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1.

ABSTRAKT
Undersøgelsen af sedimentforhold og bunddyrsliv på sandbanken Disken i det nordlige Øresund,
har vist hvor determinerende de fysiokemiske forhold er for bunddyrssammensætningen. Især har
strøm og substratforhold vist sig afgørende.
Grundlæggende naturlig forekommende fysiokemisk betingede livsvilkår på Disken er blevet kategoriseret, og i sammenhæng indgået i en distinkt habitatkortlægning. På den måde er fem habitattyper, ud fra hver deres sæt af fysisk-kemiske faktorer, blevet identificeret på Disken.
Efterfølgende er fordelingsmønstret for bunddyrene på Disken koblet til de disse geografisk afgrænsede habitattyper. På den baggrund er det vist hvor afgørende de fysiokemiske forhold er for
bunddyrenes sammensætning. Ved en sammenligning af habitaternes specifikke biologiske udtryk
mellem årene er der imidlertid påvist et betydeligt variationsspekter. Der findes derfor ikke en fast
genkendelig bunddyrssammensætning for de enkelte habitattyper. Selv når bunddyrene undersøges for en årrække på samme tidspunkt af året, ses en betydelig systematisk variation inden for
alle habitatafgrænsningerne.
Selv om de fysisk-kemiske forhold sætter rammerne for de biologiske udfoldelser, er der inden for
disse rammer et betydeligt udfaldsrum. Denne interne variation skyldes antagelig iboende tilfældigheder der styrer selve den biologiske struktur. Det bentiske økosystem er således kun delvist
determineret af de fysiokemiske forhold. Den øvrige del er overladt til biologiske interaktioner, der
i betydelig grad skyldes samme ntræf af tilfældigheder.
Omvendt kan også fluktuationer i de fysiske rammebetingelser i sig selv afstedkomme ændringer i
de biologiske udtryk. Således sås nogle mindre forskydninger i bunddyrslivet i sammenlignelige
habitattyper i forbindelse med nogle kraftige resuspensions hændelser i efteråret 2018. Disse forskydninger var dog marginale i forhold til dem der gør sig gældende på årsbasis.

2.

BAGGRUND
En undersøgelse af sanddynamikkens betydning for bunddyrslivet blev udført på sandbanken Disken, beliggende i det nordlige Øresund Disken, i efteråret 2018. Undersøgelsen baserede sig på
et kendskab til Diskens geofysiske og biologiske forhold opnået i forbindelse med nogle grundige
undersøgelser udført i efteråret 2014 og 2017 /1/. Disse er blevet gjort til genstand for en revideret analyse for derved at tilvejebringe en så god forståelse som mulig for sammenhængen mellem
de fysisk kemiske leveforhold og de deraf følgende biologisk udtryk. Denne forståelse er dernæst
blevet anvendt til at identificere to repræsentative lokaliteter på Disken for en uddybende undersøgelse af den tidsmæssige kobling mellem sanddynamikken og bunddyrslivet, udført i efteråret
2018. Resultaterne af denne undersøgelse er i nærværende rapports præsenteret sammen med
resultaterne fra 2014 og 2017.
Diskens dybdeudstrækning omkring saltspringlagets beliggenhed betinger et potentielt diverst og
produktivt bunddyrsliv.
Indtil 2014 blev der på dansk side indvundet sand på Disken. Indvindingen , der blev foretaget som
både stiksugning og slæbesugning, har efterladt tydelige spor på havbunden. Der har i perioden
1969-2014 været indvundet omkring 2,2 mio. m3 sand på dansk side, hvilket i gennemsnit svarer
til, at der er fjernet 70 cm af sandbanken. På svensk side foregik der en sandindvinding frem til
midten af 1980’erne.
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Både på den danske og svenske del af Disken ses stadig fordybninger fra stiksugningen, som over
de seneste tre indvindingsårtier (1980’erne-2014) stort set fremstår uforandret. Derimod er slæbesugningssporene i de forløbne år blevet mere udvisket.
En undersøgelse af geofysikken og biologien på Disken blev gennemført i 2014 og 2017 for Miljøstyrelsen og Länsstyrelsen Skåne /1;2;3/. Undersøgelsen i 2014 dækkede indvindingsområdet
samt påvirkningszonerne nord og syd herfor på dansk side, mens 2017 undersøgelsen dækkede
hele Diskområdet på både svensk og dansk side.
Trods sin overskuelige geografiske udstrækning og ensartede topografiske udseende udviser Disken en betydelig fysisk og biologisk variation. En stor del af denne variation skyldes forskelligartede strømforhold. I store træk går skillelinjen mellem kraftig og svag strømpåvirkning som en diagonal fra nordvest til sydøst af Diskområdet. Disse strømforskelle bevirker en betydelige naturlig
mekanisk forstyrrelse af sedimentet i den nordøstlige og overvejende svenske del af Disken, mens
mere stabile substratforhold gør sig gældende i den sydvestlige og danske del af Diskområdet. Den
naturlige sanddynamik, der er et resultat af disse strømforhold, har en afgørende betydning for
hvilke bundorganismer, der kan leve i de pågældende områder. Bunddyrslivet er relativt fattigt i
den strømpåvirkede nordøstlige del af Disken, mens en mere varieret og rig bundfauna gør sig
gældende i det sydvestlige område.
Strømpåvirkningen i den nordøstlige del af Disken er årsag til en biologisk set robust havbund, der
i nogen grad kan modstå mekaniske forstyrrelser fra f.eks. sandindvinding. Det modsatte gør sig
gældende i det mere sedimentstabile sydøstlige område. Her vil ikke kun en direkte fysisk påvirkning af havbunden være skadelig; men også en indirekte påvirkning i form af mere labile iltforhold
gør denne del af Disken mere sårbar overfor forstyrrelser.
I vurderingen af betydningen af en mekanisk påvirkning af havbunden for biologien på Disken, er
det nødvendigt at tage højde for de varierende leveforhold i området i form af strøm, substrat, salinitet og lys. Dette er sket ved en inddeling af Diskområdet i fem distinkte habitattyper afgrænset
på baggrund af de overordnede fysisk-kemiske egenskaber. De betydelige rumlige og tidsmæssige
forskelle på Disken, har vha. habitatkortlægningen kunnet evalueres i relation til såvel den naturlige biologiske variation som den variation, der er forårsaget af den fysiske påvirkning af havbunden.
Som konsekvens af de store forskelle som strømforholdene påfører bunddyrslivet på Disken, er der
opstået tilsvarende forskelle i de biologiske samfund, der er mere eller mindre robuste over for en
mekanisk påvirkning af havbunden. Den naturlige sanddynamik på Disken spiller en til tider lige så
afgørende rolle for den biologiske tilstand som sandindvindingen. Dette gælder især for den nordøstlige del af Diskområdet, der er under kraftigere strømpåvirkning end den sydlige del. Så selv på
et så relativt lille og topografisk ensartet område som Disken, varierer den mekaniske påvirkning
af havbunden fra nærmest ubetydelig til relativt kraftig.
Den betydelige påvirkning, som den naturlige sanddynamik i strømfyldte farvande har vist sig at
have for bunddyrssammensætnigen, er kun i meget begrænset omfang dokumenteret tidligere.
Velux projektet om sanddynamikken går ud på at belyse sanddynamikken over en efterårsperiode
(2018) på Disken og sætte denne i relation til bunddyrslivet på to lokaliter repræsenteret ved hver
sin grad af strømpåvirkning.
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3.

INDLEDNING
På baggrund af undersøgelser udført på Disken i 2014 og 2017 for Miljøstyrelsen /1;2/, er her opsummeret hvordan den geofysiske dynamik definerer det liv der udfolder sig på Disken (Figur 3-1).

Figur 3-1. Disken i det nordlige Øresund, aftegnet med det tidligere sandindvindingsområde og påvirkningszoner /2/.

3.1

Tidligere feltundersøgelser
I 2017 blev der gennemført en større kortlægning af de biologiske og geofysiske forhold af den
store sandbanke Disken i det nordlige Øresund /1/. Feltundersøgelserne fulgte samme
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fremgangsmåde som en tilsvarende undersøgelse udført i 2014 /2/. Feltundersøgelserne gennemført i 2017 dækkede et større areal, end undersøgelserne gennemført i 2014. Resultaterne fra
begge undersøgelser blev opgjort og analyseret med henblik på en så repræsentativ gengivelse af
de biologiske og geomorfologiske forhold som mulig.
Undersøgelsernes overordnede formål var at udrede sandsugningens effekter på geomorfologien
og bunddyrslivet i Diskområdet. Den danske del af Disken blev undersøgt i november 2014 /2/, ca.
10 måneder efter at indvindingen i området var ophørt. Undersøgelsen i 2017 fulgte op på undersøgelsen fra 2014 og redegjorde for den udvikling, der havde fundet sted siden da, samt analyseret hvilke processer, der styrede denne udvikling.
3.2

Disken
Området udgøres af en stor langstrakt sandbanke beliggende i det nordlige Øresund ca. 3,5 km
sydøst for Helsingør. Den højest liggende del af Disken - med vanddybder lavere end 10 m - har et
areal på ca. 3,2 km2, hvoraf godt 10 % i den sydlige ende stækker sig ind i svensk farvand ().
Der har været indvundet sand fra Disken siden slutningen af 1960’erne. Den danske del af Disken
blev i 2010 udlagt som et ”fællesområde” med en total indvindingsmængde på i alt 190.000 m 3.
Indvindingsmængden blev opbrugt i januar 2014, og området er pt. lukket for indvinding. Før
2010 var området først udlagt som et ”overgangsområde” (fra 1997 til 2007) og fik herefter status
som ”konverteringsområde” /8/ fra 2007 til 2009. Siden 1997 og frem til 2014 er der totalt indvundet ca. 420.000 m3 sand på Disken indenfor dansk farvand. Fra 1969 og frem til 1997 har den
skønnede indvinding på dansk side været på 1.800.000 m3. På baggrund af den samlede registrerede indvindingsmængde på den danske del af Disken (o. 2,2 mio. m3), er der fjernet et sandlag
svarende til omtrent 70 cm.
Selve området på Disken hvor der fandt en indvinding sted frem til 2014 ligger i den danske del,
mens den østlige del af den omkringliggende påvirkningszone ligger i den svenske del af Diskområdet. På svensk side har der fundet sandindvinding sted på Disken fra 1940’erne og frem til midten af 1980’erne. Den største rapporterede intensitet skete i flg. Länsstyrelsen Skåne i tidsperioden 1956-1979.
Selve indvindingsområdet er på søkort angivet med dybder fra omkring 8 til 14 meter, dybest i
den sydvestlige del, hvor det skråner let ned mod den vestlige rende. Vanddybden på Disken er
dog i realiteten betydelig større - måske op til yderligere 3 meter - som følge af den stik- og slæbesugning, der har fundet sted gennem de seneste årtier. De dybe render, der løber på hver side
af området, har dybder ned til omkring 25 meter.
På grund af dybde og substratforhold kan Disken biologisk karakteriseres som et Macoma samfund, opkaldt efter den lille østersømusling (Limecola balthica, tidligere benævnt Macoma
balthica). Dette samfund er i øvrigt ofte præget af betydelige forekomster af blåmuslinger, sandmusling og hjertemuslinger. Der vil desuden pletvis forekomme en lokal epifytisk primærproduktion af bentiske mikroalger og små til mellemstore makrofytformer. Den primære organiske tilførsel består dog hovedsalig af bundfældet algeplankton og sammendrevne makrofytter.

4.

BUNDFORHOLD
Vha. akustiske målinger og bundprøver, er geofysikken på Disken beskrevet mht. overfladesedimenttyper og -former, herunder indvindingsspor (slæbesugning og stiksugning) samt dybdeforhold.
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4.1

Generelle bundtyper
Undersøgelsesområdet er på baggrund af Miljøstyrelsens klassifikationssystem /4/ inddelt i følgende to overordnede substrattyper:
Blød bund: Bundtypen består af homogent siltet sand (mudder) uden tegn på dynamisk aktivitet.
Bundtypen er på Figur 4-1 vist som eksempel 1a.
Sand: Homogen sandet bund (sand defineret som kornstørrelser mellem 0,06 og 2,0 mm) med
tegn på dynamisk påvirkning som sandbølger og ribber. Der kan ligeledes være mu slingeskaller og
et vist indhold af grus. Bundtypen er vist på Figur 4-1 som substrattype 1b.
Størstedelen af undersøgelsesområdet er præget af sandet bundtype 1b med tegn på dynamisk
aktivitet med stadig aflejring og resuspension af sediment (Figur 4-2). Kun i den sydvestlige lidt
dybere og forholdsvis flade del af det kortlagte område findes substrattype 1a karakteriseret ved
en sedimentoverflade bestående af silt til siltet meget fint sand med et vist organisk indhold (glødetab >1.5%) og uden tegn på dynamisk aktivitet.

Figur 4-1. Substrattyper Disken beskrevet på baggrund af det akustiske survey i 2017 /1/

4.2

Dynamiske bundformer
Der er observeret forskellige slags dynamiske bundformer på Disken, der afspejler hvordan både
strømforhold og sandtilførsel dominerer den nordlige og nordøstlige del (Figur 4-2). Den nordlige
ende og den østlige flanke af disken er præget af vandrende sandbundformer.
5

Figur 4-2. Side scan sonar tolkning for Disken (okt. 2017) /1/med områder præget af bevægelser i den
sandede sedimentoverflade (dynamiske bundformer).

4.3

Indvindingsspor
Der findes tydelige spor efter henholdsvis stiksugning og slæbesugning i Disk området (Figur 4-3).
Slæbesugningsspor findes på hovedparten af den danske del af banketoppe, hvor indvinding ophørte i starten af 2014. Stiksugningsspor findes over hovedparten af indvindingsområdet, dog ikke
i den sydvestlige ende. Herudover ses også spor af formentlig ældre dato i den sydøstlige del af
området (svenske del) samt i den nordvestlige del.
Slæbesugningsspor har en maksimal dybde på ca. 0,5 m og en bredde på ca. 2-3 m. I den nordlige del af indvindingsområdet er slæbesugningsspor af formentlig nyere dato, delvist udviskede af
sydgående vandrende bundformer. Ligeledes kan det observeres , at intensiv slæbesugningsaktivitet har ført til en udviskning af ældre stiksugningsspor.
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Figur 4-3. Side scan sonar tolkning (Disken, okt. 2017): Områder præget af slæbesugningsspor (lodret
linje skravering) overlappende med området præget af stiksugningsspor (vandret streg -ring) /1/.

I følgende afsnit om dybdeforhold (4.4) er virkningerne af indvindingen yderligere belyst. Sammenholdt med beskrivelser af de dynamiske bundformer (4.2) opnås et indtryk af hvordan den naturlige mekaniske påvirkning af bunden fra strøm og bølger står i forhold til den der hidrører fra
indvindingen.
4.4

Dybdeforhold
Dybden i Diskområdet varierer fra 10 m på sandbankens top og skrånende ned til 30 m på bankens relative stejle sider i den nordøstlige del af området (Figur 4 4). Størstedelen af sandbanken
ligger i 10 og 15 meters dybde. Selve indvindingsområdets morfologi er tydelig t præget af
sandsugningen med fordybninger fra såvel slæbe - som stiksugning. Især i den sydvestlige del af
indvindingsområdet har stiksugningen givet anledning til en tæt arret mosaik med fordybninger
ned til 3 m (Figur 4 4).
Siderne af banken skråner naturligt forholdsvis stejlt på den østlige side mens dybden tiltager
mere moderat langs den vestlige side. Helt identiske dybde - og substratforhold blev fundet for Disken i 2014. Dybdekortet genereret fra 2017 undersøgelsen /1/ viser dybdevariationen på Diskområdet på mellem 8 og 30 m DVR90 (Figur 4-4).
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Figur 4-4. Dybdekort for Disken (2017) /1/.

Dybden vist som tværprofil fra vest mod øst i den sydligste halvdel af indvindingsområdet på Disken er vist på Figur 4-5. Tærprofilen viser både slæbesugningsspor og stiksugningshuller. Profilet
giver et indtryk af den dybdeforøgelse sandindvindingen har givet anledning til på den danske
side. Sammenholdt med dybdekortet (Figur 4-4), kan spor fra tilsvarende aktiviteter på svensk
side anskueliggøres.
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Figur 4-5. Tværsnitprofil fra den sydlige del af Diskens indvindingsområde med slæbesugningsspor i den
vestlige side og stiksugningshuller i østlige del. Dybdeforøgelsen af banketoppen fra især stiksugning er
markant/1/.

Siden indvindingens ophør i 2014 er der ved sydgående sandtransport sket en vis udviskning af
indvindingsspor i den nordlige del af undersøgelsesområdet, og det må forventes, at denne udvikling vil forsætte langsomt sydøst-over. Derimod ser sedimenttilførslen til den sydvestlige del af Disken ud til at være så begrænset, at det vil kræve mange årtier før sporene efter sandindvinding
bliver udvisket.
4.5

Overfladesediment
Fra særskilte HAPS-prøver er udtaget prøver til sediment karakteristik (tørstofindhold, indhold af
organisk materiale, kornstørrelsesfordeling).
Overfladesedimentets middelkornstørrelse i 2017 er vist i Figur 4-6. Kornstørrelsen spænder fra
meget groft silt til medium groft sand med de fineste middelkornstørrelser sydvest for Disken og
de groveste på den nordøstlige og østlige del af Disken. Samme mønster gjorde sig gældende i
2014.
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Figur 4-6. Overfladesedimentets middelkornstørrelse på Disken i 2017 /1/.

Sedimentets sorteringsgrad varierer fra meget ringe sorteret til velsorteret med de fine kornstørrelsesfordelinger generelt værende ringere sorteret end de grovere fordelinger (Figur 4-7).
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Figur 4-7. Overfladesedimentets sorteringsgrad på Disken i 2017 /1/.

Den rumlige variation i sammensætningen af overfladesedimentet udtrykt ved den procentuelle
fordeling af ler, silt, sand, fint sand, medium sand og groft sand fremgår af Figur 4-8.
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Figur 4-8. Overfladesedimentets sammensætning på Disken 2017 fordelt på ler, silt, sand, fint sand, medium sand og groft sand. Samme mønster sås i 2014

Overfladesedimentets indhold af organisk materiale (bestemt ved glødetab) er vist i Figur 4-9.
Indholdet af organisk materiale er generelt lavt i undersøgelsesområdet med variationer fra 0,2 %
til knap 4 %. Generelt er de grovere og bedre sorterede overfladesedimenter på selve Disken karakteriseret ved et indhold af organisk materiale <1 %, mens de finere og dårligere sorterede
overfladesedimenter syd og sydvest for Disken er karakteriseret ved et lidt højere indhold af organisk materiale (1-4 %). Lignende fordeling var tilfældet i 2014.
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Figur 4-9. Overfladesedimentets indhold af organisk stof i 2017 bestemt ved glødetab /1/.

5.

FYSIOKEMISKE LEVEFORHOLD
De fysiske og kemiske forhold knyttet til såvel selve bunden som til vandsøjlen, er afgørende for
hvilke slags organismer, der kan trives på og i havbunden. For at forstå hvad der betinger forskelle
i udbredelsen af marine organismer, bør der derfor opnås et kendskab til disse essentielle kårfaktorer. Overordnet set vil det være strømpåvirkning, bundtype, salinitet og lysforhold, der betinger
hvilke slags bunddyr- og planter, der kan leve i et givet område. Disse betydende fysiokemiske levevilkår for Disken gennemgås i det følgende.
13

5.1

Hydrografi og vandskifte
Vandstrømmen gennem Øresund er styret af vandstandsforskelle mellem Kattegat og den vestlige
Østersø (barotrofe strømninger) og densitetsforskelle af vandmasserne i Øresund og omkringliggende farvande (barokline strømninger).
Der er et nedbørsoverskud i Østersøregionen, hvilket betyder, at der er en nordgående nettoudstrømning gennem Storebælt, Øresund og Lillebælt. Vandet, der udstrømmer fra Østersøen, er relativt brakt, hvorimod vandmasser, der bliver presset ind fra Kattegat, er almindelig salint havvand
og derfor også tungere end vandmasserne i Østersøen. Vandmasserne er som følge heraf for det
meste lagdelt med et brakt overfladelag og et mere saltholdigt bundlag. Springlaget (skillefladen
mellem de to vandmasser) i det nordlige Øresund ligger normalt omkring 12 m’s dybde.
Nettoudstrømning via Storebælt, Øresund og Lillebælt er samlet set på omkring 15.000 m 3/s (ca.
450 km3/år). Som følge af den modsatrettede salte bundvandsindstrømning til Østersøen og efterfølgende opblanding med overfladevandet, er bruttoudstrømningen gennem de tre stræder ca.
dobbelt så stor. Sædvanligvis antages det, at Øresund bærer mellem 20 og 25 % af strømningen,
hvilket svarer til en udstrømning af overfladevand på godt 6.000 m3/s (knap 200 km3/år). Strømmen gennem den smalle nordlige del af Øresund er derfor ofte kraftig med hastigheder op til 1,5
m/s (ca. 3 knob). Dette sikrer et godt og effektivt vandskifte over det meste af Disken.
At dømme efter de naturlige morfologiske bundformer på Disken (Afsnit 4.2) præger en relativ
kraftig nord-syd gående bundstrøm langs den nordøstlige flanke af Disken. Specielt under springlaget på 12 m findes i dybdeintervallet 13-15 m store og mindre morfologiske bundformer, der har
en dominerende vandringsretning mod syd. På den østlige flanke af Disken i dybdeintervallet 15 20 m findes tilsvarende men mindre vandrende bundformer. I den sydvestlige halvdel af Diskområdet er bunden jævn uden markante bølgeribber, vidnende om roligere strømforhold med skiftende retninger (Figur 4-2).

5.2

Substratforhold
Diskområdet er en stor sammenhængende sandbanke i det nordlige Øresund, der falder ind under
definitionen for en af de syv marine Natura 2000 naturtyper, der findes i danske farvande, se Boks
1.
Boks 1. Den svenske og danske definition af naturtypen sandbanke omfattet af habitatdirektivet (Natura
2000) /6/.

1110 Sublittorala sandbankar (svensk definition)
Bankar som är permanent täckta av havsvatten. De ligger vanligen på relativt grunt vatten,
med ett maximalt djup på ca 30 meter under havsytan. Bankarna består i huvudsak av sandiga sediment, men andra kornstorlekar kan också förekomma, tex ler, grus inklusive skalgrus, sten och stenblock. Bankarna skiljer sig topografiskt från omgivande bottenområden.
Det varierande bottensubstratet erbjuder livsmiljöer för både mjuk- och hårdbottenlevande
arter. Bankarna kan vara fria från vegetation eller täckta av sjögräs och/eller makroalger. De
bankar som är belägna längre ut från kusten har ett gott vattenutbyte och fungerar ofta som
refug för marina arter som trängts bort från mer kustnära områden.
Trålning och/eller sandsugning kan ha förekommit i habitatet.
1110 Sandbanker med lavvandet vedvarende dække af havvand (dansk definition)
Sandbanker er topografiske elementer i havet i form af opragende eller forhøjede dele af havbunden, som hovedsagelig er omgivet af dybere vand, hvis top er dækket af vanddybder på op
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til 20 meter, og som ikke blottes ved lavvande. De består hovedsagelig af sandede sedimenter,
men andre kornstørrelser i form af mudder, grus eller store sten kan også være tilstede på en
sandbanke. De har ofte en afrundet eller aflang form, men kan også have uregelmæssige former, fx i form af revler. Deres sider kan strække sig ned på dybere vand end 20 meter.
Karakteristiske plante- og dyrearter
Smalbladet, almindelig og dværg-bændeltang (Zostrera angustifolia, Z. marina og Z. noltii),
langstilket og almindelig havgræs (Ruppia cirrhosa, R. maritima), stor, stilket og krybende
vandkrans (Zannichellia palustris var. major, Z. palustris var. pedunculata og Z. palustris var.
repens), børstebladet og hjertebladet vandaks (Patamogeton pectinatus, P. perfoliatus) samt
kransnålalger (fx Tolypella nidifica, Lamprothamnium papulosum, Chara aspera, C. baltica, C.
canescens, C. connivens, C. horrida og C. tomentosa).
Karakteristiske dyrearter er sandbundslevende fisk, børsteorme, krebsdyr, koraldyr, muslinger
og pighude i form af fiskene sandgrævling (havtobis og kysttobis, Ammodytes mainus og A.
tobianu), stribet og plettet fløjfisk (Callionymus lyra og C. maculatus), sandkutling, lerkutling
og spættet kutling (Pomatoschistus minutus, P. microps og P. pictus), lille fjæsing (Echiichtys
vipera), rødspætte (Pleuronectes platessa), ising (Limanda limanda), skrubbe (Platichthys flesus), stor næbsnog (Nerophis ophidion), havbørsteormene Scoloplos armiger, Pygospio elegans, Nereis diversicolor og Travisia sp., muslingerne østersømusling (Limecola balthica), alm.
sandmusling (Mya arenaria), alm. og brakvandshjertemusling (Cerastoderma edule og C. lamarcki), samt krebsdyrene hestereje (Crangon crangon) og i Østersøen østersøkrebs (Saduria
entomon). Naturtypen er ofte vigtig for fouragering og rast for mange arter af fugle som f.eks.
lommer (Gavia sp) og sortænder (Melanitta nigra) eller er opvækstområde for fisk, ligesom
den også benyttes af sæler og hvaler.
Substratet på Disken består helt overvejende af sand (kornstørrelse 0,06 - 2 mm), svarende til
substrattype 1b (Figur 4-1). Indenfor undersøgelsesområdet har sedimentet i de n sydvestlige del
en finere og lidt mere siltet sammensætning (substrattype 1a). Tilsvarende finder man substrattype 1a i den dybeste del (> 20m) i det nordøstlige hjørne af Diskområdet.
Sedimentets organiske indhold afspejler sig i substrattyperne ved et højere indhold i den siltede
del af Diskområdet end det øvrige (Figur 4-9). På den udprægede sandede del udgør glødetabet <
1 % af tørstoffet, mens det i de n mere siltede sydvestlige del svinger mellem 2 og 4 % (Figur
4-9). På en enkelt dyb station i det nordøstlige område (nr. 17), var glødetabet 1,9 %.
5.3

Salinitet
Saltpåvirkningen ændrer sig betydeligt mellem 10 og 15 m som følge af, at det er her skillelinjen
(springlaget) mellem det indtrængende bundvand og det udstrømmende overfladevand sædvanligvis befinder sig. Gennemgående er saltkoncentrationen under 15 ‰ i de øvre 10 m (10 - 15 ‰),
mens den i 15 meters dybde sædvanligvis ligger på over 27 ‰ /7/. Dette giver forskellige levevilkår over en relativ lille dybdegradient. De forskelle i dybden, som indvindingen har genereret på
de laveste dele af Disken, vil således i sig selv medføre ændringer af levevilkårene. På grund af
forskellen i saltpåvirkningen, vil der være en forskel i dyresammensætningen mellem de øverste
og nederste dele af Disken. Overgangen vil naturligt være flydende, men i relation til en saltbetinget skelnen mellem habitater, vil en dybde på 12 m repræsentere grænsen for arter med en snæver salttolerance (såkaldte stenohaline arter som f.eks. søpindsvin).
Den topografiske forhøjning som Disken udgør med sin beliggenhed i den smalle nordlige del af
Øresund, vil dog tvinge det indstrømmende bundvand lidt opefter og dermed antagelig mindske
saltspringlagets dybde over Diskområdet. Selv om denne mekanisme medfører en forøget
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sammenblanding af overflade- og bundvand og dermed formindske bundvandets saltkoncentrationen, vil bunddyrene på Disk området generelt opleve forhøjede saltkoncentrationer set i forhold til
tilsvarende dybder langs kysten.
Især den relative kraftige bundstrøm langs den nordlige og østlige del af Disken medfører en højere saltpåvirkning her end på tilsvarende dybder i den vestlige og sydlige del. Når det salte Nordsøvand trænger ind langs bunden i Øresund, tvinges det op over eller øst om Disken, hvilket resulterer i en gennemgående høj saltholdighed i den nordøstlige halvdel af sandbankeområdet.
5.4

Lysforhold
Sigtedybden i det nordlige Øresund har i gennemsnit over de seneste 10 år ligget på omkring 7,5
m /7/. Dette muliggør en netto primærproduktion ned til 15 meters dybde. Som tommelfingerregel
vil en lyspåvirkning på 1 % af overfladeindstrålingen på vores breddegrader være akkurat tilstrækkelig for en fotosyntese, der kan tillade en tilvækst og dermed en opbygning af plantebiomasse.
Dette betyder, at der vil kunne være en både makro- og mikrobentisk primærproduktion ned til 15
meters dybde i det nordlige Øresund, hvilket igen vil have afgørende betydning for de typer af dyr,
der kan leve her. Således vil der normalt ikke kunne leve sandorme (Arenicola marina) på dybere
vand end 15 m.
Den gennemsnitlige dybdeforøgelse på omkring 70 cm på Disken som følge af sandindvindingen ,
har reduceret lyspåvirkningen af havbunden med ca. 20%. I stiksugningshullerne, der stikker ned
til 4 m under den tidligere havbund, vil lysreduktionen være ca. 75 %. Da fotosyntesen på 12 meters dybde typisk vil være lysbegrænset, har dybdeforøgelsen på Disken medført en tilsvarende
nedgang i den bentiske netto primærproduktion.
Da planktonalger normalt især vil findes i overfladevandet, vil en dybdeforøgelse omkring springlagets beliggenhed, desuden medføre en større bundvandskontakt, og dermed mindske de filtrerende bunddyrs fødeadgang. Det kan derfor antages, at den organiske stofbinding på Diskområdet
er blevet væsentlig reduceret pga. sandindvindingen.
En bedre forståelse af de biologiske implikationer af råstofindvindingen forudsætter en kvalitativ
og kvantitativ opgørelse af bunddyrenes fordeling i henhold til de styrende fysiokemiske forhold.
En sådan fordeling vil i højere grad gøre det muligt at forstå baggrunden for de ligheder og forskelle, der registreres i dyresammensætningen på de forskellige dele af Disken.
Bunddyrslivet spiller en afgørende rolle i det marine økosystem. I relation til dyr højere oppe i fødekæden (f.eks. fisk) vil bundens produktivitet være bestemt af de fysiokemiske forhold. Da både
adgangen til primærproduktion og saltpåvirkning er vital for bunddyrene, vil naturtypen sandbanke
i det nordlige Øresund forventes at kunne mobilisere optimale forhold mht. variation og sekundær
produktion for bunddyrene i dybden mellem 10 og 15 meter. Disken kan således betragtes som et
potentielt vigtigt fødeområde for de bundlevende fisk i det nordlige Øresund.

5.5

Habitattyper
På baggrund af de varierende fysiokemiske forhold som beskrevet ovenfor, kan Disken inddeles i 5
specifikke habitattyper (Tabel 5-1).
Som kriterier for inddelingen er anvendt fire afgørende kårfaktorer, nemlig dybde (der bl.a. bestemmer lysindfaldet ved bunden), substrat, strømpåvirkning og salt. Desuden er der foretaget en
underinddeling ud fra om der har været indvinding eller ej i det pågældende habitatområde .
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Substratet er på baggrund af kornstørrelsen inddelt i 5 kategorier: silt (2-60 µm), meget fin sand
(60-120 µm), fint sand (120-240 µm), mellem fint sand (240-360 µm), mellem groft sand (360600 µm) og groft sand (600-2000 µm).
Den naturlige strømpåvirkning er estimeret ud fra de dynamiske bundformer som beskrevet i afsnit 4.2 og sedimentkarakteristikken som beskrevet i afsnit 4.5.
Saltpåvirkningen er inddelt i tre intervaller: Lav (10-15 ‰), Middel (15-20 ‰) og Høj (20-30 ‰)
og påvirkningsgraden af strøm er inddelt i fem relative kategorier (ringe, svag, middel, stærk,
kraftig).
Tabel 5-1. Karakteriseringen af de 5 identificerede habitattyper (H1–H5) på Disken inddelt i relation til
dybde, substrat, strøm- og saltpåvirkning. Påvirkningsgraden af strøm er inddelt i fem relative kategorier.
Saltpåvirkningen inddelt i tre normalområder: Lav (10-15 ‰), Middel (15-20 ‰) og Høj (20-30 ‰).
Desuden er angivet, om der inde for området har fundet sandindvinding sted (Y) eller ej (N). Stationsnumrene for HA PS prøvefelterne i 2014, 2017 og 2018 er vist i relation til de pågældende habitattyper.
Habitat

Dybde

type

Sub-

Indvin-

Strøm-

strat

ding

ekspo-

Salt

Stationer

Stationer

Stationer

L,M,H

2014

2017

2018

nering
m
H1

10-12

J/N
Fint

J

Midde l

L

sand
H2

12-15

Me lle m

5,6,7*,9,10*,1 2,5,6,7*,9,10*,
3*,21*,

13*,21*,24*,2

24*,27*,35,36,

7*, 30,31

N

Stærk

M

8,12,37,38

8,12,16,33

N

Kraftig

H

11

11,14,15,18

N

Svag

M

D1-A,B,C

fint
sand
H3

15-20

Me lle m
groft
sand

H4

12-15

Me ge t
fint

25,28,29,39,41 20,25,28,29,32

D2-A,B,C

,42

sand
H5

15-20

silt

N

R inge

H

22,23,40

19,22,23,26

* stationer der re præsenterer selve indvindingsområdet

Den geografiske placering af de undersøgte stationer i 2014, 2017 og 2018 er vist på Figur 5-1,
hvor også den af de fem identificerede habitattyper de falder ind under, er angivet.
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Figur 5-1. Stationer på Disken hvor der er taget HA PS prøver i 2014, 2017 og 2018. Farven angiver hvilken af de fem habitattyper (Tabel 5-1) stationerne repræsenterer. * angiver de stationer hvor indvinding har fundet sted.

De områder, hvor der har foregået en indvinding, ligger inde på selve Diskens banketop (Figur
5-1). Dybden for denne del af Disken ligger gennemgående mellem 10 til 12 m, mens de efterladte
stiksugningshuller går ned til 14-15 m’s dybde (Figur 4-5). Selve banketoppen er præsenteret ved
habitattypen H1 (Figur 5-1).
Sedimentet i de 5 identificerede habitattyper er beskrevet i Tabel 5-2.
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Tabel 5-2. Sedimentets karakteristik i de fem habitattyper på Disken.
Habitat

Dybde

type

Midde lkornstr.

Tørstof (TS)

(D50)

O rganisk stof

Sorte rings grad

(GT)

(Φ)

D50/Φ

m

mm

% vådvægt

% TS (W /W )

mm

H1*

10-12

0,235 (±0,030)

80,5 (±2,9)

0,6 (±0,3)

0,592 (±0167)

0,424 (±0,123)

H2

12-15

0,274 (±0,062)

78,6 (±2,7)

0,4 (±0,1)

0,471 (±0,056)

0,577 (±0,074)

H3

15-20

0393 (±0,140)

79,3 (±3,2)

0,4 (±0,2)

0,520 (±0,057)

0,748 (±0,229)

H4

12-15

0,111 (±0,034)

70,0 (±3,8)

2,2 (±0,6)

1,495 (±0,316)

0,080 (±0,034)

H5

15-20

0,055 (±0,016)

69,3 (±2,3)

3,3 (±0,6)

1,916 (±0,141)

0,029 (±0,011)

*) De r e r stor set ingen forskel mellem selve indvindingsområdet og den ik ke indvindingspåvirkede del af H1 habitatet
m ht. ovenstående k arakteristikker.

Dybdeforskellen mellem den vestlige side af banketoppen på omkring 10 m (Figur 4-4) og den øvrige banketop på 11-12 m tilskrives primært resultatet af årtiers sandindvinding. Men også den
kraftige strømpåvirkning der gør sig gældende på den nordlige og østlige del samt leds agende
sandtransport (jfr. afsnit 4.2), vil have betydning for den langsomt nedad skrånende dybdeøgning
af banketoppen der går fra vest til øst (Figur 4-4).
De skrånende sider på begge sider af Disken giver qua den tiltagende dybde ændrede levevilkår,
og kan derfor afgrænses til hver deres respektive habitattype primært defineret ved strømpåvirkning og substratforhold (Tabel 5-1). Selv om dybde og salinitet på begge sider af banketoppen udviser de samme generelle forhold er strømpåvirkningen og dermed substratforholdende markant
forskellige. Dette giver anledning til at Diskområdet kan inddeles i fem distinkte habitattyper defineret ved hver sit karakteristiske sæt af fysiske kårfaktorer (Figur 5-2).
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Figur 5-2 viser inddelingen af Disken i fem distinkte habitatområder defineret ved hver deres særegne
kombination af betydende fysiokemiske karakteristika (Tabel 5-1).

5.6

Strømpåvirkning
Strømpåvirkningen af bunden aflæst fra de dynamiske bundformer som beskrevet i afsnit 4.2, viser en aftagen gradient gående fra det no rdøstlige hjørne af diskområdet til det diagonalt modsatte sydvestlige hjørne. Dette er genspejlet i de identificerede habitattyper der som langstrakte
bånd ligger vinkelret på den SV-NØ gående diagonal (Figur 5-2). På yderste nordøstlige hjørne af
Disken ligger H3 og i det diagonal modsatte sydvestlige hjørne ligger H5. Derimellem er selve banketoppen H1 omkranset mod øst af H2 og mod vest af H4. Den naturlige mekaniske påvirkning af
bunden ses ligeledes afspejlet i sedimentets indhold af organisk stof såvel som strukturen i form af
kornstørrelse og sorteringsgrad for de respektive habitattyper (Tabel 5-2). Middelkornstørrelse og
sorteringsgrad for sedimentet på Disken er beskrevet i afsnit 4.5.
Sammenhængen mellem det organiske indhold og forholdet mellem middelkornstørrelse (D50) og
sorteringsgrad (Φ ) for sedimentet i Diskområdet er vist i Figur 5-3.
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Figur 5-3. Sedimentets indhold af organisk stof udtrykt som glødetab (GT), som funktion af middelkornstørrelse (D50) og sorteringsgrad for de undersøgte stationer på Disken i 2017 (jfr. afsnit 4.5). Formlen for
den eksponentielle funktion og regressions koefficienten er vist.

Da bundens lyseksponering samt tilførsel af sedimenterende alger antagelig vil være nogenlunde
den samme over hele diskområdet, må forskellene i det organiske indhold skyldes den forskelligartede strømpåvirkning. Både omsætningshastighed og resuspension vil øges med øget strømpåvirkning, hvilket vil mindske indholdet af organisk stof i sedimentet. Tilsvarende må det forventes at
både sedimentets middelkornstørrelse og sorteringsgrad øges med øget strømpåvirkning. Heraf
den nære korrelation mellem udtrykkene for disse to forhold (Figur 5-3).
Da forholdet mellem middelkornstørrelse og sorteringsgrad (D50/Φ ) på den SV-NØ-gående strømgradient ændrer sig betydelig mere gradvist end det organiske stof (Tabel 5-2) forekommer D50/Φ
forholdet som et bedre parameterudtryk for strømpåvirkningen af bunden end indholdet af organisk stof. I Tabel 5-3 er forsøgt tegnet et bilede af relationen mellem absolutte værdier for D50/Φ
og relative betegnelser for strømstyrken som anvendt i Tabel 5-1.
Tabel 5-3. Bundens eksponeringsgrad sat i forhold til forholdet mellem middelkornstørrelse (D50) og sorteringsgrad (Φ). Enheden for D50/Φ er dimension løs.

Strømpåvirkning

Ringe

Svag

Middel

Stærk

Kraftig

D50/Φ

< 0,1

0,1-0,25

0,25-0,50

0,50-0,75

> 0,75

Sammenhængen mellem D50/Φ og strømpåvirkning baserer sig på en antagelse af, at sedimentstrukturen giver et integreret udtryk for strømforholdenes mekaniske påvirkning over et givent
havbundsområde. Tilbage står at undersøge hvorledes de forskydningskræfter strømmen påfører
bunden korrelerer med D50/Φ forholdet.
Selv om Diskområdet har en relativ lille geografisk udbredelse og forekommer umiddelbart homogent, udgør de bemærkelsesværdige forskelle i strømpåvirkning mellem de to sider en afgørende
faktor for hvilke bunddyr og planter der trives her. Denne problemstilling ligger til grund for 2018
undersøgelsen som beskrevet i følgende afsnit (6.1).
For at kunne vurdere korttidseffekten på bunddyrslivet af de naturlige forekomne strømforhold i de
strømfyldte dele af året (efteråret), er der til nærværende projekt udvalgt to repræsentative lokaliteter på Disken (D1 og D2 – jfr. Figur 5-1) med hver sin distinkte strømpåvirkning (Tabel 5-2).
Den naturlige strømpåvirkning er estimeret ud fra de dynamiske bundformer som beskrevet i afsnit 4.2 og sedimentkarakteristikken som beskrevet i afsnit 4.5. Dybde, og dermed lysforhold samt
saltpåvirkning er derimod identiske. Begge lokalite ter ligger uden for de områder hvor der i nyere
tid har fundet en sandindvinding sted. Den geografiske nærhed hertil samt den ligheden i de fysiokemiske forhold i øvrigt, skulle kunne tjene som baggrund for at vurdere sandindvindingens
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betydningen for bunddyrene i forhold til den naturlige mekaniske påvirkning kraftige strømsituationer forvolder.
I det følgende beskrives bunddyrsforholdene på Disken som kortlagt i 2014, 2017 og 2018.

6.

BIOLOGISKE FORHOLD
Dyre og plantelivet på havbunden på og omkring Disken blev i oktober 2017 undersøgt ved både
undervandsfotografering vha. dykker langs fastlagte transekter og ud fra analyse af 200 HAPS prøver /1/. I november 2014 blev en lignende undersøgelse udført inden for et mindre område , omfattende indvindingsområdet samt påvirkningszonerne nord og syd for indvindingsområdet /2/. I
2014 blev der taget 130 HAPS prøver.
I undersøgelsen fra 2018 foregik prøvetagningen på to lokaliteter (D1 og D2) på fire tidspunkter af
efteråret 2018, nemlig 12/9, 18/9 (A), 1/10 (B) og 1/11 (C). Deb første prøvetagningen fejlede,
idet den blev udført lidt for yderligt i forhold til de forudbestemte lokaliteter, hvorfo r prøverne herfra ikke er blevet opgjort. Desuden havde et iltsvind udviklet ved det sydlige prøvetagningssted og
efterladt bunden død for højere organismer. Prøvetagning og oparbejdning af bunddyrene på de
tre efterfølgende tidspunkter blev udført på samme måde som i 2014 og 2017. I alt blev der oparbejdet 60 HAPS prøver i 2018. Den geofysiske del af undersøgelsen fra 2018 er beskrevet i særskilt rapport. Heraf fremgår hvordan to kraftige strømhændelser den 21-22/9 og 2-3/10 satte sandet i bevægelse på Disken /9/.
Opgørelserne og beskrivelsen af bunddyrslivet er sat i relation til de fysiokemiske leveforhold, udtrykt ved de 5 beskrevne habitattyper (Tabel 5-1 og Figur 5-1).

6.1

Analyse og databehandling
På hver station (Figur 5-1) er der taget mellem 5 og 10 HAPS prøver pr. gang. HAPS bundprøvetageren har et prøveareal på 0,015 m2. HAPS prøverne er oparbejdet i henhold til NOVANA retningslinjer for marin bundfauna /5/. Alle individer er identificeret til arts- eller slægtsniveau. I laboratoriet er infaunaen bestemt og grupperet efter samme fremgangsmåde. Biomassen er bestemt
både som vådvægt og tørvægt efter tørring ved 60 °C til konstant vægt.
Faunaopgørelserne fra HAPS prøverne er oparbejdet enkeltvis og herefter statistisk puljet og opgjort for hver station. Den anvendte statistik omfatter en opgørelse af fordelingen af art, individ,
biomasse og diversitet. Derefter er samme parametre opgjort ved en gruppering af stationerne i
henhold til de respektive fem habitatområder.

6.2

Statistik
Standardafvigelse og varians for individantallet og biomassen inden for hvert prøvetagningsfelt (510 HAPS prøver) er beregnet for at afgøre om det statistiske belæg for en sammenligning mellem
stationsfelterne. Som det fremgår af de kumulerede værdier for antal fundne arter som funktion af
antal HAPS prøver (Figur 6-1), skal der tages mindst 5 prøver pr station for at få et nogenlunde
repræsentativt billede af de forekommende arter.
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Figur 6-1. Opgørelse fra Disken 2014 /2/ der viser, hvordan antallet af fundne arter i et givet område står
i forhold til antallet af HA PS prøver. Gennemgående skal der mindst tages fem HA PS prøver for at få et nogenlunde repræsentativt billede af forholdene.

Som udtryk for variationen i dyrelivet er et biodiversitets index udregnet vha. Shannons indeks,
Pielou’s evenness indeks og Bray-Curtis similaritets indeks. De anvendte statistiske redskaber indgår i beregningen af den relative lighed i artssammensætningen mellem prøvetagningstederne,
som nærmere beskrevet i Bilag 1.
6.3

Bundlivet affotograferet
Den kvalitative affotografering vha. video af Disken i 2017 /1/ vidner overordnet om et varieret og
rigt liv, som udtryk for en generel god økologisk tilstand (Error! Reference source not found.).
I forhold til dybde og substrat samt eksponering (vurderet på baggrund af sandribber), sås en relativ god udbredelse og vækst af organismer. Størrelsessammensætningen og muslingevæksten
på selve banketoppen vidner om at området ikke er alvorligt påvirket af ringe iltforhold eller viser
tegn på nogen særlig dominans af bestemte arter eller tegn på nedgræsning ("overgræsning")
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Figur 6-2. Fotografier af det tilstedeværende makroskopiske liv på Disken oktober 2017. De mørke grønlige skygger på sandbunden er mikrobentiske alger. Øv.tv: opgravende sten beklædt med blåmusling, rur
og hydroider. Øv.th.: sandorm hobe. M. tv.: skrubbe og blåmuslinger. M.th.: Ældre blåmuslingebanke med
bladtang (Saccharina latissima) og henfaldende rødalger. I randen ses stykker af sort slagger formentlig
stammende fra forrige århundredeskiftes dampskibsæra. Ned.tv.: yngre blåmuslingebanke med sandkutling. Ned th.: båmuslingbanke i stikssugningshul.

Derimod er der tegn på sporadiske dårlige iltforhold i de dybere dele på Diskens sydvestlige side
samt i de fordybninger der er skabt på banketoppen fra sandindvindingen. Der er tydelige visuelle
spor efter stik- og slæbesugning i stort set de samme områder som påvist i den geofysiske kortlægning (Figur 4-3). Stiksugningshullerne har karakter af afrundede fordybninger ned til 3 m under den øvrige bund. Selv om der i disse ligger sammendrevne makrofytter (Figur 6-3), ser det ud
som om vandskiftet for det meste er tilstrækkeligt til at sikre en aerob omsætning ved bunden.
Kun enkelte steder er der observeret pletter af ”liglagen”, hvide svovlbakterier, der var krøbet op
til bundoverfladen (Figur 6-3).

Figur 6-3. Stillfoto fra videooptagelse fra stiksugningsfordybning. T.v. ses ansamlinger af sukkertang,
ålegræs og detritus samt spredte levende blåmuslinger. T.h.: pletter af hvide svovlbakterier, der som
resultat af en stor organisk omsætning og deraf følgende ringe iltforhold, er søgt helt op til sedimentoverfladen.

Vandtemperaturen målt i ca. 10 m’s dybde ved undersøgelsestidspunktet i oktober 2017 var ca.
13°C mens temperaturen i overfladevandet (0-10 m) ved undersøgelsestidspunktet i november
2014 lå på ca. 12°C /1/, hvilket er normalt for årstiden. Disse temperaturforhold tillader fortsat en
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relativ hurtig nedbrydning, så eventuelle ringe iltforhold i området vil ofte stadig kunne forekomme
på denne årstid.
Fra videotransekterne er observeret almindligt kendte større organismer fra sandbunden (f.eks.
strandkrabbe, alm. søstjerne, sandorm, blåmusling, rødspætte, skrubbe, kutling). Den lave vanddybde på banketoppen (< 15 m) ser desuden ud til at betinge en stor mikrobentisk algeproduktion. I områder, hvor blåmuslinger (Mytilus edulis) har etableret sig og overlevet i mange år, er
der desuden skabt grobund for makroalger. Den altovervejende bentiske primærproduktion på Disken er dog knyttet til de mikrobentiske alger på de eksponerede sandflader. Sigtedybden i sommerhalvåret /7/ betinger en potentiel mikrobentisk vækst på over 1 g C/m2/d. Fotosyntesen på
denne sandbund vil således antagelig udgøre det vigtigste fødemæssige grundlag for det righoldige
liv på Disken. Områder med blåmuslinger vil ikke i samme grad tillade mikrobentisk vækst, men til
gengæld vil blåmuslinger være den vigtigste organisme til at fange og tilbageholde planktonalger
fra de passerende vandmasser, og på den måde bidrage til den organiske stofbinding på Disken.
Dækningsgraden af blåmuslinger bestemt på grundlag af videotransekterne ligger på omkring 2 %
i undersøgelsesområdet som helhed. I forhold til de overlappende dele af det undersøgte område i
2014 og 2017, ser det ud til, at udbredelsen af blåmuslinger er blevet lidt større. I 2014 blev den
generelle dækning af blåmuslinger estimeret til ca. 1 %.
Den største forekomst af blåmuslinger, findes i den sydvestlige del ad Diskområdet med en generel dækning på 10 %. I et øst-vestbånd i den sydlige halvdel af indvindingsområdet ses den absolut højeste tæthed, med regelmæssige forekomster af store sammenhængende banker på over
100 m2. Der er ingen umiddelbare forskelle mellem den svenske og danske side, men at dømme
efter overfladebegroningen på muslingerne, er tilvæksten størst på de mest lavvandede dele af Disken, hvilket her vil sige den danske del. Denne forskel skyldes antagelig blåmuslingernes dybderelaterede fødeadgang i form af planktonalger, der reduceres med dybden, samt den omstændighed, at søstjerner i Øresund trives bedst under springlaget (12 m).
Muslingernes fravær på de lave dele af den nordlige halvdel af Disken tilskrives den kraftige sandtransport og stadige sedimentomlejringer i denne del (jfr. Afsnit 4.2). Muslingelarver kan godt
settle under strømfyldte forhold, men vil til gengæld være sårbare over for stadige sandomlejringer, når først de har fasthæftet sig på bunden.
6.4

Infauna

6.4.1

Artsopgørelse

Ved den kvantitative opgørelse af infaunaen fra 2014 /2/, 2017 /1/ og 2018 er der fundet i alt 130
forskellige hvirvelløse bunddyrsarter (Tabel 6-1).
Tabel 6-1. Bunddyrsarter på Disken (opsummeret fra efterårsundersøgelserne i 2014, 2017 og 2018), fordelt i deres pågældende klasser eller rækker.

Art

Klasse

Art

Klasse

Edwardsia sp.

Anthozoa

Oedicerotidae

Malacostraca

Halcampa chrysanthellum
Abra alba

Anthozoa
Asteroidea

Pariambus typicus
Phoxocephalus holboelli

Malacostraca
Malacostraca

Abra nitida
Abra prismatica

Bivalvia
Bivalvia

Athanas nitescens
Heterotanais oerstedii

Malacostraca
Malacostraca

Macomangulus tenuis

Bivalvia

Kroyera carinata

Malacostraca

Arctica islandica

Bivalvia

Cerastoderma edule

Bivalvia

Nemertea sp
Nemertini sp

Nemertea
Nemertini

Corbula gibba

Bivalvia

Astarte sp

Ostracoda

Ensis americanus

Bivalvia

Alitta succinea

Polychaeta
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Hiatella arctica
Kurtiella bidentata

Bivalvia
Bivalvia

Alitta virens
Ampharete baltica

Polychaeta
Polychaeta

Macoma balthica
Macoma calcarea

Bivalvia
Bivalvia

Antinoella sarsi
Arenicola marina

Polychaeta
Polychaeta

Musculus niger
Mya arenaria

Bivalvia
Bivalvia

Aricidea minuta
Aricidea suecica

Polychaeta
Polychaeta

Mysella bidentata
Mytilus edulis

Bivalvia
Bivalvia

Capitella sp
Dipolydora coeca

Polychaeta
Polychaeta

Nucula nitidosa
Parvicardium ovale

Bivalvia
Bivalvia

Eteone foliosa
Eteone longa

Polychaeta
Polychaeta

Spisula subtruncata
Thyasira flexuosa

Bivalvia
Bivalvia

Galathowenia oculata
Glycera alba

Polychaeta
Polychaeta

Astarte montagui
Ennucula tenuis

Bivalvia
Bivalvia

Goniada maculata
Fabricia stellaris

Polychaeta
Polychaeta

Fabulina fabula
Phaxas pellucidus

Bivalvia
Bivalvia

Heteromastus filiformis
Lanice conchilega

Polychaeta
Polychaeta

Thracia papyracea

Bivalvia

Laonome kroyeri

Polychaeta

Branchiostoma lanceolatum

Chordata

Magelona mirabilis

Polychaeta

Oligochaeta sp
Asterias rubens

Clitellata
Echinoidea

Marenzelleria viridis
Mediomastus sp

Polychaeta
Polychaeta

Amphiura filiformis
Echinocardium cordatum

Echinoidea
Echinoidea

Neanthes succinea
Neanthes virens

Polychaeta
Polychaeta

Echinocyamus pusillus
Ophiura albida

Echinoidea
Echinoidea

Nephtys assimilis
Nephtys caeca

Polychaeta
Polychaeta

Astropecten irregularis
Aporrhais pespelecani

Echinoidea
Gastropoda

Nephtys ciliata
Nephtys cirrosa

Polychaeta
Polychaeta

Diaphana minuta
Hinia reticulata
Philine aperta

Gastropoda
Gastropoda
Gastropoda

Nephtys hombergii
Nephtys longosetosa
Ophelia rathkei

Polychaeta
Polychaeta
Polychaeta

Nassarius pygmaeus
Nudibranchia

Gastropoda
Gastropoda

Ophelina acuminata
Paraonis fulgens

Polychaeta
Polychaeta

Peringia ulvae
Retusa obtusa

Gastropoda
Gastropoda

Pectinaria auricoma
Pectinaria koreni

Polychaeta
Polychaeta

Tritia reticulata
Opisthobranchia sp

Gastropoda
Gastropoda

Pholoe baltica
Phyllodoce groenlandica

Polychaeta
Polychaeta

Balanus crenatus
Ampelisca brevicornis

Hexanauplia
Malacostraca

Phyllodoce mucosa
Polydora caeca

Polychaeta
Polychaeta

Bathyporeia sarsi
Carcinus maenas

Malacostraca
Malacostraca

Prionospio fallax
Pseudopolydora pulchra

Polychaeta
Polychaeta

Corophium crassicorne
Corophium insidiosum

Malacostraca
Malacostraca

Pygospio elegans
Rhodine gracilior

Polychaeta
Polychaeta

Diastylis rathkei
Liocarcinus pusillus

Malacostraca
Malacostraca

Scalibregma inflatum
Scolelepis foliosa

Polychaeta
Polychaeta

Megamphopus cornutus
Microdeutopus gryllotalpa

Malacostraca
Malacostraca

Scoloplos armiger
Spio armata

Polychaeta
Polychaeta

Pagurus bernhardus
Palaemon adspersus

Malacostraca
Malacostraca

Spio filicornis
Spio martinensis

Polychaeta
Polychaeta

Phtisica marina
Aoridae sp

Malacostraca
Malacostraca

Synelmis klatti
Terebellides stroemi

Polychaeta
Polychaeta
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Gammarus sp
Gastrosaccus spinifer

Malacostraca
Malacostraca

Trochochaeta multisetosa
Phoronis muelleri

Polychaeta
Phoronida

Grandidierella japonica
Haustorius arenarius

Malacostraca
Malacostraca

Anoplodactylus petiolatus
Phascolion strombi

Pycnogonida
Sipunculidea

Lamprops fasciata
Nototropis swammerdamei

Malacostraca
Malacostraca

Chone sp
Turbellaria indet.

Tracheophyta
Turbellaria

Af de identificeret 130 forskellige bunddyr på Disken, er der fundet 87 i hver af de to habitater H2
og H4 (Tabel 6-2).
Tabel 6-2. Bunddyrsarter i henholdsvis H2 og H4 (opgjort fra 2014, 2017 og 2018 undersøgelsen), vist i
alfabetisk rækkefølge efter artsnavn. De arter hvorved de to habitater adskiller sig fra hinanden er farvemarkeret.

Habitat 2
Abra alba
Ampelisca brevicornis
Ampharete baltica
Amphictene auricoma
Arctica islandica
Arenicola marina
Aricidea minuta
Aricidea suecica
Aricidea minuta
Aricidea suecica
Asterias rubens
Astropecten irregularis
Bathyporeia sarsi
Branchiostoma lanceolatum
Capitella capitata
Carcinus maenas
Cerastoderma edule
Chaetozone setosa
Corbula gibba
Corophium insidiosum
Diastylis rathkei
Dipolydora coeca
Echinocardium cordatum
Echinocyamus pusillus
Edwardsia sp.
Edwardsiidae
Ensis americanus
Eteone foliosa
Eteone longa
Fabulina fabula
Gastrosaccus spinifer
Goniada maculata
Grandidierella japonica
Hediste diversicolor
Heteromastus filiformis
Heterotanais oerstedii
Hinia reticulata
Kroyera carinata
Kurtiella bidentata
Lagis koreni
Lamprops fasciata
Lanice conchilega
Macoma balthica
Macomangulus tenuis

Habitat 4

Habitat 2

Abra alba
Abra nitida
Alitta succinea
Alitta virens
Ampelisca brevicornis
Ampharete baltica
Amphiura filiformis
Aporrhais pespelecani
Arctica islandica
Aricidea minuta
Aricidea suecica
Asterias rubens
Athanas nitescens
Capitella capitata
Carcinus maenas
Cerastoderma edule
Chaetozone setosa
Chone sp
Corbula gibba
Corophium insidiosum
Diaphana minuta
Diastylis rathkei
Dipolydora coeca
Echinocyamus pusillus
Edwardsia sp.
Ennucula tenuis
Ensis americanus
Eteone barbata
Eteone longa
Fabricia stellaris
Galathowenia oculata
Gastrosaccus spinifer
Glycera alba
Grandidierella japonica
Heteromastus filiformis
Hiatella arctica
Hinia reticulata
Lagis koreni
Macoma balthica
Macoma calcarea
Mediomastus sp.
Microdeutopus gryllotalpa
Musculus niger
Mya arenaria

Microdeutopus gryllotalpa
Mya arenaria
Mysella bidentata
Mytilus edulis
Neanthes succinea
Nemertea
Nemertini indet.
Nephtys assimilis
Nephtys caeca
Nephtys cirrosa
Nephtys hombergii
Nephtys longosetosa
Nototropis swammerdamei
Oligochaeta
Ophelina acuminata
Paraonis fulgens
Parvicardium ovale
Pectinaria koreni
Peringia ulvae
Philine aperta
Pholoe baltica
Phoronis muelleri
Phoronis sp.
Phthisica marina
Phyllodoce groenlandica
Phyllodoce mucosa
Poecilochaetus serpens
Polydora caeca
Pseudopolydora pulchra
Pygospio elegans
Retusa obtusa
Scolelepis squamata
Scoloplos armiger
Spio filicornis
Spio martinensis
Spiophanes bombyx
Spisula subtruncata
Synelmis klatti
Thracia papyracea
Thyasira flexuosa
Tritia reticulata
Trochochaeta multisetosa
Tubificoides benedii
Turbellaria indet.

Habitat 4
Mysella bidentata
Mytilus edulis
Neanthes virens
Nemertea sp
Nemertini inde t.
Nephtys caeca
Nephtys ciliata
Nephtys hombergii
Nephtys longosetosa
Nototropis swammerdamei
Nucula nitidosa
Oligochaeta
Opisthobranchia inde t.
Parvicardium ovale
Pectinaria auricoma
Pectinaria koreni
Phaxas pellucidus
Philine aperta
Pholoe baltica
Pholoe inornata
Phoronis muelleri
Phoronis sp.
Phoxocephalus holboelli
Phyllodoce groenlandica
Phyllodoce mucosa
Poecilochaetus serpens
Polydora caeca
Polydora cornuta
Pseudopolydora pulchra
Pygospio elegans
Retusa obtusa
Scalibregma inflatum
Scolelepis foliosa
Scoloplos armiger
Spio filicornis
Spisula subtruncata
Terebellides stroemi
Terebellides stroemii
Thracia papyracea
Thyasira flexuosa
Tritia reticulata
Trochochaeta multisetosa
Tubificoides benedii
Turbellaria indet.

Der er fundet det samme antal arter i begge habitattyper (H2 og H4), nemlig 87 forskellige. Heraf
er 23 specifikke for den pågældende habitattype, svarende til en afvigelse mellem H2 og H4 på
over ¼ af arterne (28%). I det sandede H2 habitat fandtes således karakterarterne Arenicola marina, Bathysporeia sarsi, Echinocardium cordatum og Hediste diversicolor mens det mere siltede
H4 habitat var karakteriseret ved Glycera alba, Hiatella artica, Musculus niger og Amphiura
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filiformes. Desuden var der blot et enkelt fund af blåmusling i det sanddynamiske nordøstlige område af Disken, mens den udgjorde størsteparten af bunddyrenes biomasse på den mere beskyttede sydvestlige del, repræsenteret ved hhv. H2 og H4. Ligeledes sås kun et enkelt individ af molboøsters (Arctica islandica) i H2 mens den var almindelig forekommende i H4.
6.4.2

Kvantitative forhold

Prøverne i 2014 blev taget i november og i oktober ved 2017 undersøgelsen. Temperaturforskellen
i ca. 10 m’s dybde er som beskrevet ovenfor ikke væsentlig, nemlig hhv. 13°C og 12°C, så det
større antal fundne arter i 2017 må delvis tilskrives andre forhold end temperaturen. Ved undersøgelsen i 2018 der strakte sig over efterårsmånederne (sep., okt. og nov.), faldt temperaturen i
overfladelaget (0-15 m) fra 17°C i starten af september til 14°C start oktober for at ende på 10°C
den 1. november. Bundvandstemperaturen holdt sig omkring 12°C i hele denne periode.
Artsantallet, individtæthed og biomasse for infaunaen i relation til habitattypeinddelingen i Diskområdet (Figur 5-1), fremgår af de følgende tabeller.
Generelt ses et øget artsantal gående fra den nordøstlige del af Disken (H3 og H2) over selve banketoppen (H1) og til den sydvestlige del (H4 og H5) (Tabel 6-3). Dette mønster blev imidlertid
brudt i 2018 (Tabel 6-3), hvor et iltsvind umiddelbart forud for prøvetagningen i september havde
fundet sted i den sydvestlige del.
I forhold til at der blev registreret 130 arter for hele Diskområdet (Tabel 6-1), vidner de områdespecifikke relative lave artsantal (Tabel 6-3) om en betydelig geografisk variation
Tabel 6-3. Fundne antal arter de enkelte år for hver af de 5 habitattype (Figur 5-1). I 2018 blev bunddyrssammensætningen opgjort på 3 efterårs tidspunkter (sep., okt., nov.)

Arts antal
pr habitat
2014
2017

H1
(uden ind.)
45

H1
(+ ind.)
41

44

46

H2

H3

H4

H5

38

15

49

42

44

47

62

63

2018 A

30

24

2018 B

34

21

2018 C

28

21

Individantallet mellem nordøst og sydvest (Tabel 6-4) fulgte samme mønster som artsantallet. Der
var dog ingen signifikante forskelle i abundansen at spore mellem selve banketoppen (H1) og de
mere siltede områder vest herfor (H4 og H5). Endvidere kunne konstateres et markant større antal
individer i den indvindingspåvirkede del af banketoppen (H1 med og uden indvinding i Tabel 6-4).
Denne forskel var primært forårsaget af den lille opportunistiske børsteorm Pygospio elegans samt

blåmusling.
Tabel 6-4. Individtæthed opgjort som gennemsnit for stationerne tilhørende hver af de 5 habitattyper. (Figur 5-1).

Abundans
(ind/m2)

H1
u. ind.

H1
+ ind.

2014

1.375
2.473

2.140
4.272

2017
2018 A
2018 B
2018 C

H2

H3

H4

H5

981
1.764
6.406
6.566
4.126

1.078
1.361

1.398
2.101
2.811
1.699
1.713

2.019
3.906
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Individantallet i 2014 og 2017 lader således til at være generelt mindre på de mest strømeksponerede habitater (H2 og H3) end på den mere beskyttede del (H1, H4, H5) (Tabel 6-4). Dette ændrede sig imidlertid i forbindelse med undersøgelsen i 2018, hvor en betydelig mindre individtæthed ses på den sydvestlige læside af Disken (H4) i forhod til den nordøstlige strømpåvirkede del
(H2). Som beskrevet tidligere havde den sydvestlige lokalitet tydelige tegn på at have været ramt
af et umiddelbart forudgående iltsvind med bl.a. friske åbne skaller fra døde blåmuslinger.
Det ovenfor beskrevne mønster kan genfindes for biomassen (Tabel 6-5). Hjertemusling (Cerastoderma edule) tegner sig for >50% af biomassen på banketoppen (H1-habitatet), dog med undtagelse i det ikke-indvindingspåvirkede område (H1 u. ind.) i 2017, hvor hjertemusling ”kun” udgjorde ca. 10 % af biomassen. Mens hjertemusling sammen med blåmusling udgør hovedparten af
biomassen i den sydvestlige halvdel af Disken, er biomassen af bunddyr betydelig mere jænvnt
fordelt på de tilstedeværende arter i den strømpåvirkede nordøstlige halvdel. Dog tegner sømus
(Echinocardium cordatum) sig for den største biomasseandel i denne del (H2) i 2018. Den relative
store biomasse ved den seneste prøvetagning på H4 i 2008 (C) skyldes sandmusling (Mya arenaria). Rimelig enestående bidrog det lidt aparte bunddyr Phoronis sp med størsteparten af infaunabiomassen på H3 og H5 i 2017 mens det var stor østersømusling (Macoma calcarea) der dominerede på H5 i 2014.
Tabel 6-5. Bunddyr biomassen som tørvægt (DW) opgjort som gennemsnit for stationerne tilhørende hver
af de 5 habitattyper. (Figur 5-1). Biomasse fra blåmusling og molboøster er udeladt, da disse store arter
forekommer meget spredt og klumpvis

Biomasse
(g DW/m2)

H1 u. ind.

H1 + ind.

H2

H3

H4

H5

2014

39,1

36,0

2,8

2017

8,3

28,4

8,9

2,0
9,2

21,9
16,1

17,7
19,4

2018 A

85,0

13,2

2018 B

76,4

11,6

2018 C

40,9

44,0

Den generel større biomasse af bunddyr i de mindre strømpåvirkede dele af Disken i såvel 2014 og
2017 ville have været betydeligt mere udtalt hvis blåmusling var blevet taget med. Deres spredte
forekomst gør dog biomasseopgørelsen for blåmusling statistisk usikker.
Selv om der er et genkendeligt mønster i de kvantitative bunddyrsforhold mellem habitatområderne på Disken, er det bemærkelsesværdig så relativ stor variationen er mellem årene. Undersøgelsen i 2018 viste samtidig, at der også kan være en betragtelig variation på månedsbasis for de
enkelte biotoper. Heraf kan det udledes at bunddyrene fordeler sig meget ujævnt inden for de enkelte habitater. På trods af identiske fysiokemiske ses bunddyrsammensætningen at variere i betydlig grad i både rum og tid.
6.4.3

Artslighed og habitattype

I den statistiske analyse af artsligheden mellem de enkelte prøvetagningsstationer, er stationerne
grupperet i forhold til deres relative lighed mht. artssammensætningen. Graden af artslighed er
normalisere i forhold til det antal individer de enkelte arter forekommer med og visualiseret i såkaldte MDS-plot. Afstanden mellem stationerne udtrykker graden af deres indbyrdes samhørighed
hvad artsdiversiteten angår. De enkelte stationer er herefter grupperet i forhold til deres respektive habitattyper.
Stationernes indbyrdes slægtskab og hvordan de grupperer sig i forhold til habitattype i 2014 og
2017, er vist i Figur 6-4.
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Figur 6-4. MDS-plot for stationerne indbyrdes artslighhed for 2014 (nedre figur) og 2017 (øvre figur)
grupperet i relation til de 5 habitatområder på Disken. De åbne signaturer for H1 er fra selve
indvindingsområdet mens de fuldt optrukne er uden for. De statistiske parametre er givet i Bilag 1.

MDS plottets visualisering af prøvetagningslokaliteterne i relation til lighedsgraden i artssammensætningen (Figur 6-4) viser et tæt sammenfald mellem stationsgrupperingerne og de 5 identificerede
habitattyper/-områder. Der kan således konstateres en god overensstemmelse mellem en områdeinddeling, der baserer sig på de fysiske kårfaktorer (jfr. Figur 5-1) og lighedsgraden baseret på
bunddyrssammensætningen. Da fordelingsmønstret af stationerne mellem undersøgelserne i 2014
og 2017 også er meget lig hinanden (Figur 6-4), understøtter det yderligere at de valgte kriterier
for habitatinddelingen tilsammen tegner en dækkende beskrivelse af de fysiokemiske rammer for
bunddyrenes levebetingelser.
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En nærmere sammenligning, af hvordan artssammensætningen inden for samme fysiokemiske rammevilkår udfolder sig mellem de tre år (2014, 2017 og 2018), er vist i Figur 6-5. Her genfindes
grupperingen i henhold til de definerede habitattyper, men dog distinkt undergrupperet i relation til
de enkelte år. Det betyder at sammensætningen af bunddyr inden for de samme fys okemiske vilkår
ændrer sig markant fra år til år. Samme forskydningsmønster gør sig desuden gældende for begge
habitattyper (H2 og H4). Da der ikke har været tale om andre registrerede ydre betingelser, der kan
have forårsaget forandringerne mellem årene, må det konstateres, at de biologiske udtryk mht.
bunddyr i sandede habitattyper, varierer i betydelig grad på årsbasis. Der kan derfor ikke på baggrund af bunddyr sammensætningen et givent sted eller tidspunkt siges noget fast om hvilken tilstand der er den basale. Der er inden for nogle givne fysiokemiske rammer tydeligvis tale om et
betydeligt udfaldsrum, for hvad der kan forekomme af livsytringer.

Figur 6-5. MDS-plot for stationerne i de to habitatstyper H2 og H4 for årene 2014 , 2017 og 2018. Bortset
fra strømpåvirirkning (og dermed substratforhold) udviser de to habitater samme livbetingelser mht.
dybde, lys og saltpåvirkning. De statistiske parametre er givet i Bilag 1.

Hvordan faunasammensætningen kan ændre sig på kortere sigt (månedlig basis) er anskueliggjort
ved kun at se på afstanden i lighedsgraden mellem månedlige prøvetagninger for samme lokalitet
(Figur 6-6).
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Figur 6-6. MDS-plot for de to stationer (D1 og D2) i hhv. habitatstyper H2 og H4, hvor prøvetagningen er
forataget med ca. 1 måneds mellemrum i eferåret 2018. De statistiske parametre er givet i Bilag 1.

For den nordøstlige lokalitet (D1) ses en relativ stor forskydning i bunddyrssammensætningen mellem prøvetagningen den 18/9 (A) og de to efterfølgende prøvetagninger, 1/10 (B) og 1/11 (C), mens
en tilsvarende forskydning først ses for den sydvestlige lokalitet (D2) efter næstsidste prøvetagning
den 1/10 (B)(Figur 6-6).
En kraftig resuspensions hændelse gjorde sig gældende for den nordlige del af Diskområdet i forbindelse med en stærk kuling fra vest den 21-22/11/9, som i styrke begrundede en navngivning
(”Knud”). Den betydelige ændring i artslighedsgraden, der blev målt efterfølgende på den nordvestlige H2 lokalitet (D1) (Figur 6-5), kan muligvis forklares ved denne hændelse. En bundstrøm på over
1 knob blev målt på denne side af Disken og forvoldte en betydelige omlejring af sedimentet /9/.
Forskydningen i lighedsgraden på D1 kunne dog ikke aflæses i de kvantitative forhold for bun ddyrssamfundet (afsnit 6.4.2). For den sydvestlige H4 lokalitet (D2) sås derimod næsten en halvering i
individtallet mellem de to tidspunkter.
En tilsvarende forskydning i artsligheden som på D1 (H2) sås først efter den 1/10 på den sydvestlige
D2 station (H4). Som beskrevet ligger denne del af Disken strømmæssigt beskyttet, og er derfor
ikke tilpasset stadige mekaniske sedimentomlejringer. Det er derfor forventeligt, at en kraftig omrøring af vandmasserne ned til bunden på denne side af Disken vil påvirke infaunaen negativt.
Efter ”Knud” måltes en fordobling i biomassen af den bentiske mikroflora på D2 stationen (Figur
6-7).
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Klorofyl a (µg Chl-a/g sediment)
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Figur 6-7. Bentisk mikrofyt biomasse udtrykt ved klorofyl a koncentrationen i sedimentoverfladen (0-1
cm) på Disken (St. D1 og D2) i efteråret 2018. Sedimentvægt som drænet vådvægt. Den anvendte metode
er beskrevet i Bilag 2.

Øgningen af den fytobentiske biomasse der blev målt den 1/10 kan være et resultat af det pludselige fravær af græsning. Frem til målingen en måned efter (1/10) var klorofylkoncentrationen atter
faldet, hvilket antagelig skyldes det reducerede lysindfald for årstiden.
Uanset er ændringerne i lighedsgraden, der sås i efterårsmånederne i 2018, meget beskedne i forhold til forskellene mellem årene 2014, 2017 og 2018. Den betydelige systematiske variation fra
efterår til efterår der gjorde sig gældende inde for rammerne af begge habitattyper (H2 og H4),
kan ikke umiddelbart forklares og må tilskrives tilfældigheder i den biologiske struktur. Der findes
med andre ord ikke noget entydigt fast biologisk udtryk for bunddyrssamfundene selv inde for
rammerne af veldefinerede fysiokemiske livsbetingelser. Det er derfor ikke muligt på baggrund af
bunddyrssammensætningen at udtale sig om en given biologisk basistilstand for en bestemt habitattype. På den anden side vil man i et givent havområde, som større sandbanker og på et givet
tidspunkt kunne genfinde nogle tydelige mønstre i bunddyrssammensætningen knyttet til de derværende habitater. Blot skal det huskes at det biologiske udtryk knyttet til en bestemt habitattype
vil på uforudsigelig vis variere fra år til år.

7.

OPSUMMERING
Ved at inddele et stort sandbankeområde i det nordlige Øresund, Disken, i nogle veldefinerede habitatområder bestemt ved de tilstedeværende fysiokemiske livsvilkår, har det været muligt at beskrive de dertil knyttede bunddyrssamfund. Men selv om det på baggrund af et kendskab til de fysiokemiske forhold for et givent havområde kan lade sig gøre at opdele det i nogle funktionelle enheder i form af habitattyper, er det biologiske udfaldsrum temmelig variabel.
Diskområdet udviser på trods af en klar geografisk afgrænsning og topografisk udseende en betydelig fysisk og biologisk variation. En stor del af denne variation skyldes forskelligartede strømforhold. Generelt set går skillelinjen me llem kraftig og svag strømpåvirkning af bunden som en diagonal fra nordvest til sydøst af Diskområdet. Disse strømforskelle bevirker en naturlig mekanisk forstyrrelse af sedimentet i den nordøstlige del a f Disken, mens mere stabile substratforhold gør sig
gældende i den sydvestlige del. Selvom bunddyrslivet som følge heraf er lidt fattigere i det

33

nordøstlige strømpåvirkede område, vil dette system være robust over for mekaniske forstyrrelser
som f.eks. sandindvinding, mens det modsatte gør sig gældende i det mere sedimentstabile område. Dette giver sig til kende ved et potentielt mere varieret og rigt bunddyrsliv i den sydvestlige
del i forhold til den nordøstlige halvdel inklusiv de dele af indvindingsområdet, der ligger i hhv. den
ene og anden halvdel. Som konsekvens er den sydlige del af indvindingsområ det langsommere til
at genvinde sit økologiske potentiale efter en mekanisk påvirkning end det nordlige.
Den betydelige påvirkning, som den naturlige sanddynamik har vist sig at have for bund dyrslivet
på Disken, har ikke tidligere været beskrevet. Den eksisterende viden om sandtransportens betydning for de bentiske økosystemer er i det hele taget temmelig sparsom. Det har derfor ikke været
muligt at drage nogle sammenligninger med lignede områder.
Også de kvalitative opgørelser på baggrund af videooptagelserne viser et mønster i bunddyrslivet.
Således har blåmusling sin største udbredelse på den lavvandede sydlige del af Disken. Fraværet
af blåmuslinger på de højtliggende dele af Disken i den nordlige ende skyldes antageligvis vanskeligheden for blåmuslingelarver i at ”settle” og efterfølgende at overleve i et område med stor sanddynamik.
Overordnet set er den biologiske tilstand for Disken god med et, for denne naturtype, righoldigt
bunddyrsliv. Dens dybdeudstrækning omkring saltspringlagets beliggenhed giver optimale forudsætninger for et righoldigt og produktivt bunddyrsliv. Undersøgelsen bekræfter dette billede.
Sandindvindingen ser ikke umiddelbart ud til at have forringet disse forhold irreversibelt. De registrerede forhold vidner om, at variationer i de naturlige fysiokemiske forhold eller tilfældige ændringer i den biologiske struktur har større betydning for bunddyrsammensætningen i Diskområdet
end sandindvindingen. Dette gælder især for den nordøstlige del af Diskområdet, der er under
kraftigere strømpåvirkning end den sydlige del, og dermed mere robust over for en mekanisk påvirkning af havbunden. For den svagere strømpåvirkede sydvestlige del er det dog dårlige iltforhold som følge af eutrofieringen der udgør den største trussel i forhold til den økologiske tilstand.
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9.

BILAG
BILAG 1
Den statistiske databehandling anvendt i rapporten
Shannon indeks*
Shannon indekset (H) er et almindelig kendt udtryk for diversiteten i plante og dyresamfund som,
baserer sig på organismesammensætningen og ikke kun på antallet af tilstedeværende arter, idet
den relative hyppighed af de forskellige arter indgår i udtrykke t:
𝐻 = − sum (p𝑖 ln[𝑝𝑖])
Hvor pi er antallet af dyr af hver art divideret med det samlede antal individer af alle arter i samfundet.
*) Shannon index, Shannon-Wiener eller Shannon-Weaver – kært barn har mange navne. På baggrund af
”Spellerberg, IF & JF Fedor (2003). A tribute to Claude Shannon (1916–2001) and a plea for more rigorous use
of species richness, species diversity and the ‘Shannon–Wiener’ Index. Global Ecology & Biogeography: 12,
177–179” anvendes betegnelsen Shannon indeks i rapporten.

Pielou’s evenness
Pielou’s evenness er et udtryk for ligelighedsfordelingen.
𝑃𝑖𝑒𝑙𝑜𝑢′𝑠 𝑒𝑣𝑒𝑛𝑛𝑒𝑠𝑠 =

𝐻
𝐻𝑚𝑎𝑥

Hvor H er den observerede værdi fra Shannon mangfoldigheds indeks og H max = ln (n), antallet af
arter. I tilfælde af helt ens hyppigheder af de præsenterede arter er H og H max ens hvilket giver en
Pielous’s evennes værdi på 1.
Bray-Curtis indeks
Med udgangspunkt i hyppighedsdata for de enkelte arter er der ved hjælp af Bray-Curtis similaritets-mål beregnet lighedsværdier mellem de enkelte prøver i området vha. programmet PRIMER 6
og R (Statistical computing)
p

2 min(
S jk = 100 i=1

yij , yik )

p

( y

ij

+ yik )

i=1

Ligheden mellem den j’te og k’te variabel er beregnet ud fra følgende formel: hvor yij og yik er antallet af i’te art på variabel j, k og i gående fra 1 til p (antal arter).
Indeksværdierne ligger mellem 0 (ingen lighed) og 100 (fuldstændig lighed), er ud regnet i en similaritetsmatrix.
Der er foretaget en transformation af datamaterialet inden similaritetsmatrixen er beregnet. En
transformation af data medfører, at store forskelle i hyppigheder mellem arterne bliver udglattet,
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og mindre almindelige arter får dermed også en betydning for resultatet. Det er klart, at jo større
vægt man vil tillægge de talrige arter, desto mindre radikal transformation (evt. slet ingen) skal
man benytte. I nærværende rapport er datamaterialet kvadratrodstransformeret. Forinde n er antallet af individer pr. art for hver HAPS-station, 26 og 34 for henholdsvis 2014 og 2017 undersøgelsen, udregnet ved at tage det samlede antal individer pr. art divideret med det samlede prøveareal, eksempelvis 5*0,0143 m².
MDS-analyse
Indeksværdierne fra Bray-Curtis similaritetsmatrixen mellem prøverne i hvert HAPS-område anvendes som input i en MDS-analyse (Multi Dimensional Scaling), der beregner de koordinater, der
anvendes ved placeringen af de enkelte prøver i et ordinationsplot. Plottene vis er ligheder og
eventuelle grupperinger mellem prøverne. Analysen tager ikke udgangspunkt i de absolutte similaritetsværdier men i disses rangorden, og efter flere gennemregninger af materialet findes den
bedst mulige lighed mellem det resulterende ordinationsplot og rangorden i den oprindelige similaritetsmatrix. I denne analyse er gennemført 25 gennemregninger, hvilket er standarden i softwaren og som er afvejet i forhold tid og processorer.
Den stressfaktor, der er angivet i ordinationsplottet, er et udtryk for hvor god denne lighed er.
Stressværdien er et udtryk for spredningen omkring en non-parametrisk regressionslinie, der kan
lægges i en grafisk afbildning mellem variablernes Bray-Curtis dissimilaritet (x-værdier) og variablernes afstand i det 2-dimensionale MDS-plot (y-værdier).
Stressværdien skal bruges som rettesnor for, hvor meget man kan tolke ud fra ordinationsplottet:
•

Stress < 0,05

værdien er meget lav, og muligheden for fejlfortolkning er minimal.

•

Stress 0,06 - 0,10 svarer til en god ordination, med kun ringe mulighed for fejltolkning. 3
eller flere dimensioner vil ikke øge informationen.

•

Stress 0,11 - 0,20 ordinationen giver stadig et potentielt anvendeligt 2-dimensionalt billede, men for værdier i den høje ende må der ikke lægges for megen vægt på detaljerne i
plottet.

•

Stress 0,21 - 0,30 så høje værdier indikerer at punkterne i det 2-dimensionale ordinationsplot er tæt på at være tilfældigt placeret. Et sådan plot skal derfor tolkes med en del skepsis.

Man kan ikke måle hvor stor ligheden er mellem stationerne i MDS-ordinationsplottet, men kun
sige at eksempelvis station 1 ligner station 2 mere end den ligner station 3 osv.
MDS har den fordel frem for andre multivariate analyser (Principal Components Analysis (PCA),
Correspondence Analysis (CA), Detrended Correspondence Analysis (DCA), og Faktoranalyse), at
den ikke er baseret på en underlæggende model der stiller krav til datamaterialets udseende.
Det er vigtigt at understrege, at en MDS-ordination ikke er en statistisk test, me n udelukkende en
metode til at reducere informationsmængden i et flerdimensionalt datamateriale til 2 dimensioner,
der kan præsenteres i et ordinationsplot.
Statistiske parameter for de viste plot:
2014_2017_2018_H2H4_v2 (Figur 6-4):
Square root
Bray Curtis similaritet
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2D Stress: 0.13
2014_MDS_H1tilH5_v2 (Figur 6-5):
Square root
Bray Curtis similaritet
2D Stress: 0.10
2017_MDS_H1tilH5_v2 (Figur 6-6):
Square root
Bray Curtis similaritet
2D Stress: 0.09
ArcMap
Til kortlægning af artsantallet, individantallet, biomasse, Pielou’s evenness indeks og Shannon indeks, er programmet ArcMap v.10.5.1 benyttet. Metoden der blevet brugt er inverse distance
weighted (IDW) interpolation. IDW estimerer en celleværdi ved beregning af gennemsnit af datapunkter i nærheden af cellen. Jo tættere et punkt er på en celle des mere indflydelse vil punktets
værdi få på cellens estimerede værdi. Metoden antager at objekter, som ligger i nærvær af hinanden også har samme karakteristika. IDW kan kontrollere de kendte punkters indflydelsen på de
interpolerede celler. Kontrollen skabes ved at ændre variablen Power. Både Power og Number of
points der fortæller noget om søgsradiusen blev ved standardværdierne på henholdsvis 2 og 12.
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BILAG 2
Kv antitativ bestem m else af klorofyl og glødetab i sedim ent.
Udstyr
I felt:
•
•
•

HAPS med 4-5 HAPS-rør (samme indvendige diameter) og bundlåg
4-5 5-10 l’s spande til opbevaring af HAPS-rør med prøve
Stempel til HAPS-rør

•
•
•

Paletkniv (lang og tyndbladet)
Tommestok
12 1 l plastbøtter eller plastposer (mærket og forvejet uden låg)

•

Køkkenrulle

I lab:
•
•
•
•

12 nummererede og forvejede 50 ml plastcentrifugerør (uden låg)
1 l 96% EtOH
Ske
8 porcelænsdigler (forvejet og mærket)

Feltarbejde
På hver station udtages vha. HAPS 3 intakte sedimentkerner. Den intakte sedimentprøve skubbes
forsigtigt op i HAPS røret vha. ved hjælp af stempel så vande t over selve bundprøven drænes
langsomt ud over kanten (undgå ophvirvling af sediment). Den drænede kerne løftes yderligere 1
cm op over kanten i lag af først 1 cm og dernæst i 2-3 cm. Sørg for at dræne prøven forsigtigt under oprensningen, således at den fremstukne del er så velafdrænet som mulig.
Fra hver HAPS prøve afskæres to ”skiver” (0-1 cm og 1-3 cm) vha. bred paletkniv eller lign. til afskivningen. Prøven overføres til formærket og -vejet plastbøtte. Herefter presses HAPS kerne
yderligere 2 cm op og materialet overføres til ny plastbøtte.
Sedimentprøverne opbevares køligt indtil hjemkomst hvor de sættes i fryser.
Laboratoriearbejde
Klorofyl
Prøverne optøs og vejes. Blandes herefter grundigt med ske eller lign. Fra hver prøve udtages 3
delprøver svarende til ca. 5 ml som overføres til mærket og forvejet centrifugerør. Herefter vejes
prøve uden låg, hvorefter prøverne tilsættes 25 ml 96 % ethanol, tilproppes og rystes grundigt.
Prøverne stilles herefter i fryser i mindst 1 døgn.
Efter ”optøning” til stuetemperatur, omrystes prøven igen og centrifugeres ved 4000 RPM i 10 min.
Ca. 3 ml supernatant udtages forsigtigt ved hjælp af pipette og overføres til 1 cm cuvette og måles
spektrofotometrisk ved 665 og 750 nm (eller fluorometrisk?). Til bestemmelse af phaeophytinn tilsættes til cuvetten under omrøring ½ ml 0.1 N HCl, hvorefter absorbansen (eller optisk densitet =
ln (I0/Iz)) atter måles ved 665 og 750 nm. Syren omdanner nemlig klorofyl til phaeopigment, som
har en absorbans der er 1.7 gange mindre e nd intakt klorofyl.
Klorofylkoncentrationen i prøven beregnes
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Beregning
Koncentrationerne af klorofyl (inkl.. phaeophytin) beregnes ud fra formlen:

Total klorofyl (g m-2) =

Abs(665-750)* Ve *10000
83,4 * A * L

Abs (665-750) = absorptionen af prøven korrigeret
for urenheder
Ve = volumen af ekstraktionsmiddel (ml)
83,4 = klorofyl a's absorptionskoefficient ved 665 nm (l g -1 cm-1)
10.000 = omregning fra cm2 til m2
A = arealet af prøven (cm2)
L = lysvejen gennem den i spektrofotometret anvendte cuvette (1 cm)
Ved beregning af vægtkoncentration erstattes A i formlen med prøvevægten (W). Hvis denne er i
gram, ganges med 1000 i stedet for 10.000 for at få vægtkoncentrationen udtrykt som mg Chl pr
g sediment (drænet vådvægt).
Phaeophytin: Ved blot at tage forholdet mellem absorbansen før og efter syretilsætning, fås den
såkaldte syrefafktor (Fa):
Fa = Abs (665-750)/(Abs+syre(665-750) * FF), hvor FF er fortyndingsfaktoren med syre(her
3.5/3)
Dette forhold skulle gerne ligge mellem 1 og 1,7, hvor 1 betyder at al klorofylpigment fandtes på
phaeophytinform, mens 1,7 vidner om at pigmentet bestod af intakt klorofyl a.
Tørv ægt og glødetab
Drænet tørvægt og glødetab bestemmes for de resterende lagfraktioner. Prøvematerialet bla ndes
grundigt og en passende mængde overføres til to forvejede og mærkede porcelænsdigler. Efter ny
vejning sættes prøven til tørring ved 60C i 48 t. Prøverne vejes igen og mufles herefter ved 550 C
i 24 timer. Afkøles i exicator og vejes.
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