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Dette faglige baggrundsnotat skal, sammen med andre notater fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi 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, samt DTU Aqua.
Notatet rummer gennemgang af følgende biologiske elementer:
 Fytoplankton
 Zooplankton
 Undervandsvegetation
 Hvirvelløse bunddyr
 Havfugle
 Marine pattedyr
 Hummer og jomfruhummer
Et supplerende notat om karakterisering af fisk i de danske farvande bliver
udarbejdet af DTU Aqua.
1. Fytoplankton
1.1 Definitioner og koncepter
Fytoplankton er små fritsvævende alger, der udgør det første led i den pelagiske fødekæde. Fytoplankton fungerer som ’planter’, idet de indeholder kloroplaster (grønkorn) og benytter solens lysenergi samt næringssalte i vandet til
deres vækst. Nogle arter af fytoplankton ernærer sig dog desuden som ’dyr’
ved at æde andre organismer. Fytoplankton har generelt en kort generationstid og reagerer derfor meget hurtigt på forhold, der påvirker deres vækst, fx
ændrede tilførsler af næringssalte og lysindstråling. Biomassen af fytoplank-
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ton i en given vandmasse er bestemt af en kombination af disse vækstfaktorer
og tabsprocesser som fx græsning og udsynkning.
Mængden af planteplankton i vandet påvirker vandets klarhed og dermed mere generelt miljøtilstanden i havmiljøet.
Biomassen af fytoplankton udtrykkes traditionelt som det samlede kulstofindhold i fytoplankton i et defineret vandvolumen (µg C l-1) bestemt ved mikroskopering af vandprøver med efterfølgende artsbestemmelser og beregninger af volumen samt biomasse. Ofte anvendes dog koncentrationen af fytoplanktons grønne farvestof, klorofyl a, som en indikator for den samlede fytoplanktonbiomasse. Klorofyl a er ikke et præcist mål for fytoplanktonbiomassen, da faktorer som lys- og næringsforhold samt artssammensætning påvirker forholdet mellem klorofyl a og biomasse, men analysen af klorofyl a er
simpel og billig, hvilket har muliggjort indsamling af væsentligt større mængder af data.
Bestemmelse af koncentrationen af klorofyl a kan foretages på indsamlede filtrerede vandprøver eller ved remote sensing, hvor farvestoffet detekteres fra
satellitter. Remote sensing er specielt anvendeligt til beskrivelse af udbredelsesmønstre i stor skala (fx hele eller store områder i Nordsøen). Remote sensing er dog mest anvendelig i områder med relativ stor vanddybde. I lavvandede områder, hvilket dækker over store dele af de kystnære indre danske
farvande og vore fjorde, er satellitbaserede bestemmelser af klorofylkoncentrationer behæftet med meget stor usikkerhed pga. en kombination af ”misvisende” signaler fra bunden og interferens fra signaler fra de nærliggende
landområder. Klorofylkoncentrationer bestemt ved remote sensing repræsenterer gennemsnitskoncentrationer i et ikke veldefineret overfladelag af vandsøjlen. I områder med permanent lagdeling af vandsøjlen som fx Kattegat vil
fytoplankton i sommermånederne ofte findes i de største mængder i springlaget (overgangen mellem bundvandet og overfladevandet), og det er derfor
usikkert, om disse forekomster af fytoplankton registreres fra satellit.
1.2 Datagrundlag
Den efterfølgende beskrivelse af fytoplankton i danske farvande er baseret på
data om klorofyl a koncentrationer samt fytoplanktons biomasse og sammensætning indsamlet under det nationale overvågningsprogram NOVANA. Data
findes i MADS-databasen hos DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi (tidligere Danmarks Miljøundersøgelser) og i Overfladevandsdatabasen (ODA).
Da biomassen af fytoplankton og klorofylkoncentrationer varierer betragteligt
fra år til år, er de præsenterede data gennemsnitsværdier for perioden 2004-
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2009. Kun stationer med data fra mere end tre år inden for denne periode er
medtaget.
Til illustration af potentialet og begrænsninger i anvendelsen af remote sensing-data, er der benyttet kort med månedlige middelkoncentrationer af klorofyl a koncentrationer, som er tilgængelige på http://marcoast.dmi.dk.
1.3 Metodebeskrivelse
Prøver til analyse af koncentrationen af klorofyl a i vandet er indsamlet under
det nationale overvågningsprogram NOVANA som beskrevet i de tekniske anvisninger for overvågningen (Petersen 2004). Koncentrationen af klorofyl a er
bestemt ved spektrofotometrisk analyse af ekstrakter af givne vandvoluminer
filtreret gennem GF/F-filtre.
Klorofylkoncentrationer i overfladevand bestemt ved remote sensing er baseret på data fra MERIS-instrumentet i ENVISAT-satellitten
(http://marcoast.dmi.dk).
Sammensætningen af fytoplankton bestemmes ved optælling af enkelte arter
eller grupper i mikroskop. Tællingerne foretages på kvantitative vandprøver
indsamlet som integrerede prøver fra overfladen ned til 10 m dybde eller i
lavvandede områder ned til 0,5 m over bunden. Den samlede kulstofbiomasse
af enkelte arter, grupper samt hele fytoplanktonsamfundet beregnes ud fra de
registrerede antal celler pr. liter og opmåling af de optalte taxa i mikroskop
som beskrevet i Henriksen & Kaas (2004).
1.4 Resultater
1.4.1 Biomassen og den geografiske fordeling af fytoplankton beskrevet ved
sommer (maj-september) middelværdier af klorofyl a koncentrationer
De højeste sommerkoncentrationer af klorofyl a i Nordsø/Skagerrak-området
findes på de kystnære stationer i Vadehavet (5,8-12,1 µg klorofyl l-1, Fig. 1.1 og
1.2). Klorofylkoncentrationerne falder gradvist op langs den jyske vestkyst til
Hirtshals (1,7-2,1 µg klorofyl l-1) og øst for Skagen (1,3 µg klorofyl l-1).
Kattegat og det nordlige Øresund har de laveste sommerkoncentrationer af
klorofyl a (1,2-2,2 µg/l).
I Bælthavet/Østersøen ligger klorofylkoncentrationerne i intervallet 1,1-4,1 µg
l-1. De laveste koncentrationer findes i Østersøen omkring Bornholm og i det
sydlige Øresund/Køge Bugt (1,1-1,8 µg klorofyl/l), mens de højere koncentrationer findes i Bælthavet/Østersøen (Fig. 1.1 og 1.2).
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Figur 1.1 Sommer (maj-september) middelkoncentrationer af klorofyl a på
NOVANA-stationer i hhv. Nordsøen/Skagerrak, Kattegat/nordlige Øresund
og Bælthavet/Østersøen. Koncentrationerne er middelværdier for perioden
2004-2009 på stationer, hvor der eksister data fra mindst tre år.
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Figur 1.2 Sommer (maj-september) middelkoncentrationer af klorofyl a
på NOVANA-stationer i hhv. Nordsøen/Skagerrak, Kattegat/nordlige Øresund og Bælthavet/Østersøen. Koncentrationerne er middelværdier for perioden 2004-2009 på stationer, hvor der eksister data fra mindst tre år.
Kasserne angiver intervallet inden for hvilket, 25-75% af værdierne ligger.

De tynde streger angiver hhv. 10 og 90%. Den fede vandrette linje angiver
middelværdien.

Der er i perioden siden 1989, hvor det nationale overvågningsprogram NOVA
blev iværksat, set markante år til år variationer i middelkoncentrationen af
klorofyl a i de åbne indre farvande, men der har ikke været nogen signifikant
udvikling (Fig. 1.3).
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Figur 1.3 Årlige middelkoncentrationer af klorofyl a i de åbne indre farvande. Efter Hansen & Petersen (2011).

Klorofyl a-målingerne fra NOVANA-programmet er punktmålinger, der dækker et stort antal fjorde og kystnære områder. Specielt i Nordsøen er datasættet præget af meget få og kun kystnære stationer, da der i det danske overvågningsprogram ikke findes data fra de åbne områder. Remote sensing-data
indhentet fra satellit viser generelt den samme gradient i klorofylkoncentration langs den jyske vestkyst som de kystnære punktmålinger og desuden, at
koncentrationerne falder fra kysten ud mod den centrale del af Nordsøen
(Fig. 1.4).
De markante år-til-år variationer i fytoplanktonbiomasse kan også tydeliggøres for større geografiske områder som illustreret i Fig. 1.5.
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Figur 1.4 Middelkoncentration af klorofyl a for hver måned fra februar til
november 2010 bestemt ved remote sensing. Data fra
http://marcoast.dmi.dk.
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Figur 1.5 Middelkoncentration af klorofyl a i marts måned år 2009, 2010
og 2011. Data fra http://marcoast.dmi.dk.

1.4.2 Kulstofbiomasse og sammensætning af fytoplankton baseret på tidsvægtede årsgennemsnit
Sammensætningen af fytoplankton er blevet undersøgt på væsentligt færre
stationer end klorofyl a. Ligesom for klorofyl findes de laveste kulstofbiomasser af fytoplankton i Kattegat/nordlige Øresund (Fig. 1.6), mens de højeste
kulstofbiomasser findes i Bælthavet/ Østersøen i modsætning til Nordsøen/skagerrak for klorofyl.
I Nordsøen/Skagerrak er fytoplanktonbiomassen domineret af kiselalger og
med store bidrag fra den blandede gruppe af overvejende flagellater (Fig. 1.6).
Stationerne i Kattegat/nordlige Øresund er dominerede af kiselalger og med
mindre og omtrent ens bidrag fra dinoflagellater og den blandede gruppe af
overvejende flagellater (Fig. 1.6).
I Bælthavet/Østersøen er fytoplanktonbiomassen sammensat mindre ensartet, idet stationerne med de højeste biomasser spænder fra dominans af dinoflagellater (Ringgård Bassin) til omtrent lige store bidrag fra hhv. kiselalger,
dinoflagellater og den blandende gruppe af overvejende flagellater (sydlige
Lillebælt) og dominans af kiselalger, men med store bidrag fra dinoflagellater
og øvrige flagellater (nordlige Lillebælt og Aarhus Bugt). På de to stationer
med de laveste kulstofbiomasser (Køge Bugt og Østersøen) udgør kiselalgerne
en beskeden del af det blandede fytoplanktonsamfund, hvor også cyanobakterier (blågrønalger) og den autotrofe ciliat Myrionecta rubra bidrager til biomassen (Fig. 1.6). Den tilsyneladende manglende sammenhæng mellem klorofyl og kulstofbiomasser i hhv. Nordsøen/Skagerrak og Bælthavet/Østersøen
kan sandsynligvis tilskrives den ganske forskellige sammensætning af fytoplankton.
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Figur 1.4 Sammensætningen (årsmiddel) af fytoplankton i hhv. Nordsøen/Skagerrak, Kattegat/nordlige Øresund og Bælthavet/Østersøen. Gruppen
”andre” dækker flere taksonomiske klasser, overvejende forskellige flagellater. ”Myrionecta rubra” er en autotrof ciliat, der i nogle områder lejlighedsvis kan forekomme i stort antal.
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1.5 Konklusioner
Nordsøen/Skagerrak
Data fra indsamlede vandprøver viser, at de højeste sommerkoncentrationer
af klorofyl i Nordsø/Skagerrak-området findes på de kystnære stationer i Vadehavet. Klorofylkoncentrationerne falder gradvist op langs den jyske vestkyst til Skagen. Dette billede understøttes af remote sensing data, der yderligere illustrerer faldende klorofylkoncentrationer fra den jyske vestkyst ud
mod de åbnere dele af Nordsøen/Skagerrak. Fytoplankton i de kystnære områder af Nordsøen/Skagerrak er sammensat af hovedsagligt kiselalger og diverse grupper af overvejende flagellater, mens bidraget fra dinoflagellater er
beskedent.
Kattegat/nordlige Øresund
Kattegat/nordlige Øresund er området med de laveste sommerklorofylkoncentrationer og de laveste kulstofbiomasser. Fytoplankton er i dette område
domineret af kiselalger. Dinoflagellater og ’andre grupper’ udgør mindre og
omtrent lige store bidrag til biomassen.
Bælthavet/Østersøen
I Bælthavet/Østersøen er klorofylkoncentrationerne højere end i Kattegat/nordlige Øresund, men væsentligt lavere end i den sydlige del af Nordsøen/Vadehavet. Til gengæld findes de højeste kulstofbiomasser i Bælthavet/Østersøen. Denne tilsyneladende manglende sammenhæng mellem klorofyl og kulstofbiomasser i hhv. Nordsøen/Skagerrak og Bælthavet/Østersøen
kan sandsynligvis tilskrives den ganske forskellige sammensætning af fytoplankton. I Bælthavet/Østersøen præges fytoplankton af dinoflagellater og
’andre grupper’, men kun i beskedent omfang af kiselalger.
2. Zooplankton
2.1 Definition(er) og koncepter
Zooplankton består af både encellede (mikrozooplankton) og flercellede dyr
(mesozooplankton). Vandlopper vil ofte dominere det flercellede zooplankton, men specielt i kystnære områder kan dafnier og larver af bunddyr i perioder være vigtige. Traditionelt defineres mesozooplankton som zooplankton i
størrelsesintervallet 0,2-2 mm. Dog er de mindste hjuldyr og de første udviklingsstadier af vandlopperne (nauplier) mindre end 0,2 mm.
Zooplankton er et vigtig element i det marine økosystem, idet de kobler primærproducenterne (fytoplankton) med dyr højere i fødekæden. I de frie
vandmasser bliver zooplankton spist af fx fiskelarver, sild, brisling og vandmænd, mens zooplankton i lavvandede områder i højere grad reguleres af
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bundlevende dyr. Udviklingen i bestanden af zooplankton er således på samme tid bestemt af faktorer, der styrer væksten, primært temperatur og fødekoncentration, og af tabet som følge af predation. I kystnære områder og i
Østersøen kan saliniteten ligeledes have betydning for sammensætningen af
zooplanktonsamfundet (Hansen & Petersen 2011).
2.2 Datagrundlag
For at karakterisere zooplanktonsamfundet benyttes data indsamlet under
det nationale overvågningsprogram NOVANA for områderne Kattegat/nordlige Øresund (station 1001, 409, 413, 418, 431, 922, 925) og Bælthavet/Østersøen (station 444, 0901032, 6300043, 6700053, 6870, 939, 952,
BMPK2) (Fig 2.1) og fjorde og kystnære områder. Data findes i MADSdatabasen hos DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi (tidligere Danmarks Miljøundersøgelser) og i Overfladevandsdatabasen (ODA). Der er ikke
indsamlet danske overvågningsdata om zooplankton i Nordsøen/Skagerrak.
For dette område henvises derfor til foreløbige resultater fra projektet SUNFISH (DSF 2101-07-0080). Disse data inkluderer kun vandlopper.

Figur 2.1 Lokaliteter i Kattegat/nordlige Øresund (station 1001, 409, 413,
418, 431, 922, 925) og Bælthavet/Østersøen(station 444, 0901032, 6300043,
6700053, 6870, 939, 952, BMPK2), hvor der indsamles prøver til bestemmelse af zooplankton. Disse stationer benævnes samlet i dette notat som de åbne
indre farvande
2.3 Metodebeskrivelse
Mesozooplanktonprøver i det danske moniteringsprogram er taget med et net
med maskevidden 60µm fra 0-25 m dybde. Mikrozooplanktonprøverne er taget som en integreret prøve fra 0-10 m dybde. For nærmere detaljer henvises
til den tekniske anvisning for mesozooplankton og mikrozooplankton (Niel-

sen & Møhlenberg 2004). Til beskrivelsen af den overordnede tidsmæssige
udvikling i zooplankton er benyttet en metode til indeksering, hvor årsmidler
er blevet beregnet med en tresidet variansanalyse for hhv. fjorde, kystvande
og åbne farvande. Udviklingen over årene blev analyseret vha. Kendalls τ-test
(Hansen og Pedersen 2011).
2.4 Resultater
De flercellede zooplankton domineres generelt af vandlopper af ordnerne Cyclopoida og Calanoida samt af dafnier. Larveplankton kan til tider specielt i
lavvandede områder være talrige, men deres tilstedeværelse er meget varierende. De calanoide vandlopper er de mest almindelige vandlopper i både
fjorde og kystnære områder og de åbne indre farvande (Fig. 2.2). Sommerbiomassen (maj-september) af vandlopper i de åbne indre farvand varierer
mellem 1 og 50 mg C m-3 og udgør i gennemsnit omkring 10 mg C m-3, mens
dafnierne i gennemsnit udgør 2 mg C m-3 i de åbne farvande (Fig. 2.2 og 2.3).
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Figur 2.2 Sæson-middelværdier af biomassen af calanoide vandlopper, cyclopoide vandlopper, dafnier, ciliater og andre mikro-zooplankton for de åbne
indre farvande for perioden 1989-2009 (sort kurve). Lysegrå skravering: minimum- og maksimumværdier (1989-2009). Mørkegrå skravering: 25 % fraktil og 75 % fraktil (1989-2009) (Hansen & Pedersen 2011).
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Figur 2.3 Gennemsnitlig sommerbiomasse (mg C m-3) af vandlopper, ciliater
og dafnier i de danske farvande for perioden 2004-2009.

Sammensætningen af vandloppesamfundet er ikke markant forskellig på de
forskellige stationer i Nordsøen, Kattegat og Bælthavet (Fig. 2.4, og SUNFISH
foreløbig resultater), hvor slægter som Temora, Acartia, Calanus og Centropages dominerer. Den mest markante forskel ses på station BMPK2, hvor de
to oceaniske slægter Oithona og Calanus ikke er til stede. Denne station ligger
øst for Bornholm og er derfor mere af påvirket af forholdende i Østersøen, fx
den lavere salinitet.
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Figur 2.4 Den gennemsnitlige fordeling af vandlopper (copepoditstadie IVI) i sommermånederne i Kattegat/nordlige Øresund (station 409, 413, 431,
925) og Bælthavet/Østersøen (444, 939, 952, 6300043, BMPK2). Perioden
for prøvetagning for de enkelte stationer kan ses på Fig. 2.6.

I fjorde og kystnære områder er der i perioden 1989–2010 sket et signifikant
fald i biomassen af calanoide og cyclopoide vandlopper, dafnier og mikrozooplankton undtagen ciliater (Fig. 2.5). Dette falder sammen med et fald i
fødegrundlaget målt som klorofyl. I de åbne farvande er der ikke sket nogen
signifikant udvikling. Det kan dog bemærkes, at niveauerne af både de calanoide og de cyclopoide vandlopper og dafnier var usædvanligt lave i 20072009, mens de i 2010 lå på niveau med årene før 2007 (Hansen og Petersen
2011). I Nordsøen er der i samme periode sket et fald fra 25-30 µg C m-3 til
cirka det halve (foreløbig resultater SUNFISH).
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Figur 2.5 Udviklingen af de gennemsnitlige biomasser af vigtige
zooplanktongrupper i de åbne indre farvande (Δ) og i fjorde og kystnære
områder (●). Observerede værdier ± 95 % konfidensintervaller for calanoide vandlopper, cyclopoide vandlopper, dafnier, ciliater og andre mikrozooplankton (Hansen & Pedersen 2011)

Udviklingen af vandlopper på de enkelte stationer i de åbne farvande viser, at
der generelt er større udsving i biomassen på stationerne i Kattegat end i
Bælthavet (Fig. 2.6). Sammenligningen over tid i Østersøen/Bælthavet vanskeliggøres af, at der i sluthalvfemserne skete en ændring i, på hvilke stationer der indsamles zooplankton. Hvor den tidligere prøvetagning i Bælthavet/Østersøen foregik på stationer i Bælthavet (Fig. 2.4), foregår den nuværende prøvetagning hovedsagelig øst for Bornholm, der er kraftigere påvirket
af miljøet i Østersøen. Det kan nævnes, at de sidste års stigning i zooplanktonbiomassen på denne station primært skyldes stigning i antallet af de to arter Centropages hamatus og Temora longicornis.
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Figur 2.6 Udviklingen af den gennemsnitlige sommerbiomasse af vandlopper i Bælthavet/Østersøen (station 444, 6300043, 939, 952, BMPK2) og Kattegat/nordlige Øresund (station 409, 413, 431, 925).

De encellede zooplankton (mikrozooplankton) består af ciliater og af en række andre grupper blandt andet de relativt store heterotrofe dinoflagellater (furealger, 20-100 µm) og en række mindre flagellater. Generelt er den samlede
biomasse af disse organismer højest i de kystnære områder, hvor biomassen
om sommeren i gennemsnit er omkring 13 mg C m-3 mod omkring 10 mg C m3 i de åbne indre farvande. Ciliater udgør i gennemsnit 40 % af de encellede
zooplankton i de kystnære områder, mens andelen i de åbne farvande er 13 %.
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2.5 Konklusioner









Der ses store år-til-år variationer i den tidsmæssige udvikling af de forskellige zooplanktongrupper.
I de åbne farvande danske farvande fra Nordsøen og Kattegat til Bælthavet er der ikke stor forskel på sammensætningen af zooplankton. Calanoide vandlopper dominerer - specielt slægterne Temora, Acartia, Calanus
og Centropages.
Sammensætningen af vandloppesamfundet i Østersøen adskiller fra de
andre områder, idet de oceaniske slægter Oithona og Calanus ikke er tilstede.
I de åbne indre danske farvande er der de sidste 25 år ikke sket en signifikant ændring af biomassen af vandlopper, dafnier og mikrozooplankton,
mens foreløbig resultater fra Nordsøen tyder på at biomassen af vandlopper er halveret.
I fjorde og kystnære områder er der i perioden 1989–2010 sket et signifikant fald i biomassen af calanoide og cyclopoide vandlopper, dafnier og
mikrozooplankton undtagen ciliater.

3. Undervandsvegetation
Undervandsvegetationen dækker hhv. makroalger, der findes både kystnært
og på stenrev i de åbne farvande, og marine blomsterplanter, der findes i lavvandede områder.
3.1 Makroalger
Makroalgevegetationen på stenrev i åbne farvande og på den hårde bund i
kystvande afspejler forskellige presfaktorer i det marine miljø. Algevegetationen er derfor relevant i relation til flere deskriptorer for miljøtilstanden,
bl.a. ”eutrofiering” pga. den signifikante effekt af kvælstof, ”havbundens integritet” pga. den påviste effekt af fysiske forstyrrelser (skibsfart og fiskeri), ”fødenet” pga. den sandsynlige kaskadeeffekt af manglende biologisk kontrol af
fisk og skaldyr på søpindsvin, og ”biologisk diversitet”, da tangskov rummer
en stor biologisk diversitet og er habitat for mange bunddyr og fisk.
3.1.1 Definitioner og koncepter
I den fotiske zone er den hårde bund i de danske farvande oftest bevokset
med makroalger. Makroalgernes udbredelse er bestemt af et samspil mellem
de fysiske variable, substratkvalitet, lys, salinitet og fysiske forstyrrelser samt
biologiske variable som græsning og pladskonkurrence med hårdbundsfaunaen. Makroalgevegetationen kan, hvor forholdene er gunstige, danne sammenhængende tangskove. Sådanne lokaliteter er både meget produktive i form af
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langsomt omsætteligt plantemateriale (i modesætning til fytoplankton), og
tangskovene udgør et vigtigt habitat for mange fisk og andre dyr.
Moniteringen af makroalger blev igangsat med vandmiljøhandlingsplanen i
både kystnære farvande og på stenrev i åbne farvande. Oprindelig var formålet at dokumentere eutrofiering i indre danske farvande, men overvågningen
har vist sig nyttig i relation til flere andre menneskeskabte påvirkninger såsom fysiske forstyrrelser, økosystemforstyrrelser og klimaforandringer. I en
specifik undersøgelse er der også påvist en sammenhæng mellem makroalger
og miljøfarlige stoffer (Dahl & Dahllöf, 2003).
3.1.2 Datagrundlag
De tidligere amter startede indsamlingen af makroalgedata i slutningen af
80’erne. Med den første tekniske anvisning fra 1989 blev undersøgelserne
fastlagt i regi af den første vandmiljøhandlingsplan. Undersøgelserne er fortsat af de nuværende lokale enheder under Naturstyrelsen (tidligere miljøcentre) i de kystnære områder. Skov- og Naturstyrelsen igangsatte i 1988 pilotundersøgelser på stenrev i de åbne dele af Kattegat og Bælthavet, som indgik i
det nationale overvågningsprogram fra 1989. Undersøgelserne har siden 1993
været varetaget af Danmarks Miljøundersøgelser (DMU), som nu er integreret
i Aarhus Universitet.
Langt hovedparten af amternes data formodes at ligge i den nationale MADSdatabase, men en opgørelse lavet for By- og Landskabsstyrelsen (Dahl et al.,
2003) viste, at der var en del data, som ikke lå på elektronisk form. Disse data
var indsamlet for regionale tilsynsmidler uden forpligtigelse til indrapportering i MADS-databasen. Status for en elektronisk adgang til disse data er
ukendt.
Data indsamlet af amterne/miljøcentrene består af dykkerbestemte artslister
med tilhørende dækningsprocenter opgjort for fjorde og kystnære områder.
Data er indsamlet i 2 m dybdeintervaller langs transekter, der oftest ikke går
dybere end 10 m. Det faktiske dybdeinterval varierer dog betydelig fra lokalitet til lokalitet afhængig af tilstedeværelsen af egnet substrat. Der er i perioden, hvor overvågningen har fundet sted, sket en udvikling af metoden. Dækningsklasser er erstattet med dækningsprocenter, der er indført et kvalitetskrav for bundforholdene (min. 10 % hård stabil bund), og i kystprogrammet
opereres nu med tre replikater per dybdeinterval.
Programmet i de åbne farvande indsamler også dækningsprocenter. Data indsamles her i udvalgte punkter på stenrev, hvorved der implicit i lokalitetsudvælgelsen har ligget det samme krav til bundforholdene, som nu også gælder i
kystvandene. I modsætning til kystområderne indsamles der ikke replikater
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per dybdeinterval, men der indsamles prøver til artsbestemmelse. Niveauet
for artsidentifikationen på rev i åbne farvande er derfor væsentlig højere end i
de kystnære områder.
Museet tilknyttet Københavns Universitet ligger inde med data indsamlet
omkring forrige århundredeskifte af bl.a. K. Rosenvinge. Museet har også nyere data indsamlet primært i kystområder og omkring feltstationen i Frederikshavn. Disse data er deskriptive i form af artslister tilknyttet en indsamlingsdybde. Dybden skønnes noget usikker på de gamle data, som er indsamlet med rive eller skraber trukket efter en båd.
Derudover har DMU/Aarhus Universitet indsamlet data i forbindelse med
forsknings- og udviklingsprojekter. I de tilfælde, hvor der er anvendt dykkere,
er de til enhver tid gældende tekniske anvisninger anvendt.
Figur 3.1.1 viser amts-/miljøcentervandområder, hvorfra data er anvendt til
analyser af indikatorers respons på eutrofiering. Figur 3.1.2 viser revlokaliteter i åbne farvande, som er undersøgt af DMU/Aarhus Universitet.
3.1.3 Metodebeskrivelse
Diversitet
En undersøgelse af makroalgernes diversitet er lavet af Nielsen et al. (1995).
Denne undersøgelse beskriver forekomsten af alger i relation til delområder
fra Skagerrak til det inderste af Østersøen. Der er også et igangværende arbejde under HELCOM med udarbejdelse af rødlister for Østersøen.
Tilstandsvurderingsværktøjer for makroalger
Makroalgernes respons i relation til eutrofiering er undersøgt i flere omgange
og med forskelligt sigte. I alle tilfælde er forskellige indikatorer relateret til
eutrofiering, dybde og evt. saltholdighed og biologiske interaktioner ved statistiske analyser på alle tilgængelige data fra danske farvande.
Der foreligger i dag to tilstandsvurderingsværktøjer for makroalgevegetation i
danske farvande. Et værktøj omfatter stenrev i åbne farvande (Dahl og Carstensen 2008) og et andet omfatter makroalger i fjorde og kystnære områder
(Carstensen et al. 2008). De to værktøjer er baseret på de samme antagelser
om eutrofieringens indflydelse på vegetationens udbredelse (tilstand), men de
er forskellige m.h.t. valg af fysisk-kemiske forklaringsvariable. Værktøjet, der
omfatter stenrev, inkluderer desuden biologiske forklaringsvariable.
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Figur 3.1.1 Kort over farvandsafsnit, hvor makroalgedata er anvendt til udvikling af et tilstandsvurderingsværktøj (fra Carstensen et al. 2008).

Stenrevsværktøjet omfatter to indikatorer, ”samlet algedækning” og ”kumulativ dækning”. Værktøjet fungerer ved at beskrive lokalitets- og dybdespecifikke afvigelser i vegetationens dækning i forhold til modellerede dækninger ved
givne scenarier for kvælstoftilførsel.
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Figur 3.1.2 Kort over revstationer, der er undersøgt i danske farvande af
DMU (nu DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet) og
SNS (nu Naturstyrelsen). Hvert rev er undersøgt på 1-7 stationer afhængig af
stenforekomsternes dybdeudbredelse.

Det kystnære værktøj indeholder i princippet seks indikatorer, men tre indikatorer var mere ”robuste” end de øvrige. Det drejer sig om den ”samlede
dækning”, ”antal af flerårige makroalger” og i mere brakke områder ”fraktionen af opportunister”. Værktøjet udviklet for makroalger i fjorde og kystnære
områder adskiller sig fra stenrevsværktøjet på flere områder;
 data er aggregeret i større vandområder fordelt på indre fjorde, ydre
fjorde og kystnære åbne farvande,
 alle indsamlede data vedr. algedækninger og artsantal i et givent vandområde er normaliseret til en dækning svarende til 7 m dybde ved en underliggende model, der tager højde for forskelle mellem indsamlingsdybder, indsamlingsmåned og transekter,
 værktøjet fungerer ved at beskrive farvandsafhængige afvigelser i vegetationens dækning på 7 m dybde i forhold til modellerede dækninger ved
givne scenarier for kvælstofkoncentrationer og
 scenarierne for kvælstof koncentration er estimeret for de specifikke farvande i relation til arbejde med Vandrammedirektivets grænseværdier
(Carstensen & Henriksen 2009).

I 2011 er lavet et analysearbejde, der beskriver forekomsten af makroalger i
åbne områder fra den østlige Nordsø til Gedser-Dars som funktion af eutrofieringsrelevante faktorer. Af denne analyse af et norsk-svensk-dansk datasæt
fremgår det, at makroalgevegetationen responderer på næringssaltkoncentration uden landeeffekt (Skov et al. in prep.). Det vil sige at data fra de tre lande
er sammenlignelige trods visse metode forskelle i overvågningenprogrammerne.
3.1.4 Resultater
Biodiversitet
Den biologiske diversitet i makroalgesamfund falder betragtelig ind gennem
de danske farvande fra ca. 300 arter i det vestlige Kattegat til ca. 80 omkring
Bornholm (Nielsen et al. 1995). Faldet i artsantal er koblet til den faldende
saltholdighed (Fig. 3.1.3). Der er ikke gennemført analyser af den tidsmæssige
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Figur 3.1.3 Antal makroalgearter i forskellige farvandsafsnit fra Kattegat
til den østlige Østersø. Fra Dahl et al. (2011) baseret på algedata fra Nielsen
et al. (1995).
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udvikling i den biologiske diversitet i de indre danske farvande på det materiale, der er indsamlet i relation til vandmiljøplanens overvågningsprogrammer.
Der foreligger kun få og dybdemæssigt afgrænsede taksonomiske undersøgelser af algevegetationen i Skagerrak og Nordsøen. Det er derfor ikke muligt, at
give en fyldestgørende beskrivelse af artsdiversiteten i disse farvandsområder.
Arternes rumlige fordeling er meget kompleks og afspejler sandsynligvis ret
lokale eller måske ligefrem stedspecifikke forhold i strukturerende fysiske og
biologiske forhold. Et eksempel på udvalgte makroalgers forskellige dominansforhold fremgår af figur 3.1.4 fra to rev i Kattegat.

Figur 3.1.4 Dominerende makroalgearters dækning på tre udvalgte stenrevslokaliteter. Revene er
undersøgt fra toppen (10 og 14 m) og ned til den dybde, hvor der endnu fandtes egnede sten for
plantevækst. Fordelingen af alger på det sidste rev, Store Middelgrund, kan ses i Dahl et al. (2003).
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Makroalger på stenrev i åbne farvande
Vegetationen på stenrev i de indre danske farvande er signifikant korreleret
med danske og svenske kvælstoftilførsler til Kattegat og Bælthavet (Tabel 3.1).
Der er signifikante stedspecifikke forskelle mellem revene, og vegetationens
dækning aftager med dybden som følge af lyssvækkelsen ned gennem vandsøjlen. Derudover er det påvist, at søpindsvin kan have en signifikant indflydelse på vegetationens tilstand. Søpindsvin kan være helt fraværende eller
meget talrige på specifikke rev og vanddybder, hvor saliniten er over 22-24
psu.

Tabel 3.1.1 Faktorer der har en signifikant indflydelse på udbredelsen af de
to indikatorer ”samlet dækning” og ”kumulativ dækning” i de indre danske
farvande. Den overordnede korrelation (r2) for den samlede model er angivet
sammen med signifikansniveauer for de enkelte variable. Fra Dahl & Carstensen (2008).
Samlet dækning
Kummulativ
dækning
0,835
0,801
Korrelation (r2)
Parametre:
Solindstråling
0,0177
0,0363
Søpindsvins græsning
<0,0001
<0,0001
Lokalitet
<0,0001
<0,0001
Dybde*lokalitet
<0,0001
<0,0001
TN tilførsel (jan-juni)
0,0008
0,0008
*dybde*lokalitet
Dykker
0,0234
0,0131

Selv om kvælstoftilførslen havde signifikant betydning for udbredelsen af vegetationen i den overordnede model, var effekten kun signifikant på rev, der
havde data fra en længere årrække (1993-2006). Der var fem rev, hvor kvælstoftilførslen var signifikant for indikatoren ”samlet dækning” og fire rev,
hvor den var signifikant for ”kumulativ dækning”. Størsteparten af de andre
undersøgte rev havde kun oplysninger om vegetationsdækning fra ganske
korte perioder på tidspunktet for analysen (2007).
På baggrund af den statistiske analyses estimater af betydningen af de enkelte
variables indflydelse, kan algernes dækning modelleres ved forskellige scenarier for kvælstoftilførsel. Der er foreløbig analyseret fire scenarier. Et scenarium svarende til et vådt år i 90’erne med meget høj udvaskning af kvælstof og
derved stor kvælstoftilførsel til de indre danske farvande. Et andet svarende
til 1997, der var et tørt år med ringe tilførsel. Derudover er der lavet et scenarium svarende til gennemsnitstilførslen for 1993-2006 og endelig et referencelignende scenarium svarende til, at der kun er tilførsel til de indre danske
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farvande fra naturområder, dvs. uden spildevand og tab fra landbrugsområder. Figur 3.1.5 viser den samlede algedæknings udbredelse på tre rev i Kattegat under to scenarier samt de observerede dækninger på undersøgelsesstationerne i de senest tre år. Af figuren fremgår det, at vegetationen generelt var
veludviklet på revene i 2010, men at de to foregående år ikke adskilte sig fra
gennemsnittet for perioden 1993-2006.
Indikatoren ”samlet dækning” var signifikant relateret til kvælstof på Lønstrup Rødgrund i Skagerrak (resultater ikke vist). Der var imidlertid ganske
betydelig usikkerhed på parameterestimaterne, sandsynligvis på grund af det
beskedne tilgængelige datagrundlag. Denne usikkerhed giver sig tydeligt til
kende med overlap i konfidensintervallerne ved de gennemførte scenarier for
kvælstoftilførsler.
Der foreligger endnu ikke et brugbart makroalgeværktøj for stenrev i Bælthavet og Østersøen.
Tilstandsvurderingsværktøjet har sammen med supplerende undersøgelser
været anvendt til at påvise effekter af fysiske forstyrrelse af havbunden på
Store Middelgrund i Kattegat (Dahl 2005). Tilsvarende har en mere simpel
version af modellen (uden kvælstofkomponent) været brugt på data indsamlet
i 2010 omkring Hatter Barn til at påvise en negativ effekt af skibstrafik på algevegetationen i skibsruten gennem Bælthavet (Dahl et al. i trykken).
De statistiske analyser har også kvantificeret græsningseffekten af søpindsvin,
som ved store forekomster kan være ødelæggende for algevegetationen. Tangskoven i dybere dele af revområder i det nordlige Bælthav og det sydlige Kattegat er alvorligt nedgræsset pga. masseforekomst af søpindsvin (Dahl et al.
2011). Masseforekomsten formodes at hænge sammen med manglende topdown kontrol fra fisk, hummere og krabber.
Effekten af forekomst af drivende alger og tilstedeværelse af blåmuslinger viste sig ikke at have en signifikant indflydelse på den overordnende model for
vegetationens udbredelse på stenrev. Der er dog ingen tvivl om, at muslingerne spiller en stor rolle i områder med lavere salinitet, hvor søstjerner ikke
længere udøver predationskontrol. De senere år er der fra en række stenrev i
Smålandsfarvandet og ved Møns Klint indsamlet data, som forventes at give
en signifikant sammenhæng mellem blåmuslinger og algevegetationens udbredelse. Muslingernes forekomst i disse områder er sandsynligvis korreleret
med eutrofiering. Det kan ikke udelukkes, at der også er en sammenhæng
mellem muslinger og vegetation i fjordsystemer, men opgørelser af muslinger
er først nu ved at blive implementeret i vegetationsovervågningen.
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Figur 3.1.5 Aktuelle dækninger af den samlede oprette algevegetation på
undersøgelsesstationer på tre rev i Kattegat (røde cirkler: 2010-data, blå
cirkler: 2009-data og gule cirkler: 2008-data) og modellerede dækninger for
to forskellige kvælstoftilførselsscenarier. De sorte linjer angiver den gennemsnitlige modellerede algedækning med tilhørende 95 % konfidensintervaller
svarende til den gennemsnitlige TN-tilførsel for forårshalvåret i perioden
1994-2006 på 48.000 tons. Det andet scenarium (grønne linjer) svarer til en
referencelignende situation med en tilførsel på 10.000 tons i forårshalvåret.
Begge scenarier er baseret på en antaget græsning fra søpindsvin svarende til
0,1 % dækning og en solindstråling fra maj til juli svarende til gennemsnittet
for perioden 1994-2006. Fra Dahl & Carstensen (2008).
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Makroalger i kystnære områder
De statistiske analyser på et stort nationalt datasæt fra 2001, 2003 og 2005
indsamlet i fjorde og kystnære områder viste, at der var en signifikant negativ
effekt af kvælstof på algevegetationens dækning. Undtagelsen var dækningen
af opportunistiske alger, hvor effekten var modsat rettet. Saliniteten spillede
også en signifikant rolle, således at dækningen generelt var større ved højere
salinitet (Carstensen et al. 2008).
De fundne relationer er blevet brugt til at opstille et tilstandsvurderingsværktøj, som var anvendeligt i udvalgte fjordområder som fx dele af Limfjorden. I
andre områder var usikkerheden på de estimerede grænseværdier for tilstandsklasserne for stor, og i de åbne farvande var normaliseringen af vegetationsdata til 7 m’s vanddybde uhensigtsmæssig, idet grænseværdien for mange tilstandsklasser lå tæt på 100 %.
I de områder, hvor værktøjet fungerede, blev tilstanden af makroalger i 2001,
2003 og 2005 gennemgående vurderet til ”moderat” med forbehold for valg
af kvælstofscenarier og usikkerheden i bestemmelserne af både tilstandsklasser og den gennemsnitlige forekomst i de tre år. Fig. 3.1.6 viser et eksempel på
modellerede værdier for klassegrænser for de alle seks indikatorer i henhold
til Vandrammedirektivet og de estimerede gennemsnitlige observationer i tre
år.
3.5 Konklusioner
Samlet overordnet konklusion
Der er indsamlet data om makroalgevegetationen på et stort antal stenrev i
åbne farvande og langs de indre åbne kystnære områder og fjorde. Lange tidsserier findes kun på stenrev i Kattegat og for mange af de kystnære transekter.
Tilstandsvurderingsværktøjer er udviklet på baggrund af empiriske sammenhænge mellem eutrofiering og makroalgernes udbredelse. Værktøjerne er anvendelige på en række stedspecifikke stenrev på dybt vand i Kattegat, hvor
lange tidsserier har muliggjort modelleringen, og tilsvarende i en række
fjordområder.
Skagerrak-Nordsøen
Datagrundlaget for hårdbundsvegetation er generelt meget sparsomt med data indsamlet på rev i kun to Natura2000-områder. Det eksisterende tilstandsvurderingsværktøj, der findes for et revområde i Natura2000-området Lønstrup Rødgrund, bør forbedres med inddragelse af nye data, før man kan
konkludere, om væsentlige ændringer eller forbedringer kan forventes.
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Figur 3.1.6 Referenceværdier, klassegrænser og aktuelle niveauer af forskellige makroalgeindikatorer
i Limfjorden vest for Mors. A) samlet algedækning, B) kumulativ algedækning, C) kumulativ dækning
af flerårige arter, D) kumulativ dækning af opportunister, E) andel opportunister og F) antal flerårige
arter. Alle indikatorer er modelleret til 7 m vanddybde. Fra Carstensen et al. (2008).

Kattegat
Her findes makroalgedata fra en hel del stenrev i de åbne farvande, nogle
kystområder og større fjordsystemer med tilknytning til Kattegat (fx Limfjorden og Roskilde Fjord). På en del stationer findes lange tidsserier af data. Et
gennemgående træk er, at makroalgernes tilstand generelt ikke er tilfredsstillende. Der har dog været enkelte år med lav tilførsel af kvælstof til havområderne som fx i 2007 og 2010, hvor algernes tilstand på stenrev i åbne farvande var markant bedre end gennemsnittet for perioden 1993-2006. Der synes
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ikke at være tale om en generel forbedring af algevegetationens udbredelse fra
1993 og frem til i dag på trods af den aftagende kvælstoftilførsel fra ferskvandskilder og spildevand. En tilsvarende manglende generel forbedring gør
sig gældende for sigtdybden i både de kystnære og de åbne indre danske farvande.
Ud over kvælstoftilførslernes negative effekt på vegetationen har tilstandsværktøjet, de tilhørende statistiske analyser samt supplerende undersøgelser
påvist effekter af fysiske forstyrrelser på stenrevet Store Middelgrund i Natura2000-området af samme navn. Forstyrrelserne formodes at stamme fra fiskeri med skrabende redskaber. De statistiske analyser har også kvantificeret
græsningseffekten af søpindsvin som i store forekomster kan være ødelæggende for revenes makroalger. Tangskoven på en del revområder i det sydlige
Kattegat er alvorligt nedgræsset pga. masseforekomst af søpindsvin. Masseforekomsten formodes at hænge sammen med manglende top-down kontrol fra
fisk, hummere og krabber.
Bælthavet og den vestlige Østersø
Datagrundlaget er blevet forbedret på en række stenrev i Bælthavet og i den
vestlige Østersø. Der er imidlertid ikke udviklet et fuldt fungerende tilstandsvurderingsværktøj for hverken kystnære farvandsområder eller stenrev i
Bælthavet og den vestlige Østersø. Dog er det påvist, at græsning fra masseforekomst af søpindsvin og tæt passage af store skibe har en signifikant negativ
indflydelse på makroalgevegetationen.
En del dybe revområder i det nordlige Bælthav er helt nedgræssede pga. masseforekomst af søpindsvin. Masseforekomsten formodes at hænge sammen
med manglende top-down kontrol fra fisk og krabber.
Forekomst af store bestande af muslinger på hårdbundslokaliteter i Smålandsfarvandet og i den vestligste del af Østersøen har utvivlsomt en stor negativ effekt på algevegetations udbredelse. Forekomsten af muslinger i disse
områder er sandsynligvis reguleret af tilgængelig føde (fytoplankton), som
igen afhænger af mængden af næringssalte.
3.2 Blomsterplanter
I dette afsnit belyses følgende spørgsmål:
 Hvilke marine blomsterplanter er observeret, hvor og hvor hyppigt?
 Hvordan er udviklingen i og status for forekomsten af ålegræs, den hyppigst forekommende art?
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3.2.1 Definitioner og koncepter
På den bløde bund i vores fjorde og kystnære områder vokser forskellige arter
at blomsterplanter. Moniteringen af den marine blødbundsvegetation i det
nationale overvågningsprogram har fokus på ålegræs, fordi det er den mest
udbredte marine blomsterplante, og fordi den spiller en vigtig rolle i de fleste
danske kystnære økosystemer. Ålegræs følsomt over for eutrofiering, og anvendes i Danmark som indikator for økologisk tilstand understøttet af, at der
findes talrige og op til ca. 100 år gamle opgørelser over forekomster.
3.2.2 Datagrundlag
Opgørelser af hvilke marine blomsterplanter, der findes hvor, er baseret på
indrapporteringer til den marine database (MADS) af i alt 23 arter af blomsterplanter i perioden 1982-2010. Analysen er baseret på et notat udarbejdet
af Mancher & Krause-Jensen (2010).
Data for ålegræssets dybdegrænse stammer fra den nationale marine database (MADS) og er de samme, som er benyttet i NOVANA-rapporteringen
(Hansen & Petersen 2011).
3.2.3 Metodebeskrivelse
Data er grupperet i ’åbne områder’, ’yderfjorde’ og ’inderfjorde’, og udviklingen inden for hver af disse grupperinger er analyseret samlet. Limfjorden er
analyseret separat, fordi den opfører sig specielt. Dybdegrænsen er modelleret
vha. en generaliseret lineær model svarende til den, som benyttes ved ålegræsanalyser i forbindelse med NOVANA-rapporteringen (Bilag 1).
3.2.4 Resultater
3.2.4.1 Hvilke blomsterplanter, hvor og hvor hyppigt?
Der er i alt registreret 259.358 observationer af blomsterplanter i de danske
farvande. Hovedparten af observationerne omfatter fire slægter: Zostera,
Ruppia, Zannichellia og Potamogeton, med Zostera som langt den mest almindelige (Tabel 3.2.1). Zostera-slægten omfatter mere end halvdelen (56 %)
af alle observationer af blomsterplanter, Ruppia-slægten omfatter 22 %, Zannichellia-slægten omfatter 13 % og Potamogeton-slægten omfatter 9 %. De
hyppigste arter af marine/brakke blomsterplanter er Zostera marina, Zostera
noltii, Ruppia cirrhosa, Ruppia maritima, Zannichellia palustris og Potamogeton pectinatus.
Der er også enkelte observationer af arter af blomsterplanter, der ikke tilhører
de fire almindeligste slægter, men disse observationer udgør kun 0,1 % af de
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samlede observationer (Tabel 3.2.1) og repræsenterer ligesom mange af
Potamogeton-arterne, primært de allerinderste dele af fjorde, hvor vandet
stort set er ferskt.
Zostera marina forekommer stort set langs alle vores kyster bortset fra den
meget eksponerede jyske vestkyst. Zostera noltii forekommer langt mere sporadisk og især i de mere brakke og beskyttede områder mod syd og øst samt i
en del fjorde (Bilag 2).
Slægten Ruppia er også vidt udbredt i landet. Den forekommer, ligesom
Zostera noltii, hyppigst i de mere brakke og beskyttede egne, eksempelvis i de
vestjyske fjorde. Dog findes især R. cirrhosa også mange steder i Limfjorden,
hvor saltholdigheden er ganske høj samt i det åbne Kattegat fx omkring Læsø,
hvor der både er relativt høj saltholdighed og relativt eksponeret (Bilag 3).
Slægten Zannichellia har mange overlap i forekomst med Ruppia. Den er dog
knap så hyppig og knap så udbredt og er eksempelvis ikke observeret i Limfjorden (Bilag 4). Slægten Potamogeton forekommer i mange af de samme
områder som Zannichellia, men stort set ikke i de sydøstjyske fjorde, hvor
Zannichellia er hyppig (Bilag 5).
Forekomsten af de vigtigste arter af Ruppia, Zannichellia og Potamogeton er
vist samlet i Bilag 6, som dermed giver et overblik over udbredelsen af disse
slægter til sammenligning med udbredelsen af Zostera (Bilag 2).
3.1.4.2 Udvikling i og status for udbredelsen af ålegræs
Ålegræssets maksimale dybdegrænse (årsmiddelværdier) har overordnet været størst i områderne tilknyttet Nordsøen (5,0-5,4 m; min - max), lidt mindre
i Østersøen (4,1-4,8 m) og mindst i Kattegat (3,1-4,2 m) i perioden 1989-2010
(Fig. 3.2.1 kolonne 1).
Tilsvarende mønster gælder dybdegrænsen for hovedudbredelsen, som overordnet har været størst i områderne tilknyttet Nordsøen (2,9-4,7 m; min max), lidt mindre i Østersøen (3,5-4,2 m) og mindst i Kattegat (2,5-4,0 m) i
perioden 1989-2010 (Fig. 3.2.1 kolonne 1). Lineær regressionsanalyse viser, at
hverken hovedudbredelse eller maksimal udbredelsesdybde har ændret sig
signifikant (p>>0,05) i perioden 1989-2010 i de tre hovedområder (Østersøen, Kattegat og Nordsøen).
Det er velkendt, at ålegræssets dybdeudbredelse er markant større i åbne mere klarvandede områder. Derfor deles analysen af ændringer i dybdegrænsen
normalt op i indre og ydre fjorde, åbne kyster, og for Kattegat analyseres Limfjorden endvidere normalt separat, da lang række fysiske og kemiske forhold i
dette område adskiller sig fra det øvrige Kattegat (Hansen & Petersen 2011).
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Tabel 3.2.1 Antal observationer af arter af blomsterplanter registreret under
det nationale marine overvågningsprogram. Slægter med flest observationer er
registreret først. *Inkluderer også 7 obs. af Z. angustifolia, som vi opfatter som
samme art. Fra Manscher og Krause-Jensen (2010).
Latinsk navn

Dansk navn

Zostera marina*

Ålegræs, almindelig bændeltang

Zostera noltii

Dværg-ålegræs, dværg bændeltang

Zostera-arter i alt

Antal obs.
138.647
7.439
146.086

Ruppia sp.

43.826

Ruppia cirrhosa

Langstilket havgræs

Ruppia maritima

Almindelig havgræs

12.794
10.025

Ruppia-arter i alt

56.645

Zannichellia sp.

16.417

Zannichellia palustris

(Samleart for de tre underarter nedenfor)

Zannichellia major

Stor vandkrans

Zannichellia repens

Krybende vandkrans

Zannichellia pedunculata

Stilket vandkrans

Zannichellia-arter i alt

6.252
724
40
2
33.442

Potamogeton sp.

7.644

Potamogeton pectinatus

Børstebladet vandaks

15.034

Potamogeton perfoliatus

Hjertebladet vandaks

176

Potamogeton crispus

Kruset vandaks

45

Potamogeton obtusifolius

Butbladet vandaks

17

Potamogeton pusillus

Spinkel vandaks

2

Potamogeton filiformis

Tråd-vandaks

1

Potamogeton polygonifolius

Aflangbladet vandaks

1

Potamogeton praelongus

Langbladet vandaks

Potamogeton-arter i alt

1
22.821

Myriophyllum spicatum

Aks-tusindblad

247

Nuphar lutea

Dværg-åkande

13

Elodea canadensis

Almindelig vandpest

3

Callitriche sp.

Vandstjerne

3

Ceratophyllum demersum

Tornfrøet hornblad

2

Elocharis parvula/Scirpus parvulus

Lav kogleaks

1

Nymphaea alba

Hvid åkande

1

Sparganium emersum

Enkelt pindsvineknop

Øvrige arter i alt
Sum blomsterplanter

1
271
259.358
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Figur 3.2.1 Udvikling i dybdegrænsen for ålegræssets maksimale udbredelse (o) og hovedudbredelse (●) (± 95 % konfidensintervaller) gennem perioden 1989-2010. I kolonne 1 er den samlede udvikling vist for Østersøen, Kattegat og Nordsøen. I kolonne 2 er udviklingen vist for Kattegat området, opdelt i åbne kyster, yder- og inderfjorde samt Limfjorden. I kolonne 3 er udviklingen vist for
Østersøen, opdelt i åbne kyster, yder- og inderfjorde. Det forekommer en gang imellem (i data fra
Limfjorden), at hovedudbredelsesdybden tilsyneladende overstiger den maksimale udbredelse. Det
er et artefakt, der skyldes, at hovedudbredelsen bliver udregnet/interpoleret for hvert transekt ud fra
dækningsgrader langs dybdegradienten (største dybde med mindst 10 % dækning), mens maxdybden bliver vurderet direkte i felten ud fra ca. 7 delprøver pr. dybdegradient. Data for Nordsøen er
meget begrænset og omfatter Jammerland Bugt og Vadehavet samt de til Nordsøen stødende fjorde
Nissum Fjord og Ringkøbing Fjord.

For alle områder gælder, at både hovedudbredelse og maksimal udbredelsesdybde er markant større langs de åbne kyststrækninger (Figur 3.2.1 kolonne 2
og 3). I Østersøen er dybdeudbredelsen i gennemsnit 0,7 m større i yderfjorde
sammenlignet med de indre fjorde, mens der ikke er denne forskel i Kattegat.
Den mindste dybdeudbredelse findes i Kattegat i Limfjorden, hvor både den
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maksimale udbredelse og hovedudbredelse ligger mellem 2,0 og 3,3 m, hvilket er signifikant lavere end for alle de øvrige områder (ANOVA-test, p<0.05).
Med få undtagelser er der ikke sket nogen markant ændring i hverken ålegræssets hovedudbredelse eller maksimale dybdegrænse siden 1989. I Limfjorden er ålegræssets hovedudbredelse og maksimale dybdeudbredelse dog
faldet signifikant (hhv. 1.2 m og 1.1 m) siden 1989 (r2 = 0,65, p < 0,0001; r2 =
0,75, p < 0,0001). Tilsvarende er den maksimale dybdeudbredelse faldet signifikant (0,4 m) i de indre fjorde i Østersøens (r2 = 0,32, p = 0,0061).
3.5 Konklusioner
Hvilke blomsterplanter – hvor og hvor hyppigt?
 Danske fjord- og kystområder rummer primært fire slægter af blomsterplanter: Zostera, Ruppia, Zannichellia og Potamogeton. Slægten Zostera
er langt den mest almindelige og udgør 56 % af alle observationer – hvoraf størstedelen repræsenterer Zostera marina.
 Mens Zostera marina forekommer langs alle vores kyster, bortset fra den
eksponerede jyske vestkyst, er de øvrige arter mest udbredt i beskyttede
egne samt i de sydlige og østlige områder og de vestjyske fjorde, hvor
vandet er mere brakt.
Udviklingen og status i udbredelsen af ålegræs
 For Østersøen og Kattegat er både hovedudbredelse og den maksimale
udbredelsesdybde markant størst langs de åbne kyststrækninger og på
niveau med udbredelsen i Nordsøen, hvor datagrundlaget dog er sparsomt og usikkert.
 På trods af reduktioner i udledningen af næringsstoffer, er der ikke sket
nogen entydig forbedring af ålegræssets dybdeudbredelse siden 1989,
hverken langs de åbne kyster eller i yderfjordene. Imod forventning er
ålegræsset i inderfjordene og Limfjorden generelt rykket ind på lavere
vand siden 1989. Årsagerne til den manglende forbedring af miljøtilstanden er endnu ukendt, men hænger bl.a. sammen med, at vandet fortsat er
uklart (Hansen og Petersen 2011).

4. Hvirvelløse bunddyr
4.1 Definitioner og koncepter
Bundfaunaen er en fællesbetegnelse for en meget stor mængde af makroskopiske dyrearter (> 1 mm) fra vidt forskellige dele af dyreriget, som er tilknyttet
havbunden som levested. De har forskellige tilpasninger og funktioner i det
marine økosystem. Bundfaunaen indgår både i vandsøjlens og bundens fødekæde, idet mange arter lever af at filtrere vandet for fytoplankton. På lavt
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vand kan deres tæthed og biomasse være så stor, at de er i stand til at kontrollere fytoplankton i hele vandsøjlen. Størstedelen af det organiske materiale,
der sedimenterer ud af vandsøjlen, bliver omsat af bundfaunaen. Dermed udgør bundfaunaen et meget vigtigt bindeled mellem planteproduktionen i de
frie vandmasser og de højere led i fødekæden såsom fugle, fisk og pattedyr.
Herudover repræsenterer bundfaunaen en meget stor del af den samlede biodiversitet i havet med de mere end 400 almindeligt forekommende arter, som
findes i bundfaunaprøver fra sedimentbund. Den højeste artsrigdom findes i
de åbne områder med høj saltholdighed, og det betyder, at der naturligt vil
være en gradient, hvor artsrigdommen mindskes ind gennem de danske farvande fra Skagerrak mod Østersøen. Der er en udpræget saltlagdeling i de
danske farvande, hvilket også afspejler sig i bundfaunasamfundet, således at
man finder forskellige samfund over og under den typiske lagdelingsdybde
(ca. 15 m). Der findes ikke nogen operationel rødliste for blødbundfaunaen.
Dvs. at der generelt ikke er noget kendskab til, hvorvidt der findes arter af
hvirvelløse bunddyr, som er truet af udryddelse i de danske farvande.
Der er en mere end 100 år lang tradition for at overvåge bundfaunaen i danske farvande. Allerede i begyndelsen af det forrige århundrede indsamlede C.
G. J. Petersen bundfauna prøver med det formål at vurdere fødegrundlaget
for fiskebestandene. I 1970’erne og 1980’erne blev overvågningen af bundfaunaen genoptaget mange steder, hvor formålet primært har været at vurdere
miljøtilstanden på baggrund af bundfaunaen. Bundfaunaen påvirkes af det
omgivende miljø i sedimentet og vandsøjlen. Da de fleste arter er stedfaste og
flerårige, vil generelle miljøændringer påvirke bundfaunaens tæthed, biomasse, sammensætning og diversitet. Den samlede biomasse, og i nogen udstrækning også tætheden af bunddyr, afhænger af den mængde føde i form af
organisk stof, der bliver produceret i økosystemet og dermed af mængden af
næringsstoffer. Høje koncentrationer af næringsstoffer, og dermed en stor
produktion af organisk stof, øger imidlertid også risikoen for, at der opstår iltsvind, som påvirker bundfaunaen negativt og i ekstreme tilfælde medfører total udslettelse. Bundfaunasamfundets sammensætning og diversitet undergår
hele tiden forandringer, som er styret af dels de enkelte arters populationsdynamik og dels interaktionerne mellem arter. Herudover vil ydre påvirkninger
også resultere i ændringer i samfundets sammensætning.
Bundfaunaen er i et eller andet omfang påvirket af menneskelig aktivitet overalt
i de danske farvande. Det betyder, at det stort set ikke er muligt at finde steder,
hvor bundfaunasamfundet har en sammensætning, som svarer til det, man ville
forvente i et uforstyrret område. Når referenceværdien ikke kendes, kan det være svært at vurdere miljøtilstanden. Eksempelvis trawles der intensivt i hele det
område i Kattegat med blød bund, som er dybere end ca. 23 m (Fig. 4.1 samt
Fig. 1 i Notat 2.2 om fysisk skade). De dybeste steder i Kattegat trawles op til
mere end 100 gange om året (Pommer et al. 2011). Dermed er der ikke nogen

steder, hvor man med rimelighed kan antage, at der findes et naturligt bundfaunasamfund for netop denne type af habitat.
Når bundfaunaen indgår i en miljøvurdering anvendes ofte følgende mål: 1)
biomasse evt. fordelt på de fire dominerende taxonomiske hovedgrupper
(havbørsteorme, bløddyr, krebsdyr og pighuder), 2) individtæthed, 3) diversitet/artsrigdom og 4) sammensætningen af bunddyr - evt. i form af indeksværdier som fx DKI, AMBI (Borja et al. 2002, Josefson et al. 2009).
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Figur 4.1 Fordeling af trawlaktivitet i Kattegat mod dybde. Data udtrykker
den procentvise andel af arealet i et givent dybdeinterval, hvor der er registreret trawl aktivitet. Værdier over 100 % viser, at et givent areal trawles mere
end én gang om året. Data fra Pommer et al. (2011)

Biomassen og tætheden fortæller dels, hvor meget føde der er til rådighed for
de højere led i fødekæden og dels, hvor meget føde der omsættes i selve bundfaunasamfundet. Artsdiversiteten fortæller noget om, i hvor høj grad samfundet er påvirket. Hvis diversiteten falder, er det ofte et tegn på en negativ påvirkning fra det omgivende miljø. Det kan fx være iltsvind, ændringer i sedimentkemien, forurening med miljøfarlige stoffer, fysisk forstyrrelse i forbindelse med trawlfiskeri eller anden mekanisk forstyrrelse af sedimentet. Endelig kan man anvende kendskabet til de enkelte arters følsomhed og tolerance
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over for miljøpåvirkninger til at vurdere miljøtilstanden. En dominans af følsomme arter tyder på uforstyrrede forhold, mens dominans af tolerante arter
peger på en forstyrrelse af miljøet.
4.2 Datagrundlag
Der er blevet indsamlet bundfaunadata som en del af de sidste årtiers miljøog naturovervågning af de danske havområder. Langt størstedelen af stationerne er beliggende i de indre danske farvande samt tilstødende fjorde og
kystnære områder. Fra Skagerrak og Nordsøen findes der stort set ingen data.
Data er blevet indsamlet af dels Danmarks Miljøundersøgelser, Skov og Naturstyrelsen, amterne og sidenhen miljøcentrene under Miljøministeriet. Der
er i perioden sket en række ændringer i forbindelse med overgangen fra det
ene overvågningsprogram til det næste. For de åbne områder foreligger der
sammenhængende dataserier fra 1994 og frem til og med 2008 for 24 stationer. På fire af stationerne beliggende i henholdsvis Kattegat, Bælthavet, Øresund og Arkonahavet går de kontinuerte årlige dataserier tilbage til 1982 og
1979.
I de kystnære områder findes der et meget stort datasæt med ca. 2.000 stationer, som er blevet besøgt igennem de sidste ca. 20 år. Data er blevet indsamlet af amterne og siden miljøcentrene i forbindelse med national og regional
overvågning. Samlet set er der dog tale om et meget variabelt datasæt med
meget forskellige tidsserier og prøvetagningsmetodikker. Der er dog en række stationer med endog meget lange kontinuerte dataserier, der går tilbage til
slutningen af 1970’erne. Yderligere findes der et ensartet datasæt siden 1989,
som stammer fra de nationale overvågningsprogrammer. Herudover foreligger der en ekstensiv undersøgelse i 2004, hvor der blev taget en stor mængde
ekstra prøver for at beskrive biodiversiteten.
Data findes i MADS-databasen hos DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi (tidligere Danmarks Miljøundersøgelser) og i Overfladevandsdatabasen
(ODA). Bundfaunaovervågningen har ikke omfattet støtteparametre. Dvs. at
måling af sedimentkemi, bundnære iltforhold mm. ikke er foretaget på de
samme lokaliteter som bundfaunaen. Andre forhold som fx effekter af fiskeri
har heller ikke været undersøgt sideløbende med bundfaunaen. For enkelte
stationer foreligger der dog undersøgelser af sedimentets sammensætning.
Ved den seneste afrapportering af bundfaunadata (Hansen & Petersen 2011),
som omfatter data frem til 2010, forelå der data fra 24 stationer i de åbne farvande, og disse stationer har tidsserier, der går tilbage til 1994 (dog undtaget
2009). For de kystnære områder omfattede den seneste rapportering 16
overordnede områder. Det var de områder, som blev besøgt i 2010 og, hvor
der forelå sammenlignelige tidsserier 12 år tilbage.
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4.3 Metodebeskrivelse
De eksisterende bundfaunadata fra den bløde bund er i hovedsagen baseret
på prøvetagning med HAPS-bundhenter, som er en kernebundhenter med et
areal på 0,009-0,016 m2. HAPS-bundhenteren giver gode reproducerbare resultater og er et kosteffektivt redskab. Dette redskab anvendes dog kun i
Danmark, hvilket indebærer, at nyere danske data er svære at sammenligne
med svenske data for Kattegat, hvor prøvetagningsarealet er 0,1 m2. I tidligere
overvågningsprogrammer (1979-1987) blev der anvendt en Van Veenbundhenter med et prøvetagningsareal på 0,1 m2 svarende til de svenske undersøgelser. I forbindelse med den landsdækkende ekstensive undersøgelse af
biodiversiteten på blødbund i 2004 blev der ligeledes anvendt Van Veen.
Man kan sige, at som habitattype er den bløde bund defineret af prøvetagningsredskabet. Det betyder, at de data der findes for blødbundfaunaen, overvejende stammer fra områder, hvor det erfaringsmæssigt har været muligt at
tage kvantitative prøver. Følgende sedimenttyper har været omfattet: Blødt
mudder, blåler og sedimenter, der består af silt-sand-ler i forskelligt blandingsforhold. Andre bundtyper som skalgrus, ral og visse typer af meget hårdt
og groft sand har en ringe repræsentation i de eksisterende data, fordi det har
været svært at tage kvantitative prøver på disse bundtyper. I laboratoriet analyseres bundprøverne for den artsspecifikke biomasse og individtæthed.
4.4 Resultater
Fra Nordsøen/Skagerrak findes ingen data.
Kattegat/nordlige Øresund:
Udviklingen af bundfaunaen fra før 1994 er forholdsvis usikker, da der kun
findes data fra få stationer. De få eksisterende data viser dog, at der er sket en
markant ændring i sammensætningen af bundfaunaen igennem de sidste årtier, idet gruppen af arthropoder (hovedsageligt krebsdyr) er gået tilbage
mens polychaeterne (havbørsteorme) og echinodermerne (især slangestjerner) er blevet relativt mere almindelige (Fig. 4.2). Fra 1994 og frem til
2008/2010 er der væsentligt flere data, og her ses en ca. halvering af både
biomassen og tætheden i perioden fra 1994 til 2000 (Fig. 4.3 og 4.4). Herefter
har biomassen ligget på ca. 200 g vådvægt (WW) m-2 (dog med store år til år
variationer). Individtætheden viser derimod en faldende tendens helt frem til
2008. Artsrigdommen udtrykt som det gennemsnitlige antal arter, der findes
i én hapsprøve, viser et næsten lineært fald i perioden (Fig. 4.5, Hansen & Josefson 2011). Det er særligt bemærkelsesværdigt, at udviklingen i artsrigdommen er stort set identisk på samtlige stationer til trods for, at stationerne
i Kattegat og Øresund repræsenterer et bredt udsnit af forskellige habitater

(Fig. 4.5). I 2010 skete der en markant fremgang i både individtætheden og i
artsantallet, hvor begge parametre næsten blev fordoblet. Dette er endnu mere bemærkelsesværdigt, idet der igen var tale om synkron udvikling på alle
stationer. Artsrigdommen i en større skala viste samme mønster i 2010.
Summen af arter pr. fem HAPS-prøver steg således fra et gennemsnitligt antal
på 15 i 2008 til 30 i 2010. Endelig kan man se samme udviklingstendens i det
totale antal arter, der er fundet i de ca. 100 prøver, som årligt indsamles i Kattegatområdet.

7000
Annelida
Arthropoda
Echinodermata
Mollusca
Andet

6000

Abundans, m-2

Side 38/97

5000
4000
3000
2000
1000
0
1980

1985

1990

1995

2000

2005

2010

Figur 4.2 Udvikling i individtætheden for de taxonomiske hovedgrupper i
perioden 1979-2010 vist som gennemsnit for tre stationer i Kattegat, Øresund og Bælthavet. Annelida udgøres hovedsagligt af havbørsteorme, Arthropoda= krebsdyr mm. Echinodermata (pighuder) udgøres af søpindsvin, slangestjerner og søstjerner. Mollusca består af muslinger og snegle.

Bælthavet
Udviklingen i de åbne dele af Bælthavet følger udviklingen i Kattegat, både
når det gælder udviklingen i biomasse, individtæthed og artsrigdom. Sammensætningen af arter er ikke markant forskellig fra sammensætningen i Kattegat på tilsvarende dybder.
Tilstødende kystnære områder til Kattegat og Bælthavet
De kystnære områder og fjordene, repræsenteret ved de data der er indsamlet
af de regionale myndigheder og senere af miljøcentrene, udviser store år til år
variationer i både biomasse og tæthed. Men for de kystnære stationer er der
ikke tale om samme udviklingstendens på tværs af områder. I 2010 ses det
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imidlertid, at der, i de kystnære åbne områder som grænser op mod de åbne
områder eller ligger i et åbent område, er sket en tilsvarende stigning i individtætheden og artsrigdommen som for Kattegat. Det gælder for følgende områder: Hevring Bugt, Nordsjællands kyst ud for Gilleleje, Århus Bugt og Nivå
bugt, som grænser op til hhv. Kattegat, Bælthavet og det Nordlige Øresund
(Fig. 4.6). Dette understøtter, at der ligger en fælles årsag bag udviklingen i de
åbne indre danske farvande, medens udviklingen i bundfaunaen i de kystnære
områder er styret af lokale forhold herunder forekomsten af iltsvind.

Den vestlige Østersø
De åbne dele af den Vestlige Østersø er generelt ikke særligt velundersøgt.
Der findes to stationer med forholdsvis lange dataserier i de åbne dele af den
vestlige Østersø. Det gælder stationen 444 i Arkonahavet og stationen 952 i
Femern Bælt. Artsrigdommen er naturligt mindre i dette område på grund af
den lave saltholdighed. Iltsvind spiller en rolle i området og giver store mellemårlige variationer i både tæthed, biomasse og artsrigdom. Til trods for de
store mellemårlige variationer ses der dog den samme udviklingstendens som
i Kattegat og Bælthavet med gradvis faldende artsrigdom og individtæthed i
perioden 1994 til 2008 efterfulgt af en stigning i 2010 (Fig. 4.5).
De kystnære områder, der grænser op til den vestlige Østersø, er i høj grad
påvirket af tilbagevendende iltsvind, som må anses for at være den primære
årsag til de variationer, der forekommer i biomasse, tæthed og artsrigdom.
Det gælder især de dybe dele af det sydlige Lillebælt, det Sydfynske Øhav, Kiel
Bugt, den Mecklenburgske bugt samt de Østjyske fjorde, som grænser op til
det sydlige Lillebælt. Udbredelsen af iltsvind varierer meget fra år til år, og
der er ikke nogen entydig udviklingstendens.
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Figur 4.3 Udvikling i individtætheden i Kattegatområdet (øverst), i Bælthavet og Øresund (midten) og i den vestlige Østersø (nederst). Punkter angiver den gennemsnitlige biomasse for hver station for hvert år. De røde kurver
angiver gennemsnittet for hele området. Data er ikke korrigeret for ubalanceret prøveindsamling i området.

Side 41/97

2500

Biomass g ww m

-2

Kattegat
2000

1500

1000

500

0
1980

1985

1990

1995

2000

2005

2010

2015

År

2500
Bælthavet/Øresund

Abundans, m

-2

2000

1500

1000

500

0
1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015
År

2500
Vestlige Østersø

Abundans, m

-2

2000

1500

1000

500

0
1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015
År

Figur 4.4 Udvikling i biomassen af bunddyr i Kattegatområdet (øverst), i
Bælthavet og Øresund (midten) og i den vestlige Østersø (nederst). Punkter
angiver den gennemsnitlige biomasse og usikkerhedsangivelse angiver standardafvigelsen.
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Figur 4.5 Udviklingen i artsrigdommen i perioden 1994 til 2010 for 17 stationer i Kattegat (øverst), i Bælthavet og Øresund (midten) og i den vestlige
Østersø (nederst). Punkter angiver gennemsnitlige antal arter i en Hapsprøve (n= 5-10) for hver station. Blå linjer er fremkommet ved lineær regression
i perioden 1994-2008. Røde punkter angiver artsrigdommen for 2010.
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Figur 4.6 Søjlediagram hvor middelværdien for 2010 (fyldte søjler) er
sammenlignet med medianværdien for de forløbende 12 år for de 16 kystnære områder (åbne søjler). Øverst: individtæthed; Nederst: antal arter pr. område, typisk summeret over 20-40 individuelle prøver. De områder, der vender ud mod de åbne dele af Bælthavet, Øresund og Kattegat, er markeret med
pil.

4.5 Konklusioner
Nordsøen/Skagerrak
Datagrundlaget i den danske del af Nordsøen og Skagerrak er for ringe til, at
det er muligt at vurdere tilstanden og betydningen af presfaktorer.
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Kattegat/nordlige Øresund
Disse områder er generelt velundersøgte, og tilstanden og udviklingen kan
vurderes i perioden 1994 til 2010, hvor der er blevet taget prøver årligt undtaget 2009, hvor der ikke var programsat prøvetagning. Data illustrerer, at
bundfaunaen på de enkelte stationer inden for området i høj grad viser samme udviklingstendenser. Biodiversiteten har været markant faldende i de sidste 15 år på samtlige stationer, og samlet set er der tale om en halvering af
artsantallet. Biomassen og tætheden har ligeledes været faldende i perioden.
Prøveindsamlingen fra 2010 viser imidlertid en markant stigning i artsantallet og individtætheden. Da der mangler data fra 2009, er de nærmere omstændigheder omkring denne markante udvikling ikke klarlagt. En hypotese
er dog, at hændelsen skyldes usædvanligt gode vilkår for rekrutteringen af
bunddyrlarver i enten 2008 eller 2009 (Hansen & Josefson 2011). Området
har som helhed kun i ringe grad været påvirket negativt af iltsvind i de senere
år, dog med undtagelse af 2002, hvor specielt Øresund og det vestlige Kattegat var påvirket.
Bælthavet/Østersøen
De åbne dele af Bælthavet udviser en stor grad af samvariation med de åbne
dele af Kattegat, hvilket formodentligt skyldes, at de to områder er tæt forbundet hydrografisk. Det giver ensartede fysiske forhold for bundfaunaen.
Rekrutteringen, der i høj grad styrer sammensætningen af bundfaunasamfund, kan dermed ske fra de samme adulte populationer af dyr, når der er en
tæt kobling mellem dem. I den vestlige Østersø er variationerne i iltsvindsudbredelsen fra år til år en hovedårsag til de mellemårlige variationer i individtæthed, biomasse og artsrigdom.

5. Havfugle
5.1 Datagrundlag
Vandfuglebestande i de indre danske farvande bliver moniteret under NOVANA-programmet. Hver tredje vinter og hver sjette sommer optælles hhv.
overvintrende og fældende vandfugle i Danmark. Fuglene optælles fra fly
suppleret med optællinger fra land. Optællinger fra fly gennemføres som
henholdsvis totaltællinger og linjetransekttællinger (Fig. 5.1). Dækningsgraden for optællingen i vinteren 2008 fremgår af figur 5.1.
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Figur 5.1 Totaltællinger og linje transekttællinger i vinteren 2008.

5.2 Metodebeskrivelse
Data-indsamling
Optællingerne blev udført vha. metoder, der overordnet kan opdeles i tre typer:
 totaloptællinger fra fly
 linjetransekttællinger fra fly
 optællinger fra land
Optællingsmetoderne er beskrevet i detaljer i Bilag 7.
Databehandling og –analyse
Efter hver optælling blev observationerne indtastet direkte i en database, kontrolleret og indarbejdet i et GIS-system. Optællingerne repræsenteres i følgende tre GIS-temaer:
 et punkttema med observationer af fugle og menneskelige aktiviteter
 et punkttema med punkter for hvert femte sekund over optællingsruten
 et linjetema med angivelse af optællingsruten
Danmark blev inddelt i 16 hovedområder. Disse kan underinddeltes i knap
1.200 mindre optællingsområder. Disse inddelinger svarer til inddelinger anvendt ved afrapporteringen af tidligere optællinger af vandfugle fra fly i danske farvande (Joensen 1974, Pihl et al. 2001)
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5.3 Resultater
Optællingerne resulterer i nationale estimater for antal af de enkelte vandfuglearter samt beskrivelser af fordelingen af disse. I tabel 5.1 findes en summering af antallet af centrale vandfuglearter fra optællingen af vandfugle i indre
danske farvande i vinteren 2008.

Tabel 5.1 Det observerede antal vandfugle ved optælling i vinteren 2008.
Art
Antal
Lom sp.
299
Rødstrubet lom
289
Sortstrubet lom
10
Lille lappedykker
2.039
Nordisk lappedykker
4
Gråstrubet lappedykker
183
Toppet lappedykker
5.591
Lappedykker sp.
30
Mallemuk
219
Sule
163
Skarv
24.223
Fiskehejre
1.918
Rørdrum
2
Andefugle
120
Knopsvane
54.362
Pibesvane
554
Sangsvane
41.854
Gulnæbbet svane
1.936
Grågås
87.229
Blisgås
6.383
Tundra sædgås
3.497
Sædgås
6.513
Kortnæbbet gås
23.760
Snegås
2
Lysbuget knortegås
5.309
Knortegås
2.630
Bramgås
56.457
Canadagås
17.897
Gravand
32.360
Gråand
135.893
Krikand
14.647
Spidsand
4.780
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Pibeand
Knarand
Skeand
Taffeland
Troldand
Bjergand
Hvinand
Havlit
Ederfugl
Sortand
Fløjlsand
Lille skallesluger
Stor skallesluger
Toppet skallesluger
Blå kærhøg
Rørhøg
Havørn
Vandrefalk
Grønbenet rørhøne
Blishøne
Strandskade
Vibe
Strandhjejle
Hjejle
Stor præstekrave
Stor regnspove
Stor kobbersneppe
Lille kobbersneppe
Rødben
Svaleklire
Stenvender
Dobbeltbekkasin
Sandløber
Islandsk ryle
Sortgrå ryle
Almindelig ryle
Brushane
Klyde
Småvader sp.
Stormmåge
Sølvmåge
Svartbag
Hættemåge

62.076
428
219
17.248
162.247
15.363
64.977
2.509
138.534
136.187
601
2.078
13.846
9.565
29
4
39
2
128
187.170
42.965
2.271
198
3.855
4
15.264
31
133
612
1
28
84
326
27.391
8
11.870
2
7
60
20.180
54.685
1.932
20.001
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Dværgmåge
Ride
Måge sp.
Splitterne
Søkonge
Alk
Alk/lomvie
Lomvie
Tejst

57
610
5.977
3
10
249
4.175
160
13

Detaljerede beskrivelser og illustrationer af forekomsterne af havfuglene er
baseret på Petersen et al. (2010) samt Petersen & Nielsen (2011). Et eksempel
repræsenteret ved et prikkort er fordeling af hvinænder i indre danske farvande ved optællingen vinteren 2004 (Fig. 5.2)

Figur 5.2 Antal og fordeling af hvinand ved midt-vintertællingen i 2004.

For arter, der forekommer i områder fjernere fra kysten, anvendes linjetransektoptælling. Denne optællingsform muliggør fladedækkende modellering af
antal og fordeling. Nedenfor beskrives totale antal og de modellerede fordelinger af en række arter, baseret på linjetransektdata.
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Rødstrubet/Sortstrubet lom
Den overvejende del af de registrerede lommer var rødstrubet lom. I særdeleshed i Nordsøen dominerer denne art, mens der i den østlige del af den danske del af Østersøen er en langt større andel af sortstrubet lom. Størstedelen
af de skandinaviske sortstrubede lommer har et sydøst-orienteret træk med
overvintringsområder i det Kaspiske Hav, Sortehavet og den østlige del af
Middelhavet. Rødstrubet lom har derimod et sydvest-orienteret træk, og ankommer fra Skandinaviske og Russiske yngleområder til overvintringskvarterer i fx Nordsøen.

Figur 5.3 Den modellerede fordeling af 5.997 rødstrubede/sortstrubede
lommer i de indre Danske farvande i vinteren 2008. Tætheder er angivet
som antal/km2.

Der blev estimeret et totalt antal af 5.997 lommer i de indre danske farvande i
vinteren 2008. Størstedelen af disse befandt sig i det nordlige Kattegat, Sejrøbugten, langs Sjællands nordkyst samt i et område øst for Falster (Fig. 5.3).
Modellen for lommernes fordeling var ikke optimal, og de angivne fordelinger
skal derfor tages med forbehold. Data fra Rønne Banke er formodentlig mis-
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visende for vintersituationen, fordi optællingen dér først blev gennemført i
starten af marts, hvor fugle fra Nordsøen er begyndt at rykke østpå i Østersøen på deres forårs-træk.

Figur 5.4 Fordelingen af observerede rødstrubede/sortstrubede lommer i den østlige del af den danske Nordsø, registreret ved optællinger fra fly
i april 2008 og april 2009.

I Nordsøen blev antal og fordelinger beregnet på grundlag af optællinger fra
april måneder i 2008 og 2009. Inden for disse perioder blev strækningen fra
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Blåvand til Skagen dækket. Der var langt flest observationer af lommer i farvandet syd for Limfjordens udmunding, mens kun få fugle blev observeret i
Jammerbugten (Fig. 5.4). Af samme grund blev der udelukkende foretaget
modellering af fordelingen af lommerne i den sektor, der ligger ud for strækningen fra Blåvand til Agger Tange (Fig. 5.5). I det område blev der beregnet
et samlet antal på over 10.000 individer i april måned.
I Nordsøen fordeler lommerne sig efter placeringen af salinitetsfronter (Skov
& Prins 2001). Dette mønster er i særdeleshed tydeligt i marts-april, hvor
mindre stimefisk formodes at være den primære årsag til lommernes habitatvalg. Dybdefrekvensfordelingen af lommer er illustreret i Fig. 5.6.

Figur 5.5 Den modellerede fordeling af 10.212 rødstrubede/sortstrubede lommer i den østlige del af den danske Nordsø, registreret ved optællinger fra fly i april 2008 og april 2009. Tætheder er angivet som
antal/km2.
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Figur 5.6 Dybdefrekvensfordelinger for observerede lommer i den danske
Nordsø i april 2008 og 2009.

Ederfugl
Ederfugl er en af de talrigeste overvintrende dykænder i danske farvande. Ved
sidste landsdækkende optælling i januar til marts 2008 blev der estimeret i
alt 503.000 ederfugle. Antallet af overvintrende fugle er faldet i forhold til niveauet i slutningen af 1980-erne og starten af 1990-erne, hvor der optaltes
omkring 800.000 individer. Det laveste antal overvintrende ederfugle blev
optalt i 2000, hvor kun blev registreret 320.000 individer.
De overvintrende ederfugle i 2008 fordelte sig fortrinsvis i den vestlige Østersø, i Storebælt og Lillebælt samt i Kattegat (Fig. 5.7). Antallet af overvintrende
ederfugle var aftagende mod øst i Østersøen fra Lolland, ligesom relativt få
ederfugle blev set i farvandet øst for Sjælland og meget få ederfugle ved Bornholm.
Ederfuglene fouragerer primært på muslinger på hårdt substrat, og primært
blåmuslinger. Fuglene fouragerer mest på blåmuslinger i størrelsesklassen 35 cm. Årsagen til det faldene antal ederfugle mod øst i Østersøen formodes at
skyldes den aftagende salinitet, der forårsager dårligere vækstbetingelser for
blåmusling, der i dette område domineres af blåmuslinger i størrelsesklasser,
der er mindre end dem, som ederfuglene selekterer.
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I 2006 blev antallet af ederfugle i danske farvande i juli-august optalt. I denne
periode fælder ederfuglene, og – i lighed med andre andefugle – bliver de i en
ca. tre ugers periode uflyvedygtige, idet de simultant fælder alle håndsvingfjer. Uflyvedygtigheden sætter betydelige begrænsninger på fuglenes fleksibilitet. Der blev estimeret godt 100.000 ederfugle under optællingen i juliaugust 2006. De fleste fugle blev registreret i det sydlige Kattegat, i den vestlige Østersø, i Smålandsfarvandet samt i farvandet omkring Læsø (Fig. 5.8).
På grund af fuglenes uflyvedygtighed i fældningsperioden er de sårbare overfor forstyrrelser. Den stærkt stigende rekreative udnyttelse af de indre danske
farvande om sommeren formodes at have indflydelse på fordelingen af fældende fugle.
Den baltiske ederfuglebestand er erklæret i ugunstig bevaringsstatus. Specielt
antallet af ynglepar i Finland og Sverige ser ud til at være i negativ udvikling
(Ekroos et al. accepted).

Figur 5.7 Den modellerede fordeling af 468.000 ederfugle i de indre danske farvande, registreret ved optællinger fra fly i vinteren 2008. Tætheder er
angivet som antal/km2.
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Figur 5.8 Den modellerede fordeling af 101.584 ederfugle i de indre danske farvande, registreret ved optællinger fra fly i sommeren 2006. Tætheder
er angivet som antal/km2.
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Sortand
I vinteren 2008 blev der estimeret i alt ca. 600.000 sortænder i danske farvande (Tabel 5.2, sammenfatning). Godt 400.000 af disse befandt sig i de indre danske farvande, primært i farvandet imellem Læsø og Anholt samt i Ålborg Bugt, med mindre forekomster i Sejrøbugten (Fig. 5.9). De øvrige ca.
200.000 fugle er estimeret for farvandet ud for Vadehavet, for farvandet ud
for Skallingen og på Horns Rev.

Figur 5.9
Den modellerede fordeling af 401.339 sortænder i de indre danske farvande, registreret ved optællinger fra fly i vinteren 2008. Tætheder er angivet
som antal/km2.

Ved en optælling i juli-august 2006 blev der estimeret 55.000 sortænder i
danske farvande. Af disse befandt godt 35.000 fugle sig i de indre danske farvande. De vigtigste områder var farvandet imellem Læsø og Anholt samt Ålborg Bugt, med mindre koncentrationer i Sejrøbugten (Fig. 5.10). De øvrige

Side 56/97

fugle befandt sig hovedsagelig i den kystnære del af den sydlige Nordsø, fra
den dansk-tyske grænse til Blåvand (Fig. 5.11).

Figur 5.10 Den modellerede fordeling af 35.257 sortænder i de indre danske farvande, registreret ved optællinger fra fly i sommeren 2006. Tætheder
er angivet som antal/km2.
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Sortænderne fouragerer primært på muslinger i blød bund eller sandbund.
Fuglene forekommer i vinterhalvåret hyppigst på vanddybder imellem 4 og 10
m (Fig. 5.12). I sortændernes fældningsperiode er arten meget sårbar overfor
menneskelige forstyrrelser. I farvandet syd for Læsø kunne en sammenhæng
imellem niveauet af menneskelige forstyrrelser og antallet af sortænder beskrives (Petersen & Fox 2009).

Figur 5.11 Fordelingen af observerede sortænder i den sydvestlige Nordsø
ved optællinger fra fly i august 2006.
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Figur 5.12 Fordeling af 95.147 ikke-flyvende sortænder i forhold til vanddybde ved linjetransekttællinger i danske farvande ved midvintertællinger i
2008. Figuren viser også den relative fordeling af vanddybder for hele optællingsruten.
.

Havlit
Der blev ved optællinger af vandfugle i danske farvande i vinteren 2008 estimeret 28.000 havlitter (Tabel 5.2, sammenfatning). De fleste af disse befandt
sig på Rønne Banke ved Bornholm. Desuden var der koncentrationer af havlit
på Kriegers Flak, i Køge Bugt, Præstøbugten samt i den vestlige del af Østersøen. En mindre koncentration fandtes desuden i den centrale del af Ålborg
Bugt (Fig. 5.13).
Havlitter fouragerer primært på muslinger, og i stort omfang på blåmuslinger
i små størrelsesklasser. Derfor findes arten fortrinsvis på lave vanddybder.
Fugle registreret igennem vinteren 2008 befandt sig fortrinsvis på vanddybder imellem 6 og 20 meter, med en anden markant top i intervallet fra 16 til
20 meter (Fig. 5.14).
Havlit forekommer ikke i danske farvande om sommeren.
Data om antallet af havlitter i danske farvande tillader ikke en trendbeskrivelse. Langt den overvejende del af Baltikum-bestanden findes i den
svenske del af Østersøen. For dette område generelt er der registreret en tilbagegang for arten i perioden fra 1993 til 2008 (Nordic Council of Ministers
2011).
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Figur 5.13 Den modellerede fordeling af 28.255 havlitter i de indre danske
farvande, registreret ved optællinger fra fly i vinteren 2008. Tætheder er angivet som antal/km2.

Figur 5.14 Fordeling af 1.433 ikke-flyvende havlitter i forhold til vanddybde
ved linjetransekttællinger i danske farvande ved midvintertællinger i 2008.
Figuren viser også den relative fordeling af vanddybder for hele optællingsruten.
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Toppet Skallesluger
Der blev estimeret et totalt antal af ca. 55.000 toppede skalleslugere i de indre
danske farvande i vinteren 2008 (Tabel 5.2). De godt 21.000 af disse fugle befandt sig på lavvandede og beskyttede dele af de indre danske farvande (Fig.
5.15), mens hovedparten blev registreret i Limfjorden, Roskilde Fjord og andre fjorde (Fig. 5.16), der ikke var omfattet af det område hvor der blev foretaget modellerede tæthedsberegninger.
Toppede skalleslugere fouragerer på lavt land. De lever fortrinsvis af bundlevende fiskearter.
Det har på det foreliggende grundlag ikke været muligt at vurdere bestandsudviklingen for toppet skallesluger i de danske farvande.

Figur 5.15 Den modellerede fordeling af 21.098 toppede skalleslugere i
de indre danske farvande, registreret ved optællinger fra fly i vinteren 2008.
Tætheder er angivet som antal/km2.
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Figur 5.16 Fordelingen af i alt 9.565 observerede toppede skallesluger i de
indre danske farvande i vinteren 2008.
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Figur 5.17 Fordeling af 978 ikke-flyvende toppede skalleslugere i forhold til
vanddybde ved linjetransekttællinger i danske farvande ved vintertællinger i
2008. Figuren viser også den relative fordeling af vanddybder for hele optællingsruten.

Alk/lomvie
Alk og lomvie er svære at skelne under optællinger fra fly. De to arter er derfor slået sammen i denne præsentation. Der blev estimeret i alt 76.000 alke/lomvier i de indre danske farvande i vinteren 2008 (Tabel 5.2). Næsten alle befandt sig i farvandet nord for Sjælland, syd og øst for Anholt og op mod
Læsø (Fig. 5.18).
Det formodes, at hovedparten af disse fugle er Alke. Der er på det foreliggende grundlag ikke muligt at vurdere bestandsudviklingen i danske farvande.
Alke og lomvier fouragerer på småfisk.
Det er sandsynligt, at alk forekommer i antal af international betydning i det
ovenfor beskrevne område.

Side 63/97

Figur 5.18 Den modellerede fordeling af 76.573 alke/lomvier i de indre
danske farvande, registreret ved optællinger fra fly i vinteren 2008. Tætheder
er angivet som antal/km2.

Beskrivelser af alkefuglenes fordeling i Nordsøen er ikke modellerede. Beskrivelser af fordelinger observeret under optællinger i april måned 2008 og
2009 viser, at fuglene er relativt langt fra kysten (Fig. 5.19).
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Figur 5.19 Fordelingen af observerede alke/lomvier i den østlige del af
den danske Nordsø ved optællinger fra fly i april 2008 og april 2009.
Sammenfatning
I tabel 5.2 findes estimater for nationale antal af centrale arter af vandfugle i
danske farvande.
Tabel 5.2 Estimater af den nationale forekomst af seks væsentlige arter af
vandfugle i danske farvande. Opgørelserne er baseret på undersøgelser i
sommeren 2006, vinteren 2008 og foråret 2008 og 2009 (Petersen & Nielsen
2011).
Vinter
Rødstrubet/sortstrubet lom
Ederfugl
Sortand
Havlit
Toppet skallesluger
Alk/lomvie

Forår

10-15.000
503.000
600.000
28.000
55.000
76.000

Sommer

20.000
55.000
0
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Fordelinger af vandfugle i relation til EF-fuglebeskyttelsesområder
Danmark har udpeget i alt 113 EF-Fuglebeskyttelsesområder med et samlet
areal på 14.773 km2. Af disse ligger 65 områder enten helt eller delvist i det
marine område, og 66 % af områdernes samlede areal er marint. Områderne
er udpegede med henblik på beskyttelse af en række specifikke fuglearter. For
hvert enkelt område er de arter, som indgår i udpegningsgrundlaget, specificerede.
Den største del af de havområder, der er udpegede som EF-fuglebeskyttelsesområder, er lavvandede. Af samme grund findes relativt store dele af de i
Danmark overvintrende knopsvaner, gæs og ænder inden for EFfuglebeskyttelsesområderne, mens andelen af arter som lommer og
alk/lomvie, der ofte findes på større vanddybder og længere fra land, er betydeligt mindre.
For en række vandfuglearter blev den procentvise andel af den danske vinterbestand, der befandt sig inden for de udpegede EF-fuglebeskyttelsesområder,
beregnet. Hele 93 % af alle registrerede gravænder, 91 % af alle spidsænder,
82 % af alle små skalleslugere og lysbugede knortegæs samt 80 % af alle
knopsvaner blev således set inden for EF-fuglebeskyttelsesområderne. Derimod blev kun 18 % af alle registrerede rødstrubede/sortstrubede lommer
samt 9 % af alle alke/lomvier registreret inden for områderne. Kun 15 % af de
registrerede havlitter blev observeret inden for EF-Fuglebeskyttelsesområderne (Tabel 5.3).
Tilsvarende kan den procentvise andel af de registrerede fugle, der blev observeret inden for et EF-fuglebeskyttelsesområde, for hvilket arten er en del af
udpegningsgrundlaget, beregnes. Hér blev 80 % af alle spidsænder, 79 % af
alle lysbugede knortegæs, 74 % af alle sortænder, 71 % af alle gravænder og 70
% af alle knopsvaner registreret inden for EF-fuglebeskyttelsesområder, for
hvilke de var en del af udpegningsgrundlaget. Derimod blev ingen rødstrubede/sortstrubede lommer, alke/lomvier eller havlitter registreret i områder, for
hvilke de er del af udpegningsgrundlaget. For lommernes vedkommende
skyldes dette, at kun EF-fuglebeskyttelsesområde 113 (Sydlige Nordsø) har
disse arter i deres udpegningsgrundlag. Dette område blev optalt, men ingen
lommer blev set inden for området. De fleste lommer forekommer i dette område i perioden marts-april. Kun ét område har havlit i udpegningsgrundlaget, nemlig område 72 (Marstal Bugt). Der blev under optællingerne i vinteren 2008 ikke set havlit inden for dette område. Der er ikke udpeget EFfuglebeskyttelsesområder med henblik på beskyttelse af overvintrende alke eller lomvier. Område 79 (Ertholmene) er udpeget for disse to arter i yngleperioden.
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Tabel 5.3 Det totale antal af udvalgte arter af vandfugle i Danmark i vinteren
2008, med angivelse af hvilken procentdel der blev observeret inden for et
EF-fuglebeskyttelsesområde (% i EFF) og, hvilken procentdel, der blev observeret indenfor et EF-Fuglebeskyttelsesområde, der havde den pågældende art
som del af udpegningsgrundlaget (% i udpegnings EFF).
Totale
% i udpegnings
Art
antal
% i EFF
EFF
Rødstrubet/sortstrubet lom
598
18
0
Toppet lappedykker
5.591
46
0
Skarv
24.223
59
11
Knopsvane
54.362
80
70
Pibesvane
554
20
20
Sangsvane
41.854
44
36
Grågås
87.229
59
32
Blisgås
6.383
66
0
Tundra sædgås
3.497
0
0
Sædgås
6.513
45
44
Kortnæbbet gås
23.760
34
34
Lysbuget knortegås
5.309
82
79
Knortegås
2.630
79
32
Bramgås
56.457
74
60
Gravand
32.360
93
71
Gråand
135.893
70
0
Krikand
14.647
77
29
Spidsand
4.780
91
80
Pibeand
62.076
74
37
Taffeland
17.248
54
17
Troldand
162.247
53
38
Bjergand
15.363
60
42
Hvinand
64.977
64
47
Havlit
2.509
15
0
Ederfugl
138.534
51
42
Sortand
136.187
77
74
Fløjlsand
601
74
46
Lille skallesluger
2.078
82
49
Stor skallesluger
13.846
67
30
Toppet skallesluger
9.565
57
41
Blishøne
187.170
69
44
Alk/lomvie
4.584
9
0
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5.4 Konklusioner
Danske farvande huser året igennem en lang række vandfuglearter i forekomster af international betydning. EF-fuglebeskyttelsesdirektivet har sikret udpegning af betydningsfulde områder for disse bestande.
Nordsøen
Datadækningen i Nordsøen/Skagerrak er ringere end i de indre danske farvande. Der er betydelige forekomster af lommer, primært rødstrubet lom, i
den sydøstlige og østlige del af den danske Nordsø. De højeste koncentrationer formodes at forekomme i april-maj, under artens forårstræk. Der er betydelige forekomster af sortand i den sydlige del af den kystnære danske Nordsø. Det største antal forekommer om vinteren, men også i fældningsperioden
(sommeren) er observeret en del sortænder, og da specielt i farvandet umiddelbart ud for Vadehavet.
Kattegat/nordlige Øresund
I Kattegat er der i farvandet imellem Læsø og Anholt meget betydelige forekomster af særligt sortand, både som overvintrende fugle og som fælde-fugle
om sommeren. Det er formodentlig det vigtigste fældningsområde for sortand
i Danmark. I den dybere del af området er der en meget stor vinter-forekomst
af alkefugle (alk/lomvie). Det er sandsynligt, at det overvejende drejer sig om
alk.
Der er meget sparsomme oplysninger om forekomster af vandfugle i den
nordlige del af Øresund. Området er ikke klassificeret som særligt vigtigt for
vandfugle.
Bælthavet/Østersøen
I bælterne og Østersøen forekommer meget betydelige mængder af specielt
overvintrende og gennemtrækkende vandfugle. I de helt kystnære områder
drejer det sig specielt om knopsvaner, gæs og svømmeænder, og i det lidt mere marine miljø dykænder som troldand, taffeland, hvinand, ederfugl, havlit,
toppet skallesluger, stor skallesluger og andre dykandearter. Desuden forekomster af lappedykkere (specielt toppet og gråstrubet lappedykker) samt
rødstrubet lom i den vestlige del og noget færre sortstrubede lommer i den
østlige del.
I Østersøen forekommer store antal ederfugle i den vestlige del, men de aftager betydeligt i antal øst for det centrale Lolland. Tilsvarende er der relativt få
havlitter i den vestlige del af Østersøen, mens disse forekommer mere talrigt i
den østlige del af området og helt specielt på Rønne Banke. Fordelingsmønsteret formodes at skyldes salinitetsgradienten i Østersøen, der igen påvirker
blåmuslingernes størrelse. Ederfugle kan håndtere store blåmuslinger, der
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specielt trives i det mere saline område i den vestlige del, mens havlitterne selekterer på meget mindre muslinger, der specielt findes i den mere ferske, østlige del af området.
Østersøbestanden af ederfugl er i tilbagegang, specielt i fuglenes yngleområder i Sverige og Finland (Ekroos et al. accepted). Hvis den tendens vedvarer,
må der forventes tilbagegange i antallet af overvintrende ederfugle i Danmark. Den danske bestand af ederfugle er klassificeret som værende i ”ugunstig bevaringsstatus”.
Optællinger i Østersøen indikerer en reduktion i antallet af havlitter, der
overvintrer dér. Den danske bestand af havlitter er imidlertid kun en meget
lille del af den samlede bestand i Østersøen. Danske farvande, som fx Rønne
Banke, kan være et refugie-område for overvintrende havlitter i situationer
med massiv isdannelse i den østligere del af Østersøen.
De tilgængelige data for antallet af overvintrende lommer, sortænder eller
toppede skalleslugere i danske farvande giver ikke mulighed for en kvalificeret vurdering af ændringer i bestandsstørrelserne.

6. Marine pattedyr
6.1 Definitioner og koncepter
I de danske farvande findes faste bestande eller jævnlige observationer af to
sælarter (spættet sæl og gråsæl) og tre hvalarter (marsvin, hvidnæset delfin og
vågehval). I Kattegat, Bælthavene, Øresund og den vestlige Østersø findes de
to sælarter og marsvin. I Limfjorden findes kun spættet sæl og i Østersøen
omkring Bornholm kun gråsæl og marsvin. I Nordsøen findes alle arterne.
6.2 Datagrundlag
Spættet sæl
Spættet sæl er vidt udbredt i Danmark og inddeles på baggrund af genetiske
forskelle og satellitmærkede dyrs brug af farvandene i fire populationer (Olsen et al. 2010). De fire populationer findes i den vestlige Østersø, Kattegat,
Limfjorden og Vadehavet.
I den vestlige Østersø forekommer mange mindre kolonier spredt over et stort
område. Det betyder, at de enkelte kolonier kan være sårbare over for forandringer såsom forstyrrelser og epidemier, specielt når udvekslingen af sæler
mellem kolonierne er lille (Dietz et al. 2003).
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Antallet af spættede sæler i Limfjorden har svinget meget og er i de seneste 10
år ikke steget. Det tyder på et ustabilt økosystem, hvor sælerne øjensynligt
forlader Limfjorden i visse perioder, hvor fødemængden er knap (Olsen et al.
2010). I de andre områder er bestandene stadig i vækst.
I 1988, 2002 og 2007 blev de forskellige populationer af spættet sæl ramt af
epidemier, der slog op til 50 % af sælerne ihjel. I 1988 og 2002 skyldtes det en
virus (PDV), mens årsagen i 2007 er ukendt (Härkönen m.fl. 2006 og 2008).
Specielt i yngleperioden (maj-juli) og under pelsskiftet (august) er spættet sæl
afhængig af uforstyrrede liggepladser på strande, sandbanker og stenrev (Andersen et al. in review). Mange unger dør hvert år, fordi de bliver væk fra moderen i den tre uger lange dieperiode. Risikoen for dette stiger, hvis de forstyrres. Derudover kan forstyrrelser forårsage en dårligere fitness og dermed
potentielt dårligere overlevelse, hvis sælerne ikke får fred til hvile, sårpleje og
pelsskifte. Unge spættede sæler bifanges ind imellem i ruser og garn.
Gråsælen
Indtil for hundrede år siden var gråsælen vidt udbredt i danske farvande. Intensiv jagt udryddede arten i Danmark i starten af 1900-tallet. I de seneste 10
år er der observeret gråsæler i stigende antal i grupper på op til 70 individer
på Rødsand, Anholt, Hesselø, Læsø, Saltholm, Christiansø og i Vadehavet
(Hansen & Petersen 2011). På den baggrund anslås det, at der findes omkring
100 gråsæler i gennemsnit hen over året i danske farvande (Härkönen m.fl.
2007). Satellitmærkede gråsæler fra Rødsand ved Gedser har vist, at gråsæler,
der observeres i det østlige Danmark, tilhører den samme population som de
langt større kolonier, der findes i den svenske og estiske del af Østersøen,
mens forekomsten i Vadehavet er del af de større bestande i Tyskland, Holland og Skotland (Dietz et al. 2003, Härkönen et al. 2007). Siden 2003 er gråsælen igen begyndt at yngle i Danmark med 1-3 nyfødte unger pr. år på
Rødsand. Siden 2007 er nyfødte unger observeret på Læsø og i 2011 på Christiansø.
Unge gråsæler fanges ofte i ruser og garn. Gråsæler er afhængige af uforstyrrede liggepladser på strande, sandbanker og stenrev. Specielt i yngletiden i
februar-marts (Østersø-bestanden) og i december-januar (Vadehavsbestanden) kræves ro, idet ungens pels i de første tre uger ikke er vandskyende, og forstyrrelser, der skræmmer ungen i vandet, derfor kan være fatale.
Marsvin
Der er mindst tre genetisk forskellige populationer af marsvin i de danske farvande: Nordsøen (deles med de andre Nordsølande og indeholder måske flere
populationer), indre danske farvande (deles med Sverige og Tyskland) og østlige Østersø (deles med de andre Østersølande). Mellem 5.000 og 10.000
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marsvin fanges hvert år af danske fiskere i nedgarn i Nordsøen (Vinther &
Larsen 2004), mens et ukendt, men betydeligt antal, bifanges i de indre farvande. Desuden er marsvin sårbare over for forstyrrelser og støj fra den stigende menneskelige aktivitet på havet, såsom konstruktion af nye havmølleparker og broer.
Der er gennemført to store nationale optællinger i de danske farvande i 1994
og 2005 (EU LIFE-projekterne SCANS I+II).
Hvidnæset delfin
I juli 1994 og 2005 blev alle hvaler i Nordsøen og tilstødende farvande optalt.
Den samlede bestand af hvidnæser blev estimeret til ca. 10.000 individer i
begge år. En mindre, men ukendt del af bestanden lever i de danske farvande
(Hammond et al. in prep.).
Hvidnæset delfin lever i det åbne vand i Nordsøen og Skagerrak og ses sjældent nær kysten. Hvidnæsen er efter marsvinet den mest almindelige hvalart i
Danmark. Den forekommer sjældnere i de indre danske farvande, men også
her observeres hvert år en-flere levende eller strandede hvidnæser (Kinze et
al. 2003). På baggrund af de jævnlige observationer og talrige strandinger i
Nordsøen og Skagerrak må hvidnæsen betragtes som en dansk art.
Menneskeskabt støj kan påvirke delfiners adfærd. Det vides ikke, om det er et
problem i de danske farvande for hvaler som hvidnæse. Nogle af de strandede
hvidnæser er fundet med mærker fra nedgarn, men omfanget af denne bifangst er ukendt (Kinze et al. 2003).
Vågehvalen
Vågehvalen lever i det åbne vand i Nordsøen og Skagerrak og ses sjældent nær
kysten. I de indre danske farvande observeres eller strander der næsten årligt
en eller flere vågehvaler (Kinze et al. 2003). Genetiske forskelle mellem vågehvaler fra Nordsøen og tilstødende områder gør, at Nordsøen forvaltes særskilt i den Internationale Hvalfangstkommission. Undersøgelser har vist, at
bestanden af vågehval i Nordsøen udgør sin egen population. På baggrund af
de jævnlige observationer af vågehval i Nordsøen og Skagerrak må den betragtes som en dansk art. Vågehvaler er optalt i juli 1994 og 2005, og her blev
den samlede bestand af vågehvaler i Nordsøen estimeret til ca. 10.000 individer i begge år. En mindre, men ukendt, del af bestanden lever i de danske farvande (Hammond et al. in prep.). De vågehvaler der observeres i de danske
farvande, tilhører den samme bestand, som lever i den norske del af Nordsøen. Nordmændene driver fangst på vågehval.
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6.3 Metodebeskrivelse
Spættet sæl findes på 16 faste landlokaliteter, som er blevet talt fra fly hvert
eller hvert andet år i august måned siden 1979 i Vadehavet og Kattegat og fra
1988 også i Limfjorden og Østersøen. Grundet sælernes pelsskifte ligger ca.
57% af sælerne på land i august (Olsen et al. 2010). Der korrigeres for de 47%,
der er i vandet på tælletidspunktet. Der foretages tre tællinger hvert år for at
kunne øge sikkerheden på estimatet. Siden 1979 i Vadehavet og 2009 i Kattegat er antallet af unger også blevet optalt fra fly på udvalgte lokaliteter.
Gråsælen findes på ni landlokaliteter, som hidtil er optalt i forbindelse med
tællinger af spættet sæl (se ovenfor), hvilket ikke er særlig hensigtsmæssigt,
da spættet sæl og gråsæl ikke yngler og skifter pels på samme tidspunktet. Siden 2009 er tællingerne af gråsælunger og fældende gråsæler derfor foretaget
i henholdsvis februar og maj/juni på udvalgte lokaliteter i Kattegat og den
vestlige Østersø. Ydermere er der på Christiansø opstillet overvågningskameraer.
Marsvin. Fra 2011 foretages årlig overvågning af marsvin i hovedparten af de
16 nye Natura2000-områder. I Nordsøen tælles marsvin hvert år fra fly. I de
indre danske farvande overvåges hvert område i to perioder hvert 6. år ved
hjælp af akustiske dataloggere, og desuden laves 1-2 skibstællinger af populationens tætheder og antal. Siden 1997 er der sat næsten 100 satellitsendere på
marsvin i danske farvande, som viser marsvins sæsonvandringer og tidsmæssige udvikling i habitatvalg.
6.4 Resultater
Spættet sæl
I den vestlige Østersø forekommer mange mindre kolonier spredt over et stort
område. Det betyder, at de enkelte kolonier kan være sårbare over for forandringer såsom forstyrrelser og epidemier, specielt hvis der ikke er nogen fast
udveksling af sæler mellem kolonierne.
I Limfjorden har der været store udsving i populationen, og der er ikke sket
en vækst i bestanden over de seneste 10 år. Det tyder på et ustabilt økosystem,
hvor sælerne forlader Limfjorden i visse perioder, hvor fødemængden er
knap.
I de andre områder er bestandene stadig i vækst.
I 1988, 2002 og 2007 blev spættet sæl ramt af epidemier, der slog op til 50%
af sælerne ihjel. Årsagen i 1988 og 2002 skyldtes en distemper virus (PDV),
mens årsagen i 2007 er ukendt (Härkönen et al. 2006, 2008). Den samlede

udvikling i spættet sæl i danske farvande er vist i Fig. 6.1, og optællinger af
spættet sæl på landgangspladser i 2010 er illustreret i Fig. 6.2.
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År

Figur 6.1 Totale antal spættede sæler i de danske farvande. Optællinger fra
fly i august incl. 43 % sæler i vandet. I 1976-1978 er tallene estimeret ud fra
ikke standardiserede tællinger. Optællinger fra fly blev ikke foretaget på alle
lokaliteter i 1993, 1995, 1997 og 1999. Antallet i disse år er derfor fremkommet ved en interpolation mellem foregående og efterfølgende år.

Gråsæl
Der er observeret grupper på op til 20-70 gråsæler både på Rødsand, ved
Læsø, på Anholt, ved Christiansø og i Vadehavet. På den baggrund anslås det,
at der findes omkring 100 gråsæler i gennemsnit hen over året i danske farvande (Härkönen et al. 2007). Satellitmærkninger af gråsæler fra Rødsand
ved Gedser har vist, at gråsæler, der observeres i det østlige Danmark, tilhører
den samme population som de langt større kolonier, der findes i den svenske
og estiske del af Østersøen, mens forekomsten i Vadehavet er del af de større
bestande i Tyskland, Holland og Skotland (Dietz et al. 2003, Härkönen et al.
2007). Siden 2003 er gråsælen igen begyndt at yngle i Danmark med 1-3 nyfødte unger pr. år på Rødsand og formentlig også på Christiansø og ved Læsø.
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Figur 6.2 Landgangspladser for spættet sæl samt Natura2000-områder. Størrelsen af cirklerne svarer til antallet af spættede sæler på de enkelte lokaliteter under optællingen i august 2010 (tallene er
ganget med 1,75 for at korrigere for sæler i vandet, som ikke er observeret). Romerske bogstaver refererer til forvaltningsområder. De blå områder viser de 22 danske Natura2000-områder med spættet
sæl på udpegningsgrundlaget.

Marsvin
Fordelingen af marsvin i de danske farvande baseret på satellitmærkede dyr i
perioden 1997-2007 er vist i Figur 6.3. Mellem 5000 og 10000 marsvin fanges hvert år af danske fiskere i nedgarn i Nordsøen (Vinther & Larsen 2004).
Desuden er marsvinet sårbar overfor den stigende forstyrrelse fra stigende
menneskelige aktivitet på havet.
Hvidnæset delfin
Den samlede bestand af hvidnæser blev estimeret til ca. 10.000 individer i
både 1994 og 2005. En mindre, men ukendt, del af bestanden lever i de danske farvande (Hammond et al. in prep.). Hvidnæset delfin lever i det åbne
vand i Nordsøen og Skagerrak og ses sjældent nær kysten. Hvidnæse er efter
marsvinet den mest almindelige hvalart i Danmark. I de indre danske farvande observeres eller strander der årligt en eller flere hvidnæser (Kinze et al.
2003). Menneskeskabt støj kan påvirke delfiners adfærd. Det vides ikke, om
det er et problem i de danske farvande for hvaler som hvidnæse. Nogle af de
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strandede hvidnæser er fundet med mærker fra nedgarn, men omfanget af
denne bifangst er ukendt (Kinze et al. 2003).

Figur 6.3 Fordeling af satellitmærkede marsvin i perioden 1997-2007, vist
som positionstætheder baseret på en lokalisering af hvert dyr hver fjerde dag.
Grøn indikerer dyr fra bestanden i de indre danske farvande (38 individer,
950 positioner) og blå indikerer dyr fra Nordsøbestanden (26 individer 665
positioner). De områder, der er indrammet med en sort konturlinje, indikerer
de områder, hvor tætheden af marsvin er størst. Der er ikke mærket marsvin i
den sydlige del af Nordsøen (Svegaard et al. 2011).

Vågehval
Vågehvalen lever i den åbne del af Nordsøen og Skagerrak og ses sjældent nær
kysten. I de indre danske farvande observeres eller strander der næsten årligt
en eller flere vågehvaler (Kinze et al. 2003). Genetiske undersøgelser har vist,
at bestanden af vågehval i Nordsøen udgør sin egen population. På baggrund
af de jævnlige observationer af vågehval i Nordsøen og Skagerrak må den betragtes som en dansk art. Vågehvaler er optalt i juli 1994 og 2005, og den
samlede bestand af vågehvaler i Nordsøen blev estimeret til ca. 10.000 individer i begge år. En mindre men ukendt del af bestanden lever i de danske far-
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vande (Hammond et al. in prep.). De vågehvaler, der observeres i de danske
farvande, tilhører den samme bestand, som lever i den norske del af Nordsøen. Nordmændene driver fangst på vågehval.
Nordsøen/Skagerrak
Spættet sæl: Bestandene af spættet sæl i Danmark voksede med omkring 12 %
efter fredningen i 1977 og frem til 1988, hvor ca. 50 % af sælerne døde under
den første PDV-epidemi. Fra 1988 og indtil den næste PDV-epidemi i 2002
steg bestanden i gennemsnit med 11 %. Fra 2002-2007 har den samlede stigning været 2 % (Olsen m.fl. 2010).
Gråsæl: Der er observeret stigende antal i Vadehavet under tællinger af spættede sæler i yngle- og fældeperioderne i henholdsvis juni og august. Der er set
op til 57 gråsæler i 2011.
Marsvin: Antallet i de danske farvande blev optalt i juli 1994 og juli 2005
(Hammond et al. 2002 og in prep.). Da marsvin svømmer på tværs af nationale grænser, findes ikke noget præcist antal for de danske farvande alene.
Forudsat en jævn udbredelse var der i 1994 ca. 57.000 og i 2005 ca. 41.000
marsvin i den danske del af Nordsøen (baseret på Hammond et al. in prep.).
Det tyder på en nedgang i bestanden i de danske farvande. Om det skyldes en
omfordeling af marsvin i hele Nordsøen, eller om nogle delbestande er gået
tilbage og andre frem, er uvist. Det samlede antal marsvin i hele Nordsøen er
uændret fra 1994 til 2005.
Kattegat/nordlige Øresund
Gråsæl: Både på Læsø, Anholt og Hesselø ses gråsæler. I fældetiden i maj/juni
er der set op til 67 gråsæler på Anholt. Enkelte unger er observeret ved Læsø.
Marsvin: I de indre danske farvande (Kattegat syd for Læsø, Bælthavet, Øresund og vestlige Østersø) findes estimater, der inkluderer hele populationen
inklusiv de svenske og tyske dele af området. I juli 1994 estimeredes antallet
til 22.127 og i juli 2005 til 13.600 marsvin. Marsvin i de indre danske farvande menes at udgøre en selvstændig bestand (Andersen et al. 2001, Teilmann
et al. 2004). De to estimater fra de indre danske farvande er på trods af den
store forskel ikke statistisk forskellige på grund af en generel stor usikkerhed
på estimater af hvalbestande.
Bælthavet/Østersøen
Gråsæl: Rødsand har gennem mange år været den vigtigste gråsællokalitet i
Danmark. Her er set op til 70 gråsæler og tre unger. Ved Christiansø er antallet af gråsæler set i forsommeren eksploderet i de seneste fem år, og i foråret
2011 blev der set ca. 250 gråsæler på en gang, heraf fire unger (Teilmann
upubl. data).
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Marsvin: Den lille marsvinepopulation i den centrale Østersø er næsten forsvundet over de seneste 50-100 år. Et meget usikkert gæt er, at der er mindre
end 1.000 marsvin tilbage. I perioden 2010-14 gennemføres den første reelle
tælling af marsvin i Østersøen ved hjælp af akustiske dataloggere, der optager
marsvins lyde (EU LIFE+ projektet SAMBAH).
6.5 Konklusioner
Nordsøen/Skagerrak
Spættet sæl trives godt i Vadehavet, og bestanden har været voksende siden
2002.
Gråsælen er i vækst, men findes stadig kun i meget lille antal.
Marsvin: Der blev i den danske del af Nordsøen set færre marsvin i 2005 i
forhold til 1994. Om det skyldes en omfordeling af marsvin i hele Nordsøen,
eller om nogle delbestande er gået tilbage og andre frem, er uvist. Det samlede antal marsvin i Nordsøen er uændret fra 1994 til 2005.
Kattegat/nordlige Øresund
Spættet sæl yngler omkring Læsø, Anholt, Samsø og Hesselø, som udgør en
population sammen med sæler fra den svenske Kattegatkyst. Denne population er den største i de danske farvande. Bestanden svinger noget, men har været voksende siden 2002. Den lille isolerede population af spættet sæl i Limfjorden består af mange mindre lokaliteter, og der har været store udsving i
populationen, samtidig med at der ikke sket en vækst i bestanden over de seneste 10 år. Det tyder på et ustabilt økosystem, hvor sælerne forlader Limfjorden i visse perioder, hvor fødemængden er knap.
Gråsælen er i vækst, men findes stadig kun i lille antal.
Marsvin: Der er observeret en alarmerende tilbagegang fra 1994 til 2005. Det
giver ikke mening at opdele den genetiske population i Kattegat og Bælthavet.
Bælthavet/Østersøen
Spættet sæl: I den vestlige Østersø forekommer mange mindre kolonier
spredt over et stort område. Det betyder, at de enkelte kolonier kan være sårbare over for forandringer såsom forstyrrelser og epidemier, specielt hvis der
ikke er nogen fast udveksling af sæler mellem kolonierne. Spættet sæl yngler
ved Saltholm, Aunø Fjord, Rødsand, Vitten og Bøgestrømmen. Disse lokaliteter udgør en isoleret population sammen med den svenske lokalitet ved Falsterbo. Populationen har været voksende siden 2002.
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Gråsælen er i vækst, men findes stadig kun i lille antal.
Marsvin: Populationen af marsvin i Østersøen omkring Bornholm er næsten
forsvundet og vurderes af IUCN som kritisk truet.

7. Hummere og jomfruhummere
7.1 Definitioner og koncepter
Hummer (Homarus gammarus) er en kommerciel art, som har en maksimal
størrelse på 75 cm (målt fra pandetorn til halespids) og 4 kg, men som normalt ikke bliver over 30 cm og 1 kg. Den er hovedsagelig udbredt i Nordsøen,
Skagerrak samt det sydlige Kattegat (den findes ikke i Østersøen) på 2-40 m
dybde ved algebevoksede stenrev eller klippegrund. Om vinteren trækker den
ud på dybere vand, hvor parringen også finder sted om efteråret, så snart
hunnen har haft skalskifte. Hunnen bærer rundt på dens æg, indtil de klækkes. De nyudklækkede larver har et pelagisk stadie på ca. 14 dage, inden de
søger ned mod havbunden. Hummerens vækst og reproduktion er meget
temperaturafhængig. Hummeren er den natteaktiv og lever meget stationært.
Jomfruhummer (Nephrops norvegicus) er også en kommerciel art. Den maksimale længde er 24 cm for hannen og 20 cm for hunnen (målt fra pandetorn
til halespids). Den lever på blød (mudder) bund i Nordsøen, Skagerrak samt
det sydlige Kattegat (den findes ikke i Østersøen) og findes på dybder fra 2030 m ned til 400-500 m. De voksne individer er meget stationære og opholder sig ofte i gravede huler i havbunden. Den forlader hulen, når den søger
føde eller, hvis iltindholdet i vandet bliver kritisk lav.
Dansk fiskeri efter jomfruhummer finder sted i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat. Fiskeriet efter jomfruhummer i Skagerrak og Kattegat har været af betydning siden 1940’erne. Det er dog først inden for de sidste 15 år, at det i
Nordsøen har fået større betydning. I Nordsøen er det særlig i Norske Rende,
at det danske hummerfiskeri har ekspanderet (Fig. 7.4). Andre vigtige områder for jomfruhummerfiskeriet i Nordsøen er Fladen Grund og Horns Rev. I
Kattegat foregår fiskeriet i hele den østlige del inden for dansk søterritorium.
I den biologiske rådgivning for jomfruhummerfiskeriet opereres der med et
fælles forvaltningsområde, der omfatter Kattegat og Skagerrak samt et for alle
Nordsøbestandene.
7.2 Datagrundlag og metode
Der laves ingen bestandsvurdering af hummer i dansk farvand.
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DTU Aqua gennemfører årlige video-surveys med en specialkonstrueret undervandsslæde til monitering af jomfruhummerbestanden i Kattegat og Skagerrak. Tætheden af jomfruhummere i de to farvandsområder estimeres vha.
billedbehandling. Herefter kombineres survey-data med længdefordelinger
fra det kommercielle fiskeri til en beregning af den totale fangbare biomasse
af jomfruhummere, som bl.a. anvendes i ICES bestandsvurdering. Der er p.t.
ikke sat forvaltningsmål for jomfruhummerbestandene i Skagerrak og Kattegat, Norske Rende og Horns Rev.
Trawlfiskeri efter jomfruhummer resulterer i bifangster og udsmid af fiskearter som torsk, kuller og hvilling.
7.3 Resultater
Hummerens udbredelse og tæthed er baseret på logbøger og ses i Fig. 7.1. Her
bemærkes, at koncentrationen af hummerne er størst langs Den Jyske Vestkyst fra Ringkøbing Fjord og op til Hirtshals-området inklusiv Nissum Bred

Figur 7.1 Udbredelse af hummer i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat baseret
på landinger pr. ICES-square fra logbøger i år 2009.
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ning. I Kattegat er der observeret forekomster ved Juelsminde og Sjællands
Odde, og endvidere er der etableret en bestand i Limfjorden.
Hummerens længdefordeling baseret på fangster fra IBTS i 2009 er vist i figur 7.2. Længderne af hummerne er målt ud fra rygskjoldslængden. Der blev
fanget hummer i længdeintervallet 3 til 17 cm med en gennemsnitlig størst
repræsentation af individer i længden 8-9 cm.

Figur 7.2 Længdefordeling af hummer baseret på observationer fra IBTS i
Nordsøen i 2009.

Udbredelsen af jomfruhummer i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat er illustreret i figur 7.3. Den samlede danske konsumlanding af jomfruhummer i perioden 2001 til 2010 ses i figur 7.4. Fra 2006 til 2010 ses en meget stabil landingsstørrelse med et samlet årligt gennemsnit på 4.220 t i modsætning til
perioden 2001 til 2005, hvor det samlede årlige gennemsnit lå 600 t højere.
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Figur 7.3 Udbredelse af jomfruhummer i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat
baseret på landinger fra VMS-data i år 2009.

Figur 7.4 Samlede danske konsumlandinger af jomfruhummer i tons for
2001-2010.
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Længdefordelingen af jomfruhummerne er baseret på rygskjoldslængder og
ses for observatørture i 2009 i figur 7.5. Figuren viser en længdefordeling fra
18 til 70 mm omfattende både discard/udsmid og konsum. Andelen af udsmid går fra 18 til 50 mm og topper ved 36 mm på lige knap 70.000 individer,
mens konsum går fra 35 til 70 mm og topper ved 32-33 mm på over 25.000
individer. I alt blev der i 2009 fanget 4.336 tons jomfruhummer.

Figur 7.5 Længdefordeling af jomfruhummer baseret på observationer fra
observatørture (DIS – discard og KON – konsum). Som mål for længden af
jomfruhummer anvendes rygskjoldslængden i mm.

Baseret på VMS-data fra det danske jomfruhummerfiskeri i Kattegat ses, at
jomfruhummer hovedsageligt fanges på mudder/blød bund på dybder over 25
m (Fig. 7.6).
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Figur 7.6 Fordelingen af det danske jomfruhummerfiskeri i 2009-2010 i
Kattegat i forhold til sediment type.
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Bilag 1 Dataanalyser – bundvegetation. Fra NOVANArapporteringen 2011.
Beregning af dybdegrænsen for ålegræssets hovedudbredelse
Ålegræssets hovedudbredelse – defineret som den største dybde med 10 %
dækning – er beregnet ved lineær interpolation af punktobservationer af ålegræssets dækningsgrad.
Frem til 2001 opgjorde dykkere én samlet dækning (skala fra 1-5) pr. dybdeinterval, men efter 2001 er dækningen (i procent) opgjort i punkter langs
dybdegradienter, hvilket gør det muligt at fastlægge hovedudbredelsen mere
præcist. For data frem til 2001 har vi omsat dækningen i intervaller til punktobservationer ved følgende regler:
 Den gennemsnitlige dækning i et interval repræsenterer intervallets middeldybde. Eksempel: Hvis intervallet 4-6 m har en dækning på 15 %, har
intervallets midtpunkt, dvs. dybden 5 m, præcis 15 % dækning.
 Hvis det dybeste interval har en dækning over 10 %, har vi antaget, at den
største dybde i intervallet har dækningen 0,1 %. Eksempel: Hvis intervallet 4-6 m er det dybeste og har en dækning på 15 %, dækker ålegræsset
0,1 % på 6 m’s dybde.
 I de sjældne tilfælde, hvor den dybeste punktobservation er større end 10
%, repræsenterer denne dybde hovedudbredelsesdybden (teoretisk set
burde man tilpasse punktobservationerne med en eksponentielt aftagende funktion, svarende til lysets svækkelse, men denne metode er for usikker for data før 2001, fordi vi er nødt til at fastsætte dækningen for det
yderste ålegræsstrå som en arbitrær lav værdi (fx 0,1 eller 0,01 %), og det
ville give en kæmpe forskel, om vi valgte det ene eller det andet).
Modellering
Samtlige data er analyseret områdevist, hvor alle stationer inden for et område indgår som tilfældige replikater (stokastisk effekt). Hvert område er kategoriseret som ’åben kyst’, ’yderfjord’ eller ’inderfjord’. Analyserne inkluderer
samtlige data om ålegræssets dybdegrænse og dækning i MADS-databasen,
eksklusiv dybdegrænser der falder sammen med transektets maksimale dybde
samt dybdegrænser lavere end 1,5 m, da vi går ud fra, at disse er bestemt af
fysiske forhold snarere end af lysbegrænsning. Analyserne omfatter også områder, der kun har været undersøgt et enkelt eller få år. Dette kan lade sig gøre uden at skævvride det samlede datasæt, fordi vi benytter en generaliseret
lineær model.
Modellen antager, at variationer i dybdegrænsen (X) afhænger af fjordområde og undersøgelsesår, som begge er deterministiske effekter:
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Xijk = områdei + årj + eijk
Modellen vægter de enkelte observationer i forhold til år og område, og udregner samlede årsmidler for alle områder for hvert år som marginale middelværdier i modellen.
Til sidst er den tidslige udvikling i middelværdierne for dybdegrænse og dækningsgrad analyseret vha. lineær regressionsanalyse.
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Bilag 2.
Observationer af Zostera marina og Zostera noltii i danske fjorde og kystområder. Fra Manscher & Krause-Jensen (2010).
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Bilag 3.
Observationer af slægten Ruppia registreret som Ruppia sp., R. cirrhosa og
R. maritima i danske fjorde og kystområder. Fra Manscher & Krause-Jensen
(2010).
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Bilag 4.
Observationer af slægten Zannichellia registreret som Zannichellia sp., Z. palustris og Z. major i danske fjorde og kystområder. De relativt få registreringer af Z. repens og Z. pedunculata er ikke vist på kort. Fra Manscher & Krause-Jensen (2010).

Side 93/97

Bilag 5.
Observationer af slægten Potamogeton registreret som Potamogeton sp. og P.
pectinatus i danske fjorde og kystområder. De relativt få registreringer af øvrige Potamogetonarter er ikke vist på kort. Fra Manscher & Krause-Jensen
(2010).
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Bilag 6.
Oversigtskort over de væsentligste forekomster af marine blomsterplanter ud
over Zostera-arter i danske fjorde og kystområder. NB: Der kan være røde og
blå symboler gemt under de sorte samt blå under de røde. Fra Manscher &
Krause-Jensen (2010).
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Bilag 7. Data-indsamling til opgørelser af havfugle
Data-indsamling
Optællingerne blev udført vha. metoder, der overordnet kan opdeles i tre:
 totaloptællinger fra fly
 linjetransekttællinger fra fly
 optællinger fra land
Fælles for optællingerne fra fly var, at alle observationer blev tilstræbt lokaliseret så nøjagtigt som mulig. Alle optællingsruter blev under flyvningerne lagret fra en GPS med ca. 5 sekunders intervaller med parametrene længdegrad,
breddegrad og tid. Observationer blev registreret på en diktafon med angivelse af tidspunkt, hvorved enhver observation efterfølgende kunne lokaliseres
med geografiske koordinater og etableres i DMU’s GIS-platform.
Ved totaltællinger blev fuglene inden for følgende vandfuglegrupper artsbestemt og optalt: lommer, lappedykkere, stormfugle, skarver, hejrer, svaner,
gæs, ænder, vandhøns, vadefugle og alkefugle. Ved transekttællinger blev alle
arter af vandfugle registreret. For begge metoder gælder, at nogle arter kun
blev bestemt til artsgruppe.
Totaltælling
Ved totaloptællinger blev der tilstræbt en fuldstændig dækning af områderne
og en registrering af alle fugle inden for disse. Det blev i praksis gjort ved at
overflyve alle kystlinjer, rev, grunde og lavvandede områder med vanddybder
ned til 10 m samt enkelte områder med større dybde. Nogle optællinger, der
udelukkende foregik kystnært, blev gennemført fra et én-motors Cessna-172
fly, mens andre optællinger, hvor dele af optællingen foregik fjernt fra land,
blev foretaget fra to-motorers fly af typen Partenavia P-68 Observer eller P-68
V. Lokalisering af observationer fra de fleste totaltællinger blev foretaget ved
hjælp af GPS. Observationer blev indtalt på diktafon med angivelse af art, antal og tidspunkt. Ved hjælp af disse oplysninger blev det muligt at lokalisere
observationer med nøjagtigheder på omkring 500 meter.
Transekttælling
Transekttællinger blev fortrinsvis anvendt ved optælling på det åbne hav, og
de blev foretaget efter på forhånd udlagte transektlinjer. Transektlinjerne udgør tilsammen en distance på godt 8.340 km fordelt på 240 transekter (Fig.
5.1)
Ved disse optællinger blev der altid anvendt GPS til lokalisering af observationer. Transektlinjernes endepunkter blev indlæst som waypoints i flyets GPS,
således at piloten kunne følge de foruddefinerede transektlinjer. Transekttæl-
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lingerne tager udgangspunkt i at dække optællingsområdet i prøveflader.
Transekterne var placeret med en indbyrdes afstand af fem km, undtagelsesvist to km, og to observatører optalte fugle i tre eller fire transektbånd (transektbåndene A, B, C og D) på begge flyets sider. Transektbånd A dækkede en
vinkelret afstand fra 44 til 163 meter fra flyets flyveretning, transektbånd B
fra 164 til 432 m, transektbånd C fra 432 til 1000 m og i områder med fem km
intervaller imellem transekterne desuden transektbånd D fra 1000 til 1500 m.
Området under flyet, ud til en afstand af 44 m fra flyveruten, var ikke synligt
for observatøren. Observatøren registrerede følgende informationer på diktafon: art, antal, adfærd, transektbånd og tidspunkt. Observationerne kunne i
den efterfølgende databehandling lokaliseres ved at kombinere informationer
fra GPS’en med informationer om observerede fugle, idet tiden blev anvendt
som bindeled. Observatøren registrerede ved starten på alle transekter informationer om ”seastate”, et mål for bølgehøjden, samt solintensitet. Hvis disse
forhold ændrede sig langs transektet blev tidspunktet for dette registreret.
Der blev fløjet med en fast optællingshøjde på 250 fod (76 m) og en fart på ca.
100 knob (ca. 180 km/t).
Transektoptællingerne adskiller sig fra totaltællingerne ved ikke at have til
formål at optælle alle tilstedeværende individer i et givent område, men i stedet optælle et udsnit efter en standardiseret metode, der giver mulighed for
efterfølgende at beregne det totale antal ved hjælp af ’Distance Sampling Metoden’. Metoden forudsætter, at man optæller alle individer, der befinder sig
helt tæt på den optællingsrute, som flyet følger. Ved at angive en afstandskategori til hver observation kan man derefter beskrive den aftagende sandsynlighed for at finde en given fugl med stigende afstand væk fra optællerens flyverute. Således er data fra totaltællinger og linjetransekttællinger ikke direkte
sammenlignelige.

Landbaseret optælling
En række lokaliteter var placeret langt fra ruter for optællinger fra fly, og nogle lokaliteter har erfaringsmæssigt både mange arter og mange individer,
hvilket gør optællinger fra fly uhensigtsmæssige. Derfor blev 565 lokaliteter i
perioden 10. til 25. januar 2004 dækket af optællere fra landjorden (Fig. 5.1).
Data fra disse optællinger tilgik DMU som områdetotaler for hver af de tilstedeværende arter. Disse data blev suppleret med oplysninger fra DOF-basen.
Fra en række lokaliteter kunne oplysninger fra denne database supplere
DMU’s optællinger. Data blev udvalgt på grundlag af en vurdering af optællingstidspunktet og den tidsmæssige og afstandsmæssige placering i forhold
til optællinger på nærliggende lokaliteter, for på den måde at undgå dobbeltregistreringer.
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