjning/-spulning 
af kabler og pipelines, 2) skrueaktivitet, f.eks. fra hurtigfærger, 3) ankerska-
der fra større skibe og 4) kystfodring. De er ikke behandlet, dels fordi der ikke 
umiddelbart foreligger data, dels fordi disse aktiviteter og eventuelle skader 
vurderes at være forholdsvis begrænsede. 
 
2.1 Råstofindvinding, herunder stenfiskeri 
I 2010 er der udvundet 5,7 millioner m3 sand, grus og ral fra den danske hav-
bund. Størstedelen (3,6 mio. m3) udgøres af fyldsand (Nielsen 2011). Tallene 
omfatter nyttiggørelse af materialer fra især oprensning og uddybning af hav-
ne og sejlrender, som hovedsageligt anvendes til kystfodring og havneudvi-
delser. 
 
En særlig problemstilling i relation til råstofindvinding er stenfiskeri, hvor 
både spredte og huledannende stenrev er fjernet. I de ”gode gamle dage”, før 
bl.a. eutrofiering og fjernelse af sten førte til ændringer af de danske farvan-
des struktur og funktion, eksisterede der omkring 32-34 km2 huledannende 
stenrev (jf. Habitatdirektivets definition) i de indre danske farvande (Møh-
lenberg et al. 2008; Naturstyrelsen 2011). Det er tidligere skønnet, at der nu 
kun er mindre end 2 km2 tilbage (Møhlenberg et al. 2008). Endelig skal det 
for en god orden skyld bemærkes at stenfiskeri har været forbudt siden 2009. 
 
2.2 Bundtrawling 
Trawlfiskeri har været udbredt i de danske farvande siden begyndelsen af 
1900 tallet (Fig. 1). På trods af den langsigtede forstyrrelse har hverken ud-
bredelsen eller påvirkningerne på havmiljøet været genstand for stor op-
mærksomhed. De få studier, der er tilgængelige, er fortrinsvis opgørelser fra 
Nordsøen og Kattegat. 
 
Nordsøen har været påvirket af en betragtelig trawlaktivitet gennem hele det 
tyvende århundrede. Særligt den centrale og sydlige del af Nordsøen er blevet 
intensivt trawlet med bomtrawl, hvilket er den mest invasive form for traw-
ling. Fiskeriindsatsen er målt ved hjælp af logbogsopgørelser over landinger 
inddelt i ICES-rektangler.  
 
Kattegat er blevet trawlet med skovltrawl siden 1930'erne, primært med fokus 
på fangst af torsk (Gadus morhua), forskellige fladfisk og jomfruhummer 
(Nephrops norvegicus). Området er en vigtig fiskeplads for både Danmark og 
Sverige, men med sammenbruddet af fiskebestande, specielt torsk, er fiskeriet 
faldet i de seneste tre årtier og fokuserer nu næsten udelukkende på jomfru-
hummer (Svedäng 2010). Danske skibe er de mest aktive i fiskeriet efter jom-
fruhummer, mens svenske fartøjer kun udgør omkring 1/3 af fiskeriet.  
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Fig. 1 
Langsigtede ændringer i landinger af (øverst): rundfisk og (nederst): flad-
fisk fra den nordlige, centrale og sydlige Nordsø. Fra Callaway et al. (2007). 
 
Hidtil har vurderingen af trawlfiskeriet i Kattegat været baseret på rapporter 
om fangst- og indsats fra svenske fiskere og anslåede landinger fra danske fi-
skere. Med obligatorisk satellitovervågning (VMS) fra 2005 for fartøjer på 
mere end 15 m er det nu muligt at vurdere hele trawlindsatsen i Kattegat mere 
præcist og dermed give et bedre værktøj til at styre dette område. Men VMS-
data er først for nyligt blevet kombineret for at vise den samlede trawlaktivitet 
for både danske og svenske skibe. 
 
Effekterne af bundtrawling er for nyligt belyst for Kattegat (Pommer 2011, 
Pommer et al. 2011). Der foreligger tilsyneladende ikke lignende analyser for 
de danske dele af Skagerrak og den vestlige Østersø. Undersøgelsesområdet 
og de anvendte faunastationer fremgår af Figur 2. 
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Fig. 2 
Total trawl-aktivitet for danske fartøjer (2005-2009) og svenske fartøjer 
(2007-2009). Se Pommer (2011) for yderligere forklaringer.  
 
2.3 Muslingskrab 
Brugen af skrabende redskaber, som f.eks. en muslingeskraber, har en effekt 
på havbundens biologiske og fysiske/kemiske struktur (Jennings & Kaiser 
1998). Hvor stort omfanget af den pågældende effekt er, afhænger af hvilke 
andre faktorer, herunder vind, strøm, bundforhold m.v., der påvirker et gi-
vent område. Således kan effekten være særdeles betydelig i et område, der er 
præget af roligt vand og begrænset strøm, mens effekten kan være ubetydelig i 
områder, der i forvejen har en høj grad af forstyrrelse (Jennings og Kaiser 
1998). Der er gennemført en række undersøgelser af muslingefiskeriets effekt 
på bundfauna i Limfjorden, og det videngrundlag, der eksisterer fra Limfjor-
den og udenlandske undersøgelser, vil danne grundlag for nærværende vur-
dering.  
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3. Resultater 
 
3.1 Råstofindvinding, herunder stenfiskeri 
Områderne for råstofindvinding fremgår oversigtmæssigt af figur 3 og mere 
detaljeret i kort vedlagt i bilaget til dette notat. Råstofindvindingen på de dan-
ske havområder har varieret mellem 2 og 12 mio. m3 i de seneste knap 30 år 
med de mindste indvindinger i de første 10 år af perioden (Figur 4). 
 

 
Fig. 3  
Råstofindvindingsområder i danske farvande. Afgrænsningen af de danske 
farvande fremgår af den fuldt optrukne linje (Exclusive Economic Zone, 
EEZ). Desuden er angivet grænserne mellem de tre farvandsområder Nord-
søen/Skagerrak. Kattegat/nordlige Øresund og Bælthavet/Østersøen. 
 
Indvindingen af sand, grus, ral og mindre sten foregår enten ved slæbesug-
ning eller stiksugning. Ved slæbesugning laves slæbespor med en bredde på 
omkring 1,5 m og en dybde på 0,3-05 m. Ved stiksugning laves huller i hav-
bunden, som kan være adskillige meter dybe.  Slæbesugning påvirker et større 
areal end stiksugning, som til gengæld har en større dybdepåvirkning og læn-
gere regenereringsperiode. For begge metoder gælder, at inden for indvin-
dingsområderne er der mellem slæbespor eller stikhuller arealer, som ikke 
suges. Det betyder, at genindvandringen af organismer både vil ske fra arealer 
uden for og arealer inden for indvindingsområdet. 
 
Den umiddelbare lokale miljøpåvirkning af råstofindvinding er stor, da sub-
strat og bundfauna i indvindingsområdet fjernes (Birklund et al. 2010). Des-
uden vil der i forbindelse med indvindingen være et sedimentspild, som på-
virker de omkringliggende områder i større eller mindre omfang afhængig af 
spildets størrelse og vind- og strømforhold (se evt. omtale af effekter af klap-
ning i notat 2.1).  
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Fig. 4  
Indvinding af sand, grus, ral og fyldsand i hhv. A) Nordsøen/-
Skagerrak, B) Kattegat inkl. det nordlige og centrale Øresund, og 
C) det øvrige Bælthav og den vestlige Østersø. Efter Nielsen (2011). 
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Da indvindingen ofte sker i områder med forholdsvis stor sedimentdynamik, 
vil havbunden efter slæbespor relativt hurtigt reetableres, mens påvirkningen 
ved stiksugning er mere langvarig og i nogle områder af mere permanent ka-
rakter. Ved det nuværende aktivitetsniveau er arealet påvirket af råstofind-
vinding meget lille (3-30 km2) sammenlignet med det samlede danske hav-
bundsareal (ca. 105.000 km2). 
 
Hastigheden, hvorved faunaen reetableres i et genindvindingsområde, varie-
rer afhængig af indvindingsmetode og mellem arter (Birklund et al. 2010). Så-
ledes sker reetableringen hurtigere efter slæbesugning end efter stiksugning. 
Efter slæbesugning genetableres biomassen af børsteorme og krebsdyr typisk 
inden for 1-2 år, mens dette for muslinger og pighuder kan tage adskillige år. 
Da indvindingen er begrænset til dybder større end 6 m og oftest foregår i ek-
sponerede områder og i områder uden større sten og andet fast substrat, er 
der typisk ingen eller kun ubetydelig tilstedeværelse af blomsterplanter og 
kun en mindre udbredt tilstedeværelse af tangplanter. Der er ligeledes vurde-
ret at påvirkningen af fisk, fugle og havpattedyr i indvindingsområderne er 
’ikke-væsentlig’. 
 
Det stenfiskeri, der tidligere har fundet sted (og bifangst af sten ved bund-
trawling) kan være et betydeligt og overset problem, da stenrevene og den øv-
rige hårde bund er et vigtigt substrat for fasthæftede flerårige makroalger og 
den dertil knyttede flora og fauna. Hertil kommer, at stenrev og stenet hav-
bund qua de vedhæftede planter (tang) har betydning for såvel iltforholdene 
(da planterne producerer ilt i dagtimerne) som for habitatkvaliteten (da plan-
terne er skjul for fisk og bunddyr). Tidligere tiders fjernelse af sten og stenrev 
har derfor haft to væsentlige effekter, eller i denne sammenhæng skader: 1) 
fjernelse af en beskyttet naturtype, og 2) reduceret produktion af ilt sammen-
lignet med situationen før fjernelsen af revet. Da stenrev typisk ligger på dy-
bere vand kan såvel iltproduktionen som respirationen i de mørke timer have 
haft en varig betydning for iltkoncentrationerne i bundvandet. 
 
3.2 Bundtrawling 
Trawlfiskeri har en generel negativ påvirkning på bunddyrene, som afhænger 
af trawludstyrets vægt, trawlhastigheden samt bundtypen (Kaiser et al. 2006). 
Den største forstyrrelse sker ved det første trawltræk, og metoden er blevet 
sammenlignet med afskovning (Watling & Norse 1998). Homogenisering af 
habitat, såsom udjævning af fordybninger, fjernelse af oprejste strukturer 
m.m., har stor betydning for tab af biodiversitet (Thrush et al. 2006). 
 
I Nordsøen er der siden begyndelsen af 1900-tallet sket ændringer i den geo-
grafiske fordeling af arter. Selvom disse ændringer falder sammen med skift i 
fiskeriindsatsen og angår arter, der er kendt som sårbare over for fysiske for-
styrrelser, er det ikke muligt entydigt at koble trawlfiskeriet som årsagen til 
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ændringerne (Callaway et al. 2007). Et eksempel på udbredelsen af en sårbar 
art i tre udvalgte perioder i det tyvende århundrede fremgår af figur 5. 

 

1902-1912 1982-1985 2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 5 
Udbredelse af Hestemusling (Modiolus modiolus) i Nordsøen gennem perio-
derne: 1902-1912, 1982-1985 og 2000. Hestemuslingen kan betragtes som 
sårbar over for fysiske forstyrrelser. (•) arten er til stede, (x) station med 
prøvetagning. Fra Callaway et al. (2007). 
 
I Østersøen er der ligeledes fokus på skadevirkninger forårsaget af slæbende 
redskaber. Det er i 2010 overordnet konkluderet, at især tilførsler af nærings-
stoffer og trawling udgør væsentlige påvirkningsfaktorer (HELCOM 2010). 
For de danske dele af Østersøen, men især Kattegat og Bælthavet, er bund-
trawling og tilførsler af kvælstof de to vigtigste påvirkningsfaktorer, dog tæt 
fulgt af tilførsler af visse tungmetaller (Figur 6). 
 
Vurderingen af påvirkningsfaktorerne i Østersøen, inkl. Kattegat og bælterne, 
er baseret på 1) den bedst tilgængelige viden i forhold til de menneskelige ak-
tiviteter, 2) en vurdering af følsomheden af de forskellige økosystemkompo-
nenter i forhold til menneskelige påvirkninger og 3) en simple summering af 
’pressures’ og ’impacts’ i områder på 5 x 5 km2. I alt 52 forskellige påvirk-
ningsfaktorer indgår i vurdering. Desuden er 13 ’økosystem komponenter’ 
inddraget, hvilket var hvad der var praktisk muligt, men som samtidigt vurde-
res at være i underkanten af, hvad der er fagligt optimalt. 
 
En rangering af de potentielle effekter af de kumulative påvirkningsfaktorer i 
de danske dele af Østersøen fremgår af figur 7. Effekter af bundtrawling er 
rangeret på første- og tredjepladsen. 
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Fig. 6 
Ranking [rangordning] af påvirkningsfaktorer i hhv. Kattegat og Bæltha-
vet. BSII = Baltic Sea Impact Index. Fra HELCOM (2010a). Se HELCOM 
(2010b) og Korpinen et al. (2012) for yderligere oplysninger om metoden.  
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Fig. 7 
Ranking af 52 individuelle påvirkningsfaktorer (pressures) i de danske dele 
af Østersøen inkl. Kattegat. BSPI = Baltic Sea Pressure Index. Upublicerede 
data, baseret på HELCOM (2010a) og Korpinen et al. (2012).  
 
Hovedparten af det danske trawlfiskeri i Kattegat finder sted under springla-
get på dybder mellem 25 og 60 meter og mest hyppigt på omkring 35 meters 
dybde (Figur 8). Langt størstedelen af fiskeriet (95 %) for fartøjer over 15 m, 
finder sted på over 22 meters dybde (Pommer 2011). 
 
Kattegat er et lavvandet farvand, hvor dybden generelt ligger på mellem 5 og 
40 meter. Dybder større end 80 meter har en begrænset udbredelse. Den be-
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regnede trawlintensitet er derfor moderat på de mest forekommende dybde-
intervaller, mens det er særdeles højt på dybder over 100 meter. I gennemsnit 
bliver havbunden dybere end 22 meter trawlet minimum 1 gang om året og 
frekvensen stiger drastisk på dybder over 100 meter med op til tyve gange om 
året for enkelte dybder (ikke vist). Trawltrykket er med andre ord koncentre-
ret på et begrænset og veldefineret habitat karakteriseret ved dybder over 22 
meter og blødt sediment. Bunddyrene i disse områder har derfor en stor risi-
ko for at blive eksponeret for trawlfiskeri. Intensiteten stiger med dybden og 
er højest på dybder over 100 meter. 

 

Fig. 8 
Panel A (venstre): Gennemsnitligt antal VMS-punkter aggregeret for danske 
data (2005-2009) per dybdeinterval (1 meter). Den lodrette stiplede linje in-
dikerer at 95 % af observationerne er på dybder > 22 meter. Panel B (højre): 
Gennemsnitlig trawlintensitet (trawlet areal pr. dybde areal i procent) for 
danske data (2005-2009) per dybdeinterval. Fra Pommer (2011). 
 
Særligt følsomme arter og funktionelle grupper påvirkes negativt af trawling 
(Tillin et al. 2006). Arter der besidder visse biologiske træk, såsom langsom 
vækst og en stor krop, er særligt sårbare over for fysiske forstyrrelser. Disse 
arter har ofte en vigtig funktionel rolle i bundsamfundet (f.eks. bioturbation) 
og har derved betydning for mange andre arters udbredelse (Trush et al. 
2002, Trush et al. 2010). En sammenligning af antal individer pr. m2 for fire 
sådanne arter fremgår af Tabel 1. 
 
De generelt lave abundanser for de viste arter bunder i deres sjældne fore-
komst (Tabel 1). Dette, samt det lave antal stationer i hvert område (1 stati-
on), mindsker den statistiske sikkerhed, hvorfor resultaterne skal ses som in-
dikationer på påvirkning. Ud fra det givne datagrundlag er der mulighed for 
at forskellene mellem stationer kan være naturgivne. Dog skal det bemærkes 
at stationerne alle ligger i det østlige område af Kattegat, alle er kendetegnet 
ved blød bund samt ens dybdeforhold (>50 meter). 

B
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Der synes ikke at være en entydig forskel mellem ”højt” og ”medium” trawl-
tryk. Dette kan skydes, at den fysiske forstyrrelse allerede ved et lavere trawl-
tryk medfører negative påvirkninger på bunddyrene. Desuden medvirker den 
naturlige variabilitet i de enkelte arters udbredelse til en vis usikkerhed. Som 
følge heraf vil det være mest interessant at se på det samlede billede af arter-
nes udbredelse. 
 
Ved en simpel sammenligning mellem stationen med det laveste trawltryk og 
de to mere påvirkede stationer, er der i syv ud af 10 tilfælde en højere 
abundans ved det laveste trawltryk. En sammenligning af udelukkende det la-
veste og højeste trawltryk giver en større abundans af følsomme arter ved la-
veste trawltryk i 10 ud af 10 tilfælde. Dette er et siginifikant resultat (sign 
test). Desuden bør det noteres, at faldet i den gennemsnitlige udbredelse 
(abundans) af Brissopsis lyrifera (stor sømus) er statistisk signifikant. De 
fundne resultater indikerer således, at trawlfiskeriets fysiske forstyrrelse har 
en negativ påvirkning på bundyrssamfundet. For at bekræfte disse indikatio-
ner kræves yderligere prøvetagning. Eftersom disse resultater stammer fra det 
hidtil eneste studie, der har undersøgt trawlfiskeriets påvirkning på bunddy-
rene i indre danske farvande, er det vigtigt at understrege behovet for yderli-
gere tilvejebringelse af informationer.  
 

Tabel 1 
Gennemsnitlig abundans (antal individer pr. m2) for 10 arter og funktionelle grupper, der besidder 
særlige biologiske træk, som er følsomme over for fysisk forstyrrelse. Data er fra 2000-2008 og fra 
tre stationer med forskelligt trawltryk, men med ens dybde og sedimentforhold. Efter Pommer 
(2011). 

 
Biologiske træk  

Lavt 
trawl
tryk 

Medium 
trawl-
tryk 

Højt 
trawl
tryk 

Amphiura chiajei  Position nær sedimentoverfladen, langsom vækst 7,44 7,52 3,07 
Amphiura filiformis  Position nær sedimentoverfladen  9,23 8,69 6,56 
Aphrodita  aculeata  Stor kropsstørrelse, position nær sedimentoverfladen  0,18 0,06 0,15 

Brissopsis lyrifera  Stor kropsstørrelse, sen seksuel modenhed, langsom 
vækst, skrøbelig  0,94 0,36 0,46 

Calocaris  macandreae  Langsom vækst, Sen seksuel modenhed  0,34 0,06 0,14 

Cerianthus lloydii  Stor kropsstørrelse, oprejst og skrøbelig struktur, lang 
levetid 0,07 0 0 

Echinocardium cordatum  Stor kropsstørrelse, langsom vækst, skrøbelig 0,03 0,03 0 
Edwardsiidae  Oprejst og skrøbelig struktur  0,23 0,03 0,13 
Haploops tubicola  Rør-byggende, oprejst struktur 0,03 0 0 

Virgularia mirabilis  
Stor størrelse, fastsiddende, oprejst og skrøbelig struk-
tur 0,06 0,11 0 

 
En sammenligning af biomassen for tre særligt følsomme arter og funktionel-
le grupper fremgår af Tabel 2.  
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Tabel 2 
Gennemsnitlig biomasse (gram pr m2) for tre arter og funktionelle grupper, 
der er følsomme over for fysisk forstyrrelse. Baseret på samme data som 
Tabel 1. Efter Pommer et al (2011). 

Art Lavt  

trawltryk 

Medium 

trawltryk 

Højt  

trawltryk 
Echinocardium cordatum 0,04 0,07 0,00 

Virgularia  mirabilis 0,08 0,10 0,00 

Brissopsis lyrifera 2,74 1,30 1,69 

   
Det skal bemærkes, at faldet i den gennemsnitlige biomasse af Brissopsis lyri-
fera (stor sømus) er statistisk signifikant. 
 

3.3 Muslingskrab 
Muslingeskrab vil påvirke organismer og fysiske strukturer, der udgør benti-
ske økosystemer. Fiskeriet forvaltes i dag med lukkede områder og dybde-
grænser, så påvirkning af bundfauna, makroalger udgør den væsentligste bio-
logiske påvirkning, hvorimod ålegræs har opnået en høj beskyttelse. Fiskeriet 
vil fjerne substrat som sten og skaller. Der er ikke viden om muslingefiskeri-
ets effekt på makroalger og ålegræs, og disse effekter vurderes derfor ikke i 
nærværende notat.  
 
Effekter på bundfauna: I vurderingen af den effekt de skrabende redskaber 
har på bundfaunaen er gendannelsestiden en vigtig parameter. Ved fiskeri 
med muslingeskraber påvirkes de øverste 0,2 - 2,0 cm af havbunden (Dyekjær 
et al. 1995). Habitatets gendannelsestid er afgørende for varigheden af effek-
ten af menneskelig aktivitet. Bundfaunaens gendannelsestid er en vigtig pa-
rameter i vurderingen af miljøeffekter i forbindelse med sedimentforstyrren-
de aktiviteter. Fra studier af råstofindvinding vides, at gendannelsestiden for 
forskellige bundtyper varierer meget (Newell et al. 1998). Ved råstofindvin-
ding vil havbunden dog påvirkes i større dybde og effekterne vil derfor være 
større end ved muslingefiskeri. Faunaen på estuarine mudderflader gendan-
nes på omkring seks måneder, på en mudret kystbund er faunaen 1–2 år om 
at blive genetableret, og for mere stabile habitater øges gendannelsestiden be-
tydeligt. Gendannelsestider for de mest stabile habitater som stenet sandbund 
på op til 12 år er rapporteret.  
 
Undersøgelser fra den sydlige del af Løgstør Bredning i Limfjorden har vist 

en effekt på bunddyr (infauna og epifauna) ved fiskeri af 3-4 år gamle mus-
linger (Dolmer et al. 2001, Dolmer 2002). Umiddelbart efter fiskeriet blev der 

fundet signifikant færre arter på muslingebankerne sammenlignet med uden 
for bankerne. Efter 40 dage var denne forskel ikke længere sporbar (Dolmer 

et al. 2001). Lige efter fiskeriet med et skrabende redskab steg den faktiske 
artsdiversitet uden for muslingebankerne på det sandede substrat på grund af 
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spredning af arter fra muslingebankerne og indvandring af prædatorer og åd-

selsædere. Efter syv dage var forskellen udlignet (Dolmer et al. 2001). Under-
søgelserne viser samlet, at fiskeriet reducerer forekomsten af infauna (bør-

steorme og muslinger), samt en række epifaunaorganismer (søanemoner, sø-
pindsvin, søpunge og havsvampe). Omvendt ses organismer som hesterejer 

og slangestjerner i højere tætheder i områder, hvor der er fisket muslinger 
pga. forbedrede forekomster af føde eller forbedrede bundforhold for disse 

arter (Dolmer et al. 2001).  

 
Tabel 3 
Gendannelsestider for bundfaunasamfund efter sedimentudvinding i forskellige habitattyper (fra 
Newell et al. 1998). 
Lokalitet Habitattype Recovery-tid 

James River, Virginia, USA Mudder og silt ± 3 uger 
Coss Bay, Oregon, USA Mudder (forstyrret) 4 uger 
Gulf of Cagliari, Sardinien, Italien Mudder 6 måneder 
Mobile Bay, Alabama, USA Mudder 6 måneder 
Chesapeake Bay, USA Sand og mudder 18 måneder 
Goose Creek, Long Island, NY, USA Mudderbanke > 11 måneder 
Klaver Bank, Holland Sand og grus 1-2 år 
Dieppe, Frankrig Sand og grus > 2 år 
Lowestoft, England Grus > 2 år 
Hollandske kystområder Sand 3 år 
Tampa Bay, Florida, USA Østersskaller 6-12 måneder 
Boca Ciega Bay, Florida, USA Skaller og sand 10 år 
Beaufort Havet, USA Sand og grus 12 år 
Florida, USA Koralrev > 7 år 
Hawaii, USA Koralrev > 5 år 

 
Undersøgelser i Limfjorden af langtidseffekten af muslingefiskeriet (4 år) har 

vist en effekt i form af en reduceret forekomst af epifauna vest for Mors, men 

ikke i Løgstør Bredning (Dolmer 2002). I et andet studie af Hoffmann & 
Dolmer (2000) kunne der ligeledes ikke ses nogen langtidseffekt af muslinge-

fiskeriet. I disse studier af langtidseffekterne er der set på artssammensæt-
ningen i et område, hvor der fiskes muslinger, sammenlignet med artssam-

mensætningen i et naboområde, der er lukket for muslingefiskeri. I området, 
hvor der fiskes muslinger, er der ikke fisket muslinger de sidste 4 år. Under-

søgelserne er usikre på grund af morfologiske forskelle mellem det påvirkede 
område og kontrolområdet.  

 
 



 
 
 

   

Side 15/29 

 

En sammenligning af langtidseffekten (ca. 30 år) af muslingefiskeriet i Lim-

fjorden (Løgstør Bredning og Nibe Bredning) viser, at den økologiske status, 
defineret som den standard, der er udarbejdet for interkalibreringen i den 

Nordøstatlantiske økoregion (GIG, type NEA 1/26), er bedre for Nibe Bred-
ning end for Løgstør Bredning. Det ses som et udtryk for, at faunaen i Nibe 

Bredning generelt er mere divers og indeholder flere følsomme arter end i 
Løgstør Bredning (Petersen 2008). Årsagen til forskellen i indekset for den 

økologiske status for de to bredninger er ikke entydig. Af forklaringer er bl.a. 
nævnt forskellig fiskeriintensitet, forekomsten af iltsvind og forskel i habita-

ter, hvad angår dybde- og bundforhold. Data tilbage til 1989 viser, at der er 

blevet landet en betydeligt større mængde muslinger fra Løgstør Bredning 
end fra Nibe Bredning. Fiskeriet tillægges derfor en del af forklaringen på for-

skellen i DKI-indekset, som udtrykker kvaliteten af bunddyrsamfundet (Pe-
tersen 2008). Ud over fiskeriet vurderes det, at der er en forskel mellem om-

råderne, der kan udgøre en del af forklaringen i forskellen i DKI-indekset. I 
Løgstør Bredning forekommer der iltsvind, mens der i perioden 1993–2006 

ikke har været iltsvind i Nibe Bredning (Petersen 2008).  
 

For at kunne måle en effekt af fiskeriet skal man kunne adskille effekten fra 
andre forstyrrelser (Jennings & Kaiser 1998). I et notat om Vandrammedirek-

tivet vurderer DMU (Petersen 2008), at effekten af muslingefiskeri varer op 

til 1 - 2 år i eutrofierede fjorde. Denne vurdering baseres på undersøgelser i 
den centrale del af Limfjorden, der ofte er udsat for iltsvind. DMU konklude-

rer endvidere i notatet, at der med den nuværende viden er indikationer på 
langtidseffekter (>4 år) af muslingefiskeri, men at denne viden er behæftet 

med en vis usikkerhed. Samlet vurderes det derfor, at det er sandsynligt, at 
overfiskninger af et område med en hyppighed <5 år vil påvirke den biologi-

ske diversitet, herunder forekomsten af følsomme arter i fjordområder. Over-
fiskninger med lavere frekvens vil sandsynligt også påvirke den biologiske di-

versitet, men her kan området nå at regenerere. 

 
DTU Aqua har i samarbejde med fiskerierhvervet og Dansk Skaldyrcenter ud-

viklet og testet en lettere muslingeskraber med henblik på at reducere bund-
påvirkning. Det lettere redskab er i sommeren 2011 taget i anvendelse i Lim-

fjorden og afprøves nu i fiskeri på den jyske østkyst. Den lette skrabers min-
dre fangst af mudder samt redskabets reducerede bundmodstand i forhold til 

det tidligere anvendte redskab kan indikere, at den lette muslingeskraber ikke 
skraber helt så dybt i bunden (Eigaard 2011).  

 

Fjernelse af substrat: Fiskeriets effekt på forekomsten af arter menes bl.a. at 
være forårsaget af fjernelsen af substrat. Denne antagelse bygger dels på felt-
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eksperimenter og dels på observationer i den nordlige del af Løgstør Bred-

ning. Felteksperimentet viser en sammenhæng mellem substratkompleksitet 
og reduceret prædation fra krabber (Frandsen & Dolmer 2002). En lav sub-

stratkompleksistet reducerer den tid en krabbe skal bruge til at finde en mus-
ling, hvorved prædationsraten vil blive øget. Observationer af muslingere-

kruttering viser, at mængden af skaller og småsten på bunden har betydning 
for mængden af muslingeyngel (Frandsen & Dolmer 2002). Petersen et al. 

(2008) har analyseret forekomsten af skaller og blåmuslinger for større om-
råder af Limfjorden. Disse viser en positiv sammenhæng mellem forekomsten 

af muslingeskaller og forekomsten af blåmuslinger. Analyserne kan dog ikke 

afgøre, om forekomsten af skaller fremmer en rekruttering af blåmuslinger, 
eller om en stor bestand af blåmuslinger medfører en stor forekomst af skal-

ler. I forbindelse med moniteringen af blåmuslinger i Limfjorden registrerede 
DTU Aqua forekomsten af sten og skaller i forsøgsskrab. Forekomsten af det-

te materiale kan omregnes til mængde substrat på bunden med samme be-
regningsmetode som for blåmuslinger. På figur 9 ses forekomsten af skaller i 

Løgstør og Lovns Bredninger. Det ses, at mængden af substrat i begge områ-
der ligger mellem 0,7 og 1,5 kg m-2, men i Lovns Bredning er forekomsten af 

skaller dog lavere i 2000-2003. Korrelationsanalyser finder hverken signifi-
kante korrelationer (P>0,05) mellem fiskeri og substrat i Løgstør eller i Lovns 

Bredning. Samlet set for hele Løgstør Bredning ses der ikke en tydelig sam-

menhæng mellem muslingefiskeri og forekomst af substrat og biomasse. De 
undersøgelser, der tidligere er gennemført i Løgstør Bredning (Frandsen & 

Dolmer 2002), er gennemført på stationer med 0,4 kg substrat per m2, hvil-
ket er under den mængde, der normalt findes i Løgstør Bredning. Med hen-

blik på at sikre en hurtig lokal gendannelse af muslingebanker, kan det være 
hensigtsmæssigt at sikre, at mængden af skaller er større end 0,7 kg m-2, hvil-

ket vil sikre nok substrat til at understøtte nyrekruttering af blåmuslinger 
(Petersen 2008). Dette kan ske ved genudlægning af substrat i områder efter 

et fiskeri. 

 
Muslingeindustrierne har i fiskesæsonen 2008 - juli 2011 registreret landin-

ger af sten. Data er indsamlet af Fiskeridirektoratet. Figur 10 viser landinger-
ne i Løgstør og Lovns Bredninger og i Lillebælt målt som totalmængde af sten 

i landingerne i forhold til total landingsmængde i de enkelte områder 
(kg/tons). Det bemærkes, at andelen af sten i Løgstør Bredning er lavt med 0-

0,3 kg sten per tons muslinger, der er landet. I Lovns Bredning og i Lillebælt 
er de tilsvarende tal 2,4-18,0 kg/tons og 1,0-1,3 kg sten per tons landet mus-

linger. Landingerne af sten varierer pga. de forskellige bundtyper i områder-

ne. Det skal ligeledes bemærkes, at den høje værdi i Lovns Bredning i 2010 
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stammer fra et lille fiskeri, og vil således ikke være repræsentativt. For Lille-

bælt er data for 2011 ikke oparbejdet. 

 

 

Fig. 9 
Forekomsten af substrat i Løgstør Bredning 
(øverst) og Lovns Bredning (nederst).  
 

 

Fig. 10 
Stenlandinger i Løgstør og Lovns Bredninger og Lillebælt målt som vægt af 

sten per fangstenhed (kg sten/tons muslinger). 

 

4. Konklusioner 
Grundlaget for at kunne vurdere fysiske skader fra menneskelige aktiviteter i 
de danske farvande er for nærværende stærkt begrænset grundet manglende 
data/undersøgelser. På det foreliggende grundlag kan der derfor konkluderes 
følgende: 
 

Forekomst af skaller i Løgstør  Bredning

R2 = 0.0018

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

1993 1994 1995 19961997 1998 1999 20002001 2003 2004 2006

Sk
a
lle
r 
 (
kg

 m
‐2
)

Forekomst af skaller i  Lovns Bredning

R2 = 0.2662

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1993 1994 1995 19961997 1998 1999 20002001 2003 2004 2006

Sk
al
le
r 
 (
kg

 m
‐2
)



 
 
 

   

Side 18/29 

 
 Råstoffer – en stor lokal, men typisk midlertidig, påvirkning af især 

bundfauna. 
 Stenrev – er for så vidt angår huledannende stenrev i de indre danske 

farvande reduceret fra 32-34 km2 til mindre end 2 km2 med en deraf føl-
gende reduceret udbredelse af denne beskyttede og i biodiversitetssam-
menhæng vigtige naturtype. 

 Bundtrawling – udgør i forhold til særligt følsomme arter af bunddyr en 
væsentlig påvirkningsfaktor, men det er på det foreliggende grundlag ikke 
muligt at give en landsdækkende vurdering af skadernes omfang. 

 Muslingeskrab – medfører en påvirkning af bundfaunaen med en varig-
hed af op til 2 til 4 år. Muslingefiskeri kan lokalt og på kort sigt påvirke 
forekomst af sten og skaller på bunden, men på lang sigt ses ingen på-
virkning såfremt der er mindst 4 år mellem befiskninger. Registreringer 
af landinger af sten viser, at de varierer fra 0 til 18 kg per fiskede tons 
muslinger med en gennemsnitlig fjernelse på 0,4 kg/tons.  

 
For de danske dele af Nordsøen og Skagerrak konkluderes: 
 
 Råstoffer – har ½-del af den samlede råstofindvinding i 2010, dog knap 

2/3 af fyldsand (Nielsen 2011) 
 Stenrev – kan ikke vurderes, da de foreliggende oplysninger alene vedrø-

rer de indre danske farvande. 
 Bundtrawling – kan ikke vurderes, da de foreliggende oplysninger er 

yderst sporadiske. 
 Muslingeskrab – kan ikke vurderes, da de foreliggende oplysninger alene 

vedrører Limfjorden og Lillebælt. 
 
For området bestående af Kattegat med Isefjorden/Roskilde Fjord-
komplekset og de nordlige og centrale dele af Øresund konkluderes: 
 
 Råstoffer – har ¼-del af den samlede råstofindvinding i 2010, dog 40 % 

af ral og sten (Nielsen 2011) 
 Stenrev – er bortfisket i væsentligt omfang, men det er på det foreliggen-

de grundlag alene muligt at lave en overordnet og ikke-stedspecifik vur-
dering. 

 Bundtrawling – er i Kattegat vurderet som en væsentlig påvirkningsfak-
tor rettet mod et specifikt habitat (> 22 meter og blødt sediment). Stort 
set 100 % af dette habitat bliver gennemtrawlet én til flere gange hvert år 
med det resultat, at følsomme arter af bunddyr har en lav abundans også 
i områder med et lavt trawltryk. De nordlige dele af Øresund er omfattet 
af et trawlforbud. 

 Muslingeskrab – for Limfjorden gælder, at bundfauna påvirkes med en 
tidshorisont på 2-4 år, og forekomsten af sten kan påvirkes lokalt. Der er 
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ikke gennemført undersøgelser af muslingefiskeri i Isefjorden, men det 
kan antages, at påvirkningen er identisk med påvirkningen i Limfjorden. 

 
For Bælthavet og de danske dele af Østersøen konkluderes: 
 
 Råstoffer – har ¼-del af den samlede råstofindvinding i 2010, dog 2/3-

del af sand og grus (Nielsen 2011). 
 Stenrev – er bortfisket i væsentligt omfang, men det er på det foreliggen-

de grundlag alene muligt at lave en overordnet og ikke-stedspecifik vur-
dering. 

 Bundtrawling– er med undtagelse af de sydlige dele af Øresund vurderet 
som en væsentlig påvirkningsfaktor.  

 Muslingeskrab – er ikke vurderet, da de foreliggende oplysninger alene 
vedrører Limfjorden. Dog skal det bemærkes, at omfang af landinger af 
sten i Lillebælt er registreret i 2009 og 2010 og ligger på niveau med rap-
porter fra Limfjorden. 

 
Afslutningsvis kan det konstateres, at der er behov for data- og videnopbyg-
ning i relation til fysiske skader. Det er således ikke muligt på et fagligt grund-
lag at lave en landsdækkende og detaljeret vurdering af fysiske skader fra 
menneskelige aktiviteter i de danske farvande og konsekvenser for f.eks. fore-
komst af forskellige organismer og biodiversiteten. 
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Bilag 1: Detaljerede kort over råstofindvindingsområder på havet i 
2010 
 

 
Kort 1  
Farvandsområder med nummer (Nielsen 2011). 
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Kort 2  
Områder med råstofindvinding på havet 2010 (Nielsen 2011). Farvand 1 - 
Bornholm. 
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Kort 3  
Områder med råstofindvinding på havet 2010 (Nielsen 2011). Farvand 3 - 
Østersøen omkring Møn. Farvand 5 - Østersøen vest for Gedser. Farvand 7 - 
Øresund. Farvand 9 - Smålandsfarvandet. Farvand 11 - Storebælt. Farvand 
21 - Kattegat omkring Hesselø. 
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Kort 4 
Områder med råstofindvinding på havet 2010 (Nielsen 2011). Farvand 11 - 
Storebælt. Farvand 13 - Farvandet syd for Fyn.Farvand 15 - Lillebælt. Far-
vand 17 - Kattegat vest for Samsø. Farvand 19 - Kattegat øst for Samsø. 
Farvand 21 - Kattegat omkring Hesselø. 
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Kort 5  
Områder med råstofindvinding på havet 2010 (Nielsen 2011). Farvand 21 - 
Kattegat omkring Hesselø. Farvand 23 - Kattegat omkring Anholt. Farvand 
25 - Kattegat omkring Læsø. 
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Kort 6  
Områder med råstofindvinding på havet 2010 (Nielsen 2011). Farvand 27 - 
Limfjorden. Farvand 29 – Skagerrak. Farvand 31 – Nordsøen. 
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Sammenfatning: Dette notat gør på et overordnet niveau rede for fysiske skaber på havbun-
den, herunder bentiske habitater, som følge af indvinding af råstoffer og fi-
skeri med bundslæbende redskaber. datagrundlaget for en sådan lands-
dækkende vurdering er spinkelt, hvorfor redegørelsen har anekdotisk karak-
ter. Særlig fokus er der på råstofindvinding, herunder tidligere tiders stenfi-
skeri samt på både effekterne af bundtrawling på bunddyr i Kattegat og på 
effekterne af muslingefiskeriet i Limfjorden. 
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Internet version: Dette notat kan downloades i elektronisk format (pdf) via DCE - Nationalt 
Center for Miljø og Energi’s hjemmeside 
http://dce.au.dk/udgivelser/notater/2012/ 

Bemærkninger: Dette faglige notat er ét af i alt 18 notater udarbejdet af DCE - Nationalt Cen-
ter for Miljø og Energi i forbindelsen med en faglig karakterisering af miljøtil-
standen i de danske havområder, herunder også en vurdering af påvirk-
ningsfaktorer. 


