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Kort om Wilhjelmudvalget
Wilhjelmudvalget blev nedsat af regeringen med den opgave at udarbejde et
grundlag for en national handlingsplan
for biologisk mangfoldighed og naturbeskyttelse. Tidligere industriminister
Nils Wilhjelm blev formand for udvalget.
I Wilhjelm-udvalget deltog 35 medlemmer som repræsentanter for jordbrugsog fiskerierhvervene, natur- og friluftsorganisationer, forskningsinstitutioner,
berørte myndigheder mv.
Udvalgets arbejde er et bidrag til regeringens forberedelse til FNs Verdenstopmøde om Bæredygtig Udvikling i
2002. Udvalget afgav sin rapport til
regeringen d. 23. august 2001. Rapporten findes på Skov- og Naturstyrelsens
hjemmeside www.sns.dk.
Udvalget nedsatte 4 arbejdsgrupper for
henholdsvis naturkvalitet og naturovervågning, havets natur, landbrug,
økonomi og velfærd, som hver har
udarbejdet en rapport. Endvidere blev
der udarbejdet en række faglige udredninger af Danmarks Miljøundersøgelser,
Forskningscenter for Skov og Landskab,
Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole m.fl., som har dannet grundlag
for udvalgets arbejde. Dette materiale
udtrykker således ikke nødvendigvis i
alle henseender udvalgets opfattelse.

Wilhjelmudvalgets sekretariat
Udvalget blev sekretariatmæssigt
betjent af Skovog Naturstyrelsen,
der nedsatte et særligt sekretariat til
løsning af opgaven. I sekretariatet
deltog: kontorchef Henrik KnuthWinterfeldt, 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 mangfoldighed, der findes nationalt og regionalt. Rapporten skal bl.a. anvendes i forbindelse
med Wilhjelmudvalgets arbejde med en national handlingsplan for biologisk mangfoldighed og naturbeskyttelse. Rapporten er udarbejdet til arbejdsgruppens formand Professor Katherine Richardson og udarbejdet af Cand. Scient. Mikkel
Sand, begge Aarhus UniversitetDanmarks 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

5

Opsummering

På baggrund af udtræk af primært metadata fra amter og Det Marine Fagdatacenter vurderes det, at der p.t ikke findes et velegnet grundlag for en troværdig
estimering af biologisk mangfoldighed dækkende de danske farvande. Dataudtrækket er ikke komplet, og det er tænkeligt, at et mere omfattende udtræksarbejde vil rokke en smule ved denne vurdering. På et forholdsvis spinkelt datagrundlag 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 fiskefaunaens mangfoldighed. Der er i amts-regi ikke undersøgt specifikt for gyde- og/eller
opvækstområder. Generelt er amternes fiskedata ikke egnet til estimering af biologisk mangfoldighed. Hvad angår amternes miljømålsætninger af de marine områder 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 indsamlet under det regionale og nationale overvågningsprogram. Data præsenteres primært 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 indrapporterede data”. En bearbejdning og fortolkning af rådata er arbejdsmæssigt udenfor 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 rapporten. 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 sandsynligvis 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 indhente 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 mangfoldighed for grupperne bundfauna, bundvegetation, zoo- og fytoplankton. For disse
grupper er der genereret danmarkskort med de geografiske positioner af de prøveserier, 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 rapport. Rapporten er et redskab til arbejdsgruppens (Wilhjelmudvalgets arbejdsgruppe 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 tilstrækkeligheden 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 bundfaunaundersøgelser, 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 vurderet, 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 belysningen af bl.a. udbredelsen, tætheden, abundansen og den biologiske mangfoldighed 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 informationer 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 homogene over store geografiske strækninger, og med forholdsvis få stationer/transekter kan forskellige biologiske karakteristika estimeres med ”nogenlunde” præcision. 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 grupperne 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 prøvetagningsredskab. Alle disse oplysninger bruges til at generere kort over den geografiske 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 estimering af den biologiske mangfoldighed, men de udvalgte variable er et kompromis
mellem at opnå et nogenlunde overblik af den eksisterende datamængde og nødvendigheden 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.

O rga nisa tioner

Anta l a mter

Bundfa una

10

Ma k roa lger og Ålegræs

10

Bundv egeta tion på stenrev 5
Fytopla nk ton

9

Z oopla nk ton

5

Som følge af det semi-komplette datasæt der ligger til grund for nærværende rapport, 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 foretage 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. betragtelige 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 cykliske variationer som influerer på bundfaunens sammensætning, og det samme er
utvivlsomt også tilfældet for andre marine dyre- og plantegrupper. En sådan periode på ca. 7 år gør, at ethvert estimat der omhandler bundfaunaens sammensætning 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 passeret 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” bundfaunaundersøgelser.
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I tråd med ovenstående anbefaling vedr. prøveseriens varighed er det især de længerevarende prøveserier – kategorierne ”6-10 år” og ”>10 år” – , der er egner sig til
estimering af biologisk mangfoldighed. For disse kategorier dækker de ”indrapporterede” 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 koncentration 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 prøveserie 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 Bugtstationerne, 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 illustreret, 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 bundfaunaprøveserier 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 estimering 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 indrapporteret 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 institutioner 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 opfylder samtlige af de ovenfor anførte kriterier, er de umiddelbart bedst egnede til bl.a.
estimering af bundfaunaens mangfoldighed. Figurene 15 og 16 viser den geografiske 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 fordeling disse brugbare prøveserier tydeligvis ikke imponerende (fig. 15). Hvad angår
data der ikke er indrapporteret til DMFC, er der endnu færre anvendelige prøveserier (fig. 16).
Amts- og MADS-data samlet
På figur 17 ses det samlede bundfaunadatasæt (data som er indrapporteret kombineret 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 ovenstående kriterier for prøveseriernes kvalitet, synes de danske marine områder generelt at være velundersøgt. På figur 18 er samtlige kriterier medtaget, og det ses, at
bundfaunastationer egnede til estimering af biologisk mangfoldighed kun er sporadisk forekommende. Saliniteten er af betydning for artsammensætningen af bundfauna 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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forskelligheder i den biologiske mangfoldighed. Det indhentede datamateriale synes
ikke at opfylde en sådan intention, og det konkluderes, at der p.t. ikke er tilstrækkeligt grundlag for en troværdig estimering af bundfaunaens mangfoldighed.
Afrunding – bundfauna
Når der ses bort fra eventuelle lokalt betingede forskelle i artssammensætningen,
synes det samlede datamateriale – det ”indrapporterede” såvel som det ”ikke indrapporterede” – 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.
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Zooplankton
For at få overblik over zooplanktondata er der fra MADS og amterne bl.a. udtrukket 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 zooplanktonundersøgelser 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 placerer 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 kategorier af prøveseriens varighed.
På figurene 4z og 5z er samme kategorisering vist for data, der ikke er indrapporteret 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 zooplanktonsamfundets sammensætning, en beskrivelse der kan indgå som et brugbart grundlag for en eventuel estimereing af den biologiske mangfoldighed, er det at foretrække, 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 zooplanktonsamfundene 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 sædvanlige 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 kvartaler 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 prøvetaget 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 parametre. 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 lokalspecifikke 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 lokalsamfund 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 omtalte 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 tidligere 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 zooplanktonsamfundene, og en mere intensiv monitering er påkrævet for at belyse dette. Det
vurderes, at det eksisterende zooplanktondata på ingen måde er tilstækkeligt omfattende 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 prøveserier 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 indrapporteret til DMFC, eksisterer der kun ganske få stationer (fig. 3f). Slækkes kriteriet 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” efterårs- 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 prøvetagningsfrekvens” for data udtrukket fra henholdsvis MADS og amterne. Det fremgår 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 datamaterialet 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 uhensigtsmæssigt 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 estimering 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 gennemsnit 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 ”1995aktivitet” (fig. 11f). For data ikke indrapporteret til DMFC opfylder kun 3 prøveserier 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 zooplanktonprøveserier, der vurderes velegnede til estimering af biologisk mangfoldighed. Denne
vurdering er yderligere tydeligjort på figur 13f, hvor samtlige af de egnede prøveserier 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 ”stenrevvegetationsundersøgelser” er foretaget for at give et bedre overblik over placeringen af undersøgte stenrev, hvilke stenrev er undersøgt, uden data figurerer i MADS
og i hvilke områder/ på hvilke stenrev er der endnu ikke foretaget vegetationundersøgelser.
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 opdelt 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 henholdsvis 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 Sjælland.
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Prøveseriens ”aktivitet”
På figurene 3v og 4v er der for data udtrukket fra MADS og amterne vist placeringen 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 prøveserier 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 stationer 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 perioder. Data er opdelt efter prøveseriernes varighed. Prøveserier der moniteres i alle
tre perioder er at foretrække i forbindelse med en eventuel estimering af den biologiske mangfoldighed, og sådanne dataserier er for de ”indrapporterede” og længerevarende 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 makroalger, 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 prøvestørrelse. 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 ovenstående kriterier kan karakteriseres som velegnede til estimering af forskellige biologiske 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 indikatorer for, hvor egnet datamaterialet er til en eventuel estimering af biologisk mangfoldighed, 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 bundvegetationundersøgelser.
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 prøveserier. Af begge figurer fremgår det desuden, at der er foretaget et stort antal stenrev-vegetationundersøgelser af kortere varighed. Der eksisterer utvivlsomt mange
flere stenrev, end der er prikker på disse kort, og hvis der er interesse for beskrivelse af den biologiske mangfoldighed i de danske havområder, vil det være påkrævet 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 ”1998aktivitet”. 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 sammenligneligt 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. Kriterierne 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 estimere den biologiske mangfoldighed, bør ikke mindst de biologisk diverse stenrev
moniteres.
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Identificering af
biodiversitetsmæssigt
interessante områder
De personer i amterne, som gennem længere tid har været involveret i de forskellige 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, zooplankton, 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 umiddelbart synes der ikke at være nogle gennemgående observationer, og det kan være
vanskeligt at sige noget generelt på baggrund heraf. Der er forholdsvis få besvarelser, hvilket kan skyldes flere forskellige forhold. Til disse hører ”nyansatte ansvarshavende”, 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 besvarelser 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 Sønderjyllands 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 sammenlignet 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 farvandet fremhæves af Fyns Amt som værende ganske diverst. Hvad angår bundvegetation fremhæves flere områder som biologisk mangfoldige. Stenrevene figure-
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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 områder 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 udbredelsen og/eller abundansen og/eller den biologiske mangfoldighed af de forskellige 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 områder 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 relaterede 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 oversigt 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 specifikt 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 fiskefaunaen. 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 Limfjorden, 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 datasæt 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. Observationerne 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 erfaringsbaserede vurderinger, må det konkluderes, at der er langt igen, før den „kystnære“
fiskefauna i danske farvande kan beskrives i en biodiversitetsmæssig sammenhæng.

94

Miljømålsætninger

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 opfyldelse 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 plantesamfund 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 nationale 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 målsætning bl.a. baserer sig på kriteriet om et upåvirket eller svagt påvirket dyre- og plantesamfund 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 Sønderjyllands Amt, som forventer opfyldelse af næsten alle de generelt målsatte områder,
når målene for Vandmiljøplanen nås. Roskilde Amt forventer målsætningen for de
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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 plantesamfund i de danske havområder er det nødvendigt med nye udledningsreduktioner.
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Overordnet konklusion

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 konsulentfirmaer 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 problematik. En dækkende beskrivelse af den biologiske mangfoldighed i det danske
havmiljø vil kræve at moniteringsindsatsen i højere grad målrettes mod dette formål. 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 interessante områder i en biodiversitetssammenhæng.

97

Bilag 1

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

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
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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))

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

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

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
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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)

·
·
·
·
·

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 oplysninger om personer eller litteratur, der kan medvirke til belysningen af den biologiske 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.

·
·
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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

·
·
·
·
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Bilag 2 - Ribe Amt

Bundfauna
Station/ Lok alite t
tr anse k t

Position
N

Position
Ø

A ntal Ældste D y bde Van
år
obs.
Ve e n

4040260
(sta rt)

Pa ra llel
Vest

55 28,92

08 24,74

8

1987

0

8

4044220
( sl ut )

Pa ra llel
Vest

55 30,25

08 22,86

4050820
(sta rt)

Pa ra llel
Ø st

55 27,35

08 29,30

8

1987

0

8

4055420
( sl ut )

Pa ra llel
Ø st

55 27,15

08 32,55

4090050
(sta rt)

Næs søjord

55 26,31

08 26,22

6

1989

0

6

4092100
( sl ut )

Næs søjord

55 26,85

0825,12
6

1989

Nordby

104

Ha ps

A nde t
r e ds k a b

6

1610002

Hjerting

55 29,12

08 23,28

6

1990

4,9

6

1610008

Sa ndodden

55 27,88

08 25,45

4

1990

6

4

1610009

Fa nø Lo

55 27,15

08 24,81

6

1990

1,5

6

1610010

Købma nds- 5 5 2 6 , 9 5
sa nd

08 27,77

4

1990

6,9

4

1620012

Kelding Lo

55 22,30

08 34,07

4

1990

5,4

4

1620014

Ribe Strøm 5 5 2 0 , 2 7

08 32,98

6

1990

5,2

6

1510001

Blå v a nd
Ø st

55 31,00

08 07,00

6

1989

4,3

6

1610003

Blå v a nd
Vest

55 25,00

07 55,00

6

1989

14

6

1510006

Grå dyb
Vest

55 22,00

08 04,00

4

1990

13,9

4

1510007

Sønderho
Ø st

55 20,25

08 21,04

6

1989

4,1

6

1510009

Sønderho
Vest

55 16,00

08 08,10

6

1989

14,3

6

1510022

Søren
Jessen
Sa nd

55 27,69

08 19,73

5

1989

9,6

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
Pr øve tagningsfr e k ve ns
Station

Lok alite t

Position
N

Position
Ø

A ntal år Lav (1-6 pr. år ) Me lle m (6 -12 pr. år )

1610008

Sa ndodden

55 27,88

08 25,45

3

1

1620014

Ribe Strøm

55 20,27

08 32,98

3

1

1510010

Høje Knolde

55 30,99

08 12,81

11

1

Tabe l for tsat
Station

D y bde

Pr øve tagning i disk r e te
dy bde r

1610008

6

1

1620014

5.2

1

1510010

0.75

1

Makroalger og Ålegræs
Der er foretaget undersøgelser af makroalger og ålegræs som ikke er indrapporteret 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

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

Er de t din vurde ring, at de r finde s
lokalite te r i amte ts havområde r, s om e r
s pe cie lle mht. biol. mangfoldighe d, og
s om bør priorite re s høje re i
monite rings øje me d?

Har du gjort dig nogle be tragtninge r
omkring biol. mangfoldighe d i amte ts
marine omr.?

Ribe

Transekterne på vadefladerne bør og er
prioriteret højt

Beskrevet i rapporter

Frederiksborg Stenrevsfauna og dybvandsfauna på blød
bund

Undersøgelse/bevarelse af stenrevet nord
for Gilleleje

Sønderjylland

Principielt set alle omr. i henhold til målsætn.
Vadehavet og lavere vanddybder i østvendte
fjorde opfylder målsætn. om et alsidigt dyre
og planteliv

Uoplyst

Nordjylland

Nej

Storstrøm

Nej. Bundfaunaen i amtets kystvande er
generelt artsfattig (brakvand). Den største
diversitet må formodes at findes ved stenrev,
men disse er ikke nærmere undersøgt.

Vestsjælland

Ja

Generelt synes faunaen i amtets
kystvande at bestå af en artsfattig
basisgruppe af faste arter. I de åbne
vande suppleres denne med en
usystematisk tilgang af opportunistiske
arter.

Zooplankton
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Amt

Er de t din vur de r ing, at de r finde s
Har du gjor t dig nogle
lok alite te r i am te ts havom r åde r, som e r
be tr agtninge r om k r ing biol.
spe c ie lle m ht. biol. m angfoldighe d, og som m angfoldighe d i am te ts m ar ine
bør pr ior ite r e s høje r e i
om r.?
m onite r ingsøje m e d?

Sønderjylla nd

Ik k e tilstræk k elig k endsk a b til geogra fisk
v a ria tion a f zoopla nk ton

Århus

Større ma ngfoldighed i å bne k ystomr. (ek s.
Århus Bugt) end i de eutrofierede fjorde (ek s.
Ma ria ger fjord - usædv a nlig la v
ma ngfoldighed). Beg ge områ der bør og bliv er
prioriteret højt.

Storstrøm

Nej

Fytoplankton
Amt

Finde s de r lok alite te r de r e r spe c ie lle
m ht. biol. m angfoldighe d, og som bør
pr ior ite r e s høje r e i m onite r ingsøje m e d?

Har du gjor t dig nogle be tr agtninge r
om k r ing biol. m angfoldighe d i am te ts
m ar ine om r.?

Ribe

Nej

Besk rev et i ra pporter

Århus

Sa mme som for zoopla nk ton

På ba g gr und a f bioma sse på a rtsniv ea u
k a n områ der opdeles i " na turlige"
logisk e gr upper som k a n fork la res udfra
sa linitet, eutrofieringsniv ea u, og en
tidslig udv ik ling k a n registreres. Til
biomonitering a nbefa les så ledes br ug a f
v a ria blen bioma sse på a rtsniv ea u

Storstrøm

Nej

Vestsjælla nd Nej
Fy n

Fynsk e fa r v a nde er ofte la v delte med
subsurfa ce-opblomstringer a f fytopl. .
Fytopla nk tonsa mmensætningen a fspejler a t
der er v a nd fra Ø stersø og Ka ttega t, og
sa mfundet er ga nsk e div erst

Vegetation
Amt

Er de t din vur de r ing, at de r finde s lok alite te r i am te ts havom r åde r, som e r
spe c ie lle m ht. biol. m angfoldighe d, og som bør pr ior ite r e s høje r e i
m onite r ingsøje m e d?

Bornholm

Nej

Fyn

Ma k roa lger og Ålegræs: Udstra k te omr. m. sa nd/siltbund og la v sa linitet ha r meget
div erse sa mf. Af rodfæstede ma k rofytter, k ra nsnå la lger og ma k roa lger. O mr. mellem
Fyn, Æbleø og Bogense m. udbredte å legræssa mf. , men ik k e høj div. pga . højere
sa linitet.
Stenrev : Ma nge mindre stenrev i fynsk e k ystv a nde. Stenrev s-områ der i Lillebælt og
Storebælt, fx de buefor mede gr unde i mellemste Lillebælt. De gra dierede
sa linitetsforhold i fynsk efa r v a nde bev irk er store ænk dringer i a lgesa mmensætningen
indenfor et forholdsv is lille omr.

Vejle

Stenrev v. Trelde Næs, Bjørnsk nude, omr. Syd for E ndela v e sa mt hå rdbund-områ der v.
Hja rnø og i Lillebælt/snæv ringen.
Generelt den største biodiv ersitet uden for fjordene, på la v ere v a nd, dv s. områ der der
ik k e er berørt a f iltsv ind. For ma k roa lger er det typisk områ der med ma nge sten og
deciderede stenrev områ der. Inderst i fjordene er biodiv ersiteten lille, hv ilk et i høj gra
hænger sa mmen med a ntropogen på v irk ning, næringssa ltudledning, som fører til la v
sigtdybde og fa v oriserer opportunistisk e a rter. E v t også en effek t a f miljøfremmede
stoffer.

Rosk ilde
Nordjylla nd

Da der a dsk illige steder på stræk ningen fra Lønstr up til Hirtsha ls findes stenrev, k unne
det v ære interessa nt a t la v e v egeta tionsundersøgelser, f. ek s. i områ det v ed Lønstr up
Rødgr und, der a f de lok a le fisk ere betegnes som meget a rtsrig.

Storstrøm

Storstrøms a mt ha r ma nge steder med store forek omster a f k ra nsnå la lger. Ga mle
undersøgelser (fra før 1 9 7 0 ) v iser a t der er flere a f a mtets områ der som er særdeles
interessa nte mht til forek omsten a f k ra nsnå la lger. Amtet (John Andersson) og Bota nisk
Museum (Ruth Nielsen) delta ger i en work shop under BMB om Ø stersøens
k ra nsnå la lger.

Vestsjælla nd

Ja
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Bilag 4 - Fiskeundersøgelser

Amt

Fis ke unde rs øge ls e n

Arte r
fange t

Har
unde rs øge ls e n
lokalis e re t
gyde -/
opvæks tomr.

Vurde re s de t at de r i Amte t e r
omr. s om e r inds ats kræve nde
mht. be vare ls e e lle r
ge ne table ring af fis ke faunae ns
mangfoldighe d

Datamate riale /
pe rs one r de r kan
bidrage me d fakta
om bl.a gyde - og
opvæks tområde r

Storstrøm

Rødsand syd for
Lolland (19992000). 36
stationer m. bl.a
oversigtsgarn

Bl.a. sild og Rødsand er et
skrubbe
kendt
gydeområde for
bl.a. sild og
skrubber,

Rødsand er et af flere områder i
Amtet som menes at være et
vigtigt gyde- og opvækstområder,
men pga. mangelfuldes
fiskeundersøgelser kan det ikke
vurderes om der er områder i
Amtet der er indsatskrævende
mht. bevarelse eller genetablering
af fiskefaunaens mangfoldighed.

DFU, ICES (Dog
primært komercielle
fiskearter)

Københavns
Kommune

Københavns
Havn (1994). 46
stationer m. net
og ruser

Uoplyst

Nej

Nej

Vejle

Lillebælt (19752000). 5 stationer
m. bundgarn.
Samarbejde med
Fyns og
Sønderjyllands
Amt

Torsk.
Undersøgt
for Ulciussyndrom

Nej

Lavvandede omr. langs kyster er
vigtige opvækstomr. for flere arter
og er derfor bevaringsværdige.
Derfor opfordring til stop for
muslingsskrab her.

Leif Christensen,
Vejle
Amatørfiskerforening,
Ingemannsvej 8,
7100 Vejle,
7 5 8 3 2 15 4

Sønderjylland

Samme som Vejle Samme som Nej
Amt
Vejle Amt

Ja, absolut. Det begrænsede antal
bundgarnsfiskere tyder på
reduktion af fiskebestandene, og
der er behov for indsats omkring
bevaring og genetablering

Måske DFU

Roskilde

Roskilde Fjord
(2000). 1 station
m. garn og ruser
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Fiskebestanden som
forventet. 4
arter af
tangnåle var
interessant.

Nej, men sild,
brisling og
hornfisk gyder i
fjorden

Frederiksborg Nivå Bugt (1997), 25- 40 arter
Hornbæk Bugt
(1998), Roskilde
Fjord (1999) og
Kikhavn (2000).
Mange forskellige
redskaber.

Nej, men
fladfisk og
andre småfisk
er fanget i alle
områderne.

Ringkøbing

Ringkøbing Fjord, Nissum Fjord
Uoplyst, men
og Limfjorden
Ringkøbing
Fjord er
gydeområde for
sild, brisling,
kutling,
hundestejle, og
opvækstomr.
for skrubbe,
helt og smelt.

Ringkøbing Fjord
(1997 og 1999) .
Mange stationer
og mange slags
redskaber.

28 arter i
1997

Ja, især stenrevene er af stor
betydning for en alsidig fiskefauna.
Kystnære sandflader og ålegræsomr. er også vigtige som gyde- og
opvækstomr. Flere stenrev ud for
Gilleleje og Kikhavn, og Nivå
Bugt er et vigtigt omr. for bl.a.
fisk. Omr. omkring Ven er
formentligt meget artsrigt

DFU, Josianne
Støttrup, Lokale
fritidsfiskere, og
lokale
lystfiskerforeninger.
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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 observationer)
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D ansk navn

Slægt

Ar t

År
År

Lok alite t

Aborre

Perca

fluv ia tilis

1995

Fredensborg

Aftræk k erfisk

Ba l i st e s

ca rolinensis

1995

Sk a gerra k

Alm. Ha v r ude

Spondyliosoma

ca ntha r us

1998

1 5 -2 0 sm nord f. Sk a gen

a lm. Klumpfisk

Mola

mola

1998

Sejrø Bugt

Auxide

Auxis

tha za rd

1961

Horsens fjord

Ba rs

Roccus

la bra x

1963

Lysegr und, sydl. Ka ttega t

Berg g ylt

La br us

berg g ylta

1990

Als, nord

Bla nk ensten,
spidsta ndet

Pega llus

centrodontus

1972

Ka l ø Vi g

Bl å st a k

La br us

ossifa gus

1989

Bra sen

Abra mis

bra ma

1988

Utterslev Mose

Bra sensk a lle

mix

mix

1992

Vesterborg sø, Lolla nd

Br ugde

Cetorhinus

ma ximus

1962

Udfor Ø ster Hur up

Br ugde

Cetorhinus

ma ximus

1966

Stra ndby

E ngelsk sortfisk

Schedophilus

medusopha gus

1994

Sejrø Bugt

Fersk v a ndsk v a bbe

Lota

lota

1989

Rønne, v est for

Fiera sfer

E chiodon

dr ummondi

1989

Fla den gr und

Fresk v a ndsk v a bbe

Lota

lota

1991

Rønne, Hv ide O dde

Ga ffelma k rel

Tra chinotus

gla ucus

1962

Jægerspris bugten

Geddetryne

Nesia rchus

na sutus

1967

E gernsundområ det

Gla nsfisk

La mpris

luna

1995

la ndet i Sk a gen

Grå ha j

Ga leorhinus

ga leus

2000

Lillebælt

Grå sej

Polla chius

v irens

1991

Rønne, v est sydv est

Guldbra sen

Spa r us

a ura tus

2000

Nissum Bredding

Guldha v r ude

Spa r us

a ura tus

1990

Limfjord, udløb nord

Gylte, små mundet

Centrola br us

exoletus

1988

Jungeda l v. Kyndbyv ærk et

Ha v bra sen

Bra ma

bra ma

1995

Ssk a gerra k

Ha v ga lt

Ca pros

a per

1994

5 7 °3 3 'N, 0 7 °4 2 ' E

Ha v k a t, blå

Ana rhicha s

denticula tus

1998

Fla den Gr und

Ha v la mpret

Petromyzon

ma rinus

1962

S for Hjelm

Ha v la mpret

Petromyzon

ma rinus

1969

Ved Sk a ndsen, S for Lolla

Ha v r ude

Spondyliosoma

ca ntha r us

1962

Ø resund

Ha v r ude

Spondyliosoma

ca ntha r us

1990

Burk umsten

Ha v r ude, gulliniet

Sa rpa

sa lpa

1973

Hirsholmene

Ha v å l

Conger

conger

1990

Guldborgsund

Hestema k rel

Tra chur us

tra chur us

1999

udfor Rønne

Hundefisk , lille

Unbra

pygma ea

1987

Præstsø, O k sbøl

Hundestejle, trepig get

Ga sterosteus

a c ul e a t us

1989

Da n-feltet

Hå rhv a rre

Z eugopter us

puncta tus

1990

Grenå , øst for

Klumpfisk

Mola

mola

1962

Kronborg

Klumpfisk

Mola

mola

2000

la ndet i E sbjerg

Knude,
Fersk v a ndsk v a bbe

Lota

lota

1989

3 -1 2 sm V for Rønne

Knurha ne, grå

E utrigla

gurna rdus

1991

Rønne, v est sydv est

Knurha ne, rød

Trigla

lucerna

Kul l e r

Mela nogra mmus

a eglefinus

1994

5 5 °2 , 8 'N, 1 5 °1 4 , 9 3 V

Kulmule

Merluccius

merluccius

1989

Dra gør ha v n, sydøst for

La k s

Sa lmo

sa l a r

1999

udfor Bornholm

La k stobis

Pa ra lepis

a tla nticus ?

1959

Hirtsha ls

La nge

Molv a

molv a

1992

Rønne, sydv est for

La ngha let sneppeå l

Nemichthys

scolopa ceus

1993

3 0 mil n. f. Sk a gen

Leopa rdk utling

Thorogobius

ephippia tus

1994

nord f. Hirtsha ls

Ma k rel

Scomber

scombr us

1989

Sk a gen

Ma k rel

Scomber

scomber

1996

nord for Hv en

Ma r mork a rpe

Aristichtys

nobilis

1990

Fa k se La depla ds

Mulle

Mullus

sur muletus

1969

SV for Ba genk op

Mulle, rød

Mullus

ba rba tus

1995

Multe, tyndlæbet

Mugil

ca pito

1989

Rønne, v est for

Grenå , øst for
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O k seøjefisk

Boops

boops

1964

Hesselø

Pela mide, rygstribet

Sa rda

sa rda

1995

i bundga rn udf. Sk a gen

Rok k e, elek trisk

Torpeda

nobilia na

1990

Læsø, nord for

Ræv eha j

Alopia s

v ulpes

1996

øst f. Læsø

Rød bla nk esten

Pa gellus

erythrinus

1964

NØ for Sk a gen rev fsk .

Rød Knurha ne

Trigla

lucerna

1963

Guldborgsund

Rødfisk , stor

Seba stes

ma rinus

1989

Hirtsha ls

Sa belk a rpe

Pelecus

c ut t a t us

1990

Nyord

Sa nda rt

Lucioperca

lucioperca

1992

Tejn

Sa nk t Peters-fisk

Z e us

fa ber

1963

Århus bugt

Sa rdin

Arengus

minor

1963

Lov ns Bredning, Limfjord

Sa v g ylte

Crenila br us

melops

1990

Klintholm, v est for

Sej

Polla chius

v irens

1990

Christia nsø, nordv est

Sildek onge

Rega lecus

glesne

1990

Læsø, Vesterø ha v n

Sk r ubbe

Pla tichthys

flesus

1992

sydøst a f Sejrø

Sk ægtorsk

Trisopter us

l usc us

1963

La holmsbugten

Sk ælbrosme

Physis

blennoides

1964

Ka ttega t S

Sk ærising

Glyptocepha lus

cynoglossus

1994

øst for Christia nsø

Sneppefisk

Ma crorha mphosus scolopa x

1962

2 5 sm NNV for Grenen

Sneppeå l

Nemichthys

scolopa ceus

1996

nord f. Sk a gen

Sortfisk

Centrolopus

niger

1963

Ml. Hundested & Liseleje

Sortfisk , a lm.

Centrolophus

niger

1997

mellem Anholt/Gilleleje

Sortfisk , engelsk

Centrolopus

brita nnicus

1968

Sk a gen

Sortv els

Ra niceps

ra nnius

1990

Klintholm

Spa nsk ma k rel ?

Pneuma tophor us

colia s ?

1964

Guldborgsund

S t a v si l d

Alosa

fa lla x

1990

Nyord

Stenbider

Cyclopter us

lumpus

1991

Rønne

Stør

Acipenser

sturio

1977

La ngebro

Sv ærdfisk

Xiphia s

gla dius

1883

Nordsøen

Sølv bra sen

Pterycombus

bra ma

1989

Ø resund

Sølv øk se

Arg yropelecus

olfersi

1991

Norsk erende, k a nten a f

Ta ngnå l, stor

Syngna thus

a c us

1990

Ma rsta l

Tyk læbet multe

Mugil

chelo

Ud for Ha ls i O dense fj.

Tyndlæbet multe

Mugil

ca pito

1989

Grenå

Vra gfisk

Polyprion

a merica nus

1990

la ndet i Sk a gen

Vå gmær

Tra chipter us

a rcticus

1996

Rygå rd Stra nd, Djursla nd

Ålek v a bbe

Z oa rces

v iv ipa r us

1990

Ærø
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Bilag 6

Svar fra amter vedr. miljømålsætninger for de marine områder
Amt

D e finition for sk ær pe t,
ge ne r e l og le m pe t
m ålsætning

Er
Er
m ålsætninge n
opfy ldt?

Nordjylla nd

Sk ærpet: E U-besk yt. omr. ,
ba dev a nd. Generel:
Na turligt dyre og pla nteliv,
v a ndet æstetisk og
hygiejnisk tilfredsstillende.
Lempet: Forringede
betingelser for na turligt
dyre- og pla nteliv.

Nej, Bortset
fra Amtets
de l a f
Sk a gerra k
(må lsa t
generelt)

Århus

Sk ærpet: Udov er den
" generelle" sk a l områ det
opfylde k ra v til ba deomr. ,
referenceomr, og
fuglebesk yttelsesomr.
Generel: Na turligt dyre og
pla nteliv, k un sv a g
a ntropogent på v irk et, hygiejnisk og æstetisk .
O pfyldelse k ræv er mere end
5 å rs opfyldelse. Lempet:
ha v neomr, næromr. til
ha v br ug, k la ppla dser. Der
a ccepteres v is på v irk ning a f
dyre og pla nteliv. Kra v om
tilfreds-stillende hygiejnisk e
og æstetisk e forhold.

Ringk øbing

Sk ærpet: Interna tiona le
na turbesk yttelsesomr. ,
ba deomr. , na t. v id. ref. omr. .
Generel: Na turligt og
a lsidigt dyre og pla nteliv.
Lempet: k la ppla ds, ha v n,
spildev a ndudledningsnærområ de, k v ik sølv for urenet
bund.
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Vur de r e s de t at
m ålsætninge n
k an opfy lde s i
løbe t af få år
som r e sultat af
alle r e de
for e tagne
for anstaltninge r ?

Ka n
m ålsætninge n
opfy lde s m e d
de nuvær e nde
r e gule r ingsm ulighe de r for
am te r ne ?

Om r åde r hvor
m ålsætn. ik k e e r
opfy ldt pga. lok ale
for ur e ningsk ilde r

Nej

Nej (sk ærpede
og generelle)

Ma ria ger Fjord,
Ra nders Fjord, Ka lø
Vig, Knebel Vig,
Århus Bugt ud for
Århus, Nordsminde
Fjord, fa r v a nd
omk ring Alrø, sa mt
spildev a ndsudled-ning
ud for Grenå og
Kobberha ge og
ha v br ug v ed Sa msø.

Nej

Ja for
Ringk øbing
Fjord Nej for
Vesterha v et,
Nissum Fjord og
Limfjorden.

Vejle

Generel: Ingen eller mindre
på v irk ning a f dyreliv et. Bør
v ære opfyldt i 4 -5 å r.

Ribe

Som a nført i Miljøstyrelsen.
Vejledning, del II
(Miljøstyrelsen1 9 8 3 )

Storstrøm

Nej

Nej for Horsens,
Vejle og Kolding
Fjord, sa mt
Juelsminde k yst.
Tæt på opfyldt
for områ det v ed
E ndela v e (Sv ært
a t v urdere en
fremtidig effek t a f
la ndbr ugets
reducerede
k v ælstof
udledning)

Nej. Vides ik k e ?
for omr. v.
E ndela v e
(O pfyldelse a f
må lsætn. i
fjordomr. k ræv er
en reduk tion i
udledningen a f
k v ælstof. Amtet
ha r ik k e
yderligere
regula tiv e
muligheder for
a t mindsk e
udledningen fra
la ndbr uget).

Nej

Ingen

Ja for
Ka rrebæk s
Bugt, men
ik k e
fjordområ derne.

Sønderjylla nd

Generel: Bl. a . god hygiejnisk
v a ndk v a litet, a ntropogent
upå v irk et eller sv a gt
på v irk et dyre- og pla nteliv.
Gode lysforhold der sik rer
dybdeudbredelse a f
bundpla nter. Alle omr. i
Amtet er må lsa t med generel
må lsætn.

Fyn

Sk ærpet: Ref. omr. for
Nej (Pga .
na t. v id. studier. Generel:
næringsstofFisk ev a nd til lyst og
tilførsel fra
erhv er v sfisk eri, sa mt hv or
la nd og
de na turlige betingelser er til a tmosfære)
stede, g yde- og/eller
opv æk stomr. for fisk .
Lempet må lsætn. : Anv endes
ik k e

Ik k e opfyldt
i Åbenrå ,
Augustenborg og
Flensborg
Fjord

Den generelle
må lsætn.
For v entes opfyldt
for næsten a lle
omr. nå r må lene
for
Va ndmiljøpla nen
nå s. Dette
for v entes a t sk e i
forbindelse med
gennemførelsen a f
VMPII
Nej sa ndsynligv is ik k e

Ingen

Nej, Ik k e i a lle
omr. (Vil ik k e
opfyldes før
VMPI- og IIk ra v ene v edr.
næringsstof-udledning er
opfyldt. I v isse
omr. må
udledningen
reduceres
yderligere end
pla nerne
foresk riv er).
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Vestsjælla nd

Nej. (Dog ja
for den
lempede
må lsætn.

Nej

Nej - Amterne
k a n ik k e
regulere
la ndbr uget

Rosk ilde O pera tionelle må l (se
http: //www. frederik sborga mt. dk )

Stort set
opfyldt for
de k ystnære
de l e a f
Ka ttega t, og
i de å bne
de l e a f
Ø resund.
E llers ik k e
opfyldt.

Ja for de å bne dele
a f Køge Bugt, Nej
for de k ystnære
dele og for
Rosk ilde Fjord og
Isefjord

Nej (Uv ist for
Niv å Bugt, Rosk ilde
Ka ttega t og
Fjord og Isefjorden.
Ø resundstra gten, da tilsta nden
stort set er O K;
men der er
sta dig iltsv ind i
de dybe områ der
(> 1 0 m)).

Kbh.
Komm.

Ja for flere
Sydha v n i løbet a f
lempede
5 -1 0 å r.
omr. og for Sv a nemøllebugten
ét sk ærpet
i løbet a f 5 å r.
omr. ud for
Sundbyøster.
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Sk ærpet: Som generel
må lsætn, blot sk ærpede k ra v
i na t. v id. ref. omr. ,
ba dev a ndsomr. , stenrev,
følsomme na turomr. , E U- og
Ra msa romr. . Generel: O mr.
m upå v irk et el. sv a gt
på v irk et dyre- og pla nteliv.
På v irk n. må ik k e k unne
henføres til identificerba re
k ilder. Lempet: Accepterer
en diffus på v irk ning som
ik k e må v ære a k k ut. F. ek s
spildev a nd, k ra ftv ærk somr. ,
industriha v ne,
rå stofindv inding, k la pomr. ,
ha v br ug.

Sk ærpet: Upå v irk et eller
sv a gt på v irk et dyre- og
pla nteliv, god hygiejnisk
v a ndk v a litet, sa mt sik ring a f
sjældnere dyr og pla nter og
ba dev a ndsk v a litet. Generel:
Upå v irk et eller sv a gt
på v irk et dyre- og pla nteliv,
god hygiejnisk v a ndk v a litet.
Lempet: Accept a f
a ntropogent medierede br ud
på den generelle må lsætning.

Nej for Ø resund O mrå de v est for
Stubben (Ha v nea nlæg),
Sa mt nogle k a na ler på
Frederik sberg.

