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1 Indledning 

Miljøstyrelsen (MST) bestilte den 10. september 2020 en vurdering af mulig-
hederne for sameksistens imellem forekomsten af overvintrende havlitter og 
råstofindvinding på Rønne Banke, sydvest for Bornholm. Bestillingen beder 
desuden om en vurdering af sameksistens imellem en eventuel fremtidig ud-
pegning af et Fuglebeskyttelsesdirektivområde med havlit på udpegnings-
grundlaget og råstofindvinding. 

MST’s bestilling fremsendes til DCE i forlængelse af at styrelsen i juli 2020 
skrev et internt notat om muligheder for sameksistens mellem råstofindvin-
ding og et fuglebeskyttelsesområde på Rønne Banke, hvor havlit vil figurere 
på udpegningsgrundlaget (Miljøstyrelsen 2020). MST noterer at en sådan 
sameksistens bør bygge på konkrete vurderinger af de enkelte indvindings-
tilladelser. Reduktion af negativ effekt fra råstofindvindingen på havlitfore-
komsterne foreslås sikret ved f.eks. tidsbegrænsning for råstofindvindingen, 
krav til indvindingsmetoder, reduktion af substrattypeændringer samt re-
duktion af sedimentspredning i forbindelse med indvindingen. DCE bliver i 
bestillingsskrivelsen bedt om at forholde sig til MST’s notat. 

Aarhus Universitet, DCE, gennemgår i nærværende notat aspekter af en så-
dan sameksistens. I gennemgangen beskrives havlitters antal og fordeling på 
Rønne Banke, deres følsomhed overfor menneskelige forstyrrelser og deres 
tidsmæssige forekomst i danske farvande. Desuden gennemgås artens føde-
præference. Der præsenteres en kort beskrivelse af råstofindvindingens ka-
rakter i tid og rum på Rønne Banke, foretaget på grundlag af data modtaget 
fra Miljøstyrelsen. Endelig beskrives de mulige konsekvenser af råstofindvin-
dingen for havlit-forekomster på Rønne Banke, herunder den potentielle på-
virkning af fødegrundlaget for havlitter. 
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2 Råstofindvinding på Rønne Banke fra 1997 
til 2020 

Der er registreret indvinding af råstoffer fra 19 indvindingsområder på Rønne 
Banke fra 1997 til 2020 (Figur 1). Områderne har et summeret areal på 176,6 
km2. En række af indvindingsområderne har et geografisk overlap.  

Den samlede indvinding over årene er mere end 8,1 million m3. Der blev ind-
vundet største mængder i 2018, med næsten 1,1 mio. m3. I 2019 og 1997 blev 
der også indvundet store mængder med næsten 800.000 m3 hvert af de to år. 
I de fleste øvrige år lå indvindingsmængderne på imellem 200.000 og 400.000 
m3 (Figur 2, Tabel 1). Indvindingsstatistikken for 2020 dækker udelukkende 
årets tre første kvartaler, og er derfor ikke fuldstændig. 

 

Figur 1. Fællesområder, Efter-

forskningsområder og potentielle 

fællesområder (Kombinerede ind-

vindingsområder) på Rønne 

Banke. Det udpegede IBA-om-

råde, grænsen for det danske 

EEZ-område og områdets ba-

thymetri (dybdeforhold) er vist. 
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De 19 indvindingsområder dækker et samlet areal på 252,5 km2, strækkende 
sig fra en størrelse fra 0,32 til 55,38 km2 (Tabel 1). Den største mængde er ind-
vundet i områderne 526-D og 526-DA. Det skal bemærkes at en række af de 
nævnte områder har geografiske overlap, og det samlede areal af indvin-
dingsområderne, uden medregning af overlap, dækker et areal på 176,6 km2. 

 
Med kendskab til områdernes størrelse og indvindingsmængderne i perioden 
fra 1997 til 2020 kan den gennemsnitlige dybdeændring af områderne bereg-
nes. Denne var højest en forøget dybde på 157 cm for område 526-CA, og var 
hhv. 71 cm for område 256-IA og 39 cm for område 526-DA som de maksimale 

Figur 2. Den samlede årlige ind-

vindingsmængde (m3) af råstoffer 

på Rønne Banke 1997 til 2020. 

Data er tilvejebragt af Miljøstyrel-

sen. 

Tabel 1. Indvindingsmængder (m3) på Rønne Banke pr. år imellem 1997 og 2020 for hvert 

af de 19 indvindingsområder. Data er summeret for alle indvindingstyper, og data er tilve-

jebragt af Miljøstyrelsen. 

Indvindingsområde Areal (km2) Indvindingsmængde (m3) Fordybelse (cm) 

526-C 6,19 8991 0,15 

526-CA 0,32 501500 156,95 

526-D 14,04 1700656 12,11 

526-DA 4,94 1930170 39,05 

526-E 3,37 3421 0,10 

526-EA 0,80 93699 11,73 

526-G 4,76 2932 0,06 

526-H 4,12 53605 1,30 

526-HA 3,07 14199 0,46 

526-I 21,81 372717 1,71 

526-IA 1,43 1017162 71,20 

526-J 7,16 4627 0,06 

526-JA 1,45 4620 0,32 

526-K 1,74 999 0,06 

564-A 36,10 201821 0,56 

564-B 55,38 722385 1,30 

564-BA 38,72 1010987 2,61 

564-C 21,97 269711 1,23 

564-AA 25,12 196810 0,78 
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forøgede dybder i øvrigt (Tabel 1). Den samlede gennemsnitlige uddybning 
af indvindingsområderne for perioden fra 1997 til 2020 var på 5 cm. Det skal 
bemærkes at de forøgede dybder i praksis ikke er jævnt fordelt over indvin-
dingsområderne. 

Antallet af togter (defineret som sejladsen i relation til én last) i og omkring 
indvindingsområderne kan klassificeres efter, hvilket af årets fire kvartaler de 
er gennemført i. Antallet af togter er opgjort pr. år, og desuden angives forde-
lingen af togter pr. kvartal for den samlede aktivitet fra 1997 til og med 2019. 
Data fra 2020 er udeladt fra denne opstilling, idet data fra fjerde kvartal 2020 
endnu ikke er tilgængelige. Der var flest togter i tredje kvartal (4.899) og fær-
rest i fjerde kvartal (3.599, Tabel 2). Det kvartalsmæssige antal togter pr. år 
varierede fra 87 togter i fjerde kvartal 2002 til 367 togter i tredje kvartal 2018. 
Laveste årlige antal togter var i 2010, hvor der blev gennemført 573 togter og 
højeste antal var 1009 togter i 2018 (Tabel 2). 

 
Den geografiske fordeling af råstofindvindingstogterne, set over årene 1997 
til 2019, var mest intensiv i den nordøstlige og nordlige del af det udpegede 
IBA-område, tæt på Rønne havn (Figur 3). Antallet af togter var færre i områ-
dets sydvestlige del.  

Antallet af togter var i nogle områder stigende over den beskrevne årrække, 
mens den i andre områder var faldende (Figur 3).  

Tabel 2. Antal af råstofindvindingstogter på Rønne Banke, fordelt på år og kvartaler i perioden fra 1997 til 2019. Data er tilveje-

bragt af Miljøstyrelsen. 

År kvartal kvartal kvartal kvartal Hele året 

1997 169 234 271 244 918 

1998 123 215 185 140 663 

1999 141 195 213 111 660 

2000 135 142 192 132 601 

2001 166 163 173 123 625 

2002 147 175 250 87 659 

2003 243 204 187 175 809 

2004 155 147 238 197 737 

2005 267 185 242 184 878 

2006 254 223 272 130 879 

2007 171 261 254 157 843 

2008 177 327 280 185 969 

2009 185 192 159 198 734 

2010 90 201 137 145 573 

2011 174 188 195 187 744 

2012 218 269 224 131 842 

2013 141 154 157 132 584 

2014 178 140 188 144 650 

2015 145 151 188 136 620 

2016 224 180 169 113 686 

2017 160 186 133 191 670 

2018 275 158 367 209 1009 

2019 265 265 225 148 903 

Samlet 4.203 4.555 4.899 3.599 17.256 
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Figur 3. Det kumulerede årlige 

antal råstofindvindingstogter på 

Rønne Banke pr. indvindingsom-

råde. 
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3 Antal og fordeling af havlit på Rønne 
Banke 

Dele af beskrivelsen af antallet og fordelingen af havlitter på Rønne Banke er 
gengivet fra Petersen et al. (in prep).  

Der er foretaget optællinger af fugle på Rønne Banke ved hjælp af linjetran-
sekt optællingsmetoden i forbindelse med landsdækkende optællinger af 
vandfugle i Danmark ved midvinter i årene 2004, 2008, 2013 og 2016.  

Havlit overvintrer i høje antal på Rønne Banke (Petersen & Nielsen 2011). De 
første fugle ankommer i slutningen af oktober og i november, og de sidste 
forlader lokaliteten i starten af maj (NIRAS 2015). 

Ved optællingen i vinteren 2004 blev der beregnet et samlet antal på 27.556 
havlitter i farvandet vest for Bornholm (Figur 4).  

 
Ved optællingen i vinteren 2008 blev der beregnet et samlet antal af 8.776 hav-
litter i farvandet vest for Bornholm. Af disse befandt sig i alt et beregnet antal 
af 8.155 individer inden for afgrænsningen af IBA nr. 120 (Figur 5). Tætheder 
og antal havlitter blev ikke estimeret for større områder i de østlige og sydlige 
dele af IBA nr. 120. 

 
Figur 4. Den modellerede fordelingen af 27.556 havlitter i farvandet vest for Bornholm i vinteren 2004. Af disse befandt 26.421 

havlitter sig inden for afgrænsningen af IBA nr. 120 (afgrænsning indikeret). Fra Petersen og Nielsen 2011. 
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Der er ikke beregnet fladedækkende tætheder for optællingerne af havlitter i 
vintrene 2013 og 2016. Derfor præsenteres data hér som prikkort med indikati-
oner af de faktisk observerede fugle langs transekterne. Erfaringerne fra bereg-
ninger af tætheder og totale antal af havlit fra Rønne Banke i 2004 og 2008 viser, 
at ratioen imellem faktisk observerede antal og de beregnede antal var imellem 
10,2 og 16,5. Den noget større ratio, sammenlignet med ration på omkring 4 for 
havlit ved IBA nr. 83, skyldes primært, at der er fløjet med en betydeligt større 
afstand mellem transekterne ved Bornholm end ved Lolland-Falster. 

Ved optællingen af fugle i vinteren 2013 blev der observeret i alt 2.377 havlit-
ter i farvandet vest for Bornholm. Af disse blev 1.524 individer observeret in-
denfor IBA nr. 120 (Figur 6). Ved at anvende den fundne ratio imellem antallet 
af observerede havlitter og det modellerede antal havlitter fra 2004- og 2008-
modelleringerne vil en vurdering af det totale antal havlitter i undersøgelses-
området omkring Bornholm ligge i intervallet 24.000 til 39.000 individer, mens 
den tilsvarende beregning for området indenfor IBA nr. 120 vil ligge imellem 
16.000 og 24.000 individer. 

Ved optællingen af fugle i vinteren 2016 blev der observeret i alt 2.724 havlitter 
i farvandet vest for Bornholm. Af disse blev 1.797 individer observeret indenfor 
IBA nr. 120 (Figur 7). Ved at anvende den fundne ratio imellem antallet af ob-
serverede og beregnede havlitter fra 2004- og 2008-modelleringerne vil en vur-
dering af det totale antal havlitter i undersøgelsesområdet omkring Bornholm 
ligge i intervallet 28.000 til 45.000 individer, mens den tilsvarende beregning for 
området indenfor IBA nr. 120 vil ligge imellem 18.000 og 30.000 individer. 

 
Figur 5. Den modellerede fordelingen af 8.776 havlitter i farvandet vest for Bornholm i vinteren 2008. Af disse befandt 8.155 

havlitter sig inden for afgrænsningen af IBA nr. 120 (afgrænsning indikeret). Fra Petersen og Nielsen 2011. 
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I perioden fra november 2013 til maj 2015 blev der foretaget i alt seks optæl-
linger af vandfugle på den nordøstlige del af Rønne Banke, et område der 
omfatter mindre end halvdelen af arealet for IBA nr. 120 (NIRAS 2015). For-
delingen af havlit inden for dette undersøgelsesområde er i overensstemmelse 
med de ovenfor nævnte data. Antallet af havlitter i området var størst i januar 
2014 (et estimeret totalt antal af 9.327 individer eller en tæthed på 10,67 indi-
vider/km2), med høje tætheder også fundet i månederne februar til og med 
april 2014. 

 
Figur 6. Fordelingen af i alt 2.377 observerede havlitter ved Bornholm i vinteren 2013. Af disse blev i alt 1.524 havlitter observe-

ret inden for grænserne af IBA nr. 120. 
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Vanddybderne inden for grænserne af Rønne Banke strækker sig fra 1 til 37 
meter. 65 % af arealet har vanddybder i intervallet 13 til 20 meter (Figur 8).  

 
Fordelingen i forhold til vanddybde for næsten 3.700 havlitter, observeret un-
der optællingerne af fugle ved midvinter 2004 viste at 65 % af fuglene befandt 
sig i dybdeintervallet 14 til 24 meter, som udgør 73 % af områdets areal (Figur 
8 og 9, Petersen et al. 2006). 

 

 
Figur 7. Fordelingen af i alt 2.724 observerede havlitter ved Bornholm i vinteren 2016. Af disse blev i alt 1.797 havlitter observe-

ret inden for grænserne af IBA nr. 120. 

Figur 8. Den procentvise areal-

mæssige fordeling af vanddybder 

på Rønne Banke. 
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Figur 9. Fordeling i forhold til 

vanddybde af 3.694 ikke-flyvende 

havlitter ved linjetransekttællinger 

i danske farvande ved midvinter-

tællinger i 2004. Figuren viser 

også den relative fordeling af 

vanddybder for hele optællingsru-

ten. Fra Petersen et al. 2006. 
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4 Den årstidsmæssige variation i forekom-
sten af havlit i Danmark 

Den tidsmæssige forekomst af havlitter i danske farvande begrænses af det 
faktum at, arten ikke yngler i Danmark, og kun meget sjældent forekommer i 
danske farvande om sommeren. 

Havlitter forekommer hyppigst i danske farvande fra slutningen af oktober 
til slutningen af april. Antallet af observerede havlitter ved i alt 32 optællinger 
af fugle fra fly i området omkring Nysted Havvindmøllepark med Lolland 
viste, at havlitter ankom sent på efteråret, og befandt sig i området i april må-
ned (Tabel 3 og Figur 10). 

 

Tabel 3. Antallet af observerede havlitter ved optællinger af fugle fra fly omkring Nysted havvindmøllepark pr. år og måned. An-

tallet af optællinger pr. år og måned er ligeledes angivet. Fra Petersen et al. 2006. Det summerede årlige antal observationer er 

angivet (”Total”), lige som antallet af optællinger pr. år er angivet (”No. Of Surveys”). 

 

Figur 10. Fænologi for forekom-

sten af havlit I undersøgelsesom-

rådet ved Nysted havvindmølle-

park. De angivne værdier er gen-

nemsnitlige antal observerede 

havlitter pr. gennemført kilometer 

transektlinje. Fra Petersen et al. 

2006. 
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Dansk Ornitologisk Forening har sammenstillet data, der viser den årlige va-
riation i antallet af observerede havlitter i danske farvande, baseret på data 
fra 2010 til 2019. Data viser at havlitter forekommer i danske farvande fra ok-
tober til tidligt i maj (Figur 11). 

 
På Dansk Ornitologisk Forenings fuglestation på Gedser Odde bliver der op-
talt trækkende fugle hvert efterår, fra juli til december. Data derfra viste at de 
første havlitter ankom i oktober, med største antal registreret i november og 
færre i december (Kayser 2020). De observerede antal blev korrigeret for en 
vekslende observationsintensitet, og det samlede korrigerede antal havlitter 
for sæsonen i 2019 var 3.547 individer. Af disse blev 8 % observeret i oktober, 
57 % i november og 35 % i december. Der blev ikke gennemført systematiske 
optællinger af trækkende fugle om foråret ved Gedser Odde, men ved Hylle-
krog er der registreret forårs-træk. Herfra foreligger der data fra årrækken 
2009 til 2020, og data er venligt stillet til rådighed for dette notat fra Preben 
Berg. Data viser at forårstrækket ved Hyllekrog starter i slutningen af februar 
og starten af marts. Det kulminerer i slutningen af marts, og når et lavt niveau 
i slutningen af april. 10 % af trækket har passeret den 7. marts. 50 % den 29. 
marts og 90 % af trækket er passeret den 21. april (Figur 12, Preben Berg in 
litt.). Det vurderes at trækkets tidsmæssige forløb ved Hyllekrog vil være gæl-
dende for et større geografisk område, omfattende Rønne Banke. 

På dette grundlag kan det konstateres, at havlitter ankommer til overvint-
ringsområder i Danmark i løbet af oktober og november, og forsvinder mod 
ynglepladserne igen i løbet af marts og april måned, med kun få tilbagevæ-
rende fugle i danske farvande efter 1. maj. 

 

Figur 11. Fænologien for havlit i Danmark, baseret på indtastninger i DOFbasen. Figuren viser det gennemsnitlige antal havlit-

ter indtastet pr. ”tur” i perioden 2010-2019, opdelt i 10-dagesperioder. Kilde: www.dofbasen.dk. 
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Figur 12. Det observerede antal havlitter ved Hyllekrog pr. dag i forårsperioden fra februar til juni 2009 til 2020. Tallene er gen-

nemsnitlige antal pr. data for alle år, og korrigeret for antallet af observationsdage. Det summerede antal observerede havlitter 

var 17.612 individer. Data tilvejebragt af Preben Berg. 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

31
. j

a
nu

ar
4.

 fe
br

ua
r

8.
 fe

br
ua

r
12

. f
e

br
u

ar
16

. f
e

br
u

ar
20

. f
e

br
u

ar
24

. f
e

br
u

ar
28

. f
e

br
u

ar
4.

 m
a

rt
s

8.
 m

a
rt

s
1

2.
 m

ar
ts

1
6.

 m
ar

ts
2

0.
 m

ar
ts

2
4.

 m
ar

ts
2

8.
 m

ar
ts

1
. a

pr
il

5
. a

pr
il

9
. a

pr
il

1
3.

 a
pr

il
1

7.
 a

pr
il

2
1.

 a
pr

il
2

5.
 a

pr
il

2
9.

 a
pr

il
3.

 m
aj

7.
 m

aj
11

. m
a

j
15

. m
a

j
19

. m
a

j
23

. m
a

j
27

. m
a

j
31

. m
a

j

N = 17.612



 

17 

5 Havlitter og påvirkninger fra menneskelige 
aktiviteter 

Havlitters reaktion på menneskelige aktiviteter er relativt ringe kendt. De for 
dette notat mest relevante informationer stammer fra undersøgelser og vur-
deringer af fuglenes reaktion over for skibstrafik og deres reaktion på tilste-
deværelsen af havvindmølleparker ved Nysted. 

5.1 Forstyrrelser fra skibstrafik 
Graden af skibstrafikkens forstyrrende effekt på udvalgte havfuglearter blev 
beskrevet af Schwemmer et al. (2011). Forstyrrelseseffekten blev efterfølgende 
kvantificeret i et DVI indeks (Disturbance Vulnerability Index, Fliessbach et 
al. 2019), hvor faktorer som fuglenes skyhedsgrad over for skibe, deres ener-
getiske omkostninger ved flyvning og deres mulighed for bestandsmæssig 
kompensation for forstyrrelser blev vurderet. 

Indeksberegningen blev foretaget på grundlag af 8 indikatorer: 

 Flugtafstand 
 Andelen af fugle der bliver påvirket af forstyrrelsen 
 Graden af svømmende reaktion forud for forstyrrelsen 
 Vingers bærekapacitet 
 Fleksibilitet i habitatvalg 
 Flyway populationsstørrelse 
 Adult overlevelsesrate og 
 Europæiske trussels- og beskyttelsesstatus. 

Blandt de undersøgte arter viste sortand og rødstrubet lom sig at være mest 
sårbar over for forstyrrelser fra skibstrafik, mens arter af måger og terner 
havde lave DVI–indeks, som indikerer en ringere grad af påvirkning. 

DVI-indeks for rødstrubet lom var 77,8 mens måger og terner havde et indeks 
på <= 12. Havlit havde et DVI-indeks på 40,4, hvilket var en smule lavere end 
sortand, der havde en indeks-værdi på 43,3 (Fliessbach et al. 2019). Med det 
angivne DVI-indeks må havlit klassificeres som værende i betydelig grad på-
virkelig af menneskelige aktiviteter. 

Fuglenes flugtafstand blev beregnet på grundlag af data indsamlet under op-
tællinger af fugle fra skib i tysk Nordsø og Østersø. Flugtafstande blev bereg-
net for hhv. observerede flokke og observerede individer, hvor flugtafstanden 
beregnet på grundlag af individer var højere end afstanden for flokke. Dette 
hænger sammen med at større flokke reagerer stærkere på forstyrrelser end 
små flokke (Laursen et al. 2005, 2016). De højeste flugtafstande blev beregnet 
for sortand og lommer. Flugtafstanden for havlit blev beregnet til 389 m (+/-
227), beregnet på individer og 325 m (+/-235), beregnet på flokke. 

5.2 Fordelingsmæssig påvirkning fra havvindmøllepark 
Fugle kan reagere på en række forskellige måder på tilstedeværelsen af vind-
mølleturbiner til havs (Fox & Petersen 2019). I forbindelse med introduktio-
nen af havvindmølleparker i Danmark er der foretaget enkelte undersøgelser 
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af effekten af parkernes tilstedeværelse på fordelingen af udvalgte arter, ba-
seret på sammenligninger af beskrevne fordelinger før og efter introduktio-
nen af parkerne. For havlits vedkommende er undersøgelser fra Nysted Hav-
vindmøllepark, syd for Lolland, relevant. Her blev fordelingen af havlitter 
forud for installationen af havvindmølleparken på Nysted (2000 til 2002) sam-
menlignet med den fundne fordeling efter mølleparkens opførelse (2003 til 
2007). Analysen viste at der var signifikant lavere tætheder af havlit i mølle-
parkens område efter parkens opførelse, og at der var en aftagende reduktion 
i tætheden med stigende afstand fra mølleparken (Petersen et al. 2011).  

Vedligehold af mølleparken fordrer en del skibstrafik i området. Den oven-
nævnte undersøgelse beskriver udelukkende fundne forskelle i fordeling, 
uden en årsagssammenhæng. Det er således ikke muligt at relatere fundne 
forskelle specifikt til turbinernes tilstedeværelse eller den associerede skibs-
trafik eller en kombination af de to faktorer. 



 

19 

6 Vurdering af forstyrrelseseffekten fra  
indvindingsaktiviteterne 

Den menneskelige forstyrrelse fra råstofindvindingen, vil være en kombina-
tion af indvindingsfartøjernes sejlads til og fra indvindingsområderne, og far-
tøjernes tilstedeværelse under ophentning af råstofferne. Studier har vist at 
skibstrafik i gennemsnit påvirker havlitter ud til en afstand af 389 meter (Fli-
essbach et al. 2019, se ovenfor). 

Antallet af indvindingstogter i området på Rønne Banke var 17.256 i hele pe-
rioden fra 1997 til og med tredje kvartal 2020. Disse fordeler sig årstidsmæs-
sigt på 4.203 togter i årets første kvartaler, 4.555 togter i andet kvartal, 4.899 
togter i tredje kvartal og 3.599 togter i fjerde kvartal. I denne beregning er data 
fra 2020 udeladt, i det data fra fjerde kvartal mangler. Der er således ikke mar-
kant forskel på intensiteten af indvinding over året. 

Antallet af gennemførte indvindingstogter pr. år og indvindingsområde vari-
erede meget. Antallet af togter var størst i området nordøstlige dele, mens 
aktiviteten var mindre mod sydvest på Rønne Banke (se Figur 3).  

Fartøjernes rute til og fra indvindingslokaliteten er ikke tilgængelig for nær-
værende vurdering. Samtidig vides det ikke, hvor meget forstyrrelseseffekt 
der påføres havlitter fra selve indvindingsaktiviteten. Indvindingsområder-
nes placering falder i nogen grad sammen med fordelingen af overvintrende 
havlitter. I hele det bornholmske område, blev der estimeret et antal på 27.556 
fugle (se Figur 4). Af disse befandt 27.011 fugle sig inden for grænserne af det 
udpegede IBA-område. Og af disse fugle befandt 35 % sig inden for græn-
serne af de råstofindvindingsområder på Rønne Banke der har været aktive i 
perioden fra 1997 til 2020. Hvis den samme beregning foretages på de råstof-
indvindingsområder, der for indeværende har en indvindingstilladelse, så fo-
rekom 15 % af områdets havlitter inden for disse. Den modellerede fordeling 
af havlitter på Rønne Banke fra vinteren 2004 er anvendt i denne beskrivelse. 
Der er variationer i antallet af havlitter imellem år, mens variationen i forde-
lingen af havlitterne imellem år er mindre. Data fra 2004 er anvendt fordi det 
modellerede område dækker næsten hele Rønne Banke. 

Det er sandsynligt at råstofindvindingen på Rønne Banke vil påvirke forde-
lingen af havlitter i området. Det er imidlertid meget svært at kvantificere en 
påvirkning på det foreliggende grundlag. Det kan fremføres at råstofindvin-
ding på Rønne Banke er foregået i mange år. Et uændret omfang og en uæn-
dret geografisk fordeling af råstofindvinding på Rønne Banke forventes der-
for ikke at ændre grundlaget for overvintrende havlitter. Det er ikke muligt at 
vurdere hvordan antallet af havlitter og deres fordeling på Rønne Banke ville 
være uden råstofindvindingsaktivitet i området, i det råstofindvindingen har 
pågået i alle de år hvor der foreligger optællingsdata fra området. 

En eventuel udpegning af et fuglebeskyttelsesområde på Rønne Banke med 
havlit på udpegningsgrundlaget vil medføre øgede krav til godkendelsespro-
cessen af kommende ansøgninger om tilladelse til råstofindvinding. Graden 
af potentiel påvirkning af havlitternes forekomst i området vil være central i 
en sådan godkendelsesproces. Graden af påvirkning af fuglens fordeling som 
følge af råstofindvindingsfartøjernes tilstedeværelse vil kunne elimineres ved 
indførelse af en tidsmæssig begrænsning af indvindingen til perioder hvor 
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havlitterne ikke forekommer. En sådan begrænsning, som foreslået i MST 
baggrundspapiret, kunne omfatte tilladelse til indvinding i perioden fra 1. 
maj til 20. oktober, jfr. beskrivelser af den årstidsmæssige forekomst af havlit 
i danske farvande (se ovenfor). 
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7 Vurdering af effekten af fysiske ændringer 
af havbunden og associerede effekter 

Råstofindvindingen på Rønne Banke kan have både primære og sekundære 
effekter på havlitters fødegrundlag. De primære effekter består i at havbund 
bliver indvundet, og bunddyrsfaunaen derved fjernes, hvorved en væsentlig 
del af havlitternes fødegrundlag forsvinder. En sekundær effekt består i at 
indvindingsprocessen forårsager suspenderet sediment i vandsøjlen. Sådant 
materiale sedimenterer i strømretning fra aktiviteten, og kan påvirke vækst-
forholdene for bundfaunaen i en ukendt afstand fra aktiviteten, afhængigt af 
en række faktorer. Desuden vil fødesøgningsmulighederne for havdykænder 
blive forringet pga. reduceret sigtbarhed. 

Regeneration af et bunddyrssamfund sker gradvist over tid med en ha-
stighed, der afhænger af indvindingsmetode, substrattype, strømforhold og 
organismetype (Rambøll 2018). Efter slæbesugning genetableres biomassen af 
børsteorme og krebsdyr typisk inden for 1-2 år, mens dette for muslinger og 
pighuder kan tage adskillige år (Andersen et al. 2012). Da havlit lever af min-
dre fødeemner, vil denne art næppe være afhængig af en fuld regeneration af 
bundfaunaen. 

Gentagne forstyrrelser af havbunden kan have stor betydning for udbredel-
sen af bundfauna. I det østlige Kattegat var der markante ændringer af bund-
faunaen mellem 1880’erne og slutningen af 1900-tallet, hvilket tilsyneladende 
var en følge af fiskeri med trawl (Josefson et al. 2018). På samme måde må 
regelmæssig sandsugning i et område forventes at medføre ændringer af 
bundfaunaen. 

Sandindvinding kan ske ved enten stiksugning eller slæbesugning. Ved slæ-
besugning laves slæbespor med en bredde på omkring 1,5 m og en dybde på 
0,3-0,5 m. Ved stiksugning laves huller i havbunden, som kan være adskillige 
meter dybe.  Slæbesugning påvirker et større areal end stiksugning. Stiksug-
ning har til gengæld en større dybdepåvirkning og længere regenereringspe-
riode, og der kan gå mange år, inden de fysiske forhold på havbunden er re-
etableret (Orbicon 2017). For begge metoder gælder, at inden for indvindings-
områderne er der mellem slæbespor eller stikhuller arealer, som ikke suges. 
Det betyder, at genindvandringen af organismer både vil ske fra arealer uden 
for og arealer inden for indvindingsområdet.   

Overvintrende havlitter i danske farvande fouragerer fortrinsvis på muslin-
ger, krebsdyr og fisk (Figur 13, Tabel 4, Petersen et al. 2019). 

Der er tegn på at fordelingen mellem havlitters fødepræferencer varierer over 
geografiske områder. Fødepræferencer for havlitter på Rønne Banke er ikke 
undersøgt. Det faktum at havlit har et mere diverst fødevalg end f.eks. fløjl-
sand (se Figur 13) skønnes at gøre arten mere robust over for konsekvenserne 
af råstofindvinding fordi arter af krebsdyr og fisk vurderes at regenerere i de 
påvirkede områder hurtigere end det er tilfældet for muslinger. 
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Figur 13. Frekvensen af individer 

med specifikke byttedyr, fordelt 

på byttedyrskategorier, fundet i 

spiserør og mave på hhv. havlit 

(Long-tailed Duck) og fløjlsand 

(Velvet Scoter). Efter Petersen et 

al. 2019. 

 

Tabel 4. Byttedyr identificeret i føderester indsamlet fra i alt 

40 havlitter. Efter Petersen et al. 2019. 
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8 Diskussion og konklusion 

Miljøstyrelsen udarbejdede i juli 2020 et notat om muligheder for sameksi-
stens mellem råstofindvinding og er fuglebeskyttelsesområde på Rønne 
Banke (Miljøstyrelsen 2020). Notatet konkluderer at en sameksistens imellem 
havlitforekomsterne og råstofindvinding vil bero på en konkret vurdering af 
et givet projekts mulige indvirkning på et fuglebeskyttelsesområdes udpeg-
ningsgrundlag i et givet område og med en given aktivitet. Og det forventes 
at beskyttelseshensyn kan varetages ved at meddele tids- og arealbegrænsede 
tilladelser til råstofindvinding under vilkår der sikrer en minimering af på-
virkninger fra forstyrrelse af områdets fugle og af bundfaunaen. 

DCE er enige med Miljøstyrelsen i at de to centrale emner til beskrivelse af 
eventuelle konflikter imellem forekomsten af havlitter og råstofindvindingen 
forårsages af hhv. forstyrrelsen fra den faktiske aktivitet samt bortskrabning 
af sediment indeholdende potentiel føderessource for fuglene. DCE finder det 
sandsynligt at råstofindvindingen vil have en fordelingsmæssig indflydelse 
på havlitternes forekomst i området. En kvantificering af påvirkningen er 
imidlertid meget vanskelig. DCE noterer sig Miljøstyrelsens forslag om at 
tidsbegrænse råstofindvindingen til perioder hvor havlitterne ikke er til stede 
i danske farvande, og er enig i, at et sådant tiltag vil eliminere den forstyrrel-
sesrelaterede påvirkning. En indvindingsaktivitet kunne derfor foreslås be-
grænset til perioden fra 1. maj til 20. oktober. DCE vurderer at effekten af dyb-
deforandringer vil være negligerbar så længe de ligger inden for de størrel-
sesordener der er beskrevet for perioden fra 1997 til i dag.  

Indvinding ved slæbesugning frem for stiksugning bør foretrækkes, da det vil 
reducere de langvarige fysiske ændringer af bunden. Det vil desuden være 
væsentligt at indvindingsområdernes substrat efterlades i en form der ikke 
drastisk afviger fra den oprindelige substrattype. 

Råstofindvinding har foregået på Rønne Banke gennem en årrække. Isoleret 
set vurderer vi, at råstofindvinding, uanset hvordan det foregår, vil forringe 
fourageringsforholdene for havlitter. Graden af påvirkningen er også hér van-
skelig at kvantificere, og område-specifik vurdering, der vurderer forekom-
sten af fugle og omstændighederne omkring indvindingen, vil derfor være 
relevant.  

DCE ser sig ikke i stand til på det foreliggende grundlag at vurdere effekten 
af sedimentspild fra indvindingsaktiviteten på bundfaunaen, og dermed fø-
degrundlaget for havlit. 

Endelig anbefales det at tilladelser til råstofindvinding kombineres med ana-
lyser af havlitters reaktion på tilstedeværende skibe på Rønne Banke, ligesom 
det vil være relevant at tilvejebringe informationer om bundfauna regenere-
ringstid i de påvirkede områder, inkluderende områder påvirket af sediment-
spild.  
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