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Kort om Wilhjelmudvalget
Wilhjelmudvalget blev nedsat af  rege-
ringen med den opgave at udarbejde et
grundlag for en national handlingsplan
for biologisk mangfoldighed og natur-
beskyttelse. Tidligere industriminister
Nils Wilhjelm blev formand for udval-
get.

I Wilhjelm-udvalget deltog 35 medlem-
mer som repræsentanter for jordbrugs-
og fiskerierhvervene, natur- og frilufts-
organisationer, forskningsinstitutioner,
berørte myndigheder mv.

Udvalgets arbejde er et bidrag til rege-
ringens forberedelse til FNs Verdens-
topmøde om Bæredygtig Udvikling i
2002. Udvalget afgav sin rapport til
regeringen d. 23. august 2001. Rappor-
ten findes på Skov- og Naturstyrelsens
hjemmeside www.sns.dk.

Udvalget nedsatte 4 arbejdsgrupper for
henholdsvis naturkvalitet og natur-
overvågning, havets natur, landbrug,
økonomi og velfærd, som hver har
udarbejdet en rapport. Endvidere blev
der udarbejdet en række faglige udred-
ninger af  Danmarks Miljøundersøgelser,
Forskningscenter for Skov og Landskab,
Den Kongelige Veterinær- og Landbo-
højskole m.fl., som har dannet grundlag
for udvalgets arbejde. Dette materiale
udtrykker således ikke nødvendigvis i
alle henseender udvalgets opfattelse.
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Wilhjelmudvalgets sekretariat
Udvalget blev sekretariatmæssigt
betjent af  Skovog Naturstyrelsen,
der nedsatte et særligt sekretariat til
løsning af  opgaven. I sekretariatet
deltog: kontorchef  Henrik Knuth-
Winterfeldt, fuldmægtig Henrik
Wichmann, biolog Tine Nielsen
Skafte, agronom Jørn Jensen,
hortonom Lone Bjørn,
overassistent Ingelise Johansen.
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Forord

Denne rapport er udarbejdet for Skov- og Naturstyrelsen i januar 2001. Rapporten
skal give et første overblik over det datamateriale om haves biologiske mangfoldig-
hed, der findes nationalt og regionalt. Rapporten skal bl.a. anvendes i forbindelse
med Wilhjelmudvalgets arbejde med en national handlingsplan for biologisk mang-
foldighed og naturbeskyttelse. Rapporten er udarbejdet til arbejdsgruppens for-
mand Professor Katherine Richardson og udarbejdet af  Cand. Scient. Mikkel
Sand, begge Aarhus Universitet-

Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitetet og Amterne takkes for at have
fremskaffet oplysninger og stillet deres datamateriale til rådighed, oven i købet
under et stort tidspres.

Skov- og Naturstyrelsen
31. Januar 2001
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Opsummering

På baggrund af  udtræk af  primært metadata fra amter og Det Marine Fagdata-
center vurderes det, at der p.t ikke findes et velegnet grundlag for en troværdig
estimering af  biologisk mangfoldighed dækkende de danske farvande. Data-
udtrækket er ikke komplet, og det er tænkeligt, at et mere omfattende udtræks-
arbejde vil rokke en smule ved denne vurdering. På et forholdsvis spinkelt data-
grundlag bestående af  nogle få amters erfaringsbaserede vurderinger kan bl.a.
stenrev og i mindre grad åbne havområder samt iltsvindsfrie og/eller
blandingssaline farvande fremhæves som mulige lokaliteter til en fortsat eller øget
moniteringsindsats for en eller flere af  grupperne: bundfauna, bundvegetation,
fyto- og zooplankton. For fisk fremhæves stenrev, lavvandede kystnære områder,
kystnære sandflader og ålegræsområder som værende af  betydning for fiskefauna-
ens mangfoldighed. Der er i amts-regi ikke undersøgt specifikt for gyde- og/eller
opvækstområder. Generelt er amternes fiskedata ikke egnet til estimering af  biolo-
gisk mangfoldighed. Hvad angår amternes miljømålsætninger af  de marine områ-
der er det i yderst få tilfælde, at den generelle og skærpede målsætning er opfyldt,
og målet – et naturligt eller næsten naturligt dyre- og plantesamfund i de danske
havområder – er således kun sjældent en realitet.
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Formål

Formålet med denne rapport er at give læseren et overblik over anvendeligheden i
en biologisk mangfoldighedsammenhæng af  især det datamateriale, der er indsam-
let under det regionale og nationale overvågningsprogram. Data præsenteres pri-
mært på en række danmarkskort, og det overlades delvist til læseren, at vurdere
hvorvidt data egner sig til en eventuel estimering af  biologisk mangfoldighed. Et
andet formål med nærværende rapport er, at udpege lokaliteter og naturtyper i det
danske havmiljø hvor der ud fra et ønske om bevarelse eller genetablering af  den
biologiske mangfoldighed bør moniteres. Desuden har rapporten til formål at gøre
status for amternes miljømålsætninger – hvilke områder er målsat hvordan, i hvor
høj grad er disse målsætninger opfyldt, og hvad er forventningerne til en fremtidig
opfyldelse heraf.
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Datamaterialet

Data fra den nationale og regionale
overvågning

Nærværende rapport baserer sig primært på data venligst udlånt af  Det Marine
Fagdatacenter (DMFC) og amterne. Data fra DMFC betegnes i rapporten som
”det indrapporterede data”, men består af  data indsamlet både af  amterne og
DMU/DMFC. En anden betegnelse for dette dataudtræk er MADS-data – opkaldt
efter databasen på DMFC. Data udtrukket fra amterne begrænser sig til den del,
der ikke er indrapportet til DMFC og omtales i rapporten som ”det ikke indrap-
porterede data”. En bearbejdning og fortolkning af  rådata er arbejdsmæssigt uden-
for rammerne af  dette projekt, og der er således udelukkende udtrukket, bearbejdet
og konkluderet på baggrund af  ”meta-” og  ”metalignende” data.

Ikke alt data udtrukket fra amter og DMFC anvendes i rapporten, og ikke alt ”ikke
indrapporteret” data er udtrukket fra amterne. At kun en del af  amternes ”ikke
indrapporterede” data er udtrukket skyldes, at det enten ikke findes på elektronisk
form og/eller, at rekvireringen heraf  er mere tidskrævende end først antaget. I
bilag 1 er der givet en oversigt over det datamateriale, der under dette projekt er
udtrukket fra de forskellige institutioner, og som ikke nævnes andetsteds i rappor-
ten. I dette bilag er der således også angivet, hvis amter har informeret om data der
eksisterer, men som det ikke har været muligt at mobilisere. Der findes sandsynlig-
vis meget andet ikke umiddelbart mobiliserbart data i amterne og ikke mindst i
private konsulentfirmaer. At udtrække disse data er en økonomisk og tidsmæssig
bekostelig affære, og det ligger uden for rammerne af  nærværende projekt. At
indhente data fra omtalte konsulentfirmaer tager tid, bl.a. fordi firmaet skal ind-
hente tilladelse til udlevering fra opdragsgiveren. Amternes regionale prøvetagning
varierer naturligvis i kvantitet og kvalitet, og som resultat af  en begrænset tidsfrist
indsendte ikke alle amter data som ønsket – i form af  udfyldte spørgeskemaer. I
stedet er data i flere tilfælde leveret på forskellige former (formodentlig som data
ligger i amtets database), og meget tid går med at ensarte dataformatet. Enkelte
amter har ikke set sig i stand til at indlevere data. Nærværende studie bærer således
præg af  et semikomplet dataudtræk, og det konkluderes, at en udførelsen af  en
mere omfattende indsamling og præsentation af  bl.a. data fra amternes regionale
overvågning og fra diverse konsulentfirmaer vil tage væsentlig mere tid end givet til
nærværende projekt.
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I afsnittet ”Data fra den nationale og regionale overvågning ” gives et overblik over
omfanget af  den del af  det ”indrapporterede” og det ”ikke indrapporterede” data,
som i større eller mindre grad egner sig til en estimering af  biologisk mangfoldig-
hed for grupperne bundfauna, bundvegetation, zoo- og fytoplankton. For disse
grupper er der genereret danmarkskort med de geografiske positioner af  de prøve-
serier, der på baggrund af  forskellige udvælgelseskriterier vurderes egnede til en
sådan estimering. Dette kortmateriale – denne anskueliggørelse af  resultatet af  den
regionale og nationale moniteringsindsats – er det primære resultat af denne rap-
port. Rapporten er et redskab til arbejdsgruppens (Wilhjelmudvalgets arbejds-
gruppe for havet) arbejde med den biologiske mangfoldighed, og vurderingen, af
hvor og i hvor udpræget grad vi mangler data til en estimering/vurdering af  den
biologiske mangfoldighed i de danske farvande, overlades i høj grad til læseren.
Rapporten vil kun i begrænset omfang drage konklusioner omkring tilstrækkelig-
heden af  den eksisterende moniteringsindsats. Med dette sagt skal det også nævnes,
at enhver fortolkning af  data er foretaget af  forfatteren til rapporten.

Af  tidsmæssige årsager har det ikke været muligt at få datamaterialet fra Ribe Amt
med på figurene. Der er tale om 3 transekter og 13 stationer med bundfauna-
undersøgelser, samt 3 stationer med fytoplanktonundersøgelser. For yderligere
information se bilag 2).

Fiskedata
Flere amter og Zoologisk Museum i København (Nielsen, J.) har bidraget med
forskellige typer fiskedata. Dette materiale omtales i afsnittet ”Fiskeundersøgelser”.

Amtets vurdering
Datamaterialet fra det nationale og regionale moniteringsprogram er i høj grad
indsamlet i amtsregi, og personerne ansvarlige for denne monitering ved bedre end
nogen anden hvilke områder, der kunne være interessante i en biologisk
mangfoldighedssammenhæng. Som svar på et spørgeskema har flere amter vurde-
ret, om der indenfor amtets marine områder findes lokaliteter, der er specielle hvad
angår den biologiske mangfoldighed, om der eventuelt findes områder af  meget
høj eller lav biologisk mangfoldighed, og om der findes områder, som de vurderer
burde moniteres mere intensivt. I afsnittet ”Identificering af  biodiversitetsmæssigt
interessante områder” er det forsøgt at samle disse vurderinger, og give et forsigtigt
bud på hvilke områder der måske skal underlægges en mere intensiv monitering i
fremtiden. I afsnittet ”Kendskab til andet data” er samlet, hvad amterne har oplyst
om deres kendskab til andet datamateriale eller personer, som kan bidrage til belys-
ningen af  bl.a. udbredelsen, tætheden, abundansen og den biologiske mangfoldig-
hed af  de forskellige organismegrupper.
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Amtets miljømålsætning
Endelig er der fra amterne indhentet oplysninger omkring de miljømålsætninger,
der er fastsat i forbindelse med regionplanerne – hvilke områder er målsat hhv.
skærpet, generelt og lempet, i hvor høj grad er disse målsætninger opfyldt, og hvad
er forventningerne til en fremtidig opfyldelse af  disse målsætninger. Disse informa-
tioner præsenteres i afsnittet ”Miljømålsætninger”.
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Data fra den nationale og regionale
overvågning

Optakt
For samtlige kort præsenteret i denne rapport gælder det, at de er behæftet med
visse grafisk betingede problemer. De anvendte cirkler der repræsenterer stationer
eller transekter er naturligvis væsentligt større, end det område der faktisk tages
prøver fra. Et område, der på kortet fremstår som ganske velundersøgt (mange
tætliggende cirkler), er som følge af  denne grafiske fortegnelse ikke nødvendigvis
undersøgt ”tilstrækkeligt” til f.eks., at give en fyldestgørende beskrivelse af  den
biologiske mangfoldighed. Der kan på selv meget lokal skala forekomme betydelige
skift i forskellige fysiske, kemiske og biologiske parametre, og som følger heraf  kan
der potentielt eksistere flere forskelligartede flora- og faunaassociationer inden for
et meget begrænset geografisk område. Modsat er områder som bl.a. Vadehavets
tidevandsflade eller den bløde bund i de åbne havområder mere eller mindre ho-
mogene over store geografiske strækninger, og med forholdsvis få stationer/tran-
sekter kan forskellige biologiske karakteristika estimeres med ”nogenlunde” præci-
sion. Med dette sagt bør tætheden af  cirklerne på rapportens kort ses som et groft
og overordnet billede af  status for vores hidtidige moniteringsindsats.

Indledning
For at få overblik over anvendeligheden af  det ”indrapporterede” såvel som det
”ikke indrapporterede” data, er der fra amter og MADS udtrukket data for grup-
perne bundfauna, bundvegetation, zooplankton og fytoplankton. Dataudtrækket
belyser hvor, der er taget prøver, hvornår der er taget prøver, hvor længe der er
taget prøver, hvor ofte der er taget prøver, hvordan prøvetagningen er fordelt over
året, og i hvor høj grad der indenfor de enkelte tidsserier er anvendt samme prøvet-
agningsredskab. Alle disse oplysninger bruges til at generere kort over den geogra-
fiske placering af  de stationer, der er hhv. lidt eller meget egnede til estimering af
den biologiske mangfoldighed. For de forskellige dyre- og plantegrupper plottes på
danmarkskort de stationer (=dataserier), som opfylder forskellige kriterier for
brugbarhed i forbindelse med estimering af  den biologiske mangfoldighed. Mange
andre kriterier kunne fremhæves som værende af  betydning for en eventuel estime-
ring af  den biologiske mangfoldighed, men de udvalgte variable er et kompromis
mellem at opnå et nogenlunde overblik af  den eksisterende datamængde og nød-
vendigheden af  at ”gå ned i datamaterialet” for at kunne belyse et så komplekst
fænomen som den biologiske mangfoldighed.
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Rapporten er som sagt baseret på et semikomplet datasæt, og ”nøgne” områder på
kortmaterialet kan i realiteten godt have været underlagt monitering af  den ene eller
anden slags. Den regionale moniteringsindsats varierer meget fra amt til amt, og
som følge af  dette og overnævnte forhold er der stor forskel i antallet af  amter, der
har bidraget med data for de forskellige dyre og plantegrupper. Nedenfor er angivet
antallet af  amter, der har bidraget med brugbart data for de forskellige dyre- og
plantegrupper.

renoitasinagrO retmalatnA

anuafdnuB 01

særgelÅgoreglaorkaM 01

vernetsåpnoitategevdnuB 5

notknalpotyF 9

notknalpooZ 5

Som følge af  det semi-komplette datasæt der ligger til grund for nærværende rap-
port, bør de fremførte vurderinger og konklusioner læses med dette in mente.

Bundfauna
For at overblik over bundfaunadata er der fra DMFC og amter udtrukket følgende
oplysninger:
· Antal år der er taget prøver (fra første til sidste moniteringsdato)
· Seneste år der er taget prøver
· Antal år der er brugt Van Veen grab
· Antal år der er brugt Haps
· Antal år der er brugt andet redskab end Van Veen grab og haps
· Antal år hvor redskabstypen ikke er oplyst
· Antal år der er taget prøver om foråret
· Antal år der er taget prøver om efteråret
Med henblik på at skabe et overblik over fordelingen af  de prøveserier der er mere
eller mindre egnede til estimering af  biologisk mangfoldighed i de marine områder,
er data opdelt på følgende kategorier:
· Prøveseriens varighed (1, 2-5, 6-10 og >10 år)
· Prøveseriens ”aktivitet” (Er prøveserien stadig ”aktiv” eller er prøvetagningen

ophørt)
· Konsistens i redskabsbrugen
· Prøvetagningens fordeling over året
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Indledningsvist præsenteres amts- og MADS-data separat, og senere gives en
præsentation af  det samlede datasæt. Den separate præsentation har bl.a. til formål
at gøre det klart, i hvilken institution data kan opspores. Hvis det besluttes at fore-
tage faktiske estimeringer af  eksempelvis den biologiske mangfoldighed, vil denne
viden lette arbejdet med at indhente rådata.

Prøveseriens varighed
Det er en fordel at have adgang til lange prøvetagningsserier m.h.t. generering af
troværdige estimater af  bl.a. den biologiske mangfoldighed, ikke mindst pga. be-
tragtelige fluktuationer over tid i bl.a. arternes abundans. Det er vist for bundfauna,
at abundansen af  de forskellige arter varierede med flere hundrede procent, og at
dette skete i perioder på omkring 7 år. Dette er formodentlig kun én af  flere cykli-
ske variationer som influerer på bundfaunens sammensætning, og det samme er
utvivlsomt også tilfældet for andre marine dyre- og plantegrupper. En sådan pe-
riode på ca. 7 år gør, at ethvert estimat der omhandler bundfaunaens sammensæt-
ning som minimum bør basere sig på 7 og gerne 10 eller flere år.

Prøveseriens varighed er en meget brugt variabel i det efterfølgende, og det bør
holdes for øje, at en prøveserie på eksempelvis 6-10 år ikke er ensbetydende med,
at der er taget prøver i 6 til 10 år. En prøveserie på 6-10 år betyder, at der er passe-
ret mellem 6 og 10 år fra føreste til sidste prøvetagning. Oftest er der prøvetaget
over hele perioden, men der forekommer tilfælde, hvor der eksempelvis er  taget
prøver i blot 3 ud af  10 år, og dette bør holdes i mente, når resultaterne vurderes.
Inddelt efter prøveseriernes varighed (1, 2-5, 6-10 og over 10 år ) ses på figur 1 den
geografiske placering af  de bundfaunaundersøgelser, som er indrapporteret til
DMFC. På figur 2 ses samme tidslige opdeling af  de ”ikke indrapporterede” bund-
faunaundersøgelser.
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I tråd med ovenstående anbefaling vedr. prøveseriens varighed er det især de længe-
revarende prøveserier – kategorierne ”6-10 år” og ”>10 år” – , der er egner sig til
estimering af  biologisk mangfoldighed. For disse kategorier dækker de ”indrappor-
terede” dataserier nogenlunde de danske havområder. Ud for den jyske vestkyst,  i
farvandene syd for Fyn og Sjælland og forskellige andre områder findes der kun få
prøveserier af  en fornuftig længde. MADS indeholder ingen bundfaunadata fra
farvandet omkring Bornholm. For data udtrukket fra amter er der en tydelig kon-
centration af  længere prøveserier op langs den jyske østkyst, i Isefjord og ved
sjællands vestkyst. Hvor samtlige kategorier for prøveseriens varighed inkluderes, er
farvandene omkring Lolland og Falster samt nord og syd for Sjælland også
moniteret for bundfauna.

Prøveseriens aktivitet
En ”aktiv” prøveserie er én hvor prøvetagningen ikke er ophørt. En ”1998-aktiv”
prøveserie er én hvor aktivitetskriteriet er: ”seneste prøvetagning ikke før 1998”. På
samme måde er en ”1995-aktiv” prøveserie én hvor seneste prøvetagning ikke er
fra før 1995. Med en seneste prøvetagning i 1998 som kriterium for en aktiv prøve-
serie vil stationer, der f.eks. tages prøver på hver 4. eller 5. år, fejlagtigt figurere som
inaktive. Omvendt vil en prøveserie, som er afsluttet i 1999 eller 2000 fejlagtigt
figurere som aktive. For at mindske problemet hvor aktive serier kategoriseres som
inaktive, er der også brugt 1995 som kriterium for aktivitet.

På figurene 3 og 4 er der for MADS-data og data som ikke er indrapporteret til
DMFC afbilledet de bundfaunaundersøgelser der dels har en tidslig udstrækning på
1, 2-5, 6-10 og over 10 år, og som samtidigt opfylder ”1998-aktivitets” kriteriet.
Figurene 3a og 4a viser det samme blot med 1995 som kriterium for aktivitet.
Sammenlignes figurene 1 og 3 fremgår det, at flertallet af  de ”6-10-årige” stationer
stadig er aktive, stadig er genstand for monitering. For stationerne med prøveserier
på mere end 10 år er samtlige af  Limfjord-stationerne, flertallet af  Århus Bugt-
stationerne, stationerne omkring Fyn og enkelte stationer i Kattegat faldet fra. De
”1-årige” og de ”2-5-årige” stationer oplever også et fald. For data der ikke er
indrapporteret til DMFC er det stort set kun stationer med prøveserier på mere
end 10 år der er ”1998-aktive”. En slækkelse af  aktivitetskriteriet til 1995 gør, at
stort set alle stationer med en prøveserie på mere end 5 år opfylder kriteriet (fig.
3a). ”Ikke indrapporterede” ”1995-.” og ”1998-aktive” prøveserier på mere end 10
udgør langt størstedelen af  de ”aktive” ”ikke indrapporterede” data. Disse er stort
set koncentreret langs den jyske østkyst og ved sjællands vestkyst (fig. 4 og 4a). En
anden gruppe af  en vis betydning er
de”1995-aktive” prøveserier på 6-10 år langs den jyske østkyst (fig. 4a).
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Konsistens i redskabsbrugen
Et andet forhold der er bestemmende for hvorvidt der kan frembringes troværdige
estimater af  bl.a. den biologiske mangfoldighed er, hvorvidt prøveserien udgøres
af  sammenlignelige prøver. Forskellige redskaber udtager forskelligt, og for
sammenligneligheden er det vigtigt, at der er brugt samme redskabstype år efter år.
For at undgå redskabsintroduceret bias er det således vigtigt med konsistens i
redskabsbrugen, og figurene 5 og 6 viser for det ”indrapporterede” data, hvilken
eller hvilke redskabstype(r) der er brugt på de stationer, der er taget prøver på i
henholdsvis 6-10 år og mere end 10 år. På figurene 7 og 8 er samme forhold illu-
streret, blot for det ”ikke indrapporterede” datamateriale. For flertallet af  stationer
med prøveserier på 6-10 år er der brugt haps til samtlige prøvetagninger (fig. 5 og
7). For prøveserier på mere end 10 år er redskabstypen mere varierende mellem og
indenfor de enkelte stationer (fig. 6 og 8). Set udfra et ønske om estimering af
bundfauna-mangfoldigheden i danske farvande synes den geografiske dækning
med ”rene hapsstationer” god men slet ikke komplet (fig. 5-8). En del stationer er
karakteriseret ved brug af  to redskaber under prøveseriens forløb, hvilket alt andet
lige gør dem mindre egnede til estimering af  biologisk mangfoldighed. Dog må
stationer med prøveserier længere end 10 år, hvor kun den første eller de to første
prøver er taget med andet redskab end haps, også karakteriseres som egnede. Det
kan være, at flere af  de ”redskabs-blandede” stationer således viser sig brugbare til
estimering af  f.eks. den biologiske mangfoldighed – et forhold der i nærværende
studie ikke er undersøgt. Da en prøveserie på 6-10 eller mere end 10 år stadig er en
god og sammenlignelig prøveserie hvis brugen af  andet redskab begrænser sig til ét
år (uanset hvor i prøveseriens forløb), blev det undersøgt om vi opnåede en bedre
geografisk dækning hvis vi sammen med de ”rene” haps-stationer også inddrager
de stationer hvor der ét år er anvendt andet redskab end haps”. Men for data
indrapporteret til DMFC bidrager denne slækning af  kriteriet med hhv. 0 og 1
station for prøveserier af  6-10 og over 10 år – altså en minimal effekt (figuren er
ikke præsenteret). For data udtrukket fra amterne er der 8 og 16 bundfaunaprøve-
serier på hhv. 6-10 og over 10 år der på nær én prøvetagning er taget med haps.
(data ikke præsenteret).

Overordnet vurderes det, at der er nogenlunde konsistens i redskabsbrugen for det
”indrapporterede” og det ”ikke indrapporterede” data, og denne variabel vil ikke
udgøre et størree problem i en eventuel estimering af  biologisk mangfoldighed for
bundfaunaen.
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Prøvetagningens fordeling over året
Prøvetagningens fordeling over året influerer også brugbarheden af  data til estime-
ring af  biologisk mangfoldighed. Almindeligvis tages der bundfaunaprøver om
foråret og/eller efteråret. Prøveserier hvor der tages prøver på begge årstider giver
størst tidslig opløsning og således et mere præcist billede af  bl.a. den biologiske
mangfoldighed. Opdelt på fire kategorier af  prøveseriens varighed ses på figurene
9, 10 og 11 placeringen af  de ”indrapporterede” stationer, som der er taget prøver
på hhv. om foråret, om efteråret eller om foråret og efteråret.  På figurene 12, 13 og
14 ses det samme for det ”ikke indrapporterede” datamateriale. Sammenlignet med
stationer hvor der tages prøver om foråret eller både forår og efterår, er der tydeligt
færre af  de ”indrapporterede” længerevarende stationer, som tages prøver på om
efteråret. Den ønskelige kombination af  lange prøveserier og prøvetagning forår
såvel som efterår efterlader nogle stationsfrie områder (fig. 11). For data ikke ind-
rapporteret til DMFC er der for prøveserier over 5 år primært taget prøver om
foråret og om foråret og efteråret. De bedst egnede data til estimering af biologisk
mangfoldighed er dem med den bedste tidslige opløsning, og som det fremgår af
figur 14, er disse kun sporadisk repræsenteret. Københavns Kommune, Storstøms
Amt og Sønderjyllands Amt har leveret data vedr. bundfauna, men fra disse institu-
tioner er der ikke blevet udtrukket data om prøvetagningens fordeling over året, og
billedet på figurene 12, 13 og 14 er således ikke komplet.

Kriterierne kombineret
Den del af  de ”indrapporterede” og ”ikke indrapporterede” prøveserier som opfyl-
der samtlige af  de ovenfor anførte kriterier, er de umiddelbart bedst egnede til bl.a.
estimering af  bundfaunaens mangfoldighed. Figurene 15 og 16 viser den geografi-
ske placering af  sådanne serier hhv. for ”indrapporteret” og ”ikke indrapporteret”
data. De optrædende stationer har en prøveserie på 6-10 eller over 10 år, de er
prøvetaget forår og efterår, seneste prøvetagning er ikke tidligere end 1998 eller
1995, og de er prøvetaget højst ét år med et andet redskab end haps. Hvad angår de
stationer hvis data er indrapporteret til DMFC er antallet og den geografiske forde-
ling disse brugbare prøveserier tydeligvis ikke imponerende (fig. 15). Hvad angår
data der ikke er indrapporteret til DMFC, er der endnu færre anvendelige prøve-
serier (fig. 16).

Amts- og MADS-data samlet
På figur 17 ses det samlede bundfaunadatasæt (data som er indrapporteret kombi-
neret med data som ikke er indrapporteret til DMFC) opdelt i de tidligere omtalte
kategorier for prøveseriens varighed, og hvor der ikke er fremsat nogle af  de oven-
stående kriterier for prøveseriernes kvalitet, synes de danske marine områder gene-
relt at være velundersøgt. På figur 18 er samtlige kriterier medtaget, og det ses, at
bundfaunastationer egnede til estimering af biologisk mangfoldighed kun er spora-
disk forekommende. Saliniteten er af  betydning for artsammensætningen af  bund-
fauna såvel som organismegrupperne beskrevet i det efterfølgende, og det kan være
en intention at monitere de forskellige salinitetszoner med henblik på at belyse
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Afrunding – bundfauna
Når der ses bort fra eventuelle lokalt betingede forskelle i artssammensætningen,
synes det samlede datamateriale – det ”indrapporterede” såvel som det ”ikke ind-
rapporterede” – at give en nogenlunde dækning af  visse marine områder. For at
opnå en dækning af  eksempelvis de forskellige salilnitetszoner og forskellige lokale
fysisk og/eller kemisk afvigende havområder er der dog behov for en fortsættelse
af  de igangværende prøveserier samt en udbygning af  moniteringsindsatsen af  de
indre danske farvande.
Det fremgår af  figur 2, at amterne ligger inde med en betydelig mængde data, og
for at få fuldt udbytte af  dette, må det samles med det allerede indrapporterede.
Meget af  dette datamateriale ligger udelukkende på rapportform, og indsamlingen
heraf  vil være et omfattende arbejde.

forskelligheder i den biologiske mangfoldighed. Det indhentede datamateriale synes
ikke at opfylde en sådan intention, og det konkluderes, at der p.t. ikke er tilstrække-
ligt grundlag for en troværdig estimering af  bundfaunaens mangfoldighed.
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Zooplankton
 For at få overblik over zooplanktondata er der fra MADS og amterne bl.a. udtruk-
ket følgende oplysninger:
· Antal år der er taget prøver (fra første til sidste moniteringsdato)
· Seneste år der er taget prøver
· Det totale antal prøver der er taget under prøveserien i hhv. 1., 2., 3., og 4.

kvartal
· Den gennemsnitlige prøvetagningsfrekvens
Med det for øje at give et overblik over omfanget og den geografiske placering af
prøveserier egnet til estimering af  zooplanktonets mangfoldighed, er data opdelt på
følgende kategorier:
· Prøveseriens varighed (fra første til sidste moniteringsdato)
· Prøveseriens ”aktivitet”
· Fordeling af  prøvatagning over året
· Prøvetagningsfrekvens
· Prøveseriens aktivitet (seneste prøvetagning ikke senere end 1998 eller

1995)”.

Prøveseriens varighed
Inddelt efter prøveseriernes varighed (1, 2-5, 6-10 og over 10 år ) ses på figurene 1z
og 2z (z for zooplankton) den geografiske placering af  de zooplankton-
undersøgelser som hhv. er og ikke er indrapporteret til DMFC.
På figur 1z er der i alt 7 prøveserier af  en varighed på mere end 5 år, og disse place-
rer sig i Kattegat, Storebælt og Øresund. For data der ikke er indrapporteret til
DMFC, er prøveserier længere end 5 år begrænset til sporadiske forekomster i
nord- og vestjyske fjorde.

Prøveseriens ”aktivitet”
For data indrapporteret til DMFC ses på figur 3z de zooplanktonstationer, der
opfylder kriteriet for ”1998-” og ”1995-aktivitet”, og som tilhører forskellige kate-
gorier af  prøveseriens varighed.
På figurene 4z og 5z er samme kategorisering vist for data, der ikke er ind-
rapporteret til DMFC. For de ”indrapporterede” data er det primært de ”1-årige”
prøveserierne der ikke opfylder aktivitetskriterierne – størstedelen af  de længere
prøveserier er både ”1998-” og ”1995-aktive”. Dog er der i alt kun 7 ”1995-aktive”
stationer med en prøveserie længere end 5 år. For de ”ikke indrapporterede” er det
primært de ”6-10 årige” prøveserier der ikke opfylder aktivitetskravene (fig. 4z og
5z).
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Fordeling af  prøvetagning over året
For at opnå en tilfredsstillende beskrivelse af  årstidsvariationen i zooplankton-
samfundets sammensætning, en beskrivelse der kan indgå som et brugbart grund-
lag for en eventuel estimereing af  den biologiske mangfoldighed, er det at fore-
trække, at der moniteres på stationen i alle årets kvartaler. Som det er tilfældet for
fytoplankton (se afsnittet ”Fytoplankton”), er det formodentligt også tilfældet for
zooplankton, at samfundenes sammensætning afhænger af  klimaforholdene. Som
følge af  denne afhængighed opnås den bedste beskrivelse af  zooplankton-
samfundene og dermed det bedste estimat af  den zooplanktoniske mangfoldighed,
hvis der tages prøver på stationen i alle årets kvartaler. På figur 6z er plottet de
stationer, der er taget prøver på i hhv. 1, 2, 3 eller 4 kvartaler opdelt på de sædvan-
lige kategorier for prøveseriens varighed. For de ikke indrapporterede data er et
sådant kort ikke fremstillet, da kun Århus Amt og Nordjyllands Amt hver med én
zooplantonstation har udtrukket information om prøvetagnings fordeling over
året. Det fremgår af  figur 6z, at de stationer hvor der er taget prøver i alle 4 kvarta-
ler er af  en varighed på 2-5 år og over 10 år. De ”over 10-årige” stationer er de
samme 7 ”aktive” stationer som omtalt ovenfor – disse er altså både aktive og med
høj tidslig opløsning.

Prøvetagningsfrekvens
Figurene 7z og 8z illustrerer den gennemsnitlige frekvens, hvormed der prøvetages
på de forskellige stationer, opdelt efter prøveseriens varighed. Jo flere
prøvetagninger pr. år, desto bedre beskrivelse af  samfundet, og således et bedre
estimat af  den biologiske mangfoldighed. På figur 7z ses det, at der i gennemsnit
tages 2-8 prøver om året på de tidligere omtalte 7 stationer, som har været prøve-
taget i mere end 10 år. Dette er ikke mange prøvetagninger pr. år; men de er fordelt
over de 4 kvartaler, så stationerne vil formentligt stadig kunne bruges i en
biodiversitetssammenhæng. På figuren er også stationerne i Limfjorden, Nissum
Fjord, Ringkøbing Fjord, Mariager Fjord, Århus Bugt og området syd for Møn
interessante, da disse som de eneste bortset fra en enkelt ”1-årig” station er blevet
taget prøver på mere end 9 gange og 13 gange om året. Desuden gælder det for
omtalte stationer, at der er tale om de samme ”2-5 årige” som ovenfor er vist at
være ”aktive” og med prøvetagning i alle årets kvartaler. Trods en forholdsvis kort
prøveserie er disse stationer måske også egnede til estimering af  biologiske parame-
tre. De omtalte 7 stationer med mere end 10 års prøvetagning befinder sig i åbne
farvande med hurtig vandudskiftning, og som følge af  zooplanktonets pelagiske
levevis vil det antageligvis være begrænset, hvad der kan opstå af  små lokal-
specifikke forskelle i artssammensætningen i sådanne vandmasser. Med dette sagt,
er det muligt, at disse stationer giver en nogenlunde dækning af  de farvande de
befinder sig i. Længere inde under land kan der dog eksistere ubeskrevne lokal-
samfund af  zooplankton, og en fyldestgørende monitering af  den zooplanktoniske
mangfoldighed bør også have sådanne stationer med i programmet. For data, der
ikke er indrapporteret til DMFC, er der på samtlige stationer taget prøver mere end
12 gange om året (fig. 8z).
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Kriterierne kombineret
Der eksisterer ingen prøveserier indrapporteret til DMFC, hvor prøvetagningen er
af  mere end 5 års varighed, hvor seneste prøvetagning ikke er fra før 1995, hvor
der er taget prøver i minimum 3 af  4 kvartaler, og hvor der er taget prøver mere
end 12 gange om året. Hvor kriteriet ”minimun 13 prøvetagninger om året”
droppes, eksisterer der de tidligere omtalte 7 serier af  mere end 10 års varighed.
For det ikke indrapporterede data er de stationer, der opfylder de forskellige om-
talte kriterier præsenteret på figur 9z. Da der ikke eksisterer nogle stationer i det
indrapporterede datamateriale som opfylder alle de omtalte kriterier, udgør
stationerne på figur 9z det samlede datasæt for amter og DMFC. De få stationer
der her er tale om, ligger alle i fjorde, og det er derfor undladt at indtegne de tidli-
gere anvendte salinitetskurver.

Afrunding – Zooplankton
Det fremgår af  figur 9z, at der i dag  kun findes  ganske få zooplanktonstationer
med prøveserier af  en sådan kvalitet, at de muliggør en eventuel estimering af  den
biologiske zooplanktonmangfoldighed. Det fremgår ligeledes af  figuren, at disse
brugbare zooplanktonstationer udelukkende er placeret i fjorde, men dermed ikke
være sagt at denne type havområde er tilstrækkeligt belyst set ud fra et
biodiversitetssynspunkt. Den fysiske og kemiske variabilitet som er kendetegnende
for vandmasserne i de ikke åbne havområder, gør det sandsynligt, at der på lokal
skala kan forekomme væsentlige forskelle i sammensætningen af  zooplankton-
samfundene, og en mere intensiv monitering er påkrævet for at belyse dette. Det
vurderes, at det eksisterende zooplanktondata på ingen måde er tilstækkeligt omfat-
tende til estimering af  den biologiske mangfoldighed for de danske havområder.
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Fytoplankton
For fytoplanktondata er der fra MADS og amterne udtrukket samme slags data,
som det var tilfældet for zooplankton. Også lokaliseringen af  prøveserier egnet til
estimering af  den fytoplanktoniske mangfoldighed baserer sig på samme kategorier,
som blev brugt under zooplanktonbeskrivelsen.

Prøveseriens varighed
På figur 1f  fremgår det, at fytoplanktondata indrapporteret til DMFC stammer fra
stationer stort set jævnt fordelt over de danske marine områder. For prøveserier
længere end 10 år er det småt med stationer i flere af  områderne (fig. 1f). For det
ikke indrapporterede datamateriale (fig. 2f) er fytoplanktonstationerne med prøve-
serier på længere end 5 år lokaliseret vest for Sjælland, i Isefjord, og ud for
nordjyllands kyst.

Prøveseriens aktivitet
Figurene 3f  og 4f  viser placeringen af  ”1998-aktive” prøveserier hhv. udtrukket fra
MADS og amterne. På figurene 5f  og 6f  er vist samme kombination blot med
1995 som seneste prøvetagningsår. Hvad angår ”1998-aktive” prøveserier ind-
rapporteret til DMFC, eksisterer der kun ganske få stationer (fig. 3f). Slækkes krite-
riet til ”1995-aktivitet”, er der en væsentlig bedre dækning med prøveserier længere
end 5 år (fig. 5f). Med meget få undtagelser er alle stationerne fra figer 1f  stadig til
stede. For det ikke indrapporterede data eksisterer der kun meget få ”1998-aktive”
stationer (fig. 4f); mens stort set alle prøveserier længere end 5 år er aktive efter
”1995-kriteriet” – Isefjordstationerne undtaget (fig. 6f).

Fordeling af  prøvatagning over året
For fytoplankton gælder det, at de årstidbetingede klimaforhold kan ”flytte” efter-
års- og forårsopblomstringer, og det er således nødvendigt med prøvetagning i alle
årets kvartaler (pers. comm. Henriksen, P., DMU, Roskilde). På figurene 7f  og 8f  er
vist den geografiske placering af  fytoplanktonstationer opdelt efter kriterierne:
”prøveseriens varighed” og ”fordelingen af  prøvetagningen over året” for hhv. data
udtrukket fra MADS og amterne. For MADS-data er der på alle stationer med en
prøveserie længere end 5 år taget prøver i alle årets kvartaler (fig. 7f). For de kortere
prøveserier er der en række stationer ud for jyllands vestkyst, hvor der er taget
prøver i kun ét af  årets kvartaler. For data der ikke er indrapporteret til DMFC, er
der taget prøver i alle årets kvartaler på samtlige stationer med prøveserier længede
end 2 10 år (fig. 8f).

Prøvetagningsfrekvens
På figurene 9f  og 10f  er vist den geografiske placering af  fytoplanktonstationer
opdelt efter kriterierne: ”prøveseriens varighed” og ”den gennemsnitlige prøvet-
agningsfrekvens” for data udtrukket fra henholdsvis MADS og amterne. Det frem-
går af  figur 9f, at forekomsten af  prøveserier længere end 5 år, som samtidigt er af
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en rimelig høj prøvetagningsfrekvens (> 13 pr. år), er forholdsvis ringe vurderet ud
fra et evt. ønske om at estimere fytoplanktonets mangfoldighed. Hvad angår data-
materialet der ikke er indrapporteret til DMFC er der en lidt bedre geografisk
dækning med længere prøveserier af  en høj prøvetagningsfrekvens (> 12 pr. år).
Dog gælder det for disse data som for de indrapporterede, at der er uhensigtsmæs-
sigt store huller i dækningsgraden.

Kriterierne kombineret
På figurene 11f  og 12f  ses placeringen af  de fytoplanktonstationer, der opfylder
samtlige ovennævnte kriterier, og som gruppen af  ”egnede” til en eventuel estime-
ring af  den biologiske fytoplanktonmangfoldighed. For data udtrukket fra MADS
(fig. 11f) drejer det sig om de stationer, der har været prøvetaget i mere end 5 år, er
”1998-” eller ”1995-aktive”,  er prøvetaget i alle årets kvartaler, og som i gennem-
snit er prøvetaget mere end 12 gange pr. år. Samme kriterier er anvendt for de
”ikke indrapporterede” prøveserier. Kun få af  de ”indrapporterede” prøveserier
opfylder kriteriekombinationen med kriteriet om ”1998-aktivitet”. Flertallet af  de
”6-10 årige” og flere af  de ”> 10 årige” opfylder kombinationen med ”1995-
aktivitet” (fig. 11f).  For data ikke indrapporteret til DMFC opfylder kun 3 prøve-
serier den kombination af  kriterier, der indeholder krav om ”1998-akrivitet”. Med
1995 som tidligste år for seneste prøvetagning opfylder flertallet af  de 6-10 årige
kriteriekombinationen, mens der for prøveserier ældre end 10 år kun er få af  de
oprindelige stationer tilbage langs sjællands vestkyst og i Mariager Fjord. Generelt
er der en utilstrækkelig dækning af  de danske farvande med zooplanktonprøve-
serier, der vurderes velegnede til estimering af  biologisk mangfoldighed. Denne
vurdering er yderligere tydeligjort på figur 13f, hvor samtlige af  de egnede prøve-
serier er plottet på et kort med salinitetszoner.
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Vegetation
Behandlingen af  vegetationsdata er delt op i transektundersøgelser af  ”makroalger
og ålegræs” og ”vegetationsundersøgelser på stenrev”. Ofte er der på stenrev en
generel høj biologisk mangfoldighed, og opdelingen i ”ikke-stenrev” og ”stenrev-
vegetationsundersøgelser” er foretaget for at give et bedre overblik over placerin-
gen af  undersøgte stenrev, hvilke stenrev er undersøgt, uden data figurerer i MADS
og i hvilke områder/ på hvilke stenrev er der endnu ikke foretaget vegetation-
undersøgelser.

Makroalger og Ålegræs
For at få overblik over vegetationsdata er der fra MADS og amterne udtrukket
følgende oplysninger:
· Antal år der er taget prøver (fra første til sidste moniteringsdato)
· Seneste år der er taget prøver
· Er der eller er der ikke taget prøver om forår, sommer, sensommer
· Er der foretaget artsbestemmelse i laboratorium
Med det for øje at give et overblik over omfanget og den geografiske placering af
prøveserier egnet til estimering af  bundvegetationens mangfoldighed, er data op-
delt på følgende kategorier:
· Prøveseriens varighed (1, 2-5, 6-10 og >10 år)
· Prøveseriens ”aktivitet” (Er prøveserien stadig ”aktiv” eller er prøvetagningen

ophørt)
· Prøvetagningens fordeling over året
· Arsbestemmelse i laboratorium

Prøveseriens varighed
Opdelt efter prøveseriernes varighed ses på figurene 1v og 2v den geografiske
placering af  de transekter, der er udlagt til bundvegetationsundersøgelser i hen-
holdsvis national og regional sammenhæng. For datamaterialet indrapporteret til
DMFC ses det på figur 1v, at prøveserier længere end 5 år koncentrerer sig langs
den sydøstjyske kyst, i Limfjorden, Nissum bredning, Nissum Fjord og Ringkøbing
Fjord. Der er med andre ord mange områder, som kun er undersøgt i kortere
tidsrum (fig. 1v). For data der ikke er indrapporteret til DMFC koncentrerer de
længere prøveserier sig i havområderne omkring Fyn, de Sydfynske Øer og Sjæl-
land.
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Prøveseriens ”aktivitet”
På figurene 3v og 4v er der for data udtrukket fra MADS og amterne vist placerin-
gen af  transekter, der dels er kategoriseret efter prøveseriens varighed og dels
opfylder kravet om ”1998-aktivitet. Figurene 5v og 6v viser det samme, blot med
”1995-aktivitet”. For MADS-data opfylder hovedparten af  de af  længere prøve-
serier kriteriet om ”1998-aktivitet”, og næsten alle prøveserierne opfylder kravet
om ”1995-aktivitet”. For de ikke indrapporterede data er det stort set kun
stationerne ved sønderjyllands østkyst, der opfylder kravet om ”1998-aktivitet”.
Generelt er der meget få ”1998-aktive” prøveserier i det ”ikke indrapporterede”
datamateriale. Slækkes kravet for ”aktive” prøveserier til 1995, optræder en del flere
”6-10 årige” prøveserier i det sydlige Kattegat, i det Sydfynske Øhav, og omkring
Fyn. For prøveserier længere end 10 år bidrager denne slækkelse med flere statio-
ner i Isefjorden.

Prøvetagningens fordeling over året
Figurene 7v og 8v viser de prøveserier fra hhv. MADS og amter, som opfylder
kriteriet om prøvetagning forår, sommer og efterår eller blot to af  disse tre perio-
der. Data er opdelt efter prøveseriernes varighed. Prøveserier der moniteres i alle
tre perioder er at foretrække i forbindelse med en eventuel estimering af  den biolo-
giske mangfoldighed, og sådanne dataserier er for de ”indrapporterede” og længe-
revarende prøveserier primært at finde i det Sydlige Kattegat, i Horsens, Vejle og
Kolding Fjord, samt på enkelte lokaliteter i det Sydfynske Øhav. For de ”ikke
indrapporterede” data eksisterer der kun nogle få længerevarende prøveserier med
prøvetagning i alle tre perioder. Disse er at finde i det sydligste Kattegat, ved
sønderjyllands østkyst og enkelte andre i Roskilde Fjord og en i Guldborg Sund.
Alt i alt er der tale om en sporadisk forekomst af  disse ”egnede” prøveserier.

Artsbestemmelse i laboratorium
Artsbestemmelse in situ (bestemmelse af  dykkeren) giver en mangelfuld artsliste, og
for at få et godt estimat af  eksempelvis den biologiske mangfoldighed af  makro-
alger, er det nødvendigt at foretage bestemmelsen i laboratoriet.  Figurene 9v og
10v viser placeringen af  de transekter, hvis plantemateriale blev artsbestemt i
laboratoriet hhv. for data udtrukket fra MADS og Amterne. Som det fremgår af
figurene  er det en yderst begrænset andel af  det totale datasæt (”indrapporteret”
såvel som ”ikke indrapporteret”) der er artsbestemt i laboratorium. Figur 10v
baserer sig på data fra halvt så menge amter som de øvrige vegetationskort for
”ikke indrapporteret” data. De forholdsvis få stationer med artsbestemmelsen
foregående i laboratoriet er således delvist en artefakt af  den mindre prøve-
størrelse. At kun en ringe andel af  vegetationsdata er artsbestemt i laboratorium
udgør et alvorligt problem for en eventuel estimering af  biologisk mangfoldighed
af  bundvegetationen
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Kriterierne kombineret
På figurene 11v og 12v ses udbredelsen af  de stationer der i henhold til ovenstå-
ende kriterier kan karakteriseres som velegnede til estimering af  forskellige biologi-
ske variable, heriblandt den biologiske mangfoldighed. De indtegnede stationer har
en prøveserie på 6-10 eller mere end 10 år, der er taget prøver forår, sommer og
sensommer, eller i blot 2 af  disse perioder, seneste prøvetagning er ikke tidligere
end 1998 eller 1995, og artsbestemmelsen er foregået i laboratorium. Kortene
bærer præg af  mange nøgne områder, og hvis de anvendte kriterier er reelle indika-
torer for, hvor egnet datamaterialet er til en eventuel estimering af  biologisk mang-
foldighed, ser det skidt ud m.h.t. generering af  sådanne estimater for de danske
havområder.
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Vegetationsundersøgelser på stenrev
For vegetationsundersøgelser på stenrev er der udtrukket samme data, og data er
opdelt på samme kategorier, som det er tilfældet for de netop omtalte bund-
vegetationundersøgelser.

Prøveseriens varighed
Figurene 1s og 2s viser for hhv. ”indrapporteret” og ”ikke indrapporteret” data den
geografiske placering af  de transekter, der er moniteret i hhv. 1, 2-5, 6-10 og mere
end 10 år. For det ”indrapporterede” materiale optræder der stenrevsundersøgelser
af  en varighed længere end 5 år fra Grenen og i en bue ned gennem Kattegat, samt
i Jægerspris og Køge Bugt (fig. 1s). Som det fremgår af  figur 2s, er det ligeledes
begrænset, hvad der findes af  ikke indrapporterede data for længerevarende prøve-
serier. Af  begge figurer fremgår det desuden, at der er foretaget et stort antal sten-
rev-vegetationundersøgelser af  kortere varighed. Der eksisterer utvivlsomt mange
flere stenrev, end der er prikker på disse kort, og hvis der er interesse for beskri-
velse af  den biologiske mangfoldighed i de danske havområder, vil det være påkræ-
vet at fortsætte prøveserierne på mange af  disse rev, og evt. udvide
moniteringsindsatsen til endnu ikke beskrevne rev.

Prøveseriens ”aktivitet”
På figurene 3s og 4s ses placeringen af  de stenrev-vegetationstransekter der er taget
prøver på i 1, 2-5, 6-10 eller mere end 10 år, og som opfylder kriteriet om ”1998-
aktivitet”. For prøveserier længere end 5 år begrænser antallet af  ”1998-aktive”
serier sig til 10 ”indrapporterede” og 8 ”ikke indrapporterede” (fig. 3s og 4s).
Slækkes aktivitetskriteriet til ”seneste prøvetagning ikke før 1995”,  stiger antallet til
11 og 22 (data ikke præsenteret).

Prøvetagningens fordeling over året
Figurene 5s og  6s viser for data udtrukket fra hhv. MADS og Amter placeringen af
de transekter, der opfylder et af  fire kriterier om prøveseriens varighed, og hvor der
er taget prøver forår, sommer og sensommer eller blot to af  disse perioder. For det
”indrapporterede” materiale findes der 5 stenrev der er undersøgt i alle tre sæsoner.
For det ikke indrapporterede er antallet 3.

Arsbestemmelse i laboratorium
På figurene 7s og 8s figurerer de stenrev-vegetationstransekter, hvor datamaterialet
udtrukket fra hhv. MADS og amter er blevet artsbestemt i laboratorium. Af  de 5
amter, der har leveret data omkring vegetationsundersøgelser på stenrev, har kun de
tre oplyst, hvorvidt artsbestemmelsen er foregået i laboratorium. Forekomsten af
stationer der opfylder dette kriterium (kort 8s) er altså ikke umiddelbart sammenlig-
neligt med de andre kort vedrørende ”ikke indrapporterede” stenrevundersøgelser.
For data indrapporteret til DMFC eksisterer der 12 længerevarende prøveserier (>
5 år) der opfylder ”laboratorie-kriteriet”, og lidt flere for de ”ikke indrapporterede”
data. Sidstnævnte er koncentreret i Isefjord og ved Nordvest Sjælland.
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Kriterierne kombineret
På figurene 9s og 10s ses de stationer, der i henhold til ovenstående kriterier kan
karakteriseres som velegnede til estimering af  bl.a. biologisk mangfoldighed. Krite-
rierne tilsvarer dem beskrevet under afsnittet ”Makroalger og ålegræs” (fig. 11v og
12v). I figur 10s er kriteriet om artsbestemmelse i laboratorium dog udeladt, da det
ikke er usandsynligt, at artsbestemmelsen er foretaget i laboratorium i de to amter,
der ikke har indgivet denne oplysning. Igen vurderes omfanget af  data brugbart i
en biodiversitetssammenhæng sparsomt, og hvis det besluttes at forsøge at esti-
mere den biologiske mangfoldighed, bør ikke mindst de biologisk diverse stenrev
moniteres.
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De personer i amterne, som gennem længere tid har været involveret i de forskel-
lige grene af  havmiljømoniteringen (de ”ansvaeshavende”), vil som følge af  flere
års færden i området ofte besidde en ”erfaringsbaseret” viden om havområdets
tilstand – en viden som ikke umiddelbart lader sig indrapportere. Således er det
tænkeligt, at de personer, der forestår moniteringen af  bl.a.  bundfauna, zoo-
plankton, fytoplankton og bundvegetation, har gjort nogle observationer omkring
den biologiske mangfoldighed, og dette er hvad nærværende afsnit vil forsøge at
belyse. På bilag 3 er amternes svar på nedenstående spørgsmål anført, og umiddel-
bart synes der ikke at være nogle gennemgående observationer, og det kan være
vanskeligt at sige noget generelt på baggrund heraf. Der er forholdsvis få besvarel-
ser, hvilket kan skyldes flere forskellige forhold. Til disse hører ”nyansatte ansvars-
havende”, den alt for korte tidsfrist som blev givet til besvarelsen og slet og ret at
der ikke findes de lokaliteter der spørges til. I det omfang de forholdsvis få besva-
relser skyldes andre faktorer end, at der i amtet ikke findes sådanne ”specielle”
lokaliteter, vil de anførte svar give et ufuldstændigt billede af  den erfaringsbaserede
viden i amterne.

Spørgsmålene:
· Er det din vurdering, at der findes lokaliteter i amtets havområder, som er

specielle m.h.t. biologisk mangfoldighed, og som bør prioriteres højt/højere i
moniteringsøjemed?

· Har du gjort dig nogle betragtninger omkring biologisk mangfoldighed i
amtets marine områder?

For de bentiske invertebrater fremhæves bl.a. vadehavets vadeflader (Ribe og Søn-
derjyllands Amt), stenrev og den bløde bund på dybe lokaliteter (Frederiksborg
Amt) som interessante områder i en biodiversitetssammenhæng. For zooplankton
er der observeret en højere biologisk mangfoldighed i åbne kystområder sammen-
lignet med mere lukkede og eutrofierede fjordområder (Århus Amt). Amtet bruger
Århus Bugt og Mariager Fjord som eksempler på to yderpunkter på en skala for
biologisk mangfoldighed, og det vurderes, at begge områder er interessante og bør
prioriteres og bliver prioriteret højt. Det samme er tilfældet for zooplankton (Århus
Amt). Som følge af  de hydrografiske forhold er fytoplanktonsammensætningen i
de fynske farvande en blanding af  samfundene i Østersøen og Kattegat, og farvan-
det fremhæves af  Fyns Amt som værende ganske diverst. Hvad angår bund-
vegetation fremhæves flere områder som biologisk mangfoldige. Stenrevene figure-

Identificering af
biodiversitetsmæssigt
interessante områder
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rer i tre af  fire vurderinger, og er dermed den naturtype som flest amter peger på
som et interessant område for bundvegetationens mangfoldighed. Andre områder
som fremhæves er, lavsaline sand-/og siltbundsområder og åbne lavvandede områ-
der der ikke udsættes for iltsvind.

Kendskab til andet data
De netop omtalte ”ansvarshavende” i amterne har desuden videregivet deres viden
om andet datamateriale eller personer der kan bidrage til belysningen af  bl.a udbre-
delsen og/eller abundansen og/eller den biologiske mangfoldighed af  de forskel-
lige organismegrupper. Disse informationer er ikke benyttet i rapporten men er
anført i bilag 1 – oplysningerne kan bruges i anden sammenhæng.

Opsummering
Stenrev, åbne havområder, iltsvindsfrie, blandingssaline og flere andre typer områ-
der er blevet fremhævet som interessante hvad angår biologisk mangfoldighed. Det
er vanskeligt at udtale sig om hvor godt den igangværende monitering dækker disse
områdetyper, men i bilag 3  er anført nogle få områder som det måske vil være
interessant at tage fat i. Datamateriale som afsnittet baserer sig på, er mangelfuldt,
og en mere tilbundsgående undersøgelse er nødvendig, hvis der skal udpeges
områder, hvor ny monitering skal startes op.
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Fiskeundersøgelser

Indledning
Fisk kan opdeles i gruppen af  „offshore“-arter og de mere „kystnære“ arter.
„Offshore“-arterne er ikke stationære som det ofte er tilfældet for flere af  de
„kystnære“ arter, og den biologiske mangfoldighed må nødvendigvis beskrives i et
internationalt forum, et forum der omfatter de lande, hvor arterne opholder sig på
et eller andet tidspunkt i deres livsforløb.

DFU - fiskedata
Danmarks Fiskeriundersøgelser (DFU) lægger i skrivende stund sidste hånd på et
arbejde, der har til formål at beskrive institutionens fiskedata af  relevans i en
biodiversitetssammenhæng. Beskrivelsen vil omfatte data fra ikke assessment relate-
rede togter. Desuden forventes en kort beskrivelse af  DFUs fiskeri-database.
Hvorvidt dette materiale kan indgå i estimering af  biologisk mangfoldighed vil
siden blive vurderet. DFUs bidrag vil i givet fald kunne indgå i rapporten som et
bilag. Uden at vide præcist hvad denne samstilling af  fiskedata fortæller, er det en
kendsgerning, at DFU primært koncentrerer sig om kommercielle arter. Der er
over 200 forskellige fiskearter beskrevet for danske farvande (inkl. Nordsøen), og
færre end 20 af  disse er af  kommerciel betydning. Eftersom DFU udelukkende
beskæftiger sig med de kommercielt interessante arter, findes der kun
overvågningsdata for en ganske lille del af  den samlede danske fiskefauna. De
kystnære områder er som regel er mere antropogent påvirkede, end det er tilfældet
for de mere åbne farvande. Ud fra et ønske at kortlægge en eventuel antropogen
effekt på den danske fiskefauna, vil det således være fornuftigt at rette en del af
moniteringsindsatsen mod fiskene i de kystnære områder.

Amterne -fiskedata
Kun fa amter har bidraget med data for „kystnære“ fiskeundersøgelser, og der er
ikke basis for at generere kort, som dem der er vist for rapportens andre
organismegrupper. I stedet er der i nærværende projekt fokuseret på gyde- og/eller
opvækstområder. Antropogene eller andre påvirkninger af  det marine miljø kan
decimere eller helt eliminere de områder, hvor arten „tidligere“ kunne gennemføre
en succesfuld rekrutteringsproces til det juvenile stadie. Dette kan tænkes afspejlet i
en reduceret biologisk mangfoldighed for fiskefaunaen. På bilag I er givet en over-
sigt over typen data, der er udtrukket fra amter, og på bilag 4 er givet en oversigt
over fiskeundersøgelser udført i amts-regi. Ingen af  disse undersøgelser har speci-
fikt undersøgt for gydeog/eller opvækstområder. For flere af  amterne nævnes dog
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enkelte arter, der henholdsvis gyder og vokser op i flere af  de undersøgte områder.
Med undtagelse af  5 bundgarnsstationer i Lillebælt omhandler data fra amterne
udelukkende et- og toårige undersøgelser - der er tale om øjebliksbilleder af  fiske-
faunaen. For at opnå et troværdigt billede af  fiskefaunaen, er det nødvendigt, at
anvende forskelligartede redskaber, og især undersøgelserne fra Frederiksborg,
Ringkøbing og Storstrøms Amt opfylder dette krav.
På spørgsmålet om det vurderes, at der i amtet er områder, som er indsatskrævende
m.h.t. bevarelse eller genetablering af  fiskefaunaens mangfoldighed, fremhæver
Vejle Amt de lavvandede områder langs kysterne som vigtige opvækstområder for
flere arter. Ringkøbing Amt fremhæver Ringkøbing Fjord, Nissum Fjord og Lim-
fjorden, og Frederiksborg Amt fremhæver især stenrevene som værende af  stor
betydning for en alsidig fiske fauna. Kystnære sandflader, ålegræs-områder og en
række specifikke lokaliteter fremhæves ligeledes af  Frederiksborg Amt. Endelig er
der Sønderjyllands Amt, som i høj grad ser et behov for indsats omkring bevaring
og genetablering af  amtets fiskefauna.

„Sjældnere havfisk“
Udover data fra amter og skrivelsen fra DFU har er der fra Zoologisk Museum i
København (Nielsen, J.G.) venligst udlånt de foreløbige resultater fra kampagnen
„Sjældne Havfisk“ - en kampagne som har til formål at samle obeservationer af
„sjældnere“ fisk i danske farvande. I bilag 5 er anført et udpluk af  det totale data-
sæt på 309 observationer. Udplukket inkluderer samtlige observerede arter med
artsnavn, årstal og lokalitet for observationen. Udover disse informationer er der i
det oprindelige datasæt også oplyst længde, vægt, dato, fangstredskab, dybde,
farvandsnr., artsbestemmer, bemærkninger, finder og CLOFNAM-nummer. Obser-
vationerne strækker sig fra 1883 til 2000. Hvorvidt dette materiale kan bruges til
belysning af  forhold omkring biologisk mangfoldighed for fisk er svært at sige. I
det tilfælde hvor visse arter gentagne gange er observeret i samme område, er det
måske værd at placere noget af  moniteringsindsatsen her.

Konklusion
Ud fra en formodning om ingen eller kun sporadiske undersøgelser af  „kystnære“
fisk i DFU-regi, samt på baggrund af  et spinkelt dataudtræk fra amterne, og den
ringe kvalitet af  disse prøveserier , samt på baggrund af  amternes erfarings-
baserede vurderinger, må det konkluderes, at der er langt igen, før den „kystnære“
fiskefauna i danske farvande kan beskrives i en biodiversitetsmæssig sammenhæng.



95

Indledning
I forbindelse med amternes regionplaner er de danske havområder blevet inddelt i
områder med hhv. skærpet, generel og lempet målsætning. Det varierer en smule
mellem amterne, hvad disse målsætninger indebærer, hvad der kræves for opfyl-
delse af  henholdvis en henholdsvis skærpet, generel og lempet målsætning. I bilag 6
er der for de fleste amter anført kriterierne for opfyldelse af  hver af  de tre typer
målsætninger. Groft sagt er kriterierne for opfyldelse af  den generelle og skærpede
målsætning ens – der kræves bl.a. et upåvirket eller svagt påvirket dyre- og plante-
samfund og en god hygiejnisk vandkvalitet. At et område målsættes skærpet og ikke
generelt skyldes som oftest, at det i forvejen er underlagt den ene eller anden natio-
nale frednings- eller beskyttelsesbestemmelse. At et område målsættes lempet og
ikke generelt skyldes, at den antropogene påvirkning er af  en sådan størrelse, at et
upåvirket eller svagt påvirket dyre- og plantesamfund ikke er et realistisk scenarie
inden for en overskuelig fremtid. At den skærpede og til dels den generelle målsæt-
ning bl.a. baserer sig på kriteriet om et upåvirket eller svagt påvirket dyre- og plan-
tesamfund er interessant i en biodiversitetssammenhæng. Således er det interessant
at identificere områder, hvor den generelle og skærpede målsætning er opfyldt, eller
områder hvor disse forventes opfyldt indenfor en overskuelig fremtid.

Skov og Naturstyrelsen (Nielsen, L.L., Hav og Råstofkontoret) udarbejder
MapInfo-kort der viser amternes miljømålsætning af  de danske havområder. Disse
kort er endnu ikke færdige, og vil blive præsenteret i anden sammenhæng.

Miljømålsætninger – status
Kun en meget begrænset del af  det danske havmiljø opfylder den skærpede og
generelle målsætning. At dømme ud fra materialet indhentet fra amter gælder dette
for alle andre områder end nordjyllands del af  Skagerrak, Karrebæks Bugt, de
kystnære områder i Roskildes del af  Kattegat, og de åbne dele af  Øresund. De
øvrige områder af  det marine Danmark opfylder altså ikke kravet om et upåvirket
eller svagt påvirket dyre- og planteliv.

Med enkelte undtagelser ser det heller ikke ud til, at de skærpede og generelle
målsætninger vil blive opfyldt indenfor nogle få år. Til undtagelserne hører Sønder-
jyllands Amt, som forventer opfyldelse af  næsten alle de generelt målsatte områder,
når målene for Vandmiljøplanen nås. Roskilde Amt forventer målsætningen for de

Miljømålsætninger
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åbne dele af  Køge Bugt opfyldt, og det samme gør Københavns Kommune for
Sydhavn og Svanemøllbugten. Vejle Amt har svært ved at vurdere en fremtidig
effekt af  landbrugets reducerede kvælstofudledning, og er således usikker på, om
målsætningen for området ved Endelave vil nå det sidste lille stykke vej, før den
kan kaldes opfyldt. På spørgsmålet om målsætningerne forventes opfyldt med de
reguleringsmuligheder amterne har, er det altovervejende svar nej. I flere tilfælde
peges på udvaskningen af  næringssalte som årsag til dette, og da der ikke eksisterer
yderligere regulative muligheder for begrænsning af  udledningen fra landbruget,
forventes målsætningerne ikke opfyldt. Tre amter (Århus Amt, Roskilde Amt og
Kbh. Kommune) peger på lokale forureningskilder som årsag til, at målsætningen
på forskellige lokaliteter ikke er opfyldt.

Konklusion
Overordnet er den generelle og skærpede målsætning ikke opfyldt for de danske
havområder, og årsagen hertil er i høj grad eutrofieringsgraden.  Flere amter peger
på landbrugets næringssaltudledning, og vurderer at målsætningerne ikke vil kunne
opfyldes, førend denne reduceres yderligere end hvad vandmiljøplanen foreskriver.
For opfyldelse af  ønsket om et naturligt eller næsten naturligt dyre- og plantesam-
fund i de danske havområder er det nødvendigt med nye udledningsreduktioner.
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Som omtalt flere gange i rapporten har det ikke været muligt at udtrække alle de
data fra amterne, som kan tænkes at have relevans i en sammenhæng af  biologisk
mangfoldighed. Det data der blev udtrukket er meget uens i form, og alt i alt har
oparbejdningen af  data været en meget tidskrævende proces. Det har ligeledes ikke
været muligt at lokalisere og indhente relevante data fra f.eks. private konsulent-
firmaer og andre institutioner. En konklusion må således være, at data bør samles i
en og samme database. I amterne og antageligvis også andre steder findes meget
data udelukkende på rapportform, og for at fa fuldt udbytte heraf, må også dette
lægges i databasen.
Overordnet har kun meget lidt data vist sig brugbart til en eventuel estimering af
biologisk mangfoldighed, et forhold der til dels skyldes, at det igangværende
moniteringsprogram ikke er tilrettelagt med henblik på belysning af  denne proble-
matik. En dækkende beskrivelse af  den biologiske mangfoldighed i det danske
havmiljø vil kræve at moniteringsindsatsen i højere grad målrettes mod dette for-
mål. De kystnære områder er oftest dem, der er antropogent mest belastede, og for
fiskene er disse områder/arter nedprioriteret i moniteringsøjemed. Generelt er kun
meget fa af  vore mere end 200 fiskearter beskrevet i en biodiversitetssammenhæng.
Hvad amternes miljømålsætninger angår, er disse kun opfyldt i ganske fa tilfælde,
hvilket for de generelle og skærpede af  slagsen betyder at et naturligt eller næsten
naturligt dyre- og plantesamfund ikke er tilstede. Farvandenes eutrofieringsgrad
bærer meget af  skylden herfor. Stenrevene fremhæves fra flere sider som interes-
sante områder i en biodiversitetssammenhæng.

Overordnet konklusion
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Data fra Det Marine Fagdatacenter
Nedenfor er anført informationer udtrukket fra MADS.

Bundfauna

· Navn på institutionen der forestår indsamlingen
· Station nr.
· BF-område nr.
· Navn på lokalitet
· Koordinater (UTM)
· Dybde (meter)
· Antal år der er taget prøver (fra første til sidste moniteringsdato)
· Første og sidste år der er taget prøver
· Gennemsnitligt antal klasser klasser der er observeret på stationen
· Antal år der er brugt. Van Veen grab og/eller Haps og/eller

andet redskab end disse to og/eller uoplyst redskab
· Antal år der er taget prøver om foråret og/eller om efteråret
· Det gennemsnitlige areal (cm2) der er taget prøver på stationen

Bundvegetation – transektundersøgelser

· Navn på institutionen der forestår indsamlingen
· Station nr.
· Navn på lokalitet
· Koordinater (UTM)
· Dybde (meter)
· Antal år der er taget prøver (fra første til sidste moniteringsdato)
· Første og sidste år der er taget prøver
· Er der taget prøver på transektet om foråret (marts og april) og/eller somme

ren (maj-juli) og/eller sensommeren (august og september)
· Er der obs. hhv. rødalger, brunalger, grønalger, Potamotegon, Ruppia,

Zannichellia, Ålegræs
· Er der gjort observationer omkring ålegræssets hovedudbredelse på

transektet
· Andelen af  vegetationsdækket på transektet der er hjembragt til arts

bestemmelse i laboratoriet (værdien 0 betyder at artsbestemmelsen er foreta
get af  dykkeren (in situ))

Bilag 1
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Bundvegetation – undersøgelser på stenrev

· Navn på institutionen der forestår indsamlingen
· Station nr.
· Navn på lokalitet
· Koordinater (UTM)
· Prøvetagningstype (A, B, eller P)
· Antal år der er taget prøver (fra første til sidste moniteringsdato)
· Første og sidste år der er taget prøver
· Er der taget prøver på transektet i april, juni og/eller august
· Minimum og maximum dybde (meter)
· Antal dybder undersøgt
· Observerede antal klasser med en biomasse over nul
· Andelen af  vegetationsdækket på transektet der er hjembragt til arts bestem

melse i laboratoriet. (værdien 0 betyder at artsbestemmelsen er foretaget af
dykkeren (in situ))

Data fra Det Marine Fagdatacenter

Zooplankton

· Navn på institutionen der forestår indsamlingen
· Station nr.
· Navn på lokalitet
· Koordinater (UTM)
· Dybde (meter)
· Første og sidste år der er taget prøver
· Antal år der er taget prøver (fra første til sidste moniteringsdato)
· Gennemsnitlig antal prøvetagninger pr. år (gennemsnittet for år med prøvet

agning)
· Antal prøvetagninger over hele prøvetagningsperioden i henholdsvis 1., 2., 3.,

og 4 kvartal
· Observerede antal klasser med en biomasse over nul

Fytoplankton
Samme som for zooplankton

Data fra amterne
Som svar på spørgeskema har amterne bl.a. leveret nedenfor anførte oplysninger.
(Der er stor variation mellem besvarelserne fra forskellige amter).

Bundfauna

· Station nr.
· Navn på lokalitet
· Koordinater
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· Dybde (meter)
· Antal år der er taget prøver (fra første til sidste moniteringsdato)
· Første år der er taget prøver
· Antal år der er brugt Van Veen grab og/eller haps og/eller andet redskab end

disse
· Antal prøver taget om foråret og/eller efteråret
· Det gennemsnitlige areal (cm2) der er taget prøver på stationen

Bundvegetation – transektundersøgelser

· Station nr.
· Navn på lokalitet
· Koordinater
· Antal år der er taget prøver (fra første til sidste moniteringsdato)
· Første år der er taget prøver
· Er der taget prøver på transektet om foråret og/eller sommeren og/eller

sensommeren
· Er der observeret Ålegræs og/eller makroalger på transektet
· Er der gjort observationer omkring ålegræssets hovedudbredelse på

transektet
· Er artsbestemmelsen foregået i laboratorium eller in situ

Bundvegetation – undersøgelser på stenrev

· Station nr.
· Navn på lokalitet
· Koordinater

Data fra amterne

· Antal år der er taget prøver (fra første til sidste moniteringsdato)
· Første år der er taget prøver
· Er der taget prøver på transektet om foråret og/eller sommeren og/eller

sensommeren
· Minimum og maximum dybde (meter)
· Antal dybder undersøgt

· Antal algeklasser identificeret på revet
· Er artsbestemmelsen foregået i laboratorium eller in situ

Zooplankton

· Station nr.
· Navn på lokalitet
· Koordinater
· Antal år der er taget prøver (fra første til sidste moniteringsdato)
· Første år der er taget prøver (Årstal)
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· Dybde (meter)
· Er der taget dybdeintegrerede prøver og/eller prøver i diskrete dybder
· Er der taget 1-5, 7-12 eller over 12 prøver pr. år. (for år med prøvetagning)
· Antal prøvetagninger over hele prøvetagningsperioden i henholdsvis 1., 2., 3.,

og 4 kvartal
· Observerede antal klasser med en biomasse over nul

Fytoplankton
Samme som for zooplankton

Fisk

· Station nr.
· Navn på lokalitet
· Koordinater
· Antal år der er taget prøver (fra første til sidste moniteringsdato)
· Første år der er taget prøver (Årstal)
· Dybde (meter)
· Antal prøver taget om foråret og/eller sommeren og/eller efteråret og/eller

vinteren

Anden information – personer og litteratur
For hver af  de omtalte organismegrupper er amterne også blevet frittet for oplys-
ninger om personer eller litteratur, der kan medvirke til belysningen af  den biologi-
ske mangfoldighed, og resultatet er anført nedenfor.

Bundfauna

Frederiksborg
· Marinbiologisk lab. Helsingør (KU)
· VKI/DHI
· Peter Görranson i Helsingborg Kommune.

Anden information – personer og litteratur

Nordjylland
· Københavns Universitet har gennem rigtig mange år indsamlet data om

bundfauna fra et mindre område udfor Frederikshavn (14 favne revet)
Storstrøm
· Vandkvalitetsinstituttet har fungeret som konsulent ved flere undersøgelser i

amtet. Endvidere skal Skov- og Naturstyrelsen angiveligt have gennemført
prøvetagninger i amtets kystvande, men om resultaterne er bearbejdede og
rapporteret er uvist.



102

Vestsjælland
· Der er andet datamateriale der kan bidrage til belysningen af  områdernes

mangfoldighed.

Bundvegetation

Fyn
· Fyns, Vejle og Sønderjyllands Amter, vedr. sammenlignende undersøgelser af

bundfaunaforekomster.
· Rask et al. (2000): Ålegræsudbredelse før og nu. Vand og Jord 2: 51-54
· Skov og Naturstyrelsen (1997): Stenrev i Smålandsfarvandet, Kirkegrund,

Venegrunde og Ydergrunde. Miljø- og Energiministeriet).
· Fyns Amt (1990): Havet omkring Fyn. Teknik og Miljøforvaltn., Vand/

miljøafd.Fyns Amt; Lillebæltsamarbejdet (1989):Undersøgelser i Lillebælt
1985.87, Samlerrapport

Roskilde
· I perioden 1982 – 1987 blev der lavet veg-undersøgelser bl.a. vha. ekko

lodning og dykker forskellige steder i Amtets marine omr.
Vestsjælland
· Der er andet datamateriale der kan bidrage til belysningen af  områdernes

mangfoldighed.

Zooplankton

Århus
· Der udarbejdes p.t. en rapport hvor Århus Bugt og Mariager Fjord sammen

lignes (Disse ligger i hver sin ende af  mangfoldighed-skala).
· Amtets rapporter om zooplankton fra 2001 et vil bl.a. omhandle biologisk

mangfoldighed.
Fyn
· Den Danske Biologiske Station har foretaget net-indsamlinger af  fyto- og

zooplankton fra fyrstationerne i perioden 1898-1901 (C.G.J. Petersen (1903):
De danske farvandes plankton i årene 1989-1901. Kgl. Danske Vidensk.
Selsk. Skrifter, 6. Række, naturvidensk. Og math Afd. XII.3.).

Fytoplankton

Århus
· Rapport udarbejdes sammen med Bioconsult om ændringer i arts

sammensætningen i området i 1990erne. (I denne sammenlignes mangfoldig
heden i Århus Bugt med den for andre danske farvande).

· Amtets rapporter om zooplankton fra 2001 vil bl.a. omhandle biologisk
mangfoldighed.
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Nordjylland
· Havforskningsinstituttet Flødevigen, Arendal
Fyn
· Den Danske Biologiske Station har foretaget net-indsamlinger af  fyto- og

zooplankton fra fyrstationerne i perioden 1898-1901 (C.G.J. Petersen (1903):
De danske farvandes plankton i årene 1989-1901. Kgl. Danske Vidensk.
Selsk. Skrifter, 6. Række, naturvidensk. Og math Afd. XII.3.).

Anden information – personer og litteratur

Fisk
Vejle
· Leif  Christensen, Vejle Amatørfiskerforening, Ingemannsvej 8, 7100 Vejle,

75832154

Generelt
Fyn
· Fyns Amt (1990): Havet omkring Fyn. Teknik og Miljøforvaltn., Vand/

miljøafd.
· Fyns Amt; Lillebæltsamarbejdet (1989):Undersøgelser i Lillebælt 1985.87,

Samlerrapport.
· Fyns, Vejle og Sønderjyllands Amter, vedr. sammenlignende undersøgelser af

bundfaunaforekomster.
Danmark
· L. Kolderup-Rosenvinge (1909): The marine Algae of  Denmark. D. Kgl.

Danske Vidensk. Selsk. Skrifter, 7. Række naturvidensk. Og math. Afd



104

Bundfauna

Bilag 2 - Ribe Amt

/noitatS /noitatS /noitatS /noitatS /noitatS
tkesnart

tetilakoL tetilakoL tetilakoL tetilakoL tetilakoL noitisoP noitisoP noitisoP noitisoP noitisoP
N

noitisoP noitisoP noitisoP noitisoP noitisoP
Ø

latnA latnA latnA latnA latnA
rå

etsdlÆ etsdlÆ etsdlÆ etsdlÆ etsdlÆ
.sbo

edbyD edbyD edbyD edbyD edbyD naV naV naV naV naV
neeV

spaH spaH spaH spaH spaH tednA tednA tednA tednA tednA
baksder

0620404
)trats(

lellaraP
tseV

29,8255 47,4280 8 7891 0 8

0224404
)tuls(

lellaraP
tseV

52,0355 68,2280

0280504
)trats(

lellaraP
tsØ

53,7255 03,9280 8 7891 0 8

0245504
)tuls(

lellaraP
tsØ

51,7255 55,2380

0500904
)trats(

drojøssæN 13,6255 22,6280 6 9891 0 6

0012904
)tuls(

drojøssæN 58,6255 21,5280

ybdroN 6 9891 6

2000161 gnitrejH 21,9255 82,3280 6 0991 9,4 6

8000161 neddodnaS 88,7255 54,5280 4 0991 6 4

9000161 oLønaF 51,7255 18,4280 6 0991 5,1 6

0100161 -sdnambøK
dnas

59,6255 77,7280 4 0991 9,6 4

2100261 oLgnidleK 03,2255 70,4380 4 0991 4,5 4

4100261 mørtSebiR 72,0255 89,2380 6 0991 2,5 6

1000151 dnavålB
tsØ

00,1355 00,7080 6 9891 3,4 6

3000161 dnavålB
tseV

00,5255 00,5570 6 9891 41 6

6000151 bydårG
tseV

00,2255 00,4080 4 0991 9,31 4

7000151 ohrednøS
tsØ

52,0255 40,1280 6 9891 1,4 6

9000151 ohrednøS
tseV

00,6155 01,8080 6 9891 3,41 6
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2200151 nerøS
nesseJ

dnaS

96,7255 37,9180 5 9891 6,9 5

Transekterne Parallel Vest, Parallel Øst og Næs Søjord er angivet med start- og
slutpositioner, og her imellem er der taget prøver på en række stationer.

Fytonplankton

tastroflebaT tastroflebaT tastroflebaT tastroflebaT tastroflebaT

noitatS noitatS noitatS noitatS noitatS edbyD edbyD edbyD edbyD edbyD eterksidigningatevørP eterksidigningatevørP eterksidigningatevørP eterksidigningatevørP eterksidigningatevørP
redbyd

8000161 6 1

4100261 2.5 1

0100151 57.0 1

snevkerfsgningatevørP snevkerfsgningatevørP snevkerfsgningatevørP snevkerfsgningatevørP snevkerfsgningatevørP

noitatS noitatS noitatS noitatS noitatS tetilakoL tetilakoL tetilakoL tetilakoL tetilakoL noitisoP noitisoP noitisoP noitisoP noitisoP
N

noitisoP noitisoP noitisoP noitisoP noitisoP
Ø

rålatnA rålatnA rålatnA rålatnA rålatnA )rå.rp6-1(vaL )rå.rp6-1(vaL )rå.rp6-1(vaL )rå.rp6-1(vaL )rå.rp6-1(vaL )rå.rp21-6(melleM )rå.rp21-6(melleM )rå.rp21-6(melleM )rå.rp21-6(melleM )rå.rp21-6(melleM

8000161 neddodnaS 88,7255 54,5280 3 1

4100261 mørtSebiR 72,0255 89,2380 3 1

0100151 edlonKejøH 99,0355 18,2180 11 1

Makroalger og Ålegræs
Der er foretaget undersøgelser af  makroalger og ålegræs som ikke er ind-
rapporteret til ”DMFC”, men disse data har det ikke været muligt at levere i den
form som det fremsendte spørgeskema lægger op til.

Makroalger på stenrev
Stenrev findes ikke i Ribe Amts kystvande

Fisk – Ingen data
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Bilag 3

tmA tmA tmA tmA tmA sednifredta,gniredruvnidtedrE sednifredta,gniredruvnidtedrE sednifredta,gniredruvnidtedrE sednifredta,gniredruvnidtedrE sednifredta,gniredruvnidtedrE
remos,redårmovahstetmairetetilakol

go,dehgidlofgnam.loib.thmelleiceps
ierejøhseretiroirprøbmos

?demejøsgniretinom

regnintgartebelgongidtrojgudraH regnintgartebelgongidtrojgudraH regnintgartebelgongidtrojgudraH regnintgartebelgongidtrojgudraH regnintgartebelgongidtrojgudraH
stetmaidehgidlofgnam.loibgnirkmo

?.rmoeniram

ebiR regorøbenredalfedavåpenretkesnarT
tjøhteretiroirp

retroppariteverkseB

grobskirederF dølbåpanuafsdnavbydgoanuafsvernetS
dnub

drontevernetsfaesleraveb/eslegøsrednU
ejelelliGrof

dnallyjrednøS .ntæslåmlitdlohnehi.rmoellatestleipicnirP
etdnevtsøiredbyddnaverevalgotevahedaV
erydtgidislatemo.ntæslåmredlyfpoedrojf

viletnalpgo

tsylpoU

dnallyjdroN jeN

mørtsrotS reednavtsykstetmaineanuafdnuB.jeN
etsrøtsneD.)dnavkarb(gittafstratlereneg
,vernetsdevsedniftasedomrofåmtetisrevid

.tgøsrednueremrænekkireessidnem

stetmaineanuafsenystlereneG
gittafstranefaåtsebtaednavtsyk
enbåedI.retraetsaffaeppurgsisab

nedemennedserelppusednav
eksitsinutroppofagnaglitksitametsysu

.retra

dnallæjstseV aJ

Bundfauna

tmA tmA tmA tmA tmA sednifredta,gniredruvnidtedrE sednifredta,gniredruvnidtedrE sednifredta,gniredruvnidtedrE sednifredta,gniredruvnidtedrE sednifredta,gniredruvnidtedrE
remos,redårmovahstetmairetetilakol

mosgo,dehgidlofgnam.loib.thmelleiceps
ierejøhseretiroirprøb

?demejøsgniretinom

elgongidtrojgudraH elgongidtrojgudraH elgongidtrojgudraH elgongidtrojgudraH elgongidtrojgudraH
.loibgnirkmoregnintgarteb

eniramstetmaidehgidlofgnam
?.rmo

dnallyjrednøS ksifargoeglitbaksdnekgilekkærtslitekkI
notknalpoozfanoitairav

suhrÅ .ske(.rmotsykenbåidehgidlofgnamerrøtS
.ske(edrojfedereifortueedidne)tguBsuhrÅ

valgilnavdæsu-drojfregairaM
revilbgorøbredårmoeggeB.)dehgidlofgnam

.tjøhteretiroirp

mørtsrotS jeN

Zooplankton

Erfaringsbaserede vurderinger gjort af  de personer i amterne som er ansvarlige for
moniteringen af  én eller flere af  grupperne: bundfauna, zooplankton, fytoplankton
og bundvegetation.
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Fytoplankton

tmA tmA tmA tmA tmA elleicepsreredretetilakolredsedniF elleicepsreredretetilakolredsedniF elleicepsreredretetilakolredsedniF elleicepsreredretetilakolredsedniF elleicepsreredretetilakolredsedniF
røbmosgo,dehgidlofgnam.loib.thm

?demejøsgniretinomierejøhseretiroirp

regnintgartebelgongidtrojgudraH regnintgartebelgongidtrojgudraH regnintgartebelgongidtrojgudraH regnintgartebelgongidtrojgudraH regnintgartebelgongidtrojgudraH
stetmaidehgidlofgnam.loibgnirkmo

?.rmoeniram

ebiR jeN retroppariteverkseB

suhrÅ notknalpoozrofmosemmaS uaevinstraåpessamoibfadnurggabåP
"egilrutan"iseledporedårmonak

arfduseralkrofnakmosreppurgeksigol
nego,uaevinsgnireifortue,tetinilas
liT.serertsigernakgnilkivdugilsdit

fagurbsedelåsselafebnagniretinomoib
uaevinstraåpessamoibnelbairav

mørtsrotS jeN

dnallæjstseV jeN

nyF demetledvaletforeednavrafeksnyF
..lpotyffaregnirtsmolbpo-ecafrusbus

tareljepsfanegnintæsnemmasnotknalpotyF
go,tagettaKgoøsretsØarfdnavrered

tsrevideksnagretednufmas

tmA tmA tmA tmA tmA remos,redårmovahstetmairetetilakolsednifredta,gniredruvnidtedrE remos,redårmovahstetmairetetilakolsednifredta,gniredruvnidtedrE remos,redårmovahstetmairetetilakolsednifredta,gniredruvnidtedrE remos,redårmovahstetmairetetilakolsednifredta,gniredruvnidtedrE remos,redårmovahstetmairetetilakolsednifredta,gniredruvnidtedrE
ierejøhseretiroirprøbmosgo,dehgidlofgnam.loib.thmelleiceps

?demejøsgniretinom

mlohnroB jeN

nyF tegemrahtetinilasvalgodnubtlis/dnas.m.rmoetkartsdU:særgelÅgoreglaorkaM
mellem.rmO.reglaorkamgoreglalånsnark,rettyforkamedetsæfdorfA.fmasesrevid

erejøh.agp.vidjøhekkinem,.fmassærgelåetderbdu.mesnegoBgoøelbÆ,nyF
.tetinilas

gotlæbelliLiredårmo-svernetS.ednavtsykeksnyfivernetserdnimegnaM:vernetS
edereidargeD.tlæbelliLetsmellemiednurgedemrofeubedxf,tlæberotS

negnintæsnemmaseglairegnirdknæerotsrekrivebednavrafeksnyfidlohrofstetinilas
.rmoellilsivsdlohrofterofnedni

eljeV .vredårmo-dnubdråhtmasevalednErofdyS.rmo,edunksnrøjB,sæNedlerT.vvernetS
.negnirvæns/tlæbelliLigoønrajH

redredårmo.svd,dnaverevalåp,enedrojfrofnedutetisrevidoibetsrøtsnedtlereneG
gonetsegnamdemredårmoksipyttedrereglaorkamroF.dnivstlifatrørebreekki

argjøhiteklivh,ellilnetetisrevidoibreenedrojfitsrednI.redårmovernetsederediced
vallitrerøfmos,gnindeldutlassgniræn,gninkrivåpnegoportnademnemmasregnæh
edemmerføjlimfatkeffeneåsgotvE.retraeksitsinutropporeresirovafgoedbydtgis

.reffots

edliksoR

dnallyjdroN ennuk,vernetssednifslahstriHlitpurtsnøLarfnegninkærtsåpredetsegilliksdaredaD
purtsnøLdevtedårmoi.ske.f,reslegøsrednusnoitategevevaltatnasseretnierævted

.girstrategemmossengetebereksifelakoledfared,dnurgdøR

mørtsrotS elmaG.reglalånsnarkfaretsmokeroferotsdemredetsegnamrahtmasmørtsrotS
seledræsremosredårmostetmafaerelfreredtaresiv)0791røfarf(reslegøsrednu

ksinatoBgo)nossrednAnhoJ(tetmA.reglalånsnarkfanetsmokeroflitthmetnasseretni
sneøsretsØmoBMBrednupohskrowneiregatled)nesleiNhtuR(muesuM

.reglalånsnark

dnallæjstseV aJ

Vegetation
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tmA tmA tmA tmA tmA -gøsrednueksiF -gøsrednueksiF -gøsrednueksiF -gøsrednueksiF -gøsrednueksiF
nesle

retrA retrA retrA retrA retrA
tegnaf

raH raH raH raH raH
neslegøsrednu

teresilakol
/-edyg

.rmotskævpo

retetmAiredtatedseredruV retetmAiredtatedseredruV retetmAiredtatedseredruV retetmAiredtatedseredruV retetmAiredtatedseredruV
edneværkstasdniremos.rmo

relleesleraveb.thm
sneanuafeksiffagnirelbateneg

dehgidlofgnam

/elairetamataD /elairetamataD /elairetamataD /elairetamataD /elairetamataD
nakredrenosrep
atkafdemegardib
go-edyga.lbmo
redårmotskævpo

mørtsrotS rofdysdnasdøR
-9991(dnalloL

63.)0002
a.lb.mrenoitats

nragstgisrevo

godlis.a.lB
ebburks

terednasdøR
tdnek

rofedårmoedyg
godlis.a.lb
,rebburks

iredårmoerelffaterednasdøR
teerævtasenemmostetmA

,redårmotskævpogo-edygtgitgiv
sedluflegnam.agpnem

ekkitednakreslegøsrednueksif
iredårmoreredmoseredruv
edneværkstasdnireredtetmA
gnirelbatenegrelleesleraveb.thm
.dehgidlofgnamsneanuafeksiffa

goD(SECI,UFD
elleicremoktræmirp

)retraeksif

snvahnebøK
enummoK

snvahnebøK
64.)4991(nvaH
ten.mrenoitats

resurgo

tsylpoU jeN jeN

eljeV -5791(tlæbelliL
renoitats5.)0002

.nragdnub.m
demedjebramaS

gosnyF
sdnallyjrednøS

tmA

.ksroT
tgøsrednU
-suiclUrof

mordnys

jeN reretsyksgnal.rmoedednavvaL
retraerelfrof.rmotskævpoegitgiv

.egidrævsgniravebrofredrego
rofpotslitgnirdrofporofreD

.rehbarkssgnilsum

,nesnetsirhCfieL
eljeV

,gninerofreksifrøtamA
,8jevsnnamegnI

,eljeV0017
45123857

dnallyjrednøS eljeVmosemmaS
tmA

mosemmaS
tmAeljeV

jeN latnaedesnærgebteD.tulosba,aJ
åpredytereksifsnragdnub

go,enednatsebeksiffanoitkuder
gnirkmostasdnirofvohebrered

gnirelbateneggogniraveb

UFDeksåM

edliksoR drojFedliksoR
noitats1.)0002(
resurgonrag.m

-atsebeksiF
mosnedn
4.tetnevrof

faretra
ravelångnat
.tnasseretni

,dlisnem,jeN
gognilsirb

iredygksifnroh
nedrojf

Bilag 4 - Fiskeundersøgelser
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grobskirederF ,)7991(tguBåviN
tguBkæbnroH
edliksoR,)8991(
go)9991(drojF
.)0002(nvahkiK
egilleksrofegnaM
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Bilag 5

Udpluk  fra databasen for kampagnen ”Sjældne havfisk” (Zoologisk Museum,
Kbh.)
(Udplukket inkluderer samtlige arter (93 stk.) som findes i databasens 309 observa-
tioner)

nvanksnaD nvanksnaD nvanksnaD nvanksnaD nvanksnaD tgælS tgælS tgælS tgælS tgælS trA trA trA trA trA rÅrÅrÅrÅrÅ tetilakoL tetilakoL tetilakoL tetilakoL tetilakoL

errobA acreP silitaivulf 5991 grobsnederF

ksifrekkærtfA setsilaB sisnenilorac 5991 karregakS

edurvaH.mlA amosoilydnopS surahtnac 8991 negakS.fdronms02-51

ksifpmulK.mla aloM alom 8991 tguBørjeS

edixuA sixuA drazaht 1691 drojfsnesroH

sraB succoR xarbal 3691 tagettaK.ldys,dnurgesyL

tlyggreB surbaL atlyggreb 0991 dron,slA

,netsneknalB
tednatsdips

sullageP sutnodortnec 2791 giVølaK

katsålB surbaL sugafisso 9891

nesarB simarbA amarb 8891 esoMvelsrettU

ellaksnesarB xim xim 2991 dnalloL,øsgrobretseV

edgurB sunihroteC sumixam 2691 puruHretsØrofdU

edgurB sunihroteC sumixam 6691 ybdnartS

ksiftroskslegnE sulihpodehcS sugahposudem 4991 tguBørjeS

ebbavksdnavksreF atoL atol 9891 roftsev,ennøR

refsareiF nodoihcE idnommurd 9891 dnurgnedalF

ebbavksdnavkserF atoL atol 1991 eddOedivH,ennøR

lerkamleffaG sutonihcarT sucualg 2691 netgubsirpsregæJ

enyrteddeG suhcraiseN sutusan 7691 tedårmodnusnregE

ksifsnalG sirpmaL anul 5991 negakSitednal

jahårG sunihroelaG suelag 0002 tlæbelliL

jesårG suihcalloP sneriv 1991 tsevdystsev,ennøR

nesarbdluG surapS sutarua 0002 gnidderBmussiN
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edurvahdluG surapS sutarua 0991 dronbøldu,drojfmiL

tednumåms,etlyG surbalortneC suteloxe 8891 tekrævybdnyK.vladegnuJ

nesarbvaH amarB amarb 5991 karregaksS

tlagvaH sorpaC repa 4991 E'24°70,N'33°75

ålb,takvaH sahcihranA sutalucitned 8991 dnurGnedalF

terpmalvaH nozymorteP suniram 2691 mlejHrofS

terpmalvaH nozymorteP suniram 9691 alloLrofS,nesdnakSdeV

edurvaH amosoilydnopS surahtnac 2691 dnuserØ

edurvaH amosoilydnopS surahtnac 0991 netsmukruB

teinillug,edurvaH apraS aplas 3791 enemlohsriH

låvaH regnoC regnoc 0991 dnusgrobdluG

lerkametseH suruhcarT suruhcart 9991 ennøRrofdu

ellil,ksifednuH arbnU aeamgyp 7891 løbskO,østsærP

teggipert,eljetsednuH suetsoretsaG sutaeluca 9891 tetlef-naD

erravhråH suretpogueZ sutatcnup 0991 roftsø,ånerG

ksifpmulK aloM alom 2691 grobnorK

ksifpmulK aloM alom 0002 grejbsEitednal

,edunK
ebbavksdnavksreF

atoL atol 9891 ennøRrofVms21-3

årg,enahrunK algirtuE sudranrug 1991 tsevdystsev,ennøR

dør,enahrunK algirT anrecul roftsev,ennøR

relluK summargonaleM sunifelgea 4991 V39,41°51,N'8,2°55

elumluK suicculreM suicculrem 9891 roftsødys,nvahrøgarD

skaL omlaS ralas 9991 mlohnroBrofdu

sibotskaL sipelaraP ?sucitnalta 9591 slahstriH

egnaL avloM avlom 2991 roftsevdys,ennøR

låeppenstelahgnaL syhthcimeN suecapolocs 3991 negakS.f.nlim03

gniltukdrapoeL suibogorohT sutaippihpe 4991 slahstriH.fdron

lerkaM rebmocS surbmocs 9891 negakS

lerkaM rebmocS rebmocs 6991 nevHrofdron

eprakromraM sythcitsirA silibon 0991 sdalpedaLeskaF

elluM sulluM sutelumrus 9691 poknegaBrofVS

dør,elluM sulluM sutabrab 5991

tebældnyt,etluM liguM otipac 9891 roftsø,ånerG
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ksifejøeskO spooB spoob 4691 ølesseH

tebirtsgyr,edimaleP adraS adras 5991 negakS.fdunragdnubi

ksirtkele,ekkoR adeproT anailibon 0991 rofdron,øsæL

jahevæR saipolA sepluv 6991 øsæL.ftsø

netseknalbdøR sullegaP sunirhtyre 4691 .ksfvernegakSrofØN

enahrunKdøR algirT anrecul 3691 dnusgrobdluG

rots,ksifdøR setsabeS suniram 9891 slahstriH

epraklebaS suceleP sutattuc 0991 droyN

tradnaS acrepoicuL acrepoicul 2991 njeT

ksif-sretePtknaS sueZ rebaf 3691 tgubsuhrÅ

nidraS sugnerA ronim 3691 drojfmiL,gninderBsnvoL

etlygvaS surbalinerC spolem 0991 roftsev,mlohtnilK

jeS suihcalloP sneriv 0991 tsevdron,øsnaitsirhC

egnokedliS sucelageR enselg 0991 nvahøretseV,øsæL

ebburkS syhthcitalP suself 2991 ørjeSfatsødys

ksrotgækS suretposirT sucsul 3691 netgubsmlohaL

emsorblækS sisyhP sedionnelb 4691 StagettaK

gnisirækS sulahpecotpylG sussolgonyc 4991 øsnaitsirhCroftsø

ksifeppenS susohpmahrorcaM xapolocs 2691 nenerGrofVNNms52

låeppenS syhthcimeN suecapolocs 6991 negakS.fdron

ksiftroS supolortneC regin 3691 ejelesiL&detsednuH.lM

.mla,ksiftroS suhpolortneC regin 7991 ejelelliG/tlohnAmellem

kslegne,ksiftroS supolortneC sucinnatirb 8691 negakS

slevtroS specinaR suinnar 0991 mlohtnilK

?lerkamksnapS surohpotamuenP ?sailoc 4691 dnusgrobdluG

dlisvatS asolA xallaf 0991 droyN

redibnetS suretpolcyC supmul 1991 ennøR

røtS resnepicA oiruts 7791 orbegnaL

ksifdrævS saihpiX suidalg 3881 neøsdroN

nesarbvløS submocyretP amarb 9891 dnuserØ

eskøvløS suceleporygrA isreflo 1991 fanetnak,ednereksroN

rots,långnaT suhtangnyS suca 0991 latsraM

etlumtebælkyT liguM olehc .jfesnedOislaHrofdU
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etlumtebældnyT liguM otipac 9891 ånerG

ksifgarV noirpyloP sunacirema 0991 negakSitednal

ræmgåV suretpihcarT sucitcra 6991 dnalsrujD,dnartSdrågyR

ebbavkelÅ secraoZ surapiviv 0991 ørÆ
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Bilag 6

Svar fra amter vedr. miljømålsætninger for de marine områder
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