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Vurderingen af et havområdes miljømæssige status er baseret på en række
kriterier og tilknyttede indikatorer for hver af elleve deskriptorer. Deskriptorerne definerer en række fokusområder og angiver for hver en status, som
skal være opfyldt for at opnå en god miljøtilstand.
En af deskriptorerne (nr. 6) omhandler havbundens integritet, dvs. struktur
og funktion af økosystemet. Når integriteten er bevaret betyder det, at habitater er sammenhængende, dvs. ikke unaturligt fragmenterede, samt at biodiversiteten og økosystemfunktionerne svarer til, hvad der kan forventes af habitattypen (Rice et al. 2010). Integritet indbefatter således både noget rumligt
og noget procesmæssigt. Deskriptoren omhandlende integritet foreskriver
som forudsætning for en god miljøtilstand at ”Havbundens integritet er på et
niveau, der sikrer, at økosystemernes struktur og funktioner bevares, og at
især bentiske økosystemer ikke påvirkes negativt” (Anon. 2008, Anon.
2010).
Med henblik på en vurdering af miljøtilstanden er der angivet en række kriterier og tilknyttede indikatorer, som bør indgå i vurderingen af status for den
enkelte deskriptor. Beskrivelsen af kriterier og indikatorer vedrørende havbundens integritet fremgår af Anon. (2010), hvor det er fremhævet, at ’fysiske
skader og substrategenskaber’ er et væsentlig element i vurderingen af havbundens integritet og dermed miljøtilstanden. Menneskeskabt tildækning og
befæstning af havbunden påvirker havbundens integritet og dermed vurderingen af miljøtilstanden. Derfor er det vigtigt at kortlægge og beskrive omfanget af denne påvirkning.
Den menneskelige påvirkning, som omhandler indgreb i hydrologiske forhold, behandles særskilt for temperatur og salinitet i notat 2.5+2.6 og relaterer sig til deskriptor nr. 7 vedrørende ’permanente ændringer af hydrografiske egenskaber’.
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1. Definitioner og koncepter
Tildækning og befæstning af havbunden omhandler tilstande, hvor dele af
havbunden er tilført menneskabte strukturer, eller naturligt materiale er tilført ved menneskelig aktivitet såsom ved klapning af sediment. Betegnelsen
tildækning anvendes typisk, hvis der er tale om en midlertidig påvirkning,
mens befæstning betegner mere permanente ændringer af havbundens struktur. Både befæstning og tildækning er påvirkninger karakteriseret ved at være
af længerevarende karakter, end det som betegnes som fysisk skade og behandles særskilt i notat 2.2.
De tildækninger og befæstninger som omtales i dette notat er:

Klapning

Udledninger

Offshore platforme og havvindmøller

Broer/tunneler

Kabler/rørledninger

Havneanlæg

Landvindinger

Kystsikring

Vrag
2. Datagrundlag
Grundlaget for data, som beskriver tildækning og befæstning af havbunden i
de danske farvande, kommer fra række forskellige datakilder. Naturstyrelsen
(NST) er kilde til de fleste data, men f.eks. Energistyrelsen, Kulturarvsstyrelsen og det fælles offentlige Areal Informations Systems (AIS) data er også
blandt dataleverandørerne. Der er primært brugt eksisterende kortmateriale,
men enkelte manuelle digitaliseringer er også foretaget for opdatering af tema. For de fleste datatemaer er det ikke relevant at tale om at anvende et
’model-år’ (2009). Men datagrundlagene er naturligvis de mest opdaterede,
der har kunnet fremskaffes. Det skal også bemærkes, at en del af datagrundlagets temaer har infrastrukturlignende karakter og derfor er ændringshyppigheden relativ lav.
Datagrundlaget vurderes at give et godt grundlag for beskrivelse og karakteristikken af tildækning og befæstning af havbunden i de danske farvande.
Det specifikke datagrundlag fordelt på parametre:
 Klappladser og havne
Kilde: NST
(http://miljoegis.mim.dk/cbkort?profile=miljoegis_vandrammedirektiv_
hoering)
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År: aktuelle data
Udledninger
Det har ikke været muligt at fremskaffe data, hvilket bl.a. skyldes, at der
er få eksempler af udledning af større mængder fast materiale forårsaget
af menneskelig aktivitet, et eksempel kunne være sedimentaflejringer i
mundingen af Skjern Å i tilknytning til udretning og genslyngning
Kabler/rørledninger – datamaterialet er ikke fuldstændigt
Kilde: NST og data som delvist selv er digitaliseret
År: aktuelle data
Broer/tunneler
Kilde: digitaliseret fra kort
År: aktuelle data
Offshore olie/gas-platforme og havvindmøller
Kilde: NST (offshore platforme), HARMONY og Energistyrelsen (vindmøller)
År: offshore platforme (2003-2009), vindmøller (2009)
Havneanlæg
Kilde: HARMONY, Eurostat GISCO
År: 2003-2009
Landvindinger – datamaterialet er ikke fuldstændigt
Kilde: AIS (landvindinger), NST (inddæmninger/inddigninger)
År: 1989 (landvindinger, AIS jordarter kategori ’Fyld. Havne, dæmninger,
diger m.m.’), 2003-2009 (inddæmninger/inddigninger, NST og digitaliseret fra kort)
Kystsikring
Kilde: NST (sandfodring), digitaliseret fra KMS (høfder)
År: 2003-2009 (sandfodring), 2008 (høfder)
Vrag
Kilde: Kulturarvsstyrelsen
År: 2010

3. Metodebeskrivelse
Kortgrundlaget til beskrivelse af tildækning og befæstning af havbunden er
typisk baseret på registreringer, som knytter sig til infrastrukturelle elementer. Der er derfor en offentlig fælles vedligeholdelse og opdateringspligt i forhold til data. I en del tilfælde relaterer data sig også til forskellige typer af offentlig planlægning og er registreret derigennem (f.eks. klapning, vindmøller
og havneanlæg).
Data vises som linje- eller punktform, da det er mest relevant og retvisende,
men for datatemaet vrag er der valgt at vise en interpoleret datatæthed, da
koncentrationen af vrag i de danske farvande er meget høj.
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4. Resultater
Mange af de menneskelige aktiviteter såvel på land som til vands påvirker de
marine økosystemer. Vi belaster f.eks. farvandene med næringsstoffer, miljøfarlige stoffer, erhvervsfiskeri samt støj og andre typer af forstyrrelser. Emnet
for dette notat er dog den påvirkning, som sker gennem forskellige former for
tildækning og befæstning af havbunden.
Havbunden er en kompleks og vigtig del af det marine økosystem. Havbundens struktur og funktion forstyrres og ødelægges helt eller delvist lokalt, når
den dækkes længerevarende af faste strukturer eller mere løst liggende materiale. I nogle tilfælde udgør de faste strukturer kunstige habitater for planteog dyreliv. Derfor er det vigtigt at kende til placeringen, udstrækningen og effekterne af tildækning og befæstning af havbunden.
Havneanlæg og klapning
Der et meget stort antal havne langs de danske kyster (Kort 1). Tætheden af
havne er typisk størst langs de mest befolkede kyststrækninger. Ud over de
havne, som er angivet på kortet, eksisterer yderligere en lang række meget
små, lokale og uofficielle havne.
Havbundsmateriale fra vedligeholdelse af sejlrender og fra oprensninger i
havne placeres enten på klappladser i umiddelbar nærhed af oprindelseslokaliteten eller deponeres på land, hvis indholdet af miljøfarlige stoffer er for
højt. Klappladserne er forholdsvis jævnt fordelt i de kystnære farvande, dog
med en væsentlig lavere tæthed langs Den Jyske Vestkyst og omkring Bornholm (Kort 1).
Klapning kan både falde ind under betegnelsen ’tildækning’ og ’fysisk skade’
afhængig af, hvor lang tid det klappede materiale forbliver på lokaliteten. I
nogle områder vil størstedelen af klapmaterialet forholdsvis hurtigt fordeles
over et større område via den naturlige sedimentdynamik. I de tilfælde vil den
lokale effekt være mindre og høre ind under betegnelsen ’fysisk skade’, da den
er forårsaget af en forholdsvis kortvarig påvirkning. Hvis størstedelen af det
klappede materiale derimod bliver liggende på lokaliteten i en længere periode, vil der være tale om en ’tildækning’, som typisk vil have andre og potentielt mere alvorlige konsekvenser. Ved klapning af større mængde sediment vil
bundlevende dyr og planter på lokaliteten for en stor dels vedkommende blive
begravet og dø. Desuden er der i forbindelse med klapning et øget iltforbrug,
som kan føre til midlertidigt iltsvind i nærområdet.
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Kort 1
Danske havne og klappladser. Afgrænsningen af de danske farvande fremgår af den fuldt optrukne linje (Exclusive Economic Zone, EEZ), mens den
stiplede linje markerer afgrænsningen af de danske kystvande som defineret
i Vandrammedirektivet. Desuden er angivet grænserne mellem de tre farvandsområder Nordsøen/Skagerrak, Kattegat/nordlige Øresund og Bælthavet/ Østersøen.

Udledninger
Dette afsnit omhandler udledning af fast materiale som følge af menneskelig
aktivitet. Der eksisterer ikke nogen præcis definition af, hvad større udledninger af fast materiale omfatter, og der er heller ikke nogen samlede officielle
data vedrørende dette. Forskellige mulige datakilder i forhold til større udledninger af fast materiale til marine områder er afsøgt uden noget resultat.
Offshore platforme (inkl. havvindmøller), rørledninger og kabler samt broer
og tunneler
Offshore platforme i danske farvande omfatter olie- og gasproduktionsinstallationer samt havvindmøller. Der er ligger en række olie/gas-platforme i et
bælte godt 200 km vest for Den Jyske Vestkyst (Kort 2). Havvindmøllerparkerne er jævnt fordelt i landets kystnære farvande og udgøres af 12 anlæg.
Herudover er planlagt tre anlæg, som enten er under etablering eller tæt på at
være det samt yderligere en række anlæg, som ligger lidt længere ude i fremtiden (ikke angivet på kortet). Af andre offshore installationer skal fremhæves
en række mindre kystnære forsøgsanlæg til udnyttelses af energien fra bølger
og tidevand (ikke angivet på kortet).
Miljøbelastningen fra platformene er vurderet i VVM-redegørelser. Ved etableringen af platformene sker der en forstyrrelse af de biologiske og fysiske
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forhold i nærområdet. For olie/gas-platformene er der i forbindelse med produktionen et løbende tab af olie og gas og spild af andre miljøfarlige stoffer
samt en risiko for større spild og læk. Desuden sker der et vist tab af affald fra
platformene, som kan være medvirkende til, at der er registreret et akkumuleringsområde for affald på havbunden i dette område, men akkumuleringen
kan også helt eller delvist skyldes strømforholdene i området (se nærmere i
notat 2.4). Havvindmølleparkerne kan have en indflydelse på fuglelivet i området herunder især trækfugle. Fugletællinger før, under og efter etablering af
havvindmølleparker tyder dog ikke på, at der er nogen væsentlig negativ effekt på forekomst og adfærd af fugle i områderne. Støjen fra havvindmøller
kan forplante sig i vandet og forstyrre havpattedyr og fisk. Undersøgelser af
støjgener for havpattedyr omkring havvindmøller viser, at påvirkningen er
størst under konstruktion af anlæggene, mens forstyrrelsen fra anlæg i drift er
lille og meget lokal og derfor formodentlig ikke af større betydning (Madsen
et al. 2006, Tougaard et al. 2009). Desuden er der en reduktion i forstyrrelsen
fra erhvervsfiskeri i de områder, hvor der omkring platforme og rør/kabler er
udlagt forbudszoner mod fiskeri generelt eller bundtrawl specifikt. Disse beskyttelseszoner har en udstrækning på 200 m fra rørledninger/søkabler og
500 m fra platforme (Rapport om miljøpåvirkninger og fiskeriressourcer
2002).
Fundamenter etableret i tilknytning til platforme fører til tab af oprindelige
levesteder, men kan efterfølgende skabe en ’rev-effekt’ i form af nye biologiske biotoper. Udviklingen af dyre- og plantesamfundet på disse kunstige rev
tager normalt mange år, og effekten for havmiljøet er generelt ubetydelig,
men kan lokalt give grundlag for en øget biomasse og biodiversitet. Som naturgenopretningsprojekt etableres et næsten 7 hektar stort stenrev ved Læsø
Trindel, BlueReef, og 6 hektar af det eksisterende stenrev stabiliseres (ikke
angivet på kort). Etablering af stenrev og bygning af fundamenter i tilknytning til offshore industri kan kompensere lidt for tabet af hårdt substrat forårsaget af fjernelsen af enorme mængder sten ved erhvervsmæssigt stenfiskeri
og som bifangst ved trawlfiskeri. Dette har forringet naturkvaliteten, da sten
er et vigtigt element i biotopen for mange organismer heriblandt makroalger
og muslinger.
På kort 2 vises de større danske broer og tunneler. De fleste danske broer er
bygget uden væsentlige hensyn til miljøet. Men Storebæltsforbindelse og senest Øresundsforbindelsen er etableret efter princippet om en miljømæssig
såkaldt nulløsning. Nulløsning betyder helt overordnet, at de hydrologiske og
biologiske forhold er upåvirkede eller i hvert fald ikke påvirkes negativt. Desuden fremgår placeringen af kabler og rørledninger i og på havbunden. En
stor del af dem er knyttet til de danske offshore platforme, men der er også
vist installationer, som bruges til udveksling af energi mellem Danmark og
udlandet. Miljøpåvirkningen er her hovedsageligt knyttet til etableringsfasen
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af disse installationer, mens der efterfølgende kan være en ’rev-effekt’ knyttet
til fundamentet af konstruktionerne. Fra rørledningerne til olie- og gasforsyningerne er der en stadig risiko for læk af miljøfarlige stoffer.

Kort 2
Offshore platforme (inkl. havvindmøller), rørledninger og kabler samt broer
og tunneler. Afgrænsningen af de danske farvande fremgår af den fuldt optrukne linje (Exclusive Economic Zone, EEZ), mens den stiplede linje markerer afgrænsningen af de danske kystvande som defineret i Vandrammedirektivet. Desuden er angivet grænserne mellem de tre farvandsområder
Nordsøen/Skagerrak, Kattegat/nordlige Øresund og Bælthavet/Østersøen.

Kystsikring og tørlægning/landvinding
Der anvendes forskellige metoder til beskyttelse af de mest eksponerede kyster. Kystbeskyttelsen kan opdeles i erosionsbeskyttelse og højvandsbeskyttelse. Erosionsbeskyttelse udgøres af sandfodring (nær kyst eller på strand),
høfder samt klitter og skråningsbeskyttelse, mens højvandsbeskyttelse udgøres af diger, højvandsmure og klitter.
Af kort 3 fremgår det, at kystbeskyttelsen i form af sandfodring hovedsageligt
sker langs den centrale del af vestkysten, men at der også sker sandfodring på
en strækning af nordkysten af Fyn. Desuden fremgår det af kortet, at der også
er lavet kystsikring ved etablering af høfder langs store dele af de danske kyster.
Sandfodring fører til forstyrrelse af de biologiske biotoper. Forstyrrelsen er
dog oftest af midlertidig karakter, og der sker typisk en forholdsvis hurtig rekolonisering af biotopen. Det har ikke været muligt inden for rammerne af
dette notat at finde og omtale undersøgelser af miljøeffekter af sandfodring.
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Dog har nyere undersøgelse påpeget, at sandfodring ofte ændrer kornstørrelsesfordelingen i sedimentet og derved formodentlig har en negativ indflydelse
på antallet af børsteorm og dermed på bestanden af fugle og fisk (Knudsen
2010). Det er indtrykket, at der fra dansk side ikke er lavet ret mange undersøgelser vedrørende de biologiske effekter af sandfodring. Ved etablering af
høfder er forstyrrelsen af længerevarende karakter. Høfderne ændrer de naturlige strømnings- og erosionsforhold og dermed sedimentaflejringerne i
nærområdet og udgør en fysisk struktur, som giver grundlag for de såkaldte
’rev-effekter’ omtalt i afsnittet om offshore platforme og havvindmøller.

Kort 3
Kystsikring i form af høfder og sandfodring samt tørlægning/landvinding.
Landvindingen Amager Strandpark er særskilt markeret. Afgrænsningen af
de danske farvande fremgår af den fuldt optrukne linje (Exclusive Economic
Zone, EEZ), mens den stiplede linje markerer afgrænsningen af de danske
kystvande som defineret i Vandrammedirektivet. Desuden er angivet grænserne mellem de tre farvandsområder Nordsøen/Skagerrak, Kattegat/nordlige Øresund og Bælthavet/ Østersøen.

Langs de danske kyster er der en del lavvandede steder tørlagt havbund med
henblik på inddragelse til landbrugsjord (Kort 3). En stor del af disse landvindinger foregik i slutningen af 1800-tallet og starten af 1900-tallet. De informationer, det har været muligt at skaffe til dette notat om dette emne, viser, at landvindinger i stor udstrækning er foregået i Limfjorden, Vadehavet,
Lammefjord ved Isefjorden samt på Lolland og Falster. Et nyere eksempel på
landvinding langs kysten er etableringen af Amager Strandpark få kilometer
syd for Københavns centrum (markeret særskilt på Kort 3).
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Kort 4
Vrag i danske farvande. Afgrænsningen af de danske farvande fremgår af
den fuldt optrukne linje (Exclusive Economic Zone, EEZ), mens den stiplede
linje markerer afgrænsningen af de danske kystvande som defineret i Vandrammedirektivet. Desuden er angivet grænserne mellem de tre farvandsområder Nordsøen/Skagerrak, Kattegat/nordlige Øresund og Bælthavet/Østersøen.

Kort 5
Udsnit af kort over vrag i danske farvande. Afgrænsningen af de danske
farvande fremgår af den fuldt optrukne linje (Exclusive Economic Zone,
EEZ).
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Vrag
Der er registreret et meget stort antal vrag stammende fra efter 1850 (Kort 4).
Vrag ældre end 1850 forekommer i begrænset omfang, men vil for størstedelens vedkommende enten være nedbrudt eller begravet i sedimentet. Vragene
er koncentrerede langs de mest trafikerede sejlruter, hvorfor mængden er
størst i de indre danske farvande. Et forstørret kortudsnit af farvandene omkring Samsø og den nordlige del af Sjælland tydeliggør, at der er registreret
rigtig mange vrag i de danske farvande (Kort 5).
5. Konklusioner
Dette notat omhandler ’tildækning og befæstning af havbunden’. I notatet er
præsenteret kort med udbredelsen af en række forskellige typer af tildækning
og befæstning i de danske marine områder. Nedenfor gøres meget kortfattet
status for de tre hovedområder af de danske farvande.
Nordsøen/Skagerrak
Hvad angår tildækninger og befæstninger af havbunden er Nordsøen karakteriseret ved, at alle de danske olie/gas-platforme samt en fjerdedel af de danske havvindmølleparker omfattende knap halvdelen af havvindmøllerne er
placeret i dette område. Dette er også tilfældet for størstedelen af rørledningsnettet, som i stor udstrækning er knyttet til olie/gas-platformene. Desuden er der i Nordsøen og Skagerrak en række kabelforbindelser, som sikrer
informations- og energiudveksling mellem nabolandene og til/fra platformene (inkl. havvindmøller). Kystbeskyttelsen i form af sandfodring er også langt
mest udbredt i Nordsøområdet langs Den Jyske Vestkyst, hvilket også er tilfældet for råstofudvindingen af sand til fodring og andre formål. Desuden er
der en del høfder langs vestkysten. Tætheden af vrag i Nordsøen og Skagerrak
er mindre end i de andre mere trafikerede farvandsområder. Endelig er langs
vestkysten en række havne og klappladser, men igen med en mindre tæthed
end i de andre farvandsområder. Der er sket en vis landindvinding langs vestkysten især i vadehavsområdet.
Kattegat/nordlige Øresund
I Kattegat og det nordlige Øresund er der ingen olie/gas-platforme og kun to
havvindmølleparker. Det betyder også, at der ikke er rørledninger i området,
og kabelforbindelserne er fåtallige og udgøres hovedsageligt af forbindelser til
Sverige. Der foregår næsten ingen råstofudvinding i området, der er kun få
høfder bort set fra det nordlige og nordøstlige Sjælland, lige som landindvinding har været meget begrænset i farvandsområdet (hvis man ser bort fra
landindvindingen i Limfjorden, hvis tilknytning til farvandsområdet kan diskuteres). Der er en del havne og klappladser langs kysten i farvandsområdet,
lige som tætheden af vrag er høj i det tæt trafikerede farvand.
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Bælthavet/Østersøen
I Bælthavet og de danske områder af Østersøen er der ingen olie/gasplatforme, mens størstedelen af de danske havvindmølleparker er placeret i
dette område. Der er en enkelt rørledning (øst for Bornholm) i form af gasforsyningslinjen mellem Rusland og Tyskland. Lige som der er kabelforbindelser
mellem Bornholm og de omkringliggende landområder samt i de indre danske farvande mellem øerne og fastlandet. Der er en høj tæthed af klappladser
og mange områder med råstofindvinding i Bælthavet, mens der ifølge de tilrådeværende datakilder kun foregår sandfodring i et område langs den fynske
nordkyst. Kystsikring i form af høfder er meget spredt fordelt. Der er sket en
del landindvinding langs de nordlige kyster af Fyn og Sjælland samt på Langeland og Lolland-Falster. Tætheden af vrag er meget høj i det tæt trafikerede
Bælthav og vestlige del af Østersøen.

Tak til: Andy Stock, DHI, har venligst leveret data og referencer til data fra
HARMONY-projektet, lige som Jesper H. Andersen har været behjælpelig
med at fremskaffe forskelligt materiale. Desuden har NST og Eurostat bidraget med data til notatet.
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Kort 1: Danske havne og klappladser. Afgrænsningen af de danske farvande fremgår af den fuldt optrukne linje
(Exclusive Economic Zone, EEZ) ), mens den stiplede linje markerer afgrænsningen af de danske kystvande som defineret i Vandrammedirektivet. Desuden er angivet grænserne mellem de tre farvandsområder Nordsøen/Skagerrak, Kattegat/nordlige Øresund og Bælthavet/ Østersøen.
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Bilag 1: Kort i stor udgave

Kort 2: Offshore platforme (inkl. havvindmøller), rørledninger og kabler samt broer og tunneler. Afgrænsningen af de danske farvande fremgår af den fuldt optrukne linje (ExclusiveEconomic Zone, EEZ), mens den stiplede linje markerer afgrænsningen af de danske kystvande som defineret i Vandrammedirektivet. Desuden er angivet grænserne mellem de tre farvandsområder Nordsøen/Skagerrak, Kattegat/nordlige Øresund og Bælthavet/ Østersøen.
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Kort 3: Kystsikring, råstofindvinding og tørlægning/landvinding. . Landvindingen Amager Strandpark er særskilt markeret. Afgrænsningen af de danske farvande fremgår af den fuldt optrukne linje (ExclusiveEconomic Zone, EEZ), mens den
stiplede linje markerer afgrænsningen af de danske kystvande som defineret i Vandrammedirektivet. Desuden er angivet
grænserne mellem de tre farvandsområder Nordsøen/Skagerrak, Kattegat/nordlige Øresund og Bælthavet/ Østersøen.
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Kort 4: Vrag i danske farvande. Afgrænsningen af de danske farvande fremgår af den fuldt optrukne linje (ExclusiveEconomic Zone, EEZ), mens den stiplede linje markerer afgrænsningen af de danske kystvande som defineret i Vandrammedirektivet. Desuden er angivet grænserne mellem de tre farvandsområder Nordsøen/Skagerrak, Kattegat/nordlige Øresund
og Bælthavet/ Østersøen.
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Kort 5: Udsnit af kort over vrag i danske farvande. Afgrænsningen af de danske farvande er angivet ved den fuldt optrukne linje (ExclusiveEconomic Zone, EEZ).
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Sammenfatning:

Tildækning og befæstning af havbunden omhandler længerevarende påvirkning af havbunden ved strukturer foranlediget af menneskeskabt aktivitet..
Eksempler på dette er platforme og fundamenter (olie/gas, vindmøller, broer), kabler/rørledninger, vrag, landvinding, klapning, havneanlæg og kystsikring. Disse strukturer har en række negative effekter på det lokale havmiljø,
men en del af strukturerne er opført som såkaldt miljømæssige nulløsninger,
og flere strukturer giver også grundlag for nye biotoper og begrænser øvrige
forstyrrelser, såfremt de er omgivet af en beskyttelseszone.
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Dette faglige notat er ét af i alt 18 notater udarbejdet af DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi i forbindelsen med en faglig karakterisering af miljøtilstanden i de danske havområder, herunder også en vurdering af påvirkningsfaktorer.

