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0. RESUMÉ 

NCC Roads A/S, Råstoffer (NCC) ønsker at udvide indvindingsmængden i 

Fællesområde 548-AA Køge. Området har i årtier været et aktivt indvindingsområde, 
der forsyner Hovedstadsområdet. Området er et fællesområde, hvilket betyder at alle 

indvindere får adgang til den udlagte mængde.  

 
Der søges om en udvidelse af mængden på 4,8 mio. m3, dog maksimalt under 1 mio. 

m3 årligt. 

 
De biologiske og substratmæssige forhold i såvel ansøgningsområdet som i en 500 
meter bred omkringliggende sikkerhedszone blev kortlagt ved fulddækkende 
sidescan-sonarkortlægning og efterfølgende visuel verifikation ved dykning og uv-foto. 
 

Substratmæssigt er fællesområdet 548-AA samt sikkerhedszonen 500 meter udenom, 

et sandet og gruset område der bærer præg af den kraftige indvindingsaktivitet af 
både slæbesugning og stiksugning, der har fundet sted igennem årene.  

 

Biologisk set, kan ansøgningsområdet og sikkerhedszonen, beskrives som artsfattigt 
og domineret af almindelige arter som sandorm samt sand- og blåmuslinger, som blev 

registreret på de fleste verifikationslokaliteter. I forbindelse med de gennemførte 

dykkerundersøgelser, blev der også registreret enkelte fiskearter, primært fladfisk som 
rødspætte og skrubbe. På kanterne af sugehullerne blev der på sidescan observeret 

store stimer af mindre fisk formentlig brisling eller sild.  

 
Vegetationsmæssigt blev der primært registreret løse alger og fedtmøg i områder, dog 

med enkelte fasthæftede sukkertangplanter og buskformede rødalger på de spredte 

sten i området. Desuden blev der registreret nogen få ålegræsplanter i den kystnære 
del af den sydvestlige sikkerhedszone, dog var dækningsgraderne meget lave og der 

blev ikke registreret nogen hovedudbredelser af ålegræs. 

 
Der blev ikke observeret potentielt sårbare naturtyper i hverken indvindingsområdet 

eller i sikkerhedszonen. 

 
I forbindelse med råstofindvindingen vil der periodisk være en negativt påvirkning af 

de arter der findes i området, men de registrerede arter er meget almindelige i indre 

danske farvende. Indvindingsaktiviteten vurderes derfor ikke at have en effekt for de 
pågældende populationer – hverken på lokal eller regional skala.  

 

Undersøgelsesområdet rummer et meget begrænset antal muslinge- og fiskeædende 
vandfugle, som ikke udgør koncentrationer af regional, national eller international 

betydning. 

 
Råstofindvinding i det ansøgte omfang kan potentielt medføre en reduktion i 

mængden af egnet fugleføde i selve indvindingsområdet, mens fouragerings-

mulighederne i den omgivende sikkerhedszone vil være betydningsmæssigt 
upåvirkede. Da det berørte område, som er et område, hvor der hidtil har fundet 

indvinding sted, udgør en meget lille del af det samlede areal, der udnyttes af 
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områdets vandfugle, vurderes fortsat indvinding ikke at medføre væsentlige negative 

påvirkninger af områdets fuglefauna – herunder arter, der indgår i 
udpegningsgrundlaget for det nærmest liggende EF-fuglebeskyttelsesområde F112. 

 

Pga. den ringe udbredelse af marine pattedyr, herunder marsvin, ved 
undersøgelsesområdet forventes ingen effekter ved indvindingsaktiviteten.  

 

Eventuelle lokale effekter af indvinding i fællesområdet forventes at begrænses til 
sikkerhedszonen samt være af kort varighed og være fuldt reversible. På baggrund af 

de foretagne feltundersøgelser samt tilgængelig litteratur vurderes det, at den 

påtænkte indvinding i fællesområde 548-AA Køge ikke vil have væsentlig negativ 
indvirkning på de observerede biologiske elementer i området.  
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1. BAGGRUND 

1.1. Indledning 

NCC Roads A/S har ansøgt Naturstyrelsen (NST) om udvidelse af 

indvindingsmængden i fællesområde 548-AA Køge, der er beliggende i Køge Bugt, 
ca. 2 km øst for Køge Havn.  

 

Afgrænsning for Fællesområde 548-AA kan ses på Figur 2-1 i kapitel 2, hvor også 
hjørnekoordinater findes.  

 

NCC har, sammen med en række øvrige aktører, igennem en årrække indvundet i det 
pågældende fællesområde. Det ansøgte område dækker et areal på 4,8 km².   

 

Nærværende rapport omfatter afrapporteringen af de miljømæssige undersøgelser, 
der er krævet i forbindelse med en ansøgning om udvidelse af indvindingsmængden i 

Fællesområde 548-AA.  

 
Undersøgelsesprogrammet er udformet i overensstemmelse med bilag I, fase II, litra 

a-c i bekendtgørelse nr. 1169 af 03/10/2013 om ansøgning af tilladelse til 

efterforskning og indvinding af råstoffer fra havbunden, som krævet af Naturstyrelsen i 
forbindelse med fremsendelsen af survey-plan til denne efterforskning (fremsendt d. 

10. marts 2014).  

 
Området indeholder forekomster af sand, grus og småsten. NCC har et årligt 

indvindingsbehov svarende til ca. 200.000-300.000 m3 pr. år samt evt. til større eller 

mindre enkeltleverancer. Da alle råstofindvindere får adgang til den udlagte mængde, 
søger NCC om, at der udlægges 4,8 mio. m3, svarende til en årlig indvindingsmængde 

på op til ca. 960.000 m3.  

 
I henhold til ”Bekendtgørelse om ansøgning om tilladelse til efterforskning og 

indvinding af råstoffer fra havbunden samt indberetning af efterforskningsdata og 

indvundne råstoffer” (BEK nr. 1169 af 03/10/2013), skal der i forbindelse med 
udarbejdelse af miljøredegørelsen (Fase II) fremstilles et overfladesedimentkort samt 

gennemføres en biologisk screening. I nærværende miljøvurdering er ovenstående 

delelementer udført som to faser med en 100 % dækkende sidescan-
sonarkortlægning som fase 1 og en efterfølgende visuel verifikation som fase 2. Den 

visuelle verifikation er gennemført som en kombination af paravanedykning og 

punktdykning, med en række fotolokaliteter.   
 

1.2. Indvindingsmetoder og -fartøjer 

NCC ønsker at indvinde med en række af deres indvindingsfartøjer med henholdsvis 

stik- og slæbesugning. 
 

Hvilke andre operatører og skibe der vil kunne komme til at operere i området vides 

ikke, men der vil forventeligt blive indvundet ved slæbesugning såvel som ved 
stiksugning. 
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2. UNDERSØGELSESOMRÅDET, FÆLLESOMRÅDE 548-AA KØGE SAMT 

SIKKERHEDSZONEN 

 
I rapporten opereres der med følgende områdebetegnelser (se f.eks. Figur 2-1 og 
Figur 2-2): 
 
• Fællesområdet/ansøgningsområdet:  

Det område, hvor indvindingsmængden søges udvidet, afgrænses af rette linjer 
mellem nedenstående punkter (WGS84): 
 

Østlig længde Nordlig bredde 

12°14,23’ 55°27,56’ 

12°15,16’ 55°27,56’ 

12°16,25’ 55°27,21’ 

12°16,25’ 55°26,16’ 

12°14,99’ 55°26,16’ 

12°14,23’ 55°26,59’ 

 
• Sikkerhedszonen: Er en 500 m bred zone rundt om ansøgningsområdet i alle 

retninger.  
 
• Undersøgelsesområdet: Ansøgningsområdet med tilhørende sikkerhedszone 500 

m udenom. I denne rapport fokuseres primært på overfladesedimenttyper og 
associerede naturtyper samt påvirkninger af fugle og marine pattedyr inden for 
dette område. 

 
På nedenstående Figur 2-1, kan Fællesområde 548-AA Køge samt sikkerhedszonen 
på 500 m ses. Undersøgelsesområdet har et samlet areal på ca. 9,8 km², mens 
ansøgningsområdets areal er ca. 4,8 km2. Selve sikkerhedszonen har et areal på ca. 
5 km².  
 
Der blev udpeget og gennemført dykninger langs 4 transekter og ved 4 enkeltstående 
suppleringspunkter i undersøgelsesområdet for at:  
 
• Dokumentere overordnede substratmæssige forhold i ansøgningsområdet og 

sikkerhedszonen 
• Dokumentere overordnede biologiske forhold i ansøgningsområdet og 

sikkerhedszonen 
 
Det gennemførte undersøgelsesprogram kan ses i nedenstående Figur 2-2.  
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Figur 2-1 Oversigtskort over fællesområde 548-AA Køge. Ansøgningsområdet er illustreret med en rød kasse. 
Ansøgningsområdets sikkerhedszone kan ses som en grøn markering. 
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Figur 2-2: Gennemførte paravanetransekter og punktdykstationer i fællesområde 548-AA Køge samt i 
sikkerhedszonen.  
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3. METODEVALG OG DESIGN 

Datagrundlaget for denne miljøvurdering er dels en heldækkende sidescan-

sonarkortlægning og dels en række dykninger udført som paravanetransekter og 
punktdyk med fotodokumentation. Desuden benyttes historiske data og litteratur i 

relation til vurderingerne for fugle og havpattedyr. 

 
Resultatet af sidescan-sonarkortlægningen er en sidescan-mosaik der ud fra de 

tilbagekastede sonarekkoer viser havbundens ”ruhed”. Ud fra denne sidescan-mosaik 

udarbejdes et 1. generations substrattypekort som inddeler det undersøgte område i 
en række substrattyper. Ud fra visuelle verifikationer, i dette tilfælde gennemført med 

dykker, udarbejdes et verificeret 2. generations substrattypekort som danner grundlag 

for et naturtypekort for undersøgelsesområdet.  
 

Herunder beskrives de metoder der er benyttet i forbindelse med nærværende 

miljøvurdering.  
 
3.1.1 Sidescan-sonarkortlægning 

Sidescan-sonarkortlægningen blev gennemført i marts 2014. Sidescan-sonaren er 

specielt anvendelig til beskrivelse af havbundens ruhed og dermed indirekte også 

bundens substratsammensætning. På sidescan-sonarbillederne er det således 
forskellen i ruhed på havbunden, som gør det muligt at identificere og adskille 

forskellige substrattyper med disses specielle karakteristika såsom sandbund og 

grusbund, eller større objekter som sten, boblerev, vrag m.m.  
 

Undersøgelsesområdet blev undersøgt ved en 100 % dækkende sidescan-

sonarkortlægning med indbyrdes sejllinieafstande på 80 meter. 
 
3.1.2 Visuel verifikation 

De visuelle verifikationer blev i april 2014 gennemført af to erhvervsdykkere med 

marinbiologisk ekspertise. Verifikationerne blev udført ved en kombination af 

paravanedykning og punktdykninger. Under paravanetransekterne blev der afholdt 
regelmæssige stop hvor de biologiske- og substratmæssige forhold blev 

fotodokumenteret ligesom ved punktdykkene. Ved alle dykninger blev benyttet 

tovejskommunikation imellem dykkeren og overflademandskabet. Ved 
paravanedykningerne blev dykkeren trukket efter en dykkerbåd med en hastighed af 2 

– 4 km/t. Dykkeren afstemte sin højde over havbunden, så der blev opnået det bedst 

mulige overblik ved de aktuelle betingelser.  
 

De observerede data blev afrapporteret løbende af dykkeren og registreret af 

overflademandskabet ved inddatering på bærbar PC. Til formålet blev programmet 
”Paravane 02” benyttet, som kobler observationerne sammen med dykkerens aktuelle 

position, som positionsbestemmes med GPS. 

 
Ved den aktuelle undersøgelse blev følgende parametre registreret: 
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• Vanddybde. Vanddybden registreres af dykkeren ved aflæsning af kalibreret 
dybdemåler, der holdes ned til bunden. Præcision +/- 10 cm. 

• Bundtype. Havbundens overordnede fremtræden beskrives subjektivt. 
• Dækningsprocent af grus og småsten. I størrelsesintervallet fra ca. 0,2 – 10 cm. 

Substratets dækningsgrad bedømmes som en procentdel af den samlede bund. 
• Dækningsprocent af sten > 10 cm. Sten der er større end ca. 10 cm udgør 

størstedelen af stenrevforekomster i danske farvande.  Samtidig er sten, der er 
større end ca. 10 cm i diameter, som oftest egnede som fasthæftningssubstrat for 
flerårige makroalger. Stenenes dækningsgrad bedømmes som en procentdel af 
den samlede bund. 

• Dækningsprocent af flora. Overordnet dækningsgrad af fasthæftede alger og 
planter (i %). 

• Dækningsprocent af fauna. Overordnet dækningsgrad af bundlevende fauna (i 
%). 

• Dækningsprocent af blåmuslinger. Forekomst af muslinger bedømmes som den 
dækningsgrad, (i %) de dækker af den samlede bund. 

• Dækningsprocent af søstjerner. Forekomst af søstjerner bedømmes som den 
dækningsgrad, (i %) de dækker af den samlede bund. 

• Beskrivelse af fauna. Øvrige dyr (eksempelvis sandorm, sandmuslinger, 
hjertemuslinger, strandkrabber og observerede fiskearter) beskrives til nærmest 
mulige taksonomiske niveau og bedømmes med en dækningsgrad, (i %) hvis der 
er gentagne forekomster inden for samme transektpunkt. 

• Beskrivelse af flora. Fasthæftede alger og blomsterplanter beskrives til nærmeste 
taksonomiske niveau og bedømmes med en dækningsgrad, (i %) hvis der er 
gentagne forekomster inden for samme transektpunkt. 

• Andet. Relevante kommentarer om transektpunktet. 
 
Under dykningen blev de enkelte parametre løbende bedømt og gentaget med 
passende intervaller (Se figur 2-2). Ved nærværende undersøgelse blev der 

gennemført 158 observationer langs de fire paravanetransekter med en samlet 

længde på ca. 6750 meter. Dette betyder, at der i gennemsnit blev meldt et 
transektpunkt for hver 43 meter. Paravanedata kan ses i paravaneafsnittet af 

logbogen i bilag 1. 

 
Under paravanetransekterne blev der afholdt 26 fotostop hvor der blev udfyldt en 

logbog og fotodokumenteret. Disse blev suppleret med yderligere fire punktdyk uden 

for transektlinjerne, ligeledes med logbog og fotodokumentation. Data kan ses i 
punktdykafsnittet af logbogen i bilag 1 og undervandsfotos kan findes i DVD’ens 

HTML-struktur. 

 
Verifikationsdata og undervandsfoto blev efterfølgende bearbejdet og benyttet til at 

fremstille udbredelseskort over substratmæssige og biologiske forhold, herunder 

substrat og naturtypekort. Klikbare kort med billeder fra hver station kan ses i DVD’ens 
HTML-struktur. 
 

 
 

   



Miljøvurdering for råstofindvinding i Fællesområde 548-AA Køge  

14 / 49 

 

4. RESULTATER  

4.1. Indledning 

Fællesområde 548-AA Køge blev undersøgt ved en kombination af heldækkende 

sidescan-sonarkortlægning og paravane/punktdykning. Dykningen blev gennemført d. 
10. april 2014. Langs paravanetransekterne blev der gennemført registreringer på i alt 

158 stationer samt gennemført fotostationer/punktdyk med visuel dokumentation på i 

alt 30 stationer. Dykningen blev gennemført i dybdeintervallet fra ca. 6 m til ca. 16 m 
dybde. Temperaturen i vandet var 5 °C og sigtbarheden i vandet varierede fra ca. 1-2 

meter op til ca. 6 - 10 meter.  

 
I nedenstående afrapportering skelnes mellem de biologiske og substratmæssige 

forhold, som findes i henholdsvis ansøgningsområdet og i den omkringliggende 500 

meter brede sikkerhedszone.  
 

4.2. Beskrivelse af ansøgningsområdets substratmæssige og biologiske forhold  

I fællesområde 548-AA Køge er kun registreret sparsomme forekomster af flora og 

fauna. Overordnet set fremtræder området som et sandet område med spredte 
forekomster af grus og småsten. Havbunden i specielt de centrale dele af 

ansøgningsområdet bærer generelt præg af den indvindingsaktivitet der er forgået 

igennem årene. Hårdere substrater af sten, grus og småsten, samt blotlagte lag af ler 
og tørv, forekommer ofte i forbindelse med gamle skyllebanker og langs 

slæbesugespor og kanterne af sugehuller. 

 
På trods af sporene efter indvindingsaktivitet adskiller ansøgningsområdet og 

sikkerhedszonen sig ikke væsentligt fra hinanden med hensyn til de registrerede 

biologiske forhold og samfund.  
 
4.2.1 Dybdeforhold 

Nedenstående dybdemodel (figur 4-1) er udarbejdet på baggrund af dybdedata 

indsamlet i forbindelse med sidescan-sonarkortlægningen. Dybden er registreret med 
et single beam ekkolod med en indbyrdes sejllinieafstand på 80 m. 

 

I forbindelse med paravanedykningerne blev dybden ligeledes registreret på hver 
verifikationslokalitet. Undersøgelsesområdet har de laveste vanddybder på omkring 5-

6 meter tættest på land i den sydvestlige del af sikkerhedszonen. Fra de ca. 5 m 

skråner bunden overordnet set i en nordøstlig retning og når en dybde på ca. 10-12 m 
i den nordøstlige sikkerhedszone. 

 

Som det fremgår af nedenstående dybdekort (Figur 4-1, samt bilag 2), kan man i den 
centrale del af ansøgningsområdet se, at indvindingen i centrale dele af 

ansøgningsområdet har sat sig præg på vanddybderne i området, bl.a. ved 

tilstedeværelsen af stiksugehuller som har en dybde på op til ca. 17 m. Enkelte af 
disse huller kan også observeres indenfor den nordøstlige sikkerhedszone. Disse 

vurderes at være fra før 2006, hvor områdeafgrænsningen på det nuværende 

fællessområde blev ændret fra 13,6 km2 til de nuværende 4,8 km2. 
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Figur 4-1: Dybdekort for fællesområde 548-AA Køge samt sikkerhedszonen. Dybdemodel bygger på opmålingsdata 
indsamlet i forbindelse med sidescan-sonarkortlægningen, med indbyrdes sejllinieafstande på 80 m.  
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4.2.2 Sidescan-mosaik og substrattypekort 

Den udarbejde sidescan-mosaik kan ses herunder (figur 4-2) og findes i større udgave 

i bilag 3. 

 
Figur 4-2: Sidescan-mosaik for fællesområde 548-AA Køge inkl. sikkerhedszonen.  
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 Substratet i undersøgelsesområdet kan på baggrund af sidescan-mosaikken inddeles 
i tre forskellige substrattyper samt yderligere et karakteristisk element for området - 
sugehulsområder: Der er også på sidescan-mosaikken observeret to områder med en 
del skrammel og affald i. Det er på sidescan-kortlægningsmaterialet bl.a. muligt at 
genkende et større antal genstande der tolkes som gamle bildæk. Affaldets 
beskaffenhed og det, at begge skrammelområder ligger uden for det primære 
indvindingsområde (sugehulsområdet), gør, at det ikke vurderes at være relateret til 
indvindingsaktiviteten i Fællesområde 548-AA. 
 
• Type 1 - Sand: områder bestående af siltet sand til fast sandbund med varierende 

bundformer (ofte dynamisk). Underopdeles i 1A (siltedede bløde bunde), 1B (faste 
sandbunde) og 1C (lerede sandbunde). 
 

• Type 2 - Sand, grus, småsten og enkelte større sten: områder domineret af 
sand men med varierende mængder af grus og småsten samt enkelte spredte 
store sten (<1-10 %). Denne substrattype består af en blanding af sand og grus 
med en kornstørrelse på ca. 2 – 20 mm og småsten med en størrelse på ca. 2 – 10 
cm. Substrattypen indeholder også enkelte større sten fra ca. 10 cm og større, der 
dækker op til maksimalt 10 % af havbunden 
 

• Type 3 - Sand, grus og småsten samt stenbestrøning med større sten 
dækkende 10-25 %: områder bestående af blandede substratformer med sand, 
grus og småsten som dominerende element. Her findes også en variabel mængde 
spredte større sten (stenbestrøning) med en samlet dækningsgrad på op til 25 % 
af den samlede bund 

 
• Sugehulsområde: Ved nærværende undersøgelse er der afgrænset et område 

der er benævnt sugehulsområde. Området er kendetegnet ved omfattende 
stiksugning, hvorfor bunden er meget varieret hvad angår dybde og 
substratforhold. Alle tre substrattyper findes i området, men indgår i en heterogen 
mosaik med skyllebanker, sugehuller og mere eller mindre uberørt havbund. 

 
 
Undersøgelsesområdets inddeling i substrattyper og andre bundforhold kan ses på 
Figur 4-3 og som større kort i bilag 4.  
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Figur 4-3: Substrattypekort for fællesområde 548-AA Køge, med angivelser af fotostationer. 
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Som det fremgår af kortet, er der ud over de tre substrattypesignaturer, også 

signaturer for stiksugehullerne og samlinger af skrammel på havbunden i de centrale 
og nordøstlige dele af området.  

 

I relation til området med sugehuller, er det vanskeligt at gengive de forekommende 
substrattyper på et kort, da området substratmæssigt er meget heterogent. 

Overordnet kan man sige, at området med sugehuller har sand som den dominerende 

substrattype, men derudover består bunden af en mosaik af silt, sand, grus og 
småsten som findes i forbindelse med sugehuller og skyllebanker spredt ud over 

området.    

 
Det noteres, at der i den nordlige del af sikkerhedszonen er kortlagt et omtrent øst-

vestgående bånd af substrattype 2. Dette vurderes at være sammenfaldende med 

placeringen af de havledninger der blev fornyet i Køge Bugt i 1980’erne. 
 

Herunder bliver der vist sidescan-eksempler fra hver substrattype.  

 
4.2.3 Substrattype 1: Sand samt <1 % grus og småsten 

 

 
Figur 4-4: Sidescan-billede fra sikkerhedszonen af en substrattype 1 bund med bølgeribber. 
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4.2.4 Substrattype 2: Sand, grus og småsten samt enkelte spredte større sten 
med op til maksimalt 10 % dækning  

 

 
Figur 4-5: Sidescan-billede fra en substrattype 2 bund i sikkerhedszonen, hvor der ligger spredte dynger af 
småsten. 

 
Figur 4-6: Sidescan-billede fra en substrattype 2 bund hvori der optræder spredte større sten med 
overordnet dækningsgrad på <10 %. 
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4.2.5 Substrattype 3: Sand, grus og småsten samt spredte større sten, 10-25 % 
dækning 

 

 
Figur 4-7: Sidescan-billede fra en substrattype 3 bund i forbindelse med skyllebanker, hvor der udover 
småsten og grus også ligger større sten med en dækningsgrad på 10-25 %. 

 
4.2.6 Sugehulsområdet 

 

 
Figur 4-8: Sidescan-billede af et område hvor omfattende stiksugning har fundet sted. Substratet består af 
sand, grus og småsten samt spredte skyllebanker med partier af blåmuslinger. 
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Figur 4-9: Sidescan-billede af et område hvor omfattende slæbesugning har fundet sted. Substratet består 
af sand, grus og småsten. 

 
4.2.7 Skrammel 

 

Figur 4-10: Sidescan-billede af et af de nordøstlige områder med skrammel, der blev registreret i 
ansøgningsområdet.  
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4.2.8 Diskussion af geofysiske undersøgelser 

Fællesområde 548-AA Køge er blevet sidescan-sonarkortlagt med 100 % dækning for 

kortlægning af substrattyper. Undersøgelsesområdet kan på baggrund af sidescan-
kortlægningen inddeles i 3 substrattyper (se figur 4-3).  

 

Overordnet set, er størstedelen af undersøgelsesområdet domineret af substrattype 1 
der udgør ca. 50 % af bunden. I selve ansøgningsområdet udgør 1 ca. 31 % og i 

sikkerhedszonen ca. 68 % (se Tabel 4-1).     

 
Substrattype 2 er den næst mest dominerende substrattype dækkende ca. 18 % af 

undersøgelsesområdet. I ansøgningsområdet udgør substrattype 2 ca. 9 % og i 

sikkerhedszonen ca. 26 %. Områder med substrattype 2 er spredt ud over hele 
undersøgelsesområdet, men den største samlede forekomst optræder i den 

sydvestlige del af sikkerhedszonen. 

 
Substrattype 3 er kun meget sparsomt udbredt i undersøgelsesområdet – og udgør 

mindre end ca. 2500 m2. Type 3 er kun observeret som små afgrænsede forekomster 

der udgør ca. 0,1 % af ansøgningsområdet. Substrattypen forekommer typisk i 
forbindelse med blotlægning af stenholdige havbundslag i sugehuller.  

 

Udover ovenstående tre substrattyper er der angivet to øvrige substrattyper på 
substrattypekortet; sugehulsområde og områder med menneskeskabt skrammel.  

 

Sugehulsområdet udgør ca. 3 % af sikkerhedszonens areal og ca. 29 % af 
ansøgningsområdets areal. Substratet i disse områder er domineret af sand og i 

mindre grad grus og småsten, hvorfor det kan henføres til substrattype 1 og 2. 

Sugehulsområderne er dog meget heterogene, hvorfor de har fået deres egen 
angivelse.  

 

Skrammel optræder hovedsagligt i to afgrænsede lokaliteter der tilsammen dækker 
ca. 1700 m2 af ansøgningsområdet, hvor der dog er tale om lave overordnede 

dækningsgrader af affald på havbunden. Det dominerende substrat i hvert af de to 

delområder anses derfor som ens med den omkringliggende havbund, der er 
henholdsvis substrattype 1 og 2.  
 
I Tabel 4-1 herunder, er arealdækninger af de forskellige substrattyper angivet for 
henholdsvis ansøgningsområdet og sikkerhedszonen. 
 
Tabel 4-1 Arealfordeling af substrattyper i ansøgningsområdet og sikkerhedszonen. 

Substrattype Arealer 

Ansøgningsområde (km2) Sikkerhedszone (km2) 

1 1,5 3,4 

2 0,5 1,3 

3 (0,0025) - 

sugehuller 2,9 0,3 

skrammel (0,0017) - 
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4.3. Biologiske forhold 

De overordnede biologiske forhold må karakteriseres som artsfattige, såvel for de 
samfund der er knyttet til sandbunden som for de samfund der er knyttet til de spredte 

grusede og småstenede områder. De registrerede arter er alle almindelige i de indre 

danske farvande.  
 
4.3.1 Naturtype knyttet til substrattype 1: 

Substratet i naturtype 1, består af sandbunde der varierede fra lettere siltede til faste. 

De fleste registreringer af substrattype 1 forekom som faste sandbunde med små 
bølgeribber, men på større dybde og specielt i bunden af stiksugningshuller, blev der 

også observeret mere siltede sandbunde.  

 
Naturtypen i tilknytning til substrattype 1 er dominerende i undersøgelsesområdet (se 

substrattypekort Figur 4-3). Der blev gennemført 100 verifikationer på substrattype 1 

bunde, hvoraf 13 var under punktdyk/fotostationer.  Naturtypen er overordnet set 
registreret i dybdeintervallet fra ca. 7,9 - 16 meters dybde. 

 

Den områdemæssige udbredelse af naturtype 1 kan ses på Figur 4-18 samt som 
større kort i bilag 5.  
 

 
Figur 4-11: Tv.: Type 1B bund med sandormehobe ved Station P1B. Th.: Type 1B sandbund med huller af 
sandmusling ved Station P1F.  Foto: Lars Nejrup. 

Naturtype 1 er kendetegnet ved en ganske begrænset artsdiversitet i relation til 

bundfaunaen. De mest almindelige epifauna-arter var blåmuslinger, kutlinger og små 
sneglearter som dyndsnegl og almindelig strandsnegl, der dog ikke optrådte med 

dækningsgrader på mere end nogle få procent. På enkeltlokaliteter blev der også 

observeret eremitkrebs og ulk. På sandbundene blev til gengæld observeret hyppige 
tegn på de infaunale arter sandorm og sandmusling med dækningsgrader på 0-10 %. 

 

Der var spredte registreringer af fladfisk, samt enkelte registreringer af torsk og 
tangnål i de undersøgte områder af naturtype 1.   

 

På de enkelte spredte sten blev der få gange registreret fasthæftede makroalger, 
primært buskformede rødalger som klotang og brunalger som klørtang. 

Dækningsgraden af algerne var meget lav – og oversteg ikke 1 % dækning af det 
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egnede substrat. Der blev dog observeret dækninger af løse algemåtter og fedtmøg 

på flere lokaliteter. 
 

Som helhed kan naturtypen i tilknytning til substrattype 1 betegnes som artsfattig og 

domineret af få almindeligt forekommende arter som blåmuslinger, sandmuslinger og 
sandorm. 
 
4.3.2 Naturtype knyttet til substrattype 2: 

Substratet i naturtype 2 områderne består primært af sand samt grus og småsten med 

variable dækningsgrader (0-45 %) og enkelte større sten med dækningsgrader på op 
til ca. 5 %. 

 

Naturtype 2 er den næstmest dominerende i undersøgelsesområdet. Der blev samlet 
gennemført 74 verifikationer på substrattype 2 bunde, med punktdyk/fotostationer på 

16 af disse stationer. Naturtypen er registreret i dybdeintervallet fra ca. 6,1 – 13,2 

meters dybde (se også substrattypekort Figur 4-3) 
 

Den områdemæssige udbredelse af naturtype kan ses på Figur 4-18, samt som større 

kort i bilag 5. 
 

  
Figur 4-12: Tv.: Type 2 bund med dækning af løse alger ved Station P1C. Th.: Type 2 bund med 
kolonisering af blåmuslinger på toppen af gammel skyllebanke ved Station P2B.  Foto: Lars Nejrup. 

Naturtype 2 er som naturtype 1 kendetegnet ved en ret lav artsdiversitet i tilknytning til 

bunden. Den mest dominerende epifauna-art var blåmusling, der enkelte steder, f.eks. 
i forbindelse med gamle skyllebanker registreredes med ret høje dækninger i 

tilnærmede bankeformationer. Af andre epifaunale arter, blev der også stedvist 

observeret hydroidekolonier fæstehæftet til muslingerne, se Figur 4-13. Ligeledes 
optrådte dyndsnegl, almindelig strandsnegl, kutlinger og fladfisk også på en del 

lokaliteter. På enkelte lokaliteter blev også registreret strandkrabbe og ulk. På de mere 

sandede type 2 bunde, samt ved siden af skyllebankerne blev der ofte fundet tegn på 
infaunal aktivitet i form af sandormehobe og sifonhuller til sandmusling. 

 

På de spredte sten blev der observeret makroalger, dog generelt med ret lave 
dækningsgrader (0-4 %). De registrerede makroalger var primært arter af 

buskformede rødalger som klotang, men der blev også stedvist observeret brunalger 

som sukkertang og klørtang. I et enkelt område af den sydvestlige sikkerhedszone 
(vanddybde: 6,1-7,5 meter) blev der ved fire på hinanden følgende meldinger langs 
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transekt 3 observeret ålegræs med lave dækningsgrader (<1-5 %). Observationerne 

dækker over en enkelt tynd ’patch’ på 2 m2 og enkelte frøplanter. To frøplanter af 
ålegræs blev ligeledes observeret under et fotostop langs transekt 2 i den nordligste 

del af ansøgningsområdet ca. 75 meter fra grænsen til sikkerhedszonen, se Figur 

4-13. De to frøplanter i punktet (P2B) voksede på ca. 9,7 meters dybde. 
  

  
Figur 4-13: Flora og fauna på gammel skyllebanke. Tv.: Hydroider fæstet på blåmuslinger ved Station P2B. 
Th.: To frøplanter af ålegræs på 9,7 meters dybde, også ved Station P2B.  Foto: Lars Nejrup. 

Som helhed kan naturtypen i tilknytning til substrattype 2 betegnes som artsfattig og 
domineret af almindeligt forekommende faunaarter mens makroalger og 

blomsterplanter optræder sjældent og kun med meget lave dækningsgrader. 

 
4.3.3 Naturtype knyttet til substrattype 3: 

Substratet i naturtype 3 består af silt, sand, grus og småsten, samt større sten med en 

dækningsgrad på ca. 10-25 %. Naturtype 3 er sjældent forekommende i 

undersøgelsesområdet og blev kun verificeret i forbindelse med stiksugehuller i et 
område langs transekt 3, hvor bunden bærer præg af, at sugning har blotlagt 

stenholdige lag i havbunden. Bortset fra stenene bærer bunden også præg af silt. 

Substrattype 3 udgør kun et meget lille areal i det samlede undersøgelsesområde (se 
under substratbeskrivelserne).  

 

Der blev gennemført 3 transektmeldinger samt 1 fotostation på substrattype 3 bund, 
som alle dækker samme lokalområde. Naturtypen er registreret i dybdeintervallet fra 

ca. 6,9 – 10,9 meters dybde. 

 
Den områdemæssige udbredelse af naturtype kan ses på Figur 4-18, samt som større 

kort i bilag 5. 

 



Miljøvurdering for råstofindvinding i Fællesområde 548-AA Køge  

27 / 49 

 

  
Figur 4-14: Tv.: Type 3 bund ved kant til sugehul ved Station P3D. Th.: Type 3 bund langs skråning i bund 
af sugehul ved Station P3D.  Foto: framegrabs fra hjelmvideo på dykker Mikkel Schmedes. 

Naturtype 3 forekommer sjældent i undersøgelsesområdet og de få verifikationer fra 

naturtypen indikerer, at naturtype 3 indeholder lav artsdiversitet. Der blev i det 
undersøgte område udelukkende registreret lave dækningsgrader (<1 %) af sandorm 

og hydroider samt en enkelt fladfisk. 

 
Der blev ikke registreret nogen flora i forbindelse med naturtype 3 og naturtypen må 

betegnes som artsfattig og domineret af helt almindeligt forekommende faunaarter. 
 
4.3.4 Naturtype i sugehulsområder 

Substratet i sugehulsområderne er en mosaik af siltet sand (og stedvist blotlagte sten) 
nede i hullerne, sand og grus på den omkringliggende havbund samt spredte 

skyllebanker, hvor der i små dynger forekommer høje koncentrationer af grus og 

småsten. 
 

Der blev gennemført 34 transektmeldinger og 14 fotostationer på havbund hvor der 

blev noteret spor af indvindingsaktivitet. Påvirkede havbunde er registreret i 
dybdeintervallet fra ca. 6,3 – 16,0 meters dybde. 

 

Som naturtype er sugehulsområdet meget heterogent, idet der både optræder 
naturtyper knyttet til de omkringliggende substrattype-1 bunde samt de hårdere 

substrattype 2 og 3 bunde. Overordnet set vurderes de biologiske forhold i 

sugehulsområderne dog at være meget ens med dem registreret på de 
omkringliggende og geografisk sammenlignelige havbunde. Faunaen bestod generelt 

af spredte blåmuslinger, der sine steder kunne optræde i tætte populationer, samt 

hydroider, kutlinger, små sneglearter og spor efter infaunal aktivitet af sandorm og 
sandmusling. På ældre skyllebanker optrådte der algedækninger med højere 

dækningsgrader end på mange af de omkringliggende bunde i sikkerhedszonen. 
  
Den områdemæssige udbredelse af naturtypen i sugehulsområdet kan ses på Figur 
4-18, samt som større kort i bilag 5. 

 

4.4. Diskussion af de biologiske forhold 

Baseret på substrattypekortet og de gennemførte visuelle verifikationer, er der 
udarbejdet et naturtypekort for fællesområde 548-AA Køge. Undersøgelsesområdets 

inddeling i de 3 naturtyper kan ses på Figur 4-18.  
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Ud over de 3 ”almindelige” naturtyper er der også en signatur for den supplerende 
”naturtype - sugehulsområde” der findes centralt i ansøgningsområdet (strækkende 

sig ind i den østlige sikkerhedszone). De transekt- og punktdykverifikationer der er 

foretaget i denne naturtype indikerer, at de biologiske forhold her overordnet set er de 
samme som for naturtype 1 og 2 – med spredte forekomster af primært blåmuslinger, 

kutlinger, sandmuslinger og sandorm – samt generelt meget lave dækninger af 

makroalger fasthæftet på småsten og blåmuslinger. 
 

Dog ses der i områder der bærer præg af indvindigsaktivitet, at der ved slæb- eller 

stiksugning blotlægges dybere bundlag af sten, ler eller marin tørv (se Figur 4-15). Der 
ses også en ændring i bundforholdene ved, at der under skylning over sold deponeres 

skyllebanker af grus og småsten på bunden. 

  

  
Figur 4-15: Tv.: Station P2A – Substrattype 2 bund med blottet lag af marin tørv. Foto:Lars Nejrup.Th.: 
Station P3E – Substrattype 2 bund med blottet lag af ler. Foto: Mikkel Schmedes. 

Ved nyligt blotlagte bundlag, eller nydeponerede skyllebanker fremtræder bunden 
uden nævneværdige biologiske indslag. Med tiden observeres der dog en kolonisering 

af flora og fauna på de blottede hårde substrater (se Figur 4-16 og til sammenligning 

f.eks. Figur 4-13 og Figur 4-17). 
 

  
Figur 4-16: Tv.: Substrattype 2 bund på nyere skyllebanke ved Station P3C, der ses endnu ingen tilknyttet 
flora eller fauna. Foto: Mikkel Schmedes.Th.: Substrattype 2 bund langs siden af sugehul ved Station P1D, 
der ses begyndende kolonisering af blåmuslinger.  Foto: Lars Nejrup. 
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Figur 4-17: Tv.: Gammel skyllebanke med dækning af hydroider, fedtmøg,  buskformede rødalger og 
vandhår ved Station P1F. Th.: Vegetation  af buskformede rødalger og rørhinde (Enteromorpha sp.) samt 
kolonier af hydroider, formegentlig af arten Bougainvillia (Bourgainvillia ramosa) på stenene ved Station 
P1F.  Foto: Lars Nejrup. 

Som også ses af dybdekortet (Figur 4-1) er vanddybden i sugehulsområdet meget 
variabel, men er generelt dybere end må forventes, at det var tilfældet inden f.eks. 

stiksugning, se f.eks. garanterede minimumdybder på bagvedliggende søkort i Figur 

2-1. Øget dybde i forbindelse med sugehuller må forventes at byde på andre abiotiske 
forhold end på den omkringliggende bund, da f.eks. lysabsorptionen i vandsøjlen vil 

være større og mindre lys vil trænge ned til havbunden. Dette må bl.a. forventes at 

have en indvirkning på den mulige dækningsgrad og artssammensætning af 
makroalger i sugehullerne. Som dog ses på de omkringliggende upåvirkede bunde i 

ansøgningsområdet og i sikkerhedszonen er den tilstedeværende vegetation på 

naturlige bunde i området i forvejen meget begrænset. Samtidig vurderes det, at 
blotlæggelse af hårdere substrater i havbunden rundt om sugehullerne og den 

opkoncentrering af grus, sten og småsten der sker i skyllebanker vil øge mængden af 

substrat egnet til fasthæftning for makroalger. 
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Figur 4-18: Naturtypekort for fællesområde 548-AA Køge, med angivelse af områder med naturtyperne 1, 2, 3 samt 
sugehulsområde og to mindre områder med skrammel og debris. Afgrænsning af ansøgningsområdet er angivet med 
rød ramme og sikkerhedszonen med grøn ramme.  
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4.5. Effekter af råstofindvinding på fauna og flora  

Med sidescan-sonarkortlægningen og de visuelle verifikationer er der blevet indsamlet 

et omfattende datamateriale i relation til de substratmæssige- og biologiske forhold i 
undersøgelsesområdet.  

 

Substratmæssigt er undersøgelsesområdet helt domineret af ikke sårbare 
substrattyper (naturtyper) som substrattype 1 og 2 samt sugehulsområdet som samlet 

udgør ca. 67,4 % af arealet i undersøgelsesområdet og ca. 40,6 % af arealet i 

ansøgningsområdet.  
 

Potentielt sårbare naturtyper som stenrev eller hovedudbredelser af ålegræs er ikke 

registreret i undersøgelsesområdet. 
 

De biologiske samfund i tilknytning til substrattyperne domineres af en række 

almindelige arter i indre danske farvende, som blåmuslinger, kutlinger, sandmusling 
og sandorm. På de hårde substrater, som hovedsageligt findes i kraft af forrige årtiers 

indvindingsaktiviteter i sugehulsområdet, findes ret sparsomme bevoksninger af 

meget almindelige tangarter, som domineres af buskformede rødalger.  

Råstofindvinding i form af sand- og ralsugning, kan potentielt påvirke de biologiske 

samfund på flere måder: 

1. Fjernelse af det substrat som floraen eller faunaen er knyttet til 
2. Sedimentspredning og sedimentation 

 

Ad. 1. Ansøgningsområdet, samt den omkringliggende sikkerhedszone, er 
substratmæssigt helt domineret af substrattype 1 og 2. Naturtyperne i tilknytning til 

substrattype 1 og 2 blev verificeret og som artsfattige med helt almindelige arter for 

indre danske farvande. Der blev ikke registreret potentielt sårbare naturtyper i 
ansøgningsområdet. 

 

Det vurderes derfor, at den ansøgte råstofindvinding ikke vil have nogen væsentlig 
negativ indflydelse på de overordnede biologiske forhold i fællesområde 548-AA 

Køge.  

 
Ad. 2. Ved indvinding af råstofressourcer fra marine områder må der påregnes et vist 

spild af materiale afhængig af indvindingsmetode og det materiale, man ønsker 

indvundet. Det spildte materiale kan, afhængigt af kornstørrelsen og de specifikke 
strømforhold i området, spredes over et område. Dette kan potentielt påvirke fauna- 

og florasamfund negativt.  

 
Tidligere udarbejdede spredningsmodeller i relation til råstofindvinding, 

havvindmølleparker og andre infrastrukturprojekter fra Kattegat, Øresund og nordlig 

Østersø viser imidlertid, at spildmaterialet kun spredes over et relativt begrænset 
nærområde, og at sedimentkoncentrationer i vandfasen oftest ikke overstiger 15 mg/l 

(f.eks. DHI 2008; Rambøll 2010; Amager Strandpark 2003).  
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Da substratet i ansøgningsområdet primært består af sand, vil sedimentet forventeligt 

kun spredes i meget begrænset omfang og over kortere afstand end de 500 m, der 
ligger som sikkerhedszone. 

 

Det vurderes derfor, at sedimentspildet i forbindelse med nærværende 
råstofindvinding ikke giver væsentlig påvirkning af potentielle ikke-kortlagte biologiske 

forhold, uden for den 500 meter brede sikkerhedszone. 
 
Til grund for denne vurdering vægtes især: 

• Den meget sparsomme artsdiversitet i undersøgelsesområdet  
• Almindeligheden af de forekommende arter i undersøgelsesområdet 
• De registrerede arter har store forekomstområder uden for Danmark og er 

også almindeligt forekommende i havområder med høje naturlige indhold af 
suspenderet sediment. De må derfor anses for at have generelt høje 
tolerancer for suspenderet sediment. 

• De skyllebanker der må antages at være af ældre dato, var kendetegnet ved 
et for området relativt artsdiverst makroalgesamfund med højere dækning af 
både én- og flerårige algearter 

 

4.6. Samlet vurdering 

På baggrund af den fulddækkende sidescan-sonarkortlægning samt de 188 visuelle 

verifikationer der blev udført ved dykning, vurderes det, at den påtænkte indvinding på 

havbunden i fællesområde 548-AA Køge ikke vil have nogen varig negativ indvirkning 
på de overordnede biologiske forhold i området og må anses som ikke at medføre en 

væsentlig påvirkning af flora- eller faunaelementer i området. Eventuelle effekter 

under selve indvindingsarbejdet (f.eks. forhøjet sediment i vandfasen i et nærområde 
rundt om indvindingsfartøjet) vil være af kort varighed og være fuldt ud reversibelt.  
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5. FUGLE 

5.1. Områdets betydning for fugle 

Indvindingsaktiviteter i fællesområdet kan potentielt påvirke fugles ophold i området. 

Der undersøges derfor hvilke fugle der forventes at anvende området, samt i hvilket 
omfang fortsat indvinding vurderes at påvirke disse. 

  
5.1.1 Fugleforekomster af international betydning 

Fællesområdet 548-AA ligger ca. 2 km ud for Køge Havn og strækker sig godt en 
kilometer nord og syd for havnen parallelt med kysten (Figur 1).  Ca. 14 km NV for 

området – inde i landet – ligger EF-Fuglebeskyttelsesområde nr. 103, ”Gammel 

Havdrup Mose”. Omkring 20 km NØ for område 548-AA ligger EF-
Fuglebeskyttelsesområde nr. 111, ” Vestamager og havet syd for”. Alle andre EF-

fuglebeskyttelsesområder (og Ramsar-områder) ligger mere end 25 km fra 

efterforsknings-området og vil ikke kunne påvirkes af råstofudvindingen. 
 

EF-Fuglebeskyttelsesområde nr. F103 er udpeget på grund af forekomsten af 

ynglende rørhøg og sortterne. Ingen af disse arter forekommer normalt i eller nær 
ansøgnings-området, hvorfor aktiviteter her vurderes som uden betydning for 

udpegningsgrundlaget. 

 
EF-Fuglebeskyttelsesområde nr. F111 er udpeget på grund af forekomsten af 

ynglende vand- og landfugle samt trækgæster - se Tabel 5-1. Hovedparten af fuglene 

der udgør udpegningsgrundlaget vil normalt ikke optræde ude i Køge bugt, hvor 
vanddybden er over 6 meter og hvor ansøgningsområdet befinder sig. Der er dog 

enkelte undtagelser, først og fremmest skarv og troldand. 

 
Skarven er primært en fiskeæder der fouragerer i både ferskvand og langs kysterne, 

undertiden på ret dybt vand. Skarver der overvintrer i fuglebeskyttelsesområdet kan 

derfor potentiel forekomme i ansøgningsområdet under fødesøgningen. 
 

Troldanden tilbringer i vinterhalvåret typisk dagen på søer men søger føde i 

lavvandede kystområder om natten, hvor den dykker efter muslinger på vanddybder 
ned til omkring 10 m. Troldænder der overvintre fra søerne på Vestamager kan 

således potentiel søge ud i Køge Bugt for at søge føde om natten, og i den forbindelse 

bl.a. opholde sig indenfor ansøgnings-området. 
 

Afstanden til fuglebeskyttelsesområdet (min. 20 km) og det forhold, at ansøgnings-

området har meget begrænset udstrækning (4,8 km²) i forhold til de øvrige tilsvarende 
havområder i Køge Bugt, betyder imidlertid, at eventuelle påvirkninger af skarver og 

troldænder fra Vestamager området vurderes som ubetydelige. 
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Tabel 5-1 Udpegningsgrundlaget for Fuglebeskyttelsesområde 112.  Følgende kriterier er anvendt for 
udpegningen: F1: arten er opført på Fuglebeskyttelsesdirektivets p.t. gældende Bilag I og yngler 
regelmæssigt i området i væsentligt antal, dvs. med 1% eller mere af den nationale bestand; F2: arten er 
opført på Fuglebeskyttelsesdirektivets p.t. gældende Bilag I og har i en del af artens livscyklus en væsentlig 
forekomst i området, dvs. for talrige arter (T) skal arten være regelmæssigt tilbagevendende og forekomme i 
internationalt betydende antal, og for mere fåtallige arter (Tn), hvor områder i Danmark er væsentlige for at 
bevare arten i dens geografiske sø- og landområde, skal arten forekomme med 1% eller mere af den 
nationale bestand; F3: arten har en relativt lille, men dog væsentlig forekomst i området, fordi forekomsten 
bidrager væsentligt til den samlede opretholdelse af bestande af spredt forekommende arter. F4: arten er 
regelmæssigt tilbagevendende og forekommer i internationalt betydende antal, dvs. at den i området 
forekommer med 1% eller mere af den samlede bestand inden for trækvejen af fuglearten; F7: arten har en 
relativt lille, men dog væsentlig forekomst i området, fordi forekomsten bidrager væsentligt til artens 
overlevelse i kritiske perioder af dens livscyklus, f.eks. i isvintre, i fældningstiden, på trækket mod 
ynglestederne og lignende. 

Udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområde nr. 112 Vestamager og havet syd 

for 
 

Arter på Bilag 1. 
(jf artikel 4, stk. 1) 

Andre arter 
(jf. artikel 4, 
stk. 2) 

Ynglende Trækgæster Kriterier 

Relevans for 

konsekvens-

vurderingen 

Rørdrum  X  F1  

Lille 
skallesluger 

  X F2, F7  

Rørhøg  X  F3  

Fiskeørn   X F2  

Vandrefalk   X F2  

Plettet 
rørvagtel 

 X  F1  

Klyde  X  F1  

Engryle  X  F1  

Havterne  X  F3  

Dværgterne  X  F1  

Mosehornugle  X  F3  

 Skarv  X F4 √ 

 Knopsvane  X F4, F7  

 Troldand  X F4, F7 √ 

 Stor 

skallesluger 

 X F4, F7  

 
5.1.2 Fugleforekomster i Køge Bugt 

Oplysninger om fugleforekomsterne i og nær ansøgningsområdet er indsamlet fra 
Danmarks Miljøundersøgelsers (nu DCE’s) landsdækkende flytællinger af 

overvintrende vandfugle og fra Dansk Ornitologisk Forenings database ”DOFBasen” 

(www.dofbasen.dk). DOFBasen er en internetbasseret hjemmeside, hvor ornitologisk 
forenings medlemmer kan indtaste observationer af fugle indenfor definerede 

lokaliteter. 
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DCE’s landsdækkende flytællinger af vandfugle gennemføres hvert 4. vinter. Data fra 
de seneste tilgængelige optællinger stammer fra januar-februar 2004 publiceret i 

Petersen et al. (2006) og vinteren 2007-2008 er publiceret i Petersen et al. (2010).  

 
DCE’s flytællinger registrerede ved begge tællinger kun relativt få vandfugle i Køge 

Bugt herunder i ansøgningsområdet. De hyppigste dykænder var ederfugl og havlit, 

hvoraf småflokke blev observeret langs kysten samt længere ude i bugten: 
Ederfuglenes fordeling i 2007-2008 er vist på Figur 5-1 og for havlit på Figur 5-2. 

Begge arter lever primært af muslinger.  
 

 
 
Figur 5-1. Antal og fordeling af ederfugl i de danske farvande optalt fra fly i vinteren 2007-2008 (fra 
Petersen et al. 2010). 

 

De talrigeste fiskeædende fugle, der blev registreret i forbindelse med DCE’s 

midvinter tællinger, var skarv og toppet skallesluger. I forbindelse med vintertællingen 
i 2007-2008 blev der observeret mange småflokke af skarver i Køge Bugt (men ikke i 

2004). For toppet skallesluger var det omvendt, idet der blev set mange småflokke i 
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bugten i forbindelse med flytællingen i 2004 mens der i 2007-2008 kun blev set 

enkelte skalleslugere i området.  
 

DOFBasen rummer ikke observationer af fugle fra selve ansøgningsområdet, men 

derimod fra en lang række lokaliteter langs kysten af Køge Bugt. De vandfugle der er 
registreret her er primært observeret fra områdets lavvandede laguner, især lagunen 

indenfor ved Ølsemagle revle, og har derfor ikke umiddelbart relevans i forhold til 

ansøgningsområdet. 
 

 

 
 
Figur 5-2. Antal og fordeling af havlit i de danske farvande optalt fra fly i vinteren 2007-2008 (fra Petersen 
et al. 2010) 

 

Den dominerende substrattype i ansøgningsområdet er sandbund. Den tilhørende 

invertebratfauna er artsfattig og domineret af blåmuslinger og sandmuslinger. 
 

Vanddybden i ansøgningsområdet går fra omkring 6 meter ned til c. 20 meter dybe 

huller, i sugehuller fra tidligere sandsugning. 
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Fiskefaunaen i undersøgelsesområdet er domineret af kutlinger, skrubber og 

rødspætter. I de dybe huller findes desuden torsk. 
 

Med en vanddybde på 6-17 meter i hovedparten af ansøgningsområdet og 

forekomster af blå- og sandmuslinger, udgør området et velegnet fourageringsområde 
for havdykænder. Områdets fiskefauna giver mulighed for at fiskeædende arter som 

skarver og skalleslugere forekommer. 

 

5.2. Fuglenes fænologi i området 

Ansøgningsområdet er helt overvejende af betydning for vandfugle i vinterhalvåret 

(oktober – april). Det drejer sig både om fugle på træk gennem Øresund som raster en 

periode i området, og fugle som overvintrer i bugten. 
 

Effekter af råstofindvinding på fuglene 

Råstofindvinding i form af sandsugning kan potentielt påvirke dykænder og andre 
havfugle på flere måder: 

1. Fjernelse af fuglenes fødegrundlag i form af muslinger og anden bundfauna 

2. Fysisk forstyrrelse fra indvindingsfartøjet 
3. Forringelse af fuglenes fourageringsmuligheder pga. opslæmmet sediment i 

vandsøjlen 

4. Påvirkning af fødegrundlaget pga. sedimentation af opslæmmet materiale på 
muslingebanker 

 

Ad. 1. Fjernelse af fuglenes fødegrundlag i form af muslinger og anden bundfauna 
De to arter af dykænder som primært forekommer i området (ederfugl og havlit) lever 

overvejende af muslinger, både blåmuslinger og nedgravede arter som 

sandmuslinger. Indvindingen af materiale kan derfor potentielt forringe 
fourageringsmulighederne for disse havænder ved at fjerne substrat med tilhørende 

in- og epifauna. 

 
Sandsugningen i ansøgningsområdet vil formodentlig både omfatte stik- og 

slæbesugning. Det betyder, at antallet af dybe huller ved vanddybder på op imod 20 

meter vil stige samt at der i de øvrige dele af området vil opstå slæbespor, hvor 
omkring 0,5 m af bundmaterialet er fjernet.  

 

Ansøgningsområdet omfatter ca. 4,8 km² og udgør dermed kun en meget lille del af 
det samlede areal med tilsvarende fourageringshabitat (dvs. egnede substrat- og 

dybdeforhold) for dykænder i Køge Bugt. 

  
De steder hvor der opstår dybe suge huller, vil de dykænder der lever af muslinger i 

praksis være forhindret i at fouragere. I de områder hvor der foretages slæbesugning 

og materialefjernelsen kun omfatter den øverste c. 0,5 m, viser erfaringerne at 
muslingelarver hurtigt vil settle efter indvindingens ophør, hvorved muslingefaunaen vil 

blive genskabt i løbet af en kort årrække. Det vurderes derfor, at den ansøgte 

fjernelsen af substrat fra ansøgningsområdet kun vil betyde en ubetydelig, og til dels 
midlertidig, forringelse af fuglenes fødegrundlag. 
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Ad. 2. Fysisk forstyrrelse fra indvindingsfartøjet 

Indvindingsfartøjer vil skræmme fuglene væk i det tidsrum indvindingen pågår. Der er 
dog ingen af de vandfugle arter som er kendt fra indvindingsområdet som er specielt 

sårbare over for forstyrrelser og som derved har særligt lange flugtafstande. 

Hver indvinding vil typisk vare mellem 1 og 3 timer, og der forventes op til 3 
indvindinger pr. døgn i op til 300 dage om året. Mens indvindingen pågår, vil fuglene 

søge andre steder hen. Da det forstyrrede område er lille i forhold til det totale areal 

med tilsvarende habitat i Køge Bugt, vurderes forstyrrelsen som ubetydeligt i forhold til 
fuglenes raste- og fourageringsmuligheder i Køge Bugt området. 

 

Ad. 3. Forringelse af fuglenes fourageringsmuligheder pga. opslæmmet sediment i 
vandsøjlen 

 

I forbindelse med indvindingen vil der blive opslæmmet en vis mængde sediment i 
vandsøjlen. Opslæmmet sediment i vandet nedsætter sigtbarheden og kan derved 

påvirke fourageringsmulighederne for fugle, især for fiskeædende arter som skarv og 

toppet skallesluger. Opslæmmet sediment kan også påvirke fiskefaunaen og dermed 
fuglenes fødegrundlag. 

 

Påvirkningens omfang og varighed afhænger af sedimentets kornstørrelse, 
fordelingen, især andelen af finkornet materiale, samt af bølge- og strømforholdene i 

området. Da substratet i ansøgningsområdet helt overvejende består af fast sand med 

lav andel af finkornet materiale (silt), vurderes påvirkningen fra sedimentfanen at være 
begrænset til en afstand på nogle få hundrede meter fra det sted, hvor indvindingen 

foregår. Sedimentkoncentrationen i vandet vurderes desuden at ville falde til nær 

baggrundsniveauet i løbet af få timer efter at indvindingen er ophørt. En påvirkning af 
dette omfang vurderes at være uden væsentlig betydning for vandfuglenes 

fourageringsmuligheder i området. 

 
Ad. 4. Påvirkning af fødegrundlaget pga. sedimentation af opslæmmet materiale på 

muslingebanker 

 
Mængden af opslæmmet materiale i forbindelse med hver indvinding vurderes at være 

relativt lille (jf. ovenfor), og området er generelt præget af dynamiske forhold. 

Sedimentationen vurderes derfor at ville være relativt ubetydelig, og den negative 
påvirkning af fuglenes fødegrundlag pga. sedimentation af opslæmmet materiale 

vurderes tilsvarende at være ubetydelig. 

 
Det vurderes yderligere, at kolonisering af blåmuslinger på f.eks. skyllebanker lokalt 

kan have en gavnlig effekt på nogle af fuglearternes fødegrundlag i området.  

 

5.3. Samlet vurdering 

Ansøgningsområdet rummer et meget begrænset antal muslinge- og fiskeædende 

vandfugle, som ikke udgør koncentrationer af regional, national eller international 

betydning. Råstofindvinding i det ansøgte omfang vurderes ikke at ville medføre 
væsentlige, negative påvirkninger af områdets fuglefauna – herunder arter, der indgår 

i udpegningsgrundlaget for det nærmest liggende EF-fuglebeskyttelsesområde F112. 
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6. MARINE HAVPATTEDYR 

 

6.1. Områdets betydning for marine pattedyr 

Havpattedyr er generelt beskyttede og marsvin og gråsæl er særligt beskyttet under 
Habitatdirektivets bilag II og bilag IV. Derfor skal der ved marine aktiviteter i videst 

muligt omfang tages hensyn til disse havpattedyr. 

 
I henhold til den marine råstof bekendtgørelse (bekendtgørelse nr. 1452 af 15. 

december 2009 om ansøgning af tilladelse til efterforskning og indvinding af råstoffer 

fra havbunden) skal den ansøgte indvindingsaktivitet således konsekvensvurderes i 
relation til de i Habitatdirektivet beskyttede havpattedyr. 

 
6.1.1 Marsvin (Phocoena phocoena) 

Marsvin er den mest almindelige og den eneste ynglende hval i de danske farvande. 
Dyrenes vigtigste opholdssteder synes at variere noget alt efter årstiden, men særligt 

vigtige levesteder er bl.a. fundet i farvandet omkring Skagen, i Storebælt omkring 

Sprogø, farvandet syd for Gedser Odde, farvandet syd for Ebeltoft ved Djursland, det 
meste af Lillebælt samt farvandet omkring Als, Sønderborg og Flensborg Fjord.  

 

Der kendes ikke til specifikke yngleområder for arten i danske farvande, og da marsvin 
forekommer i farvande med stor variation i dybde, bundforhold, fiskeforekomst og 

forureningsgrad, er det vanskeligt at sige noget generelt om, hvilken type levested 

marsvinet foretrækker (Søgaard & Asferg 2007).  
 

Hunnerne er drægtige i 11 måneder og føder i maj-juli. Det må formodes, at marsvin 

er mere følsomme over for forstyrrelser i denne periode samt i parringssæsonen juli-
august (Søgaard & Asferg 2007).  

 

Undersøgelser udført af Danmarks Miljøundersøgelser har vist, at dyrene ofte dykker 
til bunden, hvor mange fisk holder til. Marsvinene er aktive hele døgnet og dykker 

næsten lige så ofte om natten som om dagen. I de danske farvande foretrækker 

marsvinene dyk til mindre end 40 meter, men i Skagerrak er målt dykkedybder på ned 
til 200 m (Søgaard & Asferg 2007). 

 

Under de ret få store optællinger af hvaler, der er gennemført i de danske farvande, 
blev bestanden i Kattegat, Store- og Lille Bælt, farvandet nord for Fyn samt den 

vestlige Østersø i 1994 estimeret til 22.127 dyr og i 2005 til 13.600 dyr (Søgaard & 

Asferg 2007). 
 

Den største kendte trussel mod marsvin kommer fra utilsigtet bifangst ved garnfiskeri, 

men også forurening, undervandsstøj, stærk bådtrafik og nedsat fødemængde kan 
have en negativ indflydelse på marsvinene. I Søgaard & Asferg (2007) nævnes 

desuden specifikt, at myndighederne skal være opmærksomme på påvirkning af 

marsvin ved anlægsarbejder på havet. 
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Fra 1991-2007 er der indsamlet omfattende data fra satellitsporing, fly og 

skibsoptællinger samt akustiske optællinger af marsvin i danske farvande.  
 

Danmarks Miljøundersøgelser udarbejdede i 2008 en rapport, der samler alle 

relevante data fra disse undersøgelser om marsvins bevægelser og fordeling i danske 
og tilstødende farvande. Formålet var at kunne udpege og med tiden beskytte særligt 

vigtige områder med særlig høj tæthed af marsvin (Teilmann et al. 2008). 

 
Det mest betydningsfulde datasæt til udpegning af vigtige områder er fremkommet 

ved satellitsporing af 63 marsvin fra 1997-2007. I den nordlige Nordsø og i de indre 

danske farvande blev desuden brugt akustiske registreringer som en uafhængig 
metode til at verificere de vigtige områder identificeret ud fra satellitsporingsdata 

(Figur 6-1). 

 
Baseret på populationsstudier og bevægelser af marsvinene har DMU inddelt 

udpegningen af vigtige områder i de danske farvande i fire midlertidige 

forvaltningsområder (Teilmann et al. 2008). I hvert forvaltningsområde er de vigtigste 
områder for marsvin derefter prioriteret på baggrund af den nuværende viden om 

populationer, tætheder, sæsonvariation, tilstedeværelsen af voksne hunner og andre 

relevante informationer.  
 

Inddelingen er: 1=meget vigtigt område, 2=medium vigtigt område og 3=mindre vigtigt 

område.  
 

I relation til en kommende indvindingsaktivitet vurderes det at følgende elementer 

potentielt set vil kunne påvirke evt. forekommende marsvin negativt: 
• Støj fra indvindingsfartøjets skrue og pumpeaktivitet 
• Sedimentspild under indvindingen 

 
Marsvin er generelt følsomme overfor støj, og undersøgelser har vist, at støj kan 

influere på artens forekomst i påvirkede områder (Madsen et al. 2006). Undersøgelser 

har vist, at marsvin reagerer afvigende på skibsstøj i en radius af ca. 200-300 m 
(Teilman et al. 2004). Marsvin vurderes imidlertid at være i stand til at tilvænne sig 

lyden fra skibstrafik, idet forekomsten af arten er stor i områder som Storebælt, hvor 

skibstrafikken er intensiv.  
 

Den primære kilde til støj ved råstofindvinding vil være motorstøj fra 

indvindingsfartøjet. Derudover kan der forekomme støj forårsaget af selve 
pumpeaktiviteten ved havbunden samt i sugerøret. Der er så vidt vides ikke udført 

specifikke undersøgelser på marsvin eller andre havpattedyr i relation til marin 

råstofindvinding, men studier udført i forbindelse med andre marine aktiviteter, f.eks. 
nedpløjning af havledninger og nedramning af monopæle, kan medføre at marsvinene 

fortrækker fra området, for så senere, når aktiviteten er ophørt, at vende tilbage 

(Søgaard & Asferg 2007).  
 

Nedenstående Figur 6-1 illustrerer den forventede tæthed af marsvin i indre danske 

farvande (Teilmann et al. 2008). Området i den sydlige del af Øresund og Køge Bugt 
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er ikke med, da der ved det bagvedliggende satellitmærkningsforsøg ikke er 

observeret tilstedeværelse i området, hvorfor det ikke anses for at være et 
kerneområde for marsvin. Det kan dog ikke udelukkes, at der sporadisk vil optræde 

enkelte individer indenfor eller i nærheden af ansøgningsområdet. 

 
Hele Øresundsområdet og Køge Bugt må anses som et område, der i forvejen er 

væsentligt påvirket af menneskelig aktivitet. Det vurderes derfor, at fortsat 

råstofindvindingsaktivitet ikke vil medføre forstyrrelser eller forringelser for de få 
marsvin der måtte forekomme ved Fællesområde 548-AA Køge.  

 

 
Figur 6-1: Årsgennemsnit for tætheden af marsvin i Skagerrak og de indre danske farvande baseret på 
data fra 37 satellitmærkede individer. Figuren skal læses,  så rød farve og lav % svarer til kerneområder 
med høj tæthed af marsvin. (Fra: Teilmann et al. 2008). 
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6.1.2 Gråsæl (Halichoerus grypus) og spættet sæl (Phoca vitulina) 

Den nationale bevaringsstatus for gråsæl i Danmark som helhed er foreløbig vurderet 

som usikker på grund af den meget lille bestand, som er fordelt på flere geografiske 
lokaliteter, hvorpå der kun er konstateret spredte yngleforsøg. Gunstig 

bevaringsstatus for gråsæl på nationalt niveau forudsætter, at der opretholdes 

gunstige levevilkår for bestanden på de vigtigste yngle- og hvilepladser for arten, idet 
de vigtigste lokaliteter vurderes at være Vadehavet, Rødsand, Læsø, Hesselø, Anholt 

og Saltholm (Pihl et al. 2000) – se ligeledes figur 6-3. 

  
Den nationale bevaringsstatus for spættet sæl i Danmark er overordnet set vurderet 

som gunstig og bestanden vurderes som værende større end 15.000 individer (se 

figur 6-2). 
 

 
Figur 6-2: Graf over bestandsudviklingen af spættet sæl i danske farvende. Seneste afrapportering fra DCE 
(2011). 
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Figur 6-3: Sællokaliteter fra danske farvende fra den seneste afrapportering fra DCE (2011). 

Ovenstående figur 6-3 viser de vigtigste større sællokaliteter i danske farvande for 

både gråsæl og spættet sæl. Som det fremgår af kortet findes der ikke nogen vigtige 
lokaliteter for de to sælarter i nærheden af Fællesområde 548-AA Køge. Nærmeste 

lokalitet er Natura 2000-område nr. 142 ”Saltholm og omkringliggende hav”, som er 

mere end 35 km væk. Det kan dog ikke udelukkes, at der kan forekomme enkelte 
omstrejfende individer indenfor eller i nærheden af ansøgningsområdet. 

 

Potentielle påvirkninger af sæler indenfor eller i nærheden af ansøgningsområdet vil i 
vid grad være de samme som beskrevet for marsvin i ovenstående kapitel. Ligesom 

for marsvin vurderes det, at sæler kan tilvænne sig en vis grad af støj i et område. 

Meget høje lydtryk (SEL) på over 170 dB re 1 µPa2s er ved undersøgelser påvist at 
kunne give midlertidige høreskader på spættede sæler (Kastelein et al., 2012). 

Lydstyrker af denne størrelsesorden forventes dog ikke at forekomme ved 

indvindingsaktiviteter. 
 

Det vurderes, at den ansøgte indvindingsaktivitet ikke har væsentlig negativ effekt på 

arterne gråsæl og spættet sæl.  
 

6.2. Samlet vurdering 

Det vurderes, at den ansøgte råstofindvinding i Fællesområde 548-AA Køge ikke vil 

have en forstyrrende eller skadelig effekt på marine pattedyr, da ansøgningsområdet 
ikke ligger indenfor eller i nærheden af nogen af de danske havpattedyrarters 

kerneområder.  
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7. KULTURARV I UNDERSØGELSESOMRÅDET 

Ved de gennemførte dykkerundersøgelser blev der ikke gjort fund af vrag eller andre 

fortidsminder indenfor det undersøgte område. Ifølge Kulturstyrelsens database ”Fund 
og Fortidsminder” er der ikke registreret sådanne elementer indenfor 

undersøgelsesområdet. Dog er der uden for undersøgelsesområdet registreret 

stenalderfund på flere lokaliteter i dette område af Køge Bugt - specielt mod syd nær 
udløbet af Tryggevælde Å.  

 

Det må forventes, at der i en eventuel indvindingstilladelse vil stilles krav om, at der 
overvåges om påtræfning af skibsvrag og marinarkæologiske genstande under 

indvindingsarbejdet, samt at eventuelle fund af disse uanset alder indberettes, jf. 

råstoflovens § 21, stk. 1, nr. 4, til Kulturstyrelsen. 
 

8. FISKERI   

 

Der har igennem store dele af 1900-tallet foregået en del erhvervsfiskeri i Køge Bugt, 
som i flere årtier er foregået samtidig med indvindingsaktiviteter i bugten. I slutningen 

af 1900-tallet var antallet af aktive erhvervsfiskere dog i tilbagegang, hvilket bl.a. blev 

tilskrevet udledning af spildevand og kemikalier, som truede havmiljøet og dermed 
fiskeriet. Tilbagegange i ålebestanden, og øget predation af bl.a. skarv blev også 

anset for at være medvirkende (Sedal, 1997). 

 
Der er nu kun nogle få erhvervsfiskere tilbage i Køge Bugt, hvor fiskeri foregår enten 

med faste redskaber som bundgarn eller ved bundtrawling. Køge Bugt er udlagt som 

indvindingsområde for blåmuslinger, men der foregår i dag ikke fiskeri efter muslinger, 
idet muslingerne på grund af den lave saltholdighed i bugten aldrig når op i en 

størrelse, der kan anvendes til konsum (Naturstyrelsen, 2011)  

 
NCC har fra Formanden for Køge Bugt Fiskeriforening telefonisk fået oplyst, at 

området, som følge af den intensive råstofindvinding, anses for tabt i 

erhvervsfiskerimæssig sammenhæng. 
 

Der foregår på nuværende tidspunkt en del fritidsfiskeri, heriblandt trollingfiskeri 

havørred, torsk og pighvar, i Køge Bugt. På baggrund af indrapporteringer på 
forskellige lystfiskerfora, anses der også at foregå en del rekreativt fiskeri i 

indvindingsområdet – bl.a. torskefiskeri med stang langs skrænterne i sugehullerne, 

hvor der ved sidescan-undersøgelserne blev observeret stimer af mindre fisk, se Figur 
8-1.  

 

Det vurderes at en fortsat indvindingsaktivitet i fællesområdet ikke vil ændre ved de 
nuværende fiskerimæssige forhold. 
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Figur 8-1: Stime af småfisk (formegentlig brisling eller sild) observeret i sugehulsområdet. Den øverste 
mørkedel af billedet er vandsøjlen fra sonaren ned til bunden, mens resten af billedet viser et skråbillede 
langs bunden. 

9. ØVRIGE ERHVERVSINTERESSER 

Der kendes ikke øvrige potentielle erhvervsinteresser i det ansøgte fællesområde og 

det vurderes derfor, at en fortsat indvindingsaktivitet i området ikke vil genere øvrige 

erhvervsinteresser. 
 

10. BESKYTTEDE OMRÅDER 
Fuglebeskyttelsesområderne er behandlet under kapitel 5: Fugle.  
 

De to nærmeste Natura 2000-områder med marine udpegningsgrundlag er Nr. 147 
”Ølsemagle Strand og Staunings Ø” og Nr. 206 ”Stevns Rev” (se Figur 10-1) ligger i 

en afstand af henholdsvis ca. 3 og 5 km.  

 
De marine udpegningsgrundlag for områderne er vist i Fejl! Henvisningskilde ikke 

fundet.: 
Tabel 10-1 Marine udpegningsgrundlag for de to tætteste Natura 2000-områder. 

Natura 2000-områder 

Nr. 147 ”Ølsemagle Strand og Staunings Ø” Nr. 206 ”Stevns Rev” 

1140 Vadeflade 1110 Sandbanke 

1150 Lagune 1170 Rev 

1160 Bugt          - 

 
De potentielle påvirkninger fra indvindingsaktiviteten anses dog for af holde sig inden 
for sikkerhedszonen og Natura 2000-områderne er beliggende i flere kilometers 
afstand fra ansøgningsområdet. Den påtænkte råstofindvinding vurderes derfor ikke at 
have nogen negativ indflydelse på udpegningsgrundlagene for habitatområderne. 
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Figur 10-1: Oversigtskort over ansøgningsområdet (angivet med rød ramme) og de to nærmeste marine Natura 2000 
områder – henholdsvis Salthold og Gilleleje 
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11. OPSUMMERING OG SAMLET VURDERING  

11.1. Opsummering  

NCC Roads A/S ønsker at udvide indvindingsmængden i Fællesområde 548-AA Køge 

(ansøgningsområdet), hvor omfattende indvindingsaktivitet i forvejen har fundet sted 
igennem lang tid. NCC ønsker at indvinde op mod 200.000 - 300.000 m3 per år plus 

eventuelle større eller mindre enkeltleverancer. For at imødegå eventuelle andre 

aktøres ønske om indvinding i det pågældende område, ansøges således om en 
tilladelsesmængde på 960.000 m3 om året med en samlet tilladelsesmængde på 4,8 

mio. m3 .  

 
De biologiske og substratmæssige forhold i ansøgningsområdet og en 500 meter bred 

sikkerhedszone omkring er i foråret 2014 blev undersøgt ved fulddækkende sidescan-

sonarkortlægning med 184 visuelle verifikationer udført ved paravanedykning og 
punktdykning. Der er foretaget visuel dokumentation på 26 fotostationer og 

transekterne er blevet optaget af dykkermonteret undervandsvideo.  

 
Substratmæssigt er Fællesområde 548-AA Køge samt sikkerhedszonen domineret af 

substrattype 1 og 2. 

 
Biologisk set kan ansøgningsområdet samt sikkerhedszonen beskrives som særdeles 

artsfattigt og domineret af få almindelige robuste arter. Blåmuslinger var overordnet 

set den mest dominerende art, men spredte kutlinger og snegle (strandsnegl og 
dyndsnegl) samt infaunaarter som sandorm og sandmusling forekom også jævnligt. I 

forbindelse med de gennemførte dykkerundersøgelser blev der registreret enkelte 

større fiskearter som skrubber, ulk og torsk.  
 

Vegetationen i området var domineret af én- og flerårige rødalgearter. Disse alger blev 

i overvejende grad observeret på gamle skyllebanker.  
 

11.2. Samlet vurdering af mulige effekter ved råstofindvinding 

Den umiddelbare zone omkring indvindingsfartøjet vil blive negativt påvirket og nogen 

mortalitet må påregnes, dels ved pumpeaktiviteten og dels ved det frasorterede 

materiale, der returneres til havbunden. De påvirkede arter er dog almindeligt 
forekommende arter i indre danske farvande, og indvindingen vil ikke have nogen 

effekt på populationerne på hverken lokal eller regional skala.  

 
Råstofindvinding i det ansøgte omfang kan potentielt medføre en reduktion af 

mængden af den forekommende egnede fugleføde i selve ansøgningsområdet, mens 

fourageringsmulighederne i den omgivende sikkerhedszone vil være relativt 
upåvirkede. Da ansøgningsområdet kun udgør en meget lille del af det samlede 

potentielle fourageringsareal i Øresundsområdet, som udnyttes af de forekommende 

fugle, vurderes indvindingen ikke, at ville medføre nogen væsentlige negative 
påvirkninger af ederfulge eller andre fuglearter 
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Tabel 11-1: Opsummering af den potentielle påvirkning som potentielt vil kunne forekomme indenfor og 
udenfor ansøgningsområdet  

Projektaktivitet Potentiel påvirkning 

I ansøgningsområdet Udenfor ansøgningsområdet 

Marin fauna  Ubetydelig  Ingen 

Marin flora Ubetydelig Ingen 

Fugle Ubetydelig Ubetydelig 

Marinarkæologi Ingen Ingen 

Øvrige erhvervsinteresser Ingen Ingen 

Beskyttede områder Ingen Ingen 
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Samlede bilag 548-AA 

 
Bilag 1 – Logbøger      side 51 

Bilag 2 – Dybdemodel    side 80 

Bilag 3 – Sidescan-mosaik    side 81 

Bilag 4 – Substrattypekort     side 82 

Bilag 5 – Naturtypekort     side 83 



Transekt (nr) Dybde (m) Bundtype Substrat

Småsten 

(%)

Sten >10cm 

(%)

Flora-

dækning (%)

Fauna-

dækning (%)

Blåmusling

er (%)

Søstjerner 

(%) Fauna-beskrivelse Flora-beskrivelse Andet startposN startposE slutposN slutposE Distance Y X Y_slut X_slut

548AAP1 9.8 2 hård sandbund 0.5 1 1 1 1 0 skrubbe, sandorm, kutlinger, sandmuslinger sukkertang, rødalger, klørtang ingen 5527.829 1214.233 5527.828 1214.229 4.304 55.46382 12.23722 55.4638 12.23715

548AAP1 9.8 2 hård fin sandbund 0 1 0.5 1 0.5 0 sandorm, kutlinger, skrubbe sukkertang, buskformede rødalger5 procent løse alger for neden temp 6 grader 5527.828 1214.229 5527.798 1214.268 69.657 55.4638 12.23715 55.4633 12.2378

548AAP1 9.9 2 hård fin sandbund 0 1 0 0.5 0.5 0 blåmuslinger, sandorm, sandkutlinger buskformede rødalger, sukkertangingen 5527.798 1214.268 5527.758 1214.316 89.331 55.4633 12.2378 55.46263 12.2386

548AAP1 10 1B hård fin sandbund 0 0 0 2 0.5 0 torsk, sandorm, ingen ingen 5527.758 1214.316 5527.738 1214.332 40.926 55.46263 12.2386 55.4623 12.23887

548AAP1 10 1B hård fin sandbund 0 0 0 3 0.5 0 sandorm, sandkutlinger ingen løse alger (5 %) 5527.738 1214.332 5527.716 1214.341 41.961 55.4623 12.23887 55.46193 12.23902

548AAP1 10.1 1B hård fin sandbund 0 0 0 1 0.5 0 sandorm, blåmuslinger ingen <1 % løse alger, fotostop 5527.716 1214.341 5527.686 1214.36 58.581 55.46193 12.23902 55.46143 12.23933

548AAP1 9.7 2 sandet stenet bund 30 0.5 0 30 30 0 muslinger, sandorm ingen skyllebanke 5527.686 1214.36 5527.685 1214.356 4.265 55.46143 12.23933 55.46142 12.23927

548AAP1 9.9 1B hård fin sandbund 0 0 0 4 0 0 sandorm ingen ingen 5527.685 1214.356 5527.66 1214.386 56.24 55.46142 12.23927 55.461 12.23977

548AAP1 10 1B hård fin sandbund 0 0 0 4 0 0 sandorm ingen ingen 5527.66 1214.386 5527.637 1214.397 44.494 55.461 12.23977 55.46062 12.23995

548AAP1 10.1 1B hård fin sandbund m. bølgeribber 0 0 0 5 0 0 sandorm ingen ingen 5527.637 1214.397 5527.616 1214.417 44.403 55.46062 12.23995 55.46027 12.24028

548AAP1 10.1 1B hård fin sandbund uden bølgeribber 0 0 0 2 1 0 sandorm ingen ingen 5527.616 1214.417 5527.595 1214.436 43.17 55.46027 12.24028 55.45992 12.2406

548AAP1 10.1 1B hård fin sandbund 0 0 0 3 0.5 0 sandorm, skrubbe ingen ingen 5527.595 1214.436 5527.577 1214.455 40.078 55.45992 12.2406 55.45962 12.24092

548AAP1 10.1 2 hård fin sandbund med indslag af småsten 20 0 0 1 0.5 0 sandorm ingen indvindingsspor, måske en skyllebunke 5527.577 1214.455 5527.54 1214.484 74.954 55.45962 12.24092 55.459 12.2414

548AAP1 10.4 2 sandbund med små sten 40 0 0 4 0 0 sandorm ingen meget varierende dybde; påvirket af indvinding 5527.54 1214.484 5527.483 1214.523 112.7 55.459 12.2414 55.45805 12.24205

548AAP1 11.2 2 hård sandet bund med lidt silt 30 0 0 2 1 0 sandorm ingen området påvirket af slæbesugning 5527.483 1214.523 5527.48 1214.518 7.047 55.45805 12.24205 55.458 12.24197

548AAP1 9.9 1B hård fin sandbund uden sten 0 0 0 4 0 0 sandorm ingen ingen 5527.48 1214.518 5527.445 1214.554 76.113 55.458 12.24197 55.45742 12.24257

548AAP1 10 1B hård sandbund uden sten 0 0 0 2 0 0 sandorm ingen få løse alger 5527.445 1214.554 5527.428 1214.576 38.079 55.45742 12.24257 55.45713 12.24293

548AAP1 10.3 2 hård sandbund med små sten 40 0 0 2 2 0 sandorm ingen slæbesugning 5527.428 1214.576 5527.398 1214.599 62.026 55.45713 12.24293 55.45663 12.24332

548AAP1 10.1 1B hård sandbund med bølgeribber 0 0 0 2 0 0 sandorm ingen ingen 5527.398 1214.599 5527.381 1214.607 31.327 55.45663 12.24332 55.45635 12.24345

548AAP1 10.2 2 hård sandbund 5 0 0 5 2 0 sandkutlinger, sandorm ingen ingen 5527.381 1214.607 5527.362 1214.62 38.016 55.45635 12.24345 55.45603 12.24367

548AAP1 10.1 1B blød sandbund med bølgeribber 0 0 0 5 0 0 sandorm ingen ingen 5527.362 1214.62 5527.343 1214.639 40.981 55.45603 12.24367 55.45572 12.24398

548AAP1 10 1B sandbund uden sten 0 0 0 4 0 0 sandorm ingen ingen 5527.343 1214.639 5527.309 1214.672 71.878 55.45572 12.24398 55.45515 12.24453

548AAP1 9.7 1B blød sandbund 0 0 0 10 0 0 sandorm ingen ingen 5527.309 1214.672 5527.267 1214.698 82.162 55.45515 12.24453 55.45445 12.24497

548AAP1 12.4 2 blødbund med sten 30 0 0 10 5 0 sandorm, blåmuslinger, krabbe ingen 0% sigtbarhed, kan kun mærke bunden med hånden 5527.267 1214.698 5527.254 1214.71 26.835 55.45445 12.24497 55.45423 12.24517

548AAP1 13.6 1A bunden af et sugehul 0 0 0 0 0 0 ingen ingen ingen 5527.254 1214.71 5527.239 1214.723 32.073 55.45423 12.24517 55.45398 12.24538

548AAP1 14.3 1A blød sandbund i bunden af et sugehul 0 0 0 0 0 0 ingen ingen ingen 5527.239 1214.723 5527.231 1214.729 16.146 55.45398 12.24538 55.45385 12.24548

548AAP1 14.1 1A bunden af et sugehul 0 0 0 0 0 0 ingen ingen ingen 5527.231 1214.729 5527.22 1214.735 21.325 55.45385 12.24548 55.45367 12.24558

548AAP1 12.7 1A blødbund 0 0 0 0 0 0 ingen ingen slæbesugning/punktsugning 5527.22 1214.735 5527.205 1214.747 30.169 55.45367 12.24558 55.45342 12.24578

548AAP1 13.1 1A blødbund 0 0 0 0 0 0 ingen ingen ingen 5527.205 1214.747 5527.199 1214.752 12.549 55.45342 12.24578 55.45332 12.24587

548AAP1 13 1A blødbund 0 0 0 0 0 0 ingen ingen løse alger dækker hele bunden, dækker 70% af bunden 5527.199 1214.752 5527.189 1214.764 22.467 55.45332 12.24587 55.45315 12.24607

548AAP1 12 1A blød slitet bund 0 0 0 0 0 0 ingen ingen ingen 5527.189 1214.764 5527.178 1214.769 19.963 55.45315 12.24607 55.45297 12.24615

548AAP1 12.4 1A blødbund 0 0 0 0.5 0 0 sandorm ingen ingen 5527.178 1214.769 5527.167 1214.777 21.498 55.45297 12.24615 55.45278 12.24628

548AAP1 13.1 1A blød siltet bund 0 0 0 0 0 0 ingen ingen løse alger 100% dækning 5527.167 1214.777 5527.154 1214.79 27.415 55.45278 12.24628 55.45257 12.2465

548AAP1 12.9 1A blød siltet bund 0 0 0 0 0 0 ingen ingen ingen sigtbarhed 5527.154 1214.79 5527.136 1214.806 37.719 55.45257 12.2465 55.45227 12.24677

548AAP1 13.2 1A blødbund 0 0 0 0 0 0 ingen ingen ingen 5527.136 1214.806 5527.096 1214.824 77.843 55.45227 12.24677 55.4516 12.24707

548AAP1 15.8 1A blødbund 0 0 0 0 0 0 ingen ingen mange løse alger 5527.096 1214.824 5527.096 1214.815 10.083 55.4516 12.24707 55.4516 12.24692

548AAP1 14.4 1A blødbund 0 0 0 0 0 0 ingen ingen ingen 5527.096 1214.815 5527.078 1214.85 49.815 55.4516 12.24692 55.4513 12.2475

548AAP1 10.5 1B sandet 0 0 0 0 0 0 ingen ingen ingen 5527.078 1214.85 5527.069 1214.857 17.723 55.4513 12.2475 55.45115 12.24762

548AAP1 13.8 1B blød sandbund 0 0 0 0 0 0 ingen ingen ingen 5527.069 1214.857 5527.062 1214.864 14.531 55.45115 12.24762 55.45103 12.24773

548AAP1 13.9 1B blød siltet bund 0 0 0 < 0 0 eremitkrebs ingen ingen 5527.062 1214.864 5527.051 1214.87 21.89 55.45103 12.24773 55.45085 12.24783

548AAP1 13.4 1B blød sandbund 0 0 0 0 0 0 ingen ingen ingen 5527.051 1214.87 5527.042 1214.875 17.445 55.45085 12.24783 55.4507 12.24792

548AAP1 11.4 1B hård sandet bund 0.5 0 0 0.5 0.5 0 sandorm, skrubbe, blåmuslinger ingen ingen 5527.042 1214.875 5527.028 1214.887 28.239 55.4507 12.24792 55.45047 12.24812

548AAP1 11.9 1B blød sandbund 0.5 0 0 1 1 0 blåmuslinger ingen ingen 5527.028 1214.887 5527.016 1214.897 25.615 55.45047 12.24812 55.45027 12.24828

548AAP1 12 2 blød sandbund 10 0 0 15 15 0 sandorm ingen ingen 5527.016 1214.897 5526.996 1214.912 39.614 55.45027 12.24828 55.44993 12.24853

548AAP1 7.6 2 hård sandbund 15 0 0 20 15 0 blåmuslinger, sandkutlinger, sandorm ingen ingen 5526.996 1214.912 5526.982 1214.925 30.08 55.44993 12.24853 55.4497 12.24875

548AAP1 8.1 2 fast sandbund 10 0.5 2 5 5 0 blåmuslinger, sandmuslinger buskformede rødalger sandmuslinger i bunden alene svarende til 5% dækning 5526.982 1214.925 5526.948 1214.953 68.495 55.4497 12.24875 55.44913 12.24922

548AAP1 7.9 1B fast sandbund 0 0 0 5 2 0 sandkutlinger, sandorm ingen sandmuslinger i bunden, der ses huller fra muslingesifoner 5526.948 1214.953 5526.931 1214.976 39.454 55.44913 12.24922 55.44885 12.2496

548AAP2 11.1 1B blød sandet bund 0.5 0.5 0 5 4 0 sandorm, sandkutlinger, tangnål ingen løse alger 10% 5527.499 1214.735 5527.499 1214.721 14.626 55.45832 12.24558 55.45832 12.24535

548AAP2 11 1B fast sandet bund 0 0 0 3 1 0 sandorm, sandkutlinger ingen ingen 5527.499 1214.721 5527.508 1214.747 32.144 55.45832 12.24535 55.45847 12.24578

548AAP2 10.4 1B fin og blød sandbund 0 0 0 5 4 0 sandorm, sandkutlinger, små snegle ingen ingen 5527.508 1214.747 5527.51 1214.795 50.77 55.45847 12.24578 55.4585 12.24658

548AAP2 10.3 2 hård sandbund enkelte sten 10 0 0 8 5 0 blåmuslinger, sandorm, sandkutlinger, små snegle ingen ingen 5527.51 1214.795 5527.51 1214.822 28.359 55.4585 12.24658 55.4585 12.24703

548AAP2 10.6 1B blød sandbund 0.5 0 0.5 10 8 0 sandorm, sandkutlinger ingen ingen 5527.51 1214.822 5527.511 1214.852 31.653 55.4585 12.24703 55.45852 12.24753

548AAP2 10.3 2 hård men fin sandet bund 10 0 0.5 5 3 0 blåmuslinger, sandorm, fladfisk ingen de små sten kommer i små banker af en kvart kvadratmeter stykket 5527.511 1214.852 5527.512 1214.912 62.852 55.45852 12.24753 55.45853 12.24853

548AAP2 10.4 2 sandet småstenet bund 25 0 0.5 10 8 0 blåmuslinger,sandorm buskformede rødalger ingen 5527.512 1214.912 5527.515 1214.948 37.795 55.45853 12.24853 55.45858 12.24913

548AAP2 10.5 1B hård fin sandet bund uden sten 0 0 0 4 0.5 0 sandorm, en enkelt krabbe, sandkutlinger ingen ingen 5527.515 1214.948 5527.518 1214.983 37.718 55.45858 12.24913 55.45863 12.24972

548AAP2 10.5 1B fin sandet bund uden sten 0 0 0 4 0.5 0 sandorm, sandkutlinger ingen ingen 5527.518 1214.983 5527.52 1215.013 31.531 55.45863 12.24972 55.45867 12.25022

548AAP2 10.6 1B fin hård sandbund 0 0 0 4 0.5 0 blåmuslinger, sandorm, sandkutlinger ingen ingen 5527.52 1215.013 5527.522 1215.054 43.029 55.45867 12.25022 55.4587 12.2509

548AAP2 10.4 2 skyllebanke 45 0 4 40 40 0 Skrubbe, sandorm, blåmuslinger ingen løse alger på bunden 5527.524 1215.102 5527.521 1215.104 5.39 55.45873 12.2517 55.45868 12.25173

548AAP2 10.7 1B hård sandet bund med tydlige spor af indvindingsaktivitet 0 0 0 2 0.5 0 blåmuslinger, sandorm, sandkutlinger ingen indslag af ler, indvundet 5527.521 1215.104 5527.532 1215.177 79.654 55.45868 12.25173 55.45887 12.25295

548AAP2 10.8 1B hård siltet sandbund 0 0 0 0.5 0.5 0 blåmuslinger, sandorm ingen ingen 5527.532 1215.177 5527.533 1215.22 44.984 55.45887 12.25295 55.45888 12.25367

548AAP2 10.8 1B hård sandbund 0 0 0 1 0.5 0 blåmuslinger, sandorm ingen indslag af løse alger 5527.533 1215.22 5527.535 1215.259 41.157 55.45888 12.25367 55.45892 12.25432

548AAP2 10.8 1B hård sandbund uden sten 0 0 0 2 0.5 0 blåmuslinger, sandorm ingen ingen 5527.535 1215.259 5527.537 1215.294 37.209 55.45892 12.25432 55.45895 12.2549

548AAP2 10.9 1B hård sandbund uden sten 0 0 0 2 0.5 0 blåmuslinger, sandorm ingen få løse alger 5527.537 1215.294 5527.541 1215.337 45.479 55.45895 12.2549 55.45902 12.25562

548AAP2 10.9 1B hård sandet bund 0 0 0 2 0.5 0 blåmuslinger, sandorm, skrubbe ingen ingen 5527.541 1215.337 5527.554 1215.403 73.173 55.45902 12.25562 55.45923 12.25672

548AAP2 10.9 1B hård fin sandbund 0 0 0 3 0.5 0 blåmuslinger, en enkelt skrubbe, sandorm ingen et enkelt lastbilsdæk 5527.554 1215.403 5527.557 1215.435 34.058 55.45923 12.25672 55.45928 12.25725

548AAP2 10.9 1B hård fin sandbund 0 0 0 0.5 0.5 0 blåmuslinger, sandorm, skrubbe ingen ingen 5527.557 1215.435 5527.558 1215.494 61.522 55.45928 12.25725 55.4593 12.25823

548AAP2 11 1B halvblød sandbund 0 0 0 3 1 0 blåmuslinger, sandorm, små snegle, sandkutlinger ingen ingen 5527.558 1215.494 5527.56 1215.54 48.501 55.4593 12.25823 55.45933 12.259

548AAP2 11.1 1B halvblød sandbund 0.5 0 0 3 1 0 blåmuslinger, sandorm ingen ingen 5527.56 1215.54 5527.563 1215.583 46.266 55.45933 12.259 55.45938 12.25972

548AAP2 11.2 1B hård sandbund 0 0 0 3 0.5 0 blåmuslinger, sandorm, små snegle ingen ingen 5527.563 1215.583 5527.565 1215.623 42.22 55.45938 12.25972 55.45942 12.26038

548AAP2 11.2 1B fin sandbund 0 0 0 5 2 0 blåmuslinger, sandorm, små snegle ingen ingen 5527.565 1215.623 5527.57 1215.669 48.91 55.45942 12.26038 55.4595 12.26115

548AAP2 11.2 1B fin sandbund 0.5 0.5 0 2 0.5 0 blåmuslinger, sandorm, skrubbe (en del) ingen ingen 5527.57 1215.669 5527.573 1215.715 48.61 55.4595 12.26115 55.45955 12.26192

548AAP2 11.2 2 hård sandbund med grus og småsten 15 0.5 2 15 14 0 blåmuslinger, sandorm buskformede rødalger ingen 5527.573 1215.715 5527.577 1215.765 52.615 55.45955 12.26192 55.45962 12.26275

548AAP2 11 1B hård sandbund med spredte småsten 0.5 0 0 3 1 0 blåmuslinger, skrubbe, sandorm, små snegle ingen ingen 5527.577 1215.765 5527.581 1215.806 44.322 55.45962 12.26275 55.45968 12.26343

548AAP2 10.9 2 hård sandbund med spredte småsten 25 0.5 2 15 14 0 blåmuslinger, sandorm ingen ingen 5527.581 1215.806 5527.581 1215.86 56.625 55.45968 12.26343 55.45968 12.26433

548AAP2 10.9 2 hård sandbund med spredte sten 15 0 0 15 14 0 blåmuslinger, sandorm ingen ingen 5527.581 1215.86 5527.578 1215.88 21.624 55.45968 12.26433 55.45963 12.26467

548AAP2 10.8 2 hård sandbund spredte sten 5 0 0 8 5 0 blåmuslinger, sandorm ingen ingen 5527.578 1215.88 5527.589 1215.943 69.488 55.45963 12.26467 55.45982 12.26572

548AAP2 10.7 2 hård sandbund få sten 2 0 0 3 2 0 blåmuslinger, sandorm, små snegle ingen ingen 5527.589 1215.943 5527.592 1215.982 40.552 55.45982 12.26572 55.45987 12.26637

548AAP2 10.7 1B hård sandbund uden sten 0 0 0 2 1 0 blåmuslinger, sandorm, små snegle ingen ingen 5527.592 1215.982 5527.596 1216.015 35.701 55.45987 12.26637 55.45993 12.26692

548AAP3 6.1 2 småstenet sandet bund 15 1 3 25 25 0 sandorm, blåmuslinger ingen ingen 5526.36 1214.02 5526.37 1214.068 53.374 55.43933 12.23367 55.4395 12.23447

548AAP3 6.2 2 sandbund med spredte sten 15 5 2 25 25 0 blåmuslinger, sandorm ålegræs (5%) ingen 5526.37 1214.068 5526.381 1214.105 45.149 55.4395 12.23447 55.43968 12.23508

548AAP3 6.8 2 sandbund med småsten 2 2 1 6 5 0 blåmuslinger (1%), sandorm ålegræs (1%) ingen 5526.381 1214.105 5526.397 1214.142 48.517 55.43968 12.23508 55.43995 12.2357

548AAP3 7.3 2 sandbund med enkelte sten 0 2 0.5 6 5 0 blåmuslinger, sandorm (1%) ålegræs (<1%) ingen 5526.397 1214.142 5526.406 1214.179 42.302 55.43995 12.2357 55.4401 12.23632

548AAP3 7.5 2 sandbund med enkelte sten 3 3 1 6 5 0 blåmuslinger, sandorm (1 %) ålegræs (1% ) ingen 5526.406 1214.179 5526.425 1214.218 53.651 55.4401 12.23632 55.44042 12.23697

548AAP3 7.7 2 sandbund med enkelte sten 2 1 0.5 6 5 0 blåmuslinger (5%), sandorm (1%) ingen ingen 5526.425 1214.218 5526.44 1214.259 52.145 55.44042 12.23697 55.44067 12.23765

548AAP3 7.5 2 stenet bund 15 5 0.5 20 20 0 blåmuslinger buskformede rødalger ingen 5526.44 1214.259 5526.459 1214.304 58.218 55.44067 12.23765 55.44098 12.2384

548AAP3 7.7 2 sandbund med enkelte sten 3 3 0.5 11 10 0 blåmuslinger, sandorm buskformede rødalger ingen 5526.459 1214.304 5526.471 1214.354 57.667 55.44098 12.2384 55.44118 12.23923

548AAP3 8.1 2 sandbund med enkelte sten 1 1 0.5 3 1 0 muslinger (1% ), sandorm (2%) ingen ingen 5526.471 1214.354 5526.482 1214.396 47.778 55.44118 12.23923 55.44137 12.23993

548AAP3 8.2 2 sandbund 1 1 0.5 3 1 0 sandorm (2% ), muslinger (1%) ingen ingen 5526.482 1214.396 5526.498 1214.443 58.345 55.44137 12.23993 55.44163 12.24072

548AAP3 8.4 2 fast sandbund 0 1 0.5 3 1 0 sandorm (2% ), muslinger (1%) ingen ingen 5526.498 1214.443 5526.509 1214.473 36.565 55.44163 12.24072 55.44182 12.24122

548AAP3 8.5 2 fin sandbund med en enkelt sten 0 1 0 3 0.5 0 rødspætte, sandorm ( 2% ) en enkelt buskformet rødalge ingen 5526.509 1214.473 5526.524 1214.52 57.662 55.44182 12.24122 55.44207 12.242

548AAP3 8.5 1B fast sandbund 0 0 0.5 3 1 0 sandorm (2%), muslinger (1%) buskformede rødalger ingen 5526.524 1214.52 5526.535 1214.552 38.79 55.44207 12.242 55.44225 12.24253

548AAP3 8.5 1B fast sandbund 0 0 0 2 0.5 0 sandorm,  muslinger (<1%) ingen ingen 5526.535 1214.552 5526.572 1214.582 74.354 55.44225 12.24253 55.44287 12.24303

548AAP3 8.6 sugehul sugehul -99 -99 -99 -99 -99 -99 - - ingen 5526.572 1214.582 5526.563 1214.61 33.178 55.44287 12.24303 55.44272 12.2435

548AAP3 8.6 sugehul sugehul 0 0 0 3 0.5 0 sandorm, blåmuslinger ingen ingen 5526.563 1214.61 5526.569 1214.646 39.378 55.44272 12.2435 55.44282 12.2441

548AAP3 8.3 1B fast sandbund 0 0 0 5 3 0 sandorm (2%), muslinger (3% ), skrubbe ingen ingen 5526.569 1214.646 5526.582 1214.69 52.18 55.44282 12.2441 55.44303 12.24483

548AAP3 8.1 1B fast sandbund 0 0 0 2 0 0 sandorm ingen ingen 5526.582 1214.69 5526.588 1214.702 16.058 55.44303 12.24483 55.44313 12.24503

548AAP3 9.1 1A blødbund 0 0 0 0 0 0 ingen ingen der lå fem døde fisk: fire stenbiddere og en skrubbe 5526.588 1214.702 5526.598 1214.723 29.092 55.44313 12.24503 55.4433 12.24538

548AAP3 8 2 sandbund med enkelte små sten 5 0 0 5 3 0 sandorm (2%) ingen ingen 5526.598 1214.723 5526.608 1214.767 49.907 55.4433 12.24538 55.44347 12.24612

548AAP3 7.9 1B fast siltet sandbund 0 0 0 3 1 0 sandorm (1%) ingen ingen 5526.608 1214.767 5526.621 1214.8 42.036 55.44347 12.24612 55.44368 12.24667

548AAP3 8 1B fast siltet sandbund med spor efter slæbesugning 0 0 0 3 0.5 0 sandorm (2%), sandmuslinger ingen  der lå en død fisk: rimte/køgekarpe 5526.621 1214.8 5526.641 1214.86 73.201 55.44368 12.24667 55.44402 12.24767

548AAP3 8.1 1B fast siltet sandbund 0 0 0 3 1 0 sandorm (2%) ingen et sugehul 5526.641 1214.86 5526.652 1214.901 47.107 55.44402 12.24767 55.4442 12.24835

548AAP3 6.9 3 sugehulsbund 20 10 0 0.5 0 0 sandorm, hydroider ingen hydroider på sten, bunden kører lidt op og ned 5526.652 1214.901 5526.68 1214.951 74.204 55.4442 12.24835 55.44467 12.24918

548AAP3 > 10.0 sugehul sugehulsbund -99 -99 -99 -99 -99 -99 - - forsat sugehulsbund 5526.68 1214.951 5526.683 1214.961 11.972 55.44467 12.24918 55.44472 12.24935

548AAP3 > 10.0 sugehul sugehulsbund -99 -99 -99 -99 -99 -99 - - forsat sugehulsbund 5526.683 1214.961 5526.689 1215.003 45.499 55.44472 12.24935 55.44482 12.25005

548AAP3 10 sugehul sugehulsbund -99 -99 -99 -99 -99 -99 - - sugehul, dårlig sigtbarhed 5526.689 1215.003 5526.704 1215.026 36.611 55.44482 12.25005 55.44507 12.25043

548AAP3 10 sugehul sugehulsbund -99 -99 -99 -99 -99 -99 - - sugehul dårlig sigtbarhed 5526.704 1215.026 5526.708 1215.044 20.99 55.44507 12.25043 55.44513 12.25073

548AAP3 variabel 2 sand og småsten -99 -99 -99 -99 -99 -99 - - sugehul dårlig sigtbarhed 5526.708 1215.044 5526.716 1215.073 33.181 55.44513 12.25073 55.44527 12.25122

548AAP3 variabel 2 sand, grus og småsten -99 -99 -99 -99 -99 -99 - - sugehul dårlig sigtbarhed 5526.716 1215.073 5526.72 1215.091 20.836 55.44527 12.25122 55.44533 12.25152

548AAP3 variabel 2 stenet bundmateriale, små sten -99 -99 -99 -99 -99 -99 - - kraftig påvirket af sugeaktivitet 5526.72 1215.091 5526.733 1215.117 36.376 55.44533 12.25152 55.44555 12.25195

548AAP3 variabel 3 stenet bund -99 -99 -99 -99 -99 -99 - - kraftig påvirket af sugeaktivitet 5526.733 1215.117 5526.746 1215.149 41.505 55.44555 12.25195 55.44577 12.25248

548AAP3 variabel 3 stenet bund -99 -99 -99 -99 -99 -99 en enkelt fladfisk - kraftig påvirket af sugeaktivitet 5526.746 1215.149 5526.753 1215.169 24.696 55.44577 12.25248 55.44588 12.25282



548AAP3 variabel 2 sand og små sten -99 -99 -99 -99 -99 -99 en enkelt fisk - lidt ler 5526.753 1215.169 5526.759 1215.186 21.399 55.44588 12.25282 55.44598 12.2531

548AAP3 11 1C sandet siltet leret bund -99 -99 -99 -99 -99 -99 - - stærkt påvirket af sugeaktivitet 5526.759 1215.186 5526.783 1215.256 84.985 55.44598 12.2531 55.44638 12.25427

548AAP3 10.6 2 siltet let gruset sandbund -99 -99 -99 -99 -99 -99 1% sandorm sugeaktivitet, ler her og der som stikker op, skarpe kanter nogle steder 5526.783 1215.256 5526.806 1215.302 64.102 55.44638 12.25427 55.44677 12.25503

548AAP3 11.4 2 sand, grus, sten -99 -99 -99 -99 -99 -99 - - sugehulspåvirket bund 5526.806 1215.302 5526.813 1215.347 49.73 55.44677 12.25503 55.44688 12.25578

548AAP3 10.9 2 sugepåvirket bund, med sand grus og små sten -99 -99 -99 -99 -99 -99 enkelte sandorm - ingen 5526.813 1215.347 5526.837 1215.402 73.174 55.44688 12.25578 55.44728 12.2567

548AAP3 10.8 1B sandbund, siltet -99 -99 -99 -99 -99 -99 enkelte muslinger og sandorm og lidt sandmuslinger påvirket af sugeaktivitet ingen 5526.837 1215.402 5526.856 1215.451 61.571 55.44728 12.2567 55.4476 12.25752

548AAP3 11.2 1C sandet, siltet leret bund -99 -99 -99 -99 -99 -99 enkelte sandorm under 1%, under 1% muslinger - påvirket af sugeaktivitet, når man kommer op på en knold er der en del huller fra sandmuslinger 5526.856 1215.451 5526.881 1215.532 96.973 55.4476 12.25752 55.44802 12.25887

548AAP3 11.2 1B siltet sandet bund med påvirkning af sugning -99 -99 -99 2 1 -99 1 % sandorm - 1% grus 5526.881 1215.532 5526.889 1215.528 16.42 55.44802 12.25887 55.44815 12.2588

548AAP4 10.5 1C bund påvirket af sugning, en del ler, sand og sten -99 -99 -99 -99 -99 -99 - - dårlig sigtbarhed 5526.54 1215.341 5526.526 1215.386 53.923 55.44233 12.25568 55.4421 12.25643

548AAP4 variabel sugehul påvirket af sugning -99 -99 -99 -99 -99 -99 - - fortsat dårlig sigtbarhed 5526.526 1215.386 5526.507 1215.45 76.619 55.4421 12.25643 55.44178 12.2575

548AAP4 variabel 1B sugepåvirket bund med  silt grus, sand -99 -99 -99 -99 -99 -99 enkelt fladfisk - fortsat dårlig sigtbarhed 5526.507 1215.45 5526.497 1215.484 39.944 55.44178 12.2575 55.44162 12.25807

548AAP4 variabel sugehul sugepåvirket -99 -99 -99 -99 -99 -99 - - fortsat dårlig sigtbarhed 5526.497 1215.484 5526.492 1215.497 16.033 55.44162 12.25807 55.44153 12.25828

548AAP4 variabel 1C sugepåvirket, grus sand og en smule ler -99 -99 -99 -99 -99 -99 - - fortsat dårlig sigtbarhed 5526.492 1215.497 5526.483 1215.524 33.456 55.44153 12.25828 55.44138 12.25873

548AAP4 variabel 2 grus, sand sugepåvirket bund -99 -99 -99 -99 -99 -99 - - fortsat dårlig sigtbarhed 5526.483 1215.524 5526.476 1215.543 23.496 55.44138 12.25873 55.44127 12.25905

548AAP4 variabel 2 grus, sand, sten, sugepåvirket -99 -99 -99 -99 -99 -99 - - fortsat dårlig sigtbarhed 5526.476 1215.543 5526.468 1215.571 32.938 55.44127 12.25905 55.44113 12.25952

548AAP4 variabel 1C grus, sand ler sugepåvirket -99 -99 -99 -99 -99 -99 - - fortsat dårlig sigtbarhed 5526.468 1215.571 5526.46 1215.602 35.762 55.44113 12.25952 55.441 12.26003

548AAP4 variabel 2 suge påvirket, sten, grus, sand -99 -99 -99 -99 -99 -99 - - fortsat dårlig sigtbarhed 5526.46 1215.602 5526.451 1215.627 31.263 55.441 12.26003 55.44085 12.26045

548AAP4 variabel 2 sugepåvirket, sten grus, sand -99 -99 -99 -99 -99 -99 - - fortsat dårlig sigtbarhed 5526.451 1215.627 5526.444 1215.653 29.655 55.44085 12.26045 55.44073 12.26088

548AAP4 variabel 1C sugepåvirket, sand, grus, ler -99 -99 -99 -99 -99 -99 - - fortsat dårlig sigtbarhed 5526.444 1215.653 5526.424 1215.682 48.459 55.44073 12.26088 55.4404 12.26137

548AAP4 variabel 2 sugepåvirket, sten, grus, sand -99 -99 -99 -99 -99 -99 - - fortsat dårlig sigtbarhed 5526.424 1215.682 5526.417 1215.697 20.421 55.4404 12.26137 55.44028 12.26162

548AAP4 variabel 2 småstenet skyllebanke bund -99 -99 -99 -99 -99 -99 - - fortsat dårlig sigtbarhed 5526.417 1215.697 5526.409 1215.721 29.244 55.44028 12.26162 55.44015 12.26202

548AAP4 variabel sugehul sugepåvirket -99 -99 -99 -99 -99 -99 - - fortsat dårlig sigtbarhed 5526.409 1215.721 5526.402 1215.77 52.617 55.44015 12.26202 55.44003 12.26283

548AAP4 variabel sugehul sugepåvirket, 17-18 m dybt sugehul -99 -99 -99 -99 -99 -99 enkelte fladfisk - fortsat dårlig sigtbarhed 5526.402 1215.77 5526.38 1215.836 80.511 55.44003 12.26283 55.43967 12.26393

548AAP4 variabel 2 sugepåvirket, sten, grus, sand -99 -99 -99 -99 -99 -99 - - fortsat dårlig sigtbarhed 5526.38 1215.836 5526.36 1215.885 63.486 55.43967 12.26393 55.43933 12.26475

548AAP4 11 2 sand, grus, småsten, sugepåvirket -99 -99 -99 -99 -99 -99 - - fortsat dårlig sigtbarhed 5526.36 1215.885 5526.343 1215.93 56.891 55.43933 12.26475 55.43905 12.2655

548AAP4 11.5 2 gruset, småstenet bund påvirket af sugning -99 -99 -99 -99 -99 -99 - - fortsat dårlig sigtbarhed 5526.343 1215.93 5526.333 1215.972 48.106 55.43905 12.2655 55.43888 12.2662

548AAP4 9 2 sandet bund måske en skyllebakke -99 -99 1 -99 10 -99 - - fortsat dårlig sigtbarhed 5526.333 1215.972 5526.322 1215.999 35.096 55.43888 12.2662 55.4387 12.26665

548AAP4 9.4 2 sand, grus -99 -99 -99 -99 5 -99 - - fortsat dårlig sigtbarhed 5526.322 1215.999 5526.301 1216.052 66.477 55.4387 12.26665 55.43835 12.26753

548AAP4 9.7 1B siltet sandbund -99 -99 -99 -99 0.5 -99 sandorm, fladfisk - fortsat dårlig sigtbarhed 5526.301 1216.052 5526.306 1216.068 19.101 55.43835 12.26753 55.43843 12.2678

548AAP4 9.8 1B siltet sandbund -99 -99 -99 3 1 -99 1% sandorm, 1% sandmuslinger - dårlig sigtbarhed 5526.306 1216.068 5526.287 1216.095 46.462 55.43843 12.2678 55.43812 12.26825

548AAP4 9.7 1B siltet sandbund -99 -99 -99 4 1 -99 2% sandorm 1%sandmuslinger - løse alger, dårlig sigtbarhed 5526.287 1216.095 5526.273 1216.127 42.459 55.43812 12.26825 55.43788 12.26878

548AAP4 9.7 1B siltet sandbund -99 -99 -99 4 2 -99 2% sandorm, 1 sandmuslinger - dårlig sigtbarhed 5526.273 1216.127 5526.262 1216.164 44 55.43788 12.26878 55.4377 12.2694

548AAP4 9.7 1B siltet sandbund -99 -99 -99 3 2 -99 1% sandorm - dårlig sigtbarhed 5526.262 1216.164 5526.252 1216.199 41.269 55.4377 12.2694 55.43753 12.26998

548AAP4 9.7 1B siltet sandbund -99 -99 -99 4 3 -99 1% sandorm, en enkelt fladfisk - dårlig sigtbarhed 5526.252 1216.199 5526.242 1216.228 35.428 55.43753 12.26998 55.43737 12.27047

548AAP4 9.4 1B siltet sandbund -99 -99 -99 -99 -99 -99 - - dårlig sigtbarhed stopper 5526.242 1216.228 5526.228 1216.254 36.801 55.43737 12.27047 55.43713 12.2709

548AAP4 9.3 1B fast siltet sandbund 0 0 0 5 1 0 4% sandorm ingen god sigtbarhed 5526.228 1216.254 5526.223 1216.268 17.847 55.43713 12.2709 55.43705 12.27113

548AAP4 9.3 1B fast sandbund 0 0 0 5 1 0 4% sandorm ingen ingen 5526.223 1216.268 5526.213 1216.303 41.421 55.43705 12.27113 55.43688 12.27172

548AAP4 9.3 2 fast sandbund 0 1 0 6 1 0 5% sandorm ingen ingen 5526.213 1216.303 5526.2 1216.34 45.15 55.43688 12.27172 55.43667 12.27233

548AAP4 9.1 1B fast sandbund 0 0 0 6 1 0 5% sandorm ingen ingen 5526.2 1216.34 5526.189 1216.377 44.517 55.43667 12.27233 55.43648 12.27295

548AAP4 9.1 1B fast sandbund 0 0 0 4 1 0 3% sandorm ingen ingen 5526.189 1216.377 5526.177 1216.413 43.685 55.43648 12.27295 55.43628 12.27355

548AAP4 9.3 1B fast sandbund 0 0 0 5 2 0 3% sandorm ingen ingen 5526.177 1216.413 5526.166 1216.436 31.409 55.43628 12.27355 55.4361 12.27393

548AAP4 9.4 1B fast sandbund 0 0 0 4 2 0 2% sandorm ingen ingen 5526.166 1216.436 5526.153 1216.483 54.728 55.4361 12.27393 55.43588 12.27472

548AAP4 9.4 1B fast sandbund 0 0 0 4 2 0 2% sandorm ingen ingen 5526.153 1216.483 5526.14 1216.531 55.46 55.43588 12.27472 55.43567 12.27552

548AAP4 9.6 2 fast sandbund 1 0 0 3 1 0 2% sandorm, en enkelt fladfisk ingen ingen 5526.14 1216.531 5526.119 1216.571 58.087 55.43567 12.27552 55.43532 12.27618

548AAP4 9.6 1B fast sandbund 0 0 0 4 2 0 2% sandorm ingen ingen 5526.119 1216.571 5526.102 1216.61 51.791 55.43532 12.27618 55.43503 12.27683

548AAP4 9.7 1B fast sandbund 0 0 0 5 3 0 2% sandorm ingen ingen 5526.102 1216.61 5526.087 1216.653 53.277 55.43503 12.27683 55.43478 12.27755

548AAP4 9.8 1B fast sandbund 0 0 0 5 2 0 3% sandorm ingen ingen 5526.087 1216.653 5526.08 1216.68 31.159 55.43478 12.27755 55.43467 12.278



Punkt Substratbeskrivelse Substrattype Position N                  

(WGS 84)

Position E                         

(WGS 84)      

Dybde ROV/Dyk Bundprøve Dato Tid Y d.d   (WGS 

84)

X d.d    (WGS 

84)

548AAD1 Hård sandbund 1B 55°27,064 12°14,034 9.9 Dyk Nej 10.04.2014 11:38 55.45107 12.23390

548AAD2
Blød siltet bund med meget få synlige sten. Under den siltede overflade er der dog flere 
småsten nede i bunden. 1A 55°26,998 12°14,458 14.0 Dyk Nej 10.04.2014 11:50 55.44997 12.24097

548AAD3 Blød siltet sandbund, med huller i, ingen sten, ligner et gammelt sugehul, en skyllebanke 1B 55°26,904 12°16,226 12.0 Dyk Nej 10.04.2014 15:22 55.44840 12.27043

548AAD4 Fast siltet sandbund 1B 55°26,028 12°15,225 8.1 Dyk Nej 10.04.2014 16:56 55.43380 12.25375

548AAP1A Hård fin sandbund med enkelt sten 1B 55°27,829 12°14,229 9.8 Dyk Nej 10.04.2014 10:10 55.46382 12.23715

548AAP1B Hård sandbund med få spredte småsten. Fotostop. 1B 55°27,708 12°14,344 9.9 Dyk Nej 10.04.2014 10:24 55.46180 12.23907

548AAP1C Kant af sugehul med fast sandbund med en del småsten. Tyndt toplag af silt. 2 55°27,499 12°14,513 11.2 Dyk Nej 10.04.2014 10:36 55.45832 12.24188

548AAP1D Sugehul med småsten på siden 2 55°27,285 12°14,695 13.2 Dyk Nej 10.04.2014 10:48 55.45475 12.24492

548AAP1E Bund af sugehul. Der er meget dårlig sigt. Blød siltet bund 1A 55°27,106 12°14,827 16.0 Dyk Nej 10.04.2014 11:04 55.45177 12.24712

548AAP1F Sugehul hård fast sand 1B 55°26,932 12°14,971 11.2 Dyk Nej 10.04.2014 11:24 55.44887 12.24952

548AAP2A Hård fast sandbund med grus og småsten. Der er også fundet et blottet tørvlag i bunden. 2 55°27,495 12°14,725 10.2 Dyk Nej 10.04.2014 12:22 55.45825 12.24542

548AAP2B
Skyllebanke bestående af grus og småsten - substrattype 2. Skyllebanken måler ca. 30m 
x 30m  og rager ca. 1 meter op over omkringliggende bund. Fotostop. 2 55°27,523 12°15,085 10 Dyk Nej 10.04.2014 12:39 55.45872 12.25142

548AAP2C Hård sandbund uden sten, med let siltdække 1B 55°27,546 12°15,388 10.9 Dyk Nej 10.04.2014 12:50 55.45910 12.25647

548AAP2D Hård sandbund med spredte småsten 2 55°27,578 12°15,832 11.0 Dyk Nej 10.04.2014 13:04 55.45963 12.26387

548AAP2E Hård sandbund 1B 55°27,592 12°16,007 10.6 Dyk Nej 10.04.2014 13:12 55.45987 12.26678

548AAP3A Gruset sandbund 2 55°26,361 12°14,022 6.2 Dyk Nej 10.04.2014 13:57 55.43935 12.23370

548AAP3B Grusbunke mulig skyllebanke 2 55°26,549 12°14,589 7.9 Dyk Nej 10.04.2014 14:18 55.44248 12.24315

548AAP3C Skyllebanke 2 55°26,649 12°14,866 6.3 Dyk Nej 10.04.2014 14:32 55.44415 12.24777

548AAP3D Sugehul. Der tages dog ingen billeder da det grundet dårlig sigt ikke kan svare sig. 3 55°26,688 12°14,981 10.9 Dyk Nej 10.04.2014 14:38 55.44480 12.24968

548AAP3E Sugepåvirket bund med blottet ler nogle steder. 2 55°26,773 12°15,222 10.8 Dyk Nej 10.04.2014 14:50 55.44622 12.25370

548AAP3F Bund påvirket af sugning 2 55°26,881 12°15,530 11.2 Dyk Nej 10.04.2014 15:02 55.44802 12.25883

548AAP4A Skyllebanke. Der tages dog ingen billeder grundet dårlig sigtbarhed. 2 55°26,541 12°15,341 10.9 Dyk Nej 10.04.2014 15:46 55.44235 12.25568

548AAP4B
Bund påvirket af sugning. Siltet sandbund med blottet ler nogle steder samt enkelte 
småsten. Der tages ikke billeder grundet dårlig sigtbarhed. 2 55°26,408 12°15,725 10.6 Dyk Nej 10.04.2014 16:00 55.44013 12.26208

548AAP4C Sandbund, relativ fast med svage bølgeribber. 1B 55°26,305 12°16,022 9.6 Dyk Nej 10.04.2014 16:12 55.43842 12.26703

548AAP4D Fast siltet sandbund. Fotostop. 1B 55°26,238 12°16,230 9.4 Dyk Nej 10.04.2014 16:22 55.43730 12.27050

548AAP4E Fast sandbund med svage bølgeribber. 1B 55°26,083 12°16,672 10.0 Dyk Nej 10.04.2014 16:29 55.43472 12.27787



Kunde: Dato: 10/04/2014 Område: 548-AA

Opgave: Tid: 11:38:00 Lokalitet: 548AAD1

Pos. N Pos. E Dybde m Bølgehøjde m Dyk / Rov Pilot/Dykker Speak

55°27,064 12°14,034 9.9 0.1 Dyk LBNE nej

55°26,914 12°15,172 10 m Foto/Video Skib Tender Assistent

Kurs 98° Afst. 1228 m  m fotos Warrior 175 MILS Gustav

Priritet: High Udpegning:

Bundtype % mudder/silt % sand % grus % sten <10 cm % sten >10 cm % rest:

1B 0 100 0 0 0 0

2 0 90 0 10 0 0

Substrat:

Overordnet

dækning

Overordnet

dækning

2% 10%

Substratspecifik

dækning

Substratspecifik

dækning

0% 0%

Bundtype Prøvetager Assistent Bundprøveudstyr Sigte Bundprøve Kvantitativ

Type Nej

Bundprøve feltbeskrivelse

Bundprøve laboratorie-

beskrivelse

Fauna: Blåmuslinger, sandorm Blåmuslinger

NCC Råstoffer

Sedimentkortlægning

Ikke beskrevet

Hård sandbund Skyllebanke, bestående af små sten og sand, når op til 9.4 m dybde.

Flora: Der er 5% løse alger Ingen



Kunde: Dato: 10/04/2014 Område: 548-AA

Opgave: Tid: 11:50:00 Lokalitet: 548AAD2

Pos. N Pos. E Dybde m Bølgehøjde m Dyk / Rov Pilot/Dykker Speak

55°26,998 12°14,458 14.0 0.1 Dyk LBNE nej

55°26,914 12°15,172 10 m Foto/Video Skib Tender Assistent

Kurs 97° Afst. 766 m 4 m fotos Warrior 175 MILS Gustav

Priritet: High Udpegning:

Bundtype % mudder/silt % sand % grus % sten <10 cm % sten >10 cm % rest:

1A 95% 0% 0% 5 0 0

Substrat:

Overordnet

dækning

Overordnet

dækning

<1

Substratspecifik

dækning

Substratspecifik

dækning

0%

Bundtype Prøvetager Assistent Bundprøveudstyr Sigte Bundprøve Kvantitativ

Type Nej

Bundprøve feltbeskrivelse

Bundprøve laboratorie-

beskrivelse

Fauna: Sandorm, juvenil fisk

NCC Råstoffer

Sedimentkortlægning

Ikke beskrevet

Blød siltet bund med meget få synlige sten. Under den siltede overflade er der 

dog flere småsten nede i bunden.
Der bliver ikke taget billeder

Flora: Ingen



Kunde: Dato: 10/04/2014 Område: 548-AA

Opgave: Tid: 15:22:00 Lokalitet: 548AAD3

Pos. N Pos. E Dybde m Bølgehøjde m Dyk / Rov Pilot/Dykker Speak

55°26,904 12°16,226 12.0 0.1 Dyk MILS nej

55°26,914 12°15,172 10 m Foto/Video Skib Tender Assistent

Kurs 271° Afst. 1108 m 2 m Fotos Warrior 175 LBNE Gustav

Priritet: High Udpegning:

Bundtype % mudder/silt % sand % grus % sten <10 cm % sten >10 cm % rest:

1B 5 95 0 0 0 0

2 0 75 5 20 0 0

Substrat:

Overordnet

dækning

Overordnet

dækning

2 10

Substratspecifik

dækning

Substratspecifik

dækning

0% 0

Bundtype Prøvetager Assistent Bundprøveudstyr Sigte Bundprøve Kvantitativ

Type Nej

Bundprøve feltbeskrivelse

Bundprøve laboratorie-

beskrivelse

Fauna: 
Kutlinger, sandorm, muslinger længere oppe ad sugehullet samt 

grus
10% muslinger 

NCC Råstoffer

Sedimentkortlægning

Ikke beskrevet

Blød siltet sandbund, med huller i, ingen sten, ligner et gammelt sugehul, en 

skyllebanke
Skyllebanke

Flora: Ingen Ingen



Kunde: Dato: 10/04/2014 Område: 548-AA

Opgave: Tid: 16:56:00 Lokalitet: 548AAD4

Pos. N Pos. E Dybde m Bølgehøjde m Dyk / Rov Pilot/Dykker Speak

55°26,028 12°15,225 8.1 0.1 Dyk MILS nej

55°26,914 12°15,172 10 m Foto/Video Skib Tender Assistent

Kurs 357° Afst. 1643 m 2 m Video Warrior 175 LBNE Gustav

Priritet: High Udpegning:

Bundtype % mudder/silt % sand % grus % sten <10 cm % sten >10 cm % rest:

1B 2% 98% 0 0 0 0

Substrat:

Overordnet

dækning

Overordnet

dækning

15%

Substratspecifik

dækning

Substratspecifik

dækning

0%

Bundtype Prøvetager Assistent Bundprøveudstyr Sigte Bundprøve Kvantitativ

Type Nej

Bundprøve feltbeskrivelse

Bundprøve laboratorie-

beskrivelse

Fauna: Små banker af blåmuslinger, en enkelt fladfisk, sandorm

NCC Råstoffer

Sedimentkortlægning

Ikke beskrevet

Fast siltet sandbund

Flora: Ingen



Kunde: Dato: 10/04/2014 Område: 548-AA

Opgave: Tid: 10:10:00 Lokalitet: 548AAP1A

Pos. N Pos. E Dybde m Bølgehøjde m Dyk / Rov Pilot/Dykker Speak

55°27,829 12°14,229 9.8 0.1 Dyk LBNE nej

55°27,828 12°15,172 10 m Foto/Video Skib Tender Assistent

Kurs 90° Afst. 991 m  m fotos Warrior 175 MILS Gustav

Priritet: High Udpegning:

Bundtype % mudder/silt % sand % grus % sten <10 cm % sten >10 cm % rest:

1B 0 99 0 0 <1 0

Substrat:

Overordnet

dækning

Overordnet

dækning

2

Substratspecifik

dækning

Substratspecifik

dækning

<1

Bundtype Prøvetager Assistent Bundprøveudstyr Sigte Bundprøve Kvantitativ

Type Nej

Bundprøve feltbeskrivelse

Bundprøve laboratorie-

beskrivelse

Fauna: Sandmuslinger, sandorm, kutling, skrubbe.

NCC Råstoffer

Sedimentkortlægning

Ikke beskrevet

Hård fin sandbund med enkelt sten

Flora: Klørtang og buskformede rødalger. Lidt løse alger.



Kunde: Dato: 10/04/2014 Område: 548-AA

Opgave: Tid: 10:24:00 Lokalitet: 548AAP1B

Pos. N Pos. E Dybde m Bølgehøjde m Dyk / Rov Pilot/Dykker Speak

55°27,708 12°14,344 9.9 0.1 Dyk LBNE nej

55°26,914 12°15,172 10 m Foto/Video Skib Tender Assistent

Kurs 135° Afst. 1709 m  m fotos Warrior 175 MILS Gustav

Priritet: High Udpegning:

Bundtype % mudder/silt % sand % grus % sten <10 cm % sten >10 cm % rest:

1B 0 99 0 <1 0 0

2 0 70 5 30 <1 0

Substrat:

Overordnet

dækning

Overordnet

dækning

5 40

Substratspecifik

dækning

Substratspecifik

dækning

0% 0

Bundtype Prøvetager Assistent Bundprøveudstyr Sigte Bundprøve Kvantitativ

Type Nej

Bundprøve feltbeskrivelse

Bundprøve laboratorie-

beskrivelse

Fauna: Sandorm Blåmuslinger

NCC Råstoffer

Sedimentkortlægning

Ikke beskrevet

Hård sandbund med få spredte småsten. Fotostop. Ligner gammel skyllebanke, med småsten

Flora Ingen Løse buskformede rødalger og andre løse alger



Kunde: Dato: 10/04/2014 Område: 548-AA

Opgave: Tid: 10:36:00 Lokalitet: 548AAP1C

Pos. N Pos. E Dybde m Bølgehøjde m Dyk / Rov Pilot/Dykker Speak

55°27,499 12°14,513 11.2 0.1 Dyk LBNE LBNE

55°26,914 12°15,172 10 m Foto/Video Skib Tender Assistent

Kurs 133° Afst. 1286 m 1 m fotos Warrior 175 MILS Gustav

Priritet: High Udpegning:

Bundtype % mudder/silt % sand % grus % sten <10 cm % sten >10 cm % rest:

2 2 70 <1 30 0 0

Substrat:

Overordnet

dækning

Overordnet

dækning

<1

Substratspecifik

dækning

Substratspecifik

dækning

0%

Bundtype Prøvetager Assistent Bundprøveudstyr Sigte Bundprøve Kvantitativ

Type Nej

Bundprøve feltbeskrivelse

Bundprøve laboratorie-

beskrivelse

Fauna: Blåmuslinger, sandkutling, sandorm

NCC Råstoffer

Sedimentkortlægning

Ikke beskrevet

Kant af sugehul med fast sandbund med en del småsten. Tyndt toplag af silt.

Flora: Løse buskformede rødalger.



Kunde: Dato: 10/04/2014 Område: 548-AA

Opgave: Tid: 10:48:00 Lokalitet: 548AAP1D

Pos. N Pos. E Dybde m Bølgehøjde m Dyk / Rov Pilot/Dykker Speak

55°27,285 12°14,695 13.2 0.1 Dyk LBNE nej

55°26,914 12°15,172 10 m Foto/Video Skib Tender Assistent

Kurs 129° Afst. 851 m 3 m fotos Warrior 175 MILS Gustav

Priritet: High Udpegning:

Bundtype % mudder/silt % sand % grus % sten <10 cm % sten >10 cm % rest:

2 <1 60 5 35 0 0

Substrat:

Overordnet

dækning

Overordnet

dækning

5%

Substratspecifik

dækning

Substratspecifik

dækning

0%

Bundtype Prøvetager Assistent Bundprøveudstyr Sigte Bundprøve Kvantitativ

Type Nej

Bundprøve feltbeskrivelse

Bundprøve laboratorie-

beskrivelse

Fauna: Krabbe, blåmuslinger, sandkutling, sandorm

NCC Råstoffer

Sedimentkortlægning

Ikke beskrevet

Sugehul med småsten på siden

Flora: Løse alger



Kunde: Dato: 10/04/2014 Område: 548-AA

Opgave: Tid: 11:04:00 Lokalitet: 548AAP1E

Pos. N Pos. E Dybde m Bølgehøjde m Dyk / Rov Pilot/Dykker Speak

55°27,106 12°14,827 16.0 0.1 Dyk LBNE nej

55°26,914 12°15,172 10 m Foto/Video Skib Tender Assistent

Kurs 120° Afst. 508 m 6 m fotos Warrior 175 MILS Gustav

Priritet: High Udpegning:

Bundtype % mudder/silt % sand % grus % sten <10 cm % sten >10 cm % rest:

1A 100% 0 0 0 0 0

Substrat:

Overordnet

dækning

Overordnet

dækning

0%

Substratspecifik

dækning

0%

Bundtype Prøvetager Assistent Bundprøveudstyr Sigte Bundprøve Kvantitativ

Type Nej

Bundprøve feltbeskrivelse

Bundprøve laboratorie-

beskrivelse

Fauna: Ingen

NCC Råstoffer

Sedimentkortlægning

Ikke beskrevet

Bund af sugehul. Der er meget dårlig sigt. Blød siltet bund 

Flora: Løse alger



Kunde: Dato: 10/04/2014 Område: 548-AA

Opgave: Tid: 11:24:00 Lokalitet: 548AAP1F

Pos. N Pos. E Dybde m Bølgehøjde m Dyk / Rov Pilot/Dykker Speak

55°26,932 12°14,971 11.2 m 0.1 Dyk LBNE nej

55°26,914 12°15,172 10 m Foto/Video Skib Tender Assistent

Kurs 95° Afst. 214 m 1 m fotos Warrior 175 MILS Gustav

Priritet: High Udpegning:

Bundtype % mudder/silt % sand % grus % sten <10 cm % sten >10 cm % rest:

1B 0 99 0 <1 0 0

2 0 69 0 30 1 0

Substrat:

Overordnet

dækning

Overordnet

dækning

2% 4%

Substratspecifik

dækning

Substratspecifik

dækning

0% <1

Bundtype Prøvetager Assistent Bundprøveudstyr Sigte Bundprøve Kvantitativ

Type Nej

Bundprøve feltbeskrivelse

Bundprøve laboratorie-

beskrivelse

Fauna: Ulk, sandorm, sandmuslinger Blåmusling, sandmuslinger, ulk, skrubbe

NCC Råstoffer

Sedimentkortlægning

Ikke beskrevet

Sugehul hård fast sand Skyllebanken småstenet område 7.8m dybde

Flora: Ingen Buskede rødalger, fedtmøg



Kunde: Dato: 10/04/2014 Område: 548-AA

Opgave: Tid: 12:22:00 Lokalitet: 548AAP2A

Pos. N Pos. E Dybde m Bølgehøjde m Dyk / Rov Pilot/Dykker Speak

55°27,495 12°14,725 10.2 0.1 Dyk LBNE nej

55°26,914 12°15,172 10 m Foto/Video Skib Tender Assistent

Kurs 144° Afst. 1175 m  m fotos Warrior 175 MILS Gustav

Priritet: High Udpegning:

Bundtype % mudder/silt % sand % grus % sten <10 cm % sten >10 cm % rest: tørv

2 <1 70 10 15 0 5

Substrat:

Overordnet

dækning

Overordnet

dækning

10%

Substratspecifik

dækning

Substratspecifik

dækning

0%

Bundtype Prøvetager Assistent Bundprøveudstyr Sigte Bundprøve Kvantitativ

Type Nej

Bundprøve feltbeskrivelse

Bundprøve laboratorie-

beskrivelse

Fauna: Blåmuslinger ligger i banker, sandorm

NCC Råstoffer

Sedimentkortlægning

Ikke beskrevet

Hård fast sandbund med grus og småsten. Der er også fundet et blottet tørvlag i 

bunden.

Flora: Ingen.



Kunde: Dato: 10/04/2014 Område: 548-AA

Opgave: Tid: 12:39:00 Lokalitet: 548AAP2B

Pos. N Pos. E Dybde m Bølgehøjde m Dyk / Rov Pilot/Dykker Speak

55°27,523 12°15,085 10.0 m 0.1 Dyk LBNE nej

55°26,914 12°15,172 10 m Foto/Video Skib Tender Assistent

Kurs 172° Afst. 1132 m  m fotos Warrior 175 MILS Gustav

Priritet: High Udpegning:

Bundtype % mudder/silt % sand % grus % sten <10 cm % sten >10 cm % rest:

2 <1 30 20 50 0 0

Substrat:

Overordnet

dækning

Overordnet

dækning

40%

Substratspecifik

dækning

Substratspecifik

dækning

2%

Bundtype Prøvetager Assistent Bundprøveudstyr Sigte Bundprøve Kvantitativ

Type Nej

Bundprøve feltbeskrivelse

Bundprøve laboratorie-

beskrivelse

Fauna: Blåmuslinger - næsten i muslingebanker, sandorme.

NCC Råstoffer

Sedimentkortlægning

Ikke beskrevet

Skyllebanke bestående af grus og småsten - substrattype 2. Skyllebanken måler 

ca. 30m x 30m  og rager ca. 1 meter op over omkringliggende bund. Fotostop.

Flora: 
Buskformede rødalger, 2 ålegræsskud er fastsiddende på en dybde 

af 9,7m (imponerende).



Kunde: Dato: 10/04/2014 Område: 548-AA

Opgave: Tid: 12:50:00 Lokalitet: 548AAP2C

Pos. N Pos. E Dybde m Bølgehøjde m Dyk / Rov Pilot/Dykker Speak

55°27,546 12°15,388 10.9 0.1 Dyk LBNE nej

55°26,914 12°15,172 10 m Foto/Video Skib Tender Assistent

Kurs 198° Afst. 1193 m 1 m Video Warrior 175 MILS Gustav

Priritet: High Udpegning:

Bundtype % mudder/silt % sand % grus % sten <10 cm % sten >10 cm % rest:

1B 2 98 0 0 0 0

Substrat:

Overordnet

dækning

Overordnet

dækning

2%

Substratspecifik

dækning

Substratspecifik

dækning

0%

Bundtype Prøvetager Assistent Bundprøveudstyr Sigte Bundprøve Kvantitativ

Type Nej

Bundprøve feltbeskrivelse

Bundprøve laboratorie-

beskrivelse

Fauna: Blåmuslinger, sandorme, små snegle

NCC Råstoffer

Sedimentkortlægning

Ikke beskrevet

Hård sandbund uden sten, med let siltdække

Flora: Ingen



Kunde: Dato: 10/04/2014 Område: 548-AA

Opgave: Tid: 13:04:00 Lokalitet: 548AAP2D

Pos. N Pos. E Dybde m Bølgehøjde m Dyk / Rov Pilot/Dykker Speak

55°27,578 12°15,832 11.0 0.1 Dyk LBNE nej

55°26,914 12°15,172 10 m Foto/Video Skib Tender Assistent

Kurs 224° Afst. 1413 m 1 m fotos Warrior 175 MILS Gustav

Priritet: High Udpegning:

Bundtype % mudder/silt % sand % grus % sten <10 cm % sten >10 cm % rest:

2 2 70 0 30 0 0

Substrat:

Overordnet

dækning

Overordnet

dækning

20%

Substratspecifik

dækning

Substratspecifik

dækning

10%

Bundtype Prøvetager Assistent Bundprøveudstyr Sigte Bundprøve Kvantitativ

Type Nej

Bundprøve feltbeskrivelse

Bundprøve laboratorie-

beskrivelse

Fauna: Blåmuslinger

NCC Råstoffer

Sedimentkortlægning

Ikke beskrevet

Hård sandbund med spredte småsten

Flora: Buskformede rødalger



Kunde: Dato: 10/04/2014 Område: 548-AA

Opgave: Tid: 13:12:00 Lokalitet: 548AAP2E

Pos. N Pos. E Dybde m Bølgehøjde m Dyk / Rov Pilot/Dykker Speak

55°27,592 12°16,007 10.6 0.1 Dyk LBNE nej

55°26,914 12°15,172 10 m Foto/Video Skib Tender Assistent

Kurs 230° Afst. 1533 m 1 m Video Warrior 175 MILS Gustav

Priritet: High Udpegning:

Bundtype % mudder/silt % sand % grus % sten <10 cm % sten >10 cm % rest:

1B 0 100 0 0 0 0

Substrat:

Overordnet

dækning

Overordnet

dækning

2%

Substratspecifik

dækning

Substratspecifik

dækning

0%

Bundtype Prøvetager Assistent Bundprøveudstyr Sigte Bundprøve Kvantitativ

Type Nej

Bundprøve feltbeskrivelse

Bundprøve laboratorie-

beskrivelse

Fauna: Blåmuslinger, sandorme, små snegle

NCC Råstoffer

Sedimentkortlægning

Ikke beskrevet

Hård sandbund

Flora: Ingen



Kunde: Dato: 10/04/2014 Område: 548-AA

Opgave: Tid: 13:57:00 Lokalitet: 548AAP3A

Pos. N Pos. E Dybde m Bølgehøjde m Dyk / Rov Pilot/Dykker Speak

55°26,361 12°14,022 6.2 0.1 Dyk MILS nej

55°26,914 12°15,172 10 m Foto/Video Skib Tender Assistent

Kurs 63° Afst. 1585 m 4 m Video Warrior 175 LBNE Gustav

Priritet: High Udpegning:

Bundtype % mudder/silt % sand % grus % sten <10 cm % sten >10 cm % rest:

2 0 90 5 4 1 0

Substrat:

Overordnet

dækning

Overordnet

dækning

30%

Substratspecifik

dækning

Substratspecifik

dækning

2%

Bundtype Prøvetager Assistent Bundprøveudstyr Sigte Bundprøve Kvantitativ

Type Nej

Bundprøve feltbeskrivelse

Bundprøve laboratorie-

beskrivelse

Fauna: Blåmuslinger, kutlinger, sandorm

NCC Råstoffer

Sedimentkortlægning

Ikke beskrevet

Gruset sandbund

Flora: Buskformede rødalger



Kunde: Dato: 10/04/2014 Område: 548-AA

Opgave: Tid: 14:18:00 Lokalitet: 548AAP3B

Pos. N Pos. E Dybde m Bølgehøjde m Dyk / Rov Pilot/Dykker Speak

55°26,549 12°14,589 7.9 0.1 Dyk MILS nej

55°26,914 12°15,172 10 m Foto/Video Skib Tender Assistent

Kurs 56° Afst. 913 m 2 m Foto Warrior 175 LBNE Gustav

Priritet: High Udpegning:

Bundtype % mudder/silt % sand % grus % sten <10 cm % sten >10 cm % rest:

2 2 20 67 10 1 0

Substrat:

Overordnet

dækning

Overordnet

dækning

40%

Substratspecifik

dækning

Substratspecifik

dækning

30%

Bundtype Prøvetager Assistent Bundprøveudstyr Sigte Bundprøve Kvantitativ

Type Nej

Bundprøve feltbeskrivelse

Bundprøve laboratorie-

beskrivelse

Fauna: Blåmuslinger

NCC Råstoffer

Sedimentkortlægning

Ikke beskrevet

Grusbunke mulig skyllebanke

Flora: Fedtmøg og buskformede rødalger



Kunde: Dato: 10/04/2014 Område: 548-AA

Opgave: Tid: 14:32:00 Lokalitet: 548AAP3C

Pos. N Pos. E Dybde m Bølgehøjde m Dyk / Rov Pilot/Dykker Speak

55°26,649 12°14,866 6.3 0.1 Dyk MILS nej

55°26,914 12°15,172 10 m Foto/Video Skib Tender Assistent

Kurs 48° Afst. 587 m 4 m foto Warrior 175 LBNE Gustav

Priritet: High Udpegning:

Bundtype % mudder/silt % sand % grus % sten <10 cm % sten >10 cm % rest:

2 0 1 90 9% 0 0

Substrat:

Overordnet

dækning

Overordnet

dækning

0%

Substratspecifik

dækning

Substratspecifik

dækning

0%

Bundtype Prøvetager Assistent Bundprøveudstyr Sigte Bundprøve Kvantitativ

Type Nej

Bundprøve feltbeskrivelse

Bundprøve laboratorie-

beskrivelse

Fauna: Ingen

NCC Råstoffer

Sedimentkortlægning

Ikke beskrevet

Skyllebanke

Flora: Ingen



Kunde: Dato: 10/04/2014 Område: 548-AA

Opgave: Tid: 14:38:00 Lokalitet: 548AAP3D

Pos. N Pos. E Dybde m Bølgehøjde m Dyk / Rov Pilot/Dykker Speak

55°26,688 12°14,981 10.9 0.1 Dyk MILS nej

55°26,914 12°15,172 10 m Foto/Video Skib Tender Assistent

Kurs 39° Afst. 464 m 1 m foto Warrior 175 LBNE Gustav

Priritet: High Udpegning:

Bundtype % mudder/silt % sand % grus % sten <10 cm % sten >10 cm % rest:

3 10 5 20 50 10 0

Substrat:

Overordnet

dækning

Overordnet

dækning

0%

Substratspecifik

dækning

Substratspecifik

dækning

0%

Bundtype Prøvetager Assistent Bundprøveudstyr Sigte Bundprøve Kvantitativ

Type Nej

Bundprøve feltbeskrivelse

Bundprøve laboratorie-

beskrivelse

Fauna: Ingen

NCC Råstoffer

Sedimentkortlægning

Ikke beskrevet

Sugehul. Der tages dog ingen billeder da det grundet dårlig sigt ikke kan svare 

sig.

Flora: Ingen



Kunde: Dato: 10/04/2014 Område: 548-AA

Opgave: Tid: 14:50:00 Lokalitet: 548AAP3E

Pos. N Pos. E Dybde m Bølgehøjde m Dyk / Rov Pilot/Dykker Speak

55°26,773 12°15,222 10.8 0.1 Dyk MILS nej

55°26,914 12°15,172 10 m Foto/Video Skib Tender Assistent

Kurs 341° Afst. 267 m 1 m foto Warrior 175 LBNE Gustav

Priritet: High Udpegning:

Bundtype % mudder/silt % sand % grus % sten <10 cm % sten >10 cm % rest:

2 5 39 5 10 1 40

Substrat:

Overordnet

dækning

Overordnet

dækning

0%

Substratspecifik

dækning

Substratspecifik

dækning

0%

Bundtype Prøvetager Assistent Bundprøveudstyr Sigte Bundprøve Kvantitativ

Type Nej

Bundprøve feltbeskrivelse

Bundprøve laboratorie-

beskrivelse

Fauna: Ingen

NCC Råstoffer

Sedimentkortlægning

Ikke beskrevet

Sugepåvirket bund med blottet ler nogle steder.

Flora: Ingen



Kunde: Dato: 10/04/2014 Område: 548-AA

Opgave: Tid: 15:02:00 Lokalitet: 548AAP3F

Pos. N Pos. E Dybde m Bølgehøjde m Dyk / Rov Pilot/Dykker Speak

55°26,881 12°15,530 11.2 0.1 Dyk MILS nej

55°26,914 12°15,172 10 m Foto/Video Skib Tender Assistent

Kurs 276° Afst. 381 m 1 m fotos Warrior 175 LBNE Gustav

Priritet: High Udpegning:

Bundtype % mudder/silt % sand % grus % sten <10 cm % sten >10 cm % rest:

2 5 65 20 10 0 0

Substrat:

Overordnet

dækning

Overordnet

dækning

3%

Substratspecifik

dækning

Substratspecifik

dækning

<1

Bundtype Prøvetager Assistent Bundprøveudstyr Sigte Bundprøve Kvantitativ

Type Nej

Bundprøve feltbeskrivelse

Bundprøve laboratorie-

beskrivelse

Fauna: Sandorm, blåmuslinger, sandmuslinger

NCC Råstoffer

Sedimentkortlægning

Ikke beskrevet

Bund påvirket af sugning

Flora: Sukkertang



Kunde: Dato: 10/04/2014 Område: 548-AA

Opgave: Tid: 15:46:00 Lokalitet: 548AAP4A

Pos. N Pos. E Dybde m Bølgehøjde m Dyk / Rov Pilot/Dykker Speak

55°26,541 12°15,341 10.9 0.1 Dyk MILS nej

55°26,914 12°15,172 10 m Foto/Video Skib Tender Assistent

Kurs 337° Afst. 714 m 1 m Video Warrior 175 LBNE Gustav

Priritet: High Udpegning:

Bundtype % mudder/silt % sand % grus % sten <10 cm % sten >10 cm % rest:

2 5 49 5 30 1 ler 10 %

Substrat:

Overordnet

dækning

Overordnet

dækning

0%

Substratspecifik

dækning

Substratspecifik

dækning

0%

Bundtype Prøvetager Assistent Bundprøveudstyr Sigte Bundprøve Kvantitativ

Type Nej

Bundprøve feltbeskrivelse

Bundprøve laboratorie-

beskrivelse

Fauna: En enkelt sandorm

NCC Råstoffer

Sedimentkortlægning

Ikke beskrevet

Skyllebanke. Der tages dog ingen billeder grundet dårlig sigtbarhed.

Flora: Ingen



Kunde: Dato: 10/04/2014 Område: 548-AA

Opgave: Tid: 16:00:00 Lokalitet: 548AAP4B

Pos. N Pos. E Dybde m Bølgehøjde m Dyk / Rov Pilot/Dykker Speak

55°26,408 12°15,725 10.6 0.1 Dyk MILS nej

55°26,914 12°15,172 10 m Foto/Video Skib Tender Assistent

Kurs 314° Afst. 1103 m 1 m Video Warrior 175 LBNE Gustav

Priritet: High Udpegning:

Bundtype % mudder/silt % sand % grus % sten <10 cm % sten >10 cm % rest:

2 20 50 10 10 0 ler 10 %

Substrat:

Overordnet

dækning

Overordnet

dækning

<1

Substratspecifik

dækning

Substratspecifik

dækning

0%

Bundtype Prøvetager Assistent Bundprøveudstyr Sigte Bundprøve Kvantitativ

Type Nej

Bundprøve feltbeskrivelse

Bundprøve laboratorie-

beskrivelse

Fauna: Sandorm, kutlinger, muslinger og en smule hydroider.

NCC Råstoffer

Sedimentkortlægning

Ikke beskrevet

Bund påvirket af sugning. Siltet sandbund med blottet ler nogle steder samt 

enkelte småsten. Der tages ikke billeder grundet dårlig sigtbarhed.

Flora: En smule fedtmøg, når man kommer lidt op,



Kunde: Dato: 10/04/2014 Område: 548-AA

Opgave: Tid: 16:12:00 Lokalitet: 548AAP4C

Pos. N Pos. E Dybde m Bølgehøjde m Dyk / Rov Pilot/Dykker Speak

55°26,305 12°16,022 9.6 0.1 Dyk MILS nej

55°26,914 12°15,172 10 m Foto/Video Skib Tender Assistent

Kurs 307° Afst. 1440 m  m Video Warrior 175 LBNE Gustav

Priritet: High Udpegning:

Bundtype % mudder/silt % sand % grus % sten <10 cm % sten >10 cm % rest:

1B 9 90 <1 0 0 0

Substrat:

Overordnet

dækning

Overordnet

dækning

5%

Substratspecifik

dækning

Substratspecifik

dækning

0%

Bundtype Prøvetager Assistent Bundprøveudstyr Sigte Bundprøve Kvantitativ

Type Nej

Bundprøve feltbeskrivelse

Bundprøve laboratorie-

beskrivelse

Fauna: 
Sandorm, sandmuslinger, blåmuslinger, kutlinger. Ca. 1% muslinger 

i alt

NCC Råstoffer

Sedimentkortlægning

Ikke beskrevet

Sandbund, relativ fast med svage bølgeribber.

Flora: Ingen



Kunde: Dato: 10/04/2014 Område: 548-AA

Opgave: Tid: 16:22:00 Lokalitet: 548AAP4D

Pos. N Pos. E Dybde m Bølgehøjde m Dyk / Rov Pilot/Dykker Speak

55°26,238 12°16,230 9.4 0.1 Dyk MILS nej

55°26,914 12°15,172 10 m Foto/Video Skib Tender Assistent

Kurs 304° Afst. 1675 m 1 m Video Warrior 175 LBNE Gustav

Priritet: High Udpegning:

Bundtype % mudder/silt % sand % grus % sten <10 cm % sten >10 cm % rest:

1B 3 95 0 <1 <1 0

Substrat:

Overordnet

dækning

Overordnet

dækning

5%

Substratspecifik

dækning

Substratspecifik

dækning

<1%

Bundtype Prøvetager Assistent Bundprøveudstyr Sigte Bundprøve Kvantitativ

Type Nej

Bundprøve feltbeskrivelse

Bundprøve laboratorie-

beskrivelse

Fauna: Blåmuslinger, sandorm

NCC Råstoffer

Sedimentkortlægning

Ikke beskrevet

Fast siltet sandbund. Fotostop.

Flora: Små buskformede rødalger



Kunde: Dato: 10/04/2014 Område: 548-AA

Opgave: Tid: 16:29:00 Lokalitet: 548AAP4E

Pos. N Pos. E Dybde m Bølgehøjde m Dyk / Rov Pilot/Dykker Speak

55°26,083 12°16,672 10.0 0.1 Dyk MILS nej

55°26,914 12°15,172 10 m Foto/Video Skib Tender Assistent

Kurs 300° Afst. 2204 m  m Video Warrior 175 LBNE Gustav

Priritet: High Udpegning:

Bundtype % mudder/silt % sand % grus % sten <10 cm % sten >10 cm % rest:

1B 0 100% 0 0 0 0

Substrat:

Overordnet

dækning

Overordnet

dækning

4%

Substratspecifik

dækning

Substratspecifik

dækning

0%

Bundtype Prøvetager Assistent Bundprøveudstyr Sigte Bundprøve Kvantitativ

Type Nej

Bundprøve feltbeskrivelse

Bundprøve laboratorie-

beskrivelse

Fauna: Sandorm (2%) og  blåmuslinger (2%)

NCC Råstoffer

Sedimentkortlægning

Ikke beskrevet

Fast sandbund med svage bølgeribber.

Flora: Løse alger (1%)










