
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
Rekvirent Rådgiver 
  
Skov- og Naturstyrelsen Orbicon A/S 
Haraldsgade 52 Ringstedvej 20 
2100 København Ø 4000 Roskilde 
Att.: Stig Asger Helmig Telefon 46 30 03 10 
 Fax 46 30 03 11 
  
Ekstern kvalitetssikring (SNS):  Sag nr. 362.06.316 
Johnny Reker Projektleder Jan Nicolaisen 
 Projektdeltagere Birte Hansen 

   Mikkel Schmedes 
 Kvalitetssikring Jan Nicolaisen 
 Godkendt af Per Møller-Jensen 
 Revisionsnr.         02  
 Udgivet November 2007 

 

Skov- og Naturstyrelsen  
 
Naturtypekortlægning i Nordsøen, 
Jyske Rev 2006 
 



 

 

Skov- og Naturstyrelsen: Naturtypekortlægning i Nordsøen, Jyske Rev 2006 
December 2007 side 2  

INDHOLDSFORTEGNELSE 
 

1 Indledning ................................................................................ 3 
1.1 Formål ....................................................................................... 3 
1.2 Metode og resultat ....................................................................... 3 
2 Generel områdebeskrivelse og -afgrænsning ........................... 5 
3 Kortlægningsmetode ................................................................ 6 
3.1 Metodevalg og -design ................................................................. 6 
3.2 Akustisk kortlægning med side scan sonar ...................................... 6 
3.3 Visuel undersøgelse med ROV (ground truthing) .............................. 8 
3.4 Udarbejdelse af endeligt havbundskort ........................................... 9 
4 Kortlagte naturtyper på Jyske Rev ......................................... 10 
4.1 Generelle dybdeforhold og topografi ............................................. 10 
4.2 Beskrivelse af bundtyper ............................................................ 10 
4.3 Biologiske forhold ...................................................................... 16 
4.4 Andre observationer .................................................................. 17 
4.5 Anden naturtypekortlægning ....................................................... 18 
5 Diskussion af kortlægning og fremtidige undersøgelser ......... 20 
5.1 Diskussion af kortlægningens resultater, metode mv. ..................... 20 
5.2 Fremtidige undersøgelser ........................................................... 23 
6 Sammenfatning og konklusion ............................................... 24 
7 Referencer .............................................................................. 27 
 
 
 
 

BILAGSOVERSIGT 
 

Bilag 1: Havbundskort - Naturtyper på Jyske Rev 
Bilag 2: Side scan rapport 
Bilag 3: Visuel dokumentation: Positionsliste, logbog og ROV-

optagelser (DVD) 
Bilag 4: Havbundskort – Naturtyper på Jyske Rev Øst (’VVM 

Råstofselskabet’) 
Bilag 5: Sammenstilling af havbundskort 
 



 

 

Skov- og Naturstyrelsen: Naturtypekortlægning i Nordsøen, Jyske Rev 2006 
December 2007 side 3  

1 Indledning 

 
Som led i implementeringen af EU’s Habitatdirektiv skal Danmark i tillæg til 
den eksisterende udpegning af marine habitatområder gennemføre en sup-
plerende udpegning af offshore marine områder. 
 
De nuværende danske marine habitatområder omfatter kun i begrænset 
omfang naturtyper beliggende uden for grænsen af søterritoriet (ud til 12 
sømil fra land). Siden hen er det blevet fastslået, at også den eksklusive 
økonomiske zone (ud til 200 sømil fra land) er omfattet af Habitatdirektivet, 
hvorfor medlemslandede følgelig er forpligtigede til at gennemføre en egent-
lig udpegning af offshore marine områder.  
 
Som en del af denne supplerende udpegningsproces har Skov- og Natursty-
relsen (SNS) fået gennemført en kortlægning af marine naturtyper i den 
eksklusive økonomiske zone, dvs. offshore, i et afgrænset område i Nordsø-
en.  
 
Det kortlagte område er beliggende på Jyske Rev, hvor blandt andet natur-
typer som sandbanker, stenrev eller boblerev, der indgår i Habitatdirektivets 
udpegningsgrundlag, forventes sandsynligt forekommende.  
 
Denne rapport med tilhørende trykte og digitale bilag sammenfatter resulta-
tet af den gennemførte kortlægning gennem en dokumenteret beskrivelse af 
de identificerede naturtyper på den undersøgte del af Jyske Rev i Nordsøen. 
 

1.1 Formål  

Kortlægningen har til formål at tilvejebringe et tilstrækkeligt og forbedret 
kendskab til forekomst og udbredelse af naturtyper i den aktuelle del af 
Nordsøen, som efterfølgende kan indgå i SNS’s habitatudpegning i henhold 
til Habitatdirektivets Annex I.  
 
Desuden er formålet at belyse den anvendte kortlægningsmetodik, herunder 
metodens nøjagtighed for så vidt angår aktuel udbredelse og afgrænsning af 
de identificerede naturtyper. Eventuelle afvigelser mellem det fremkomne 
kortlægningsresultat og eksisterende data fra området, eksempelvis forskel-
le i dybdeforhold (jf. gældende søkort) eller forventet forekomst af naturty-
per (jf. tidligere havbundskortlægning) vil ligeledes indgå i vurderingen af 
resultatet og den anvendte metode. 
 
Samlet udgør kortlægningen således dels et specifikt input til en eventuel 
habitatudpegning i den undersøgte del af Nordsøen og bidrager samtidig til 
en mere generel vurdering af den anvendte metode som et validt værktøj til 
identifikation og afgrænsning af marine naturtyper. 
 

1.2 Metode og resultat 

Kortlægningen er gennemført for SNS i 2006 af Orbicon A/S i samarbejde 
med GEO. Den anvendte metode kombinerer akustiske systemer med visuel 
dokumentation og omfatter kort skitseret følgende elementer: 
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Akustisk kortlægning af bundtyper med side scan sonar 
− Opmåling og tolkning, vha. side scan sonar, af generelle bundtyper i 

det kortlagte område. På baggrund af tolkningen udvælges positioner 
som mål for en nærmere visuel dokumentation af fysisk-biologiske pa-
rametre.  

− Opsamling og lagring af multi beam data til eventuel sekundær benyt-
telse. 

 
Visuel undersøgelse af fysisk-biologiske parametre 
 -  Verificering, ved visuel inspektion med ROV (miniubåd med videoka-

mera) på de udvalgte positioner, af forskellige bundtyper tolket ud fra 
side scan sonar undersøgelsen. Desuden foretages en vurdering af 
substrat og generelle biologiske forhold, herunder forekomst af hård-
bundsarealer/rev, der skønnes at være sårbare og omfattet af Habi-
tatdirektivets udpegningsgrundlag.  

 

Kortlægningen er afrapporteret i nærværende rapport med tilhørende bilag. 
Rapportens Bilag 1, det såkaldte havbundskort, der viser forekomst og ud-
bredelse af bundtyper, udgør det primære grundlag for beskrivelsen af de 
identificerede naturtyper i det kortlagte område. Naturtypebeskrivelsen un-
derstøttes af rapportens øvrige bilag, der blandt andet omfatter logbog og 
DVD med videooptagelser fra den visuelle ROV undersøgelse, en teknisk 
redegørelse fra den akustiske kortlægning samt en række kort supplerende 
kort, der indgår i analysen af den gennemførte undersøgelse. 

 

 
Foto: Jan Nicolaisen, Mallemukker 
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2 Generel områdebeskrivelse og -afgrænsning 

 
Jyske Rev i Nordsøen udgør et ca. 4.000 km2 stort areal af sammensatte 
sandbanker og stengrunde, der rejser sig i det åbne hav på grænsen til det 
dybe Skagerrak mod nord. Området er eksponeret for kraftige nordsø- og 
nordatlantiske bølger samt den jyske kyststrøm, hvilket betyder, at der til 
stadighed foregår en betydelig erosion og sedimenttransport på revet. Dette 
vidner om et modstandsdygtigt undersøisk landskab, med naturtyper, der er 
tilpasset meget dynamiske forhold. 
 
Kendskabet til havbunden i store dele af Nordsøen og herunder også på Jy-
ske Rev er imidlertid relativt sporadisk og generelt utilstrækkeligt som 
grundlag for udpegning og ikke mindst forvaltning af offshore habitatområ-
der i henhold til Habitatdirektivet. 
 
Med det formål at tilvejebringe et foreløbigt grundlag for udpegning af habi-
tatområder i Nordsøen gennemførte GEUS i 2005, på baggrund af eksiste-
rende data, en indledende kortlægning af de marine naturtyper på Habitatdi-
rektivets Annex I, som er sandsynligt forekommende i den danske del af 
Nordsøen, hhv. sandbanker (1110), rev (1170) og boblerev (1180) /1/. 
 
Udvælgelsen af det aktuelt kortlagte område på Jyske Rev er foretaget med 
udgangspunkt i den ovenfor nævnte kortlægning. Områder, der af GEUS er 
identificeret som sandsynlige boblerev eller hårdbundsarealer defineret som 
naturtypen stenrev, har således haft høj prioritet i forbindelse med udlæg-
ning af sejlliner for side scan soneringen samt for udvælgelsen af stationer 
for den visuelle dokumentation. 
 
Det kortlagte område er beliggende på Jyske Rev ca. 60 – 90 km vest for 
Thyborøn (Figur 1). Området dækker et samlet havbundsareal på ca. 260 
km2 og vanddybden varierer mellem ca. 30 – 60 m.  

 
Figur 1: Oversigtskort, der viser placeringen af det kortlagte område i Nordsøen på Jyske 
Rev. 
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3 Kortlægningsmetode 

 
Som grundlag for en vurdering af den anvendte metode til kortlægning af 
større offshore havbundsområder, herunder metodens operationalitet og 
validitet, redegøres i dette kapitel for aktiviteter, metoder og udstyr anvendt 
under kortlægningens forskellige faser fra feltarbejde til datatolkning. 
 

3.1 Metodevalg og -design 

Som indledningsvist skitseret omfatter den gennemførte naturtypekortlæg-
ning på Jyske Rev to overordnede elementer, hhv. en akustisk kortlægning 
af havbunden kombineret en visuel undersøgelse af fysisk-biologiske para-
metre.  
 
Kortlægningen er tilrettelagt i samarbejde med SNS og er i overensstem-
melse med internationale anbefalinger og retningsliner for europæisk hav-
bundskortlægning /2/.  
 
Desuden er kortlægningen baseret på erfaringer fra et udviklingsprojekt 
gennemført i 2005 af SNS, GEUS og Orbicon (daværende Hedeselskabet 
Miljø & Energi) omkring Læsø Trindel i Kattegat /3/. Formålet med udvik-
lingsprojektet, var netop at afprøve og vurdere nye værktøjer til kortlægning 
og klassifikation af marine naturtyper i stor skala ved kombination af akusti-
ske metoder med visuel dokumentation.  
 
Den aktuelle kortlægning på Jyske Rev adskiller sig blandt andet fra udvik-
lingsprojektet ved Læsø Trindel ved at foregå offshore, på større vanddyb-
der, samt ved at dække et langt større areal. 
 
Disse forskelle er direkte afspejlet i designet og gennemførelsen af feltarbej-
det i Nordsøen samt den efterfølgende datatolkning og -bearbejdning. Først 
og fremmest har det store areal, som er tilstræbt kortlagt, af hensyn til giv-
ne tekniske, økonomiske og tidsmæssige rammer, fordret en større indbyr-
des afstand mellem de enkelte sejlliner i forbindelse med den akustiske kort-
lægning. Desuden har de store vanddybder (>25 m) i området betydet, at 
den visuelle dokumentation, pga. sikkerhedsmæssige bestemmelser, er fo-
retaget ved optagelser med ROV fremfor ved punktdykning. 
 

3.2 Akustisk kortlægning med side scan sonar  

Som grundlag for at identificere og beskrive de forskellige havbundstyper i 
det aktuelle område på Jyske Rev er der gennemført en akustisk geofysisk 
undersøgelse, primært vha. side scan sonar system.  
 
Med side scan sonar systemet er det muligt at adskille sedimenttyper på 
grundlag af forskellighederne af de reflekterede signaler. Desuden kan ob-
jekter på havbunden som eksempelvis sten og bundformer afgrænses og 
opmåles.  
 
Side scan systemet udsender 8 – 10 gange pr. sekund et vifteformet stråle-
bundt af akustiske impulser på tværs af sejlretningen. Strålerne rammer et 
begrænset udsnit af havbunden, typisk nogle få hundrede meter afhængigt 
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af det anvendte udstyr og den valgte ’range-setting’. Afstanden mellem sejl-
linerne er afgørende for sedimentkornets konfidens, da den bagvedliggende 
tolkningsproces bygger på interpolation mellem tolkningerne af de enkelte 
side scan linier. En stigende tæthed mellem sejlliner betyder derfor en mere 
præcis opdeling af havbunden i specifikke sedimentklasser og naturtyper. 
 
Den aktuelle side scan undersøgelse på Jyske Rev er gennemført efter en 
strategi, der i udgangspunktet sikrer en oversigtsmæssig kortlægning af et 
meget stort havbundsområde, og hvor tætheden af sejllinienettet kan øges i 
mindre afgrænsede områder. En øget dækningsgrad af havbunden kan ek-
sempelvis gennemføres, hvor side scan signaler tolkes som værende af sær-
lig interesse, eller hvor kendte oplysninger om formodet forekomst af særli-
ge bundforhold ønskes verificeret. 
 
Undersøgelsen er gennemført med en valgt ’range-setting’ af side scan so-
naren på 2 x 75 m og en sejllineafstand på enten 1 eller 2 km ved den over-
sigtsmæssige kortlægning, hvilket betyder at der opnås en gennemsnitlig 
arealdækning af havbunden på ca. 10 – 20 %. 
 
Det kortlagte område er opdelt i tre mindre områder hhv.  A, B og C. Karak-
teristika for de gennemførte sejlliner i hvert område fremgår af Tabel 3.1, og 
ses desuden på havbundsskortet i Bilag 1. 
 

Tabel 3.1: Karakteristika for gennemførte side scan sonar sejlliner i område A, B og C, der 
tilsammen udgør hele det kortlagte område på Jyske Rev. Sejllinierne fremgår desuden af 
havbundskortet, Bilag 1. 

Område Antal og retning 
(hhv. øst-vest, nord-
syd) af sejlliner 

Længde af sejlliner 
(km) 

Afstand mellem sejl-
liner (m) 

A 6 øst-vest 
7 nord-syd 

23 
7,5 

1000 

B 3 nord-syd / 
(5 i de 10 sydligste km)  

36  
(10) 

2000 
(1000) 

C 5 øst-vest 33 1000 

 
 
Som støtte til tolkningen af side scan data er der under kortlægningen ud-
ført enkelte seismiske pinger linier. Det seismiske signal penetrer havbunden 
og på baggrund af det reflekterede signal kan de underliggende sedimenter 
bestemmes. 
 
Foruden side scan data er der desuden opsamlet multi beam data. Disse 
anvendes imidlertid ikke i forbindelse med kortlægningen, men er efter kva-
litetskontrol lagret digitalt til eventuel senere processering. Efter aftale med 
SNS overdrages såvel side scan som multi beam data til Farvandsvæsnet.  
 
For en teknisk gennemgang af det anvendte akustiske udstyr, henvises til 
Bilag 2, hvor der ligeledes redegøres nærmere for principperne bag dataop-
samling, -processering og -tolkning.  
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3.3 Visuel undersøgelse med ROV (ground truthing) 

På baggrund af en indledende tolkning af data fra side scan sonar undersø-
gelsen er udvalgt i alt 25 stationer som mål for en visuel undersøgelse 
(ground truthing) af fysisk-biologiske parametre.  
 
Formålet med denne del af kortlægningen er, foruden at verificere de tolke-
de bundtyper og dermed bidrage til udarbejdelse af et endeligt naturtype-
kort desuden at beskrive og vurdere områdets generelle biologiske forhold. I 
den forbindelse lægges særlig vægt på observeret forekomst af hårdbunds-
arealer som stenrev og boblerev samt lignende forhold, der skønnes at være 
sårbare naturtyper og omfattet af Habitatdirektivets udpegningsgrundlag. 
 
I overensstemmelse med denne målsætning er de 25 stationer udvalgt så 
der opnås en bred dækning af de forskellige bundtyper tolket ud fra side 
scan soneringen. Samtidig er det tilstræbt at dække så stor en del af det 
kortlagte område som muligt, dog med størst vægt på områder, der er tol-
ket som potentielle stenrev, boblerev, o.lign. Også elementer, der kan være 
af væsentlig relevans ikke mindst i beskyttelses- og forvaltningsmæssigt 
øjemed, som skibsvrag og markante trawlspor er søgt dækket ved stations-
udvælgelsen.  
 
Den visuelle undersøgelse var på baggrund af eksisterende bathymetriske 
oplysninger (primært søkort), planlagt gennemført som en kombination af 
hhv. punktdykning på stationer med vanddybder <25 m og ROV-optagelser 
på stationer med vanddybder >25 m. I forbindelse med side scan sonar sur-
veyet viste det sig imidlertid, at der alene forekommer vanddybder >25 m i 
det kortlagte område, hvorfor punktdykning ikke indgår i den visuelle doku-
mentation. 
 
En ROV (Remote Operated Vehicle) er en fjernstyret miniubåd, der kan sejle 
i alle retninger, med indbygget videokamera og lys. ROVen nedsænkes fra 
undersøgelsesskibet, hvorfra det er muligt at styre såvel ROV som kamera, 
samt, med det aktuelt anvendte videoudstyr, at kommentere optagelserne 
online. Den maksimale optagelsesdybde er begrænset af ROV’ens kabel-
længde, der på Jyske Rev udgjorde 100 m.  
 

 

 

Foto: Lars Holtegaard. Nærbillede af ROV (t.v.) og søsætning af ROV (t.h.). 
 
 
ROV optagelser med online kommentering fra de 25 udvalgte stationer ind-
går som bilag til denne rapport i form af en DVD (se rapportens bagsideom-
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slag). Optagelserne er suppleret af en tilhørende logbog over observerede 
substratmæssige og biologiske forhold samt en positionsliste over de gen-
nemførte ROV optagelser (Bilag 3). Stationernes placering fremgår desuden 
af havbundskortet (Bilag 1). 
 

3.4 Udarbejdelse af endeligt havbundskort 

Ved sammenligning af resultaterne fra side scan soneringen og ROV under-
søgelsen er der foretaget en klassifikation af bundsedimentet. Herudfra er 
side scan data blevet tolket og bearbejdet, og det kortlagte område er ble-
vet endeligt inddelt i forskellige bundtyper. 
 
En redegørelse for den anvendte klassifikation og beskrivelsen de forskellige 
bundtyper er givet i det følgende kapitel 4. 

 

 
Foto: Jan Nicolaisen. Klargøring af ROV på agterdækket af Havgus, Jyske rev 2006. 
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4 Kortlagte naturtyper på Jyske Rev 

 
Præsentationen af de identificerede naturtyper er baseret på en integreret 
beskrivelse af havbundskortet (Bilag 1) samt registreringer fra den visuelle  
dokumentation på de 25 udvalgte stationer (Bilag 3). Desuden redegøres 
kortfattet for to øvrige nyligt gennemførte kortlægningsopgaver på Jyske 
Rev, der begge bidrager med yderligere information om de offshore naturty-
per i den aktuelle del af Nordsøen. 
 

4.1 Generelle dybdeforhold og topografi 

De registrerede vanddybder på den kortlagte del af Jyske Rev varierer mel-
lem ca. 30 – 61 m, se Tabel 4.1. De største dybder forekommer i den nord-
lige del af området og aftager gradvist i retning mod syd, dog med lokale 
variationer.  
 
Område Dybdeforhold 

(ca. meter) 
Dybdevariation inden for området 

(ca. meter) 

A 56 - 61 Relativt ensartet dybde i hele området. 

B 35 - 42 Relativ ensartet dybde i hele området; dog laveste dybder i 
den midterste del af området (35 - 37). 

C 30 - 46 Laveste dybder i den østlige del af området (30 – 36) og 
største i den vestlige del (37 – 43 ); op til 46 på sejllinien 
mellem område A og C. 

Tabel 4.1: Registrerede dybdeforhold i kortlægningsområdet fordelt på de tre delområder 
A, B og C (jf. Bilag 1).  

 
Ses bort fra lokale topografiske forskelle er der overordnet tale om en let 
bugtet, men jævnt skrånede havbund, der fremstår med relativt fladt relief 
over store strækninger. Foruden stenede områder af større udbredelse, er 
de mest markante topografiske elementer udstrakte, op til 50 cm høje, 
sandbølger i vanddybder på ned til ca. 40 – 45 m.  
 

4.2 Beskrivelse af bundtyper 

På baggrund af feltarbejde og datatolkning er der foretaget en inddeling af 
havbundens sedimenter i det kortlagte område i fem forskellige kategorier: 
 

1. SAND med varierende bundformer 

2. SAND med enkelte sten (< 5 % sten) 

3. SMÅSTEN med sandpartier (primært sten < 20 cm) 

4. STEN med spredte sandpartier (> 25 % sten) 

5. STENREV med relief (primært sten > 20 cm) 
 
Det skal understreges, at de fem anvendte bundtypedefinitioner, i henhold 
til opdraget for den gennemførte kortlægning, ikke direkte modsvarer Habi-
tatdirektivets naturtypedefinitioner for hhv. sandbanker (1110), rev (1170) 
og boblerev (1180). Eksempelvis er områder, der i denne rapport er define-
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ret som ’STEN med spredte sandpartier’ ikke nødvendigvis et ’rev’ i overens-
stemmelse med Habitatdirektivets definition på denne naturtype.  
 
De fem identificerede bundtyper og det udarbejdede havbundskort (naturty-
pekortet i Bilag 1) er alene et udtryk for en inddeling af havbunden i homo-
gene områder baseret på konkret observerede og tolkede forhold i det kort-
lagte område på Jyske Rev. Bundtypebeskrivelserne, indeholdende oplysnin-
ger om biologiske og bathymetriske forhold, vil efterfølgende kunne indgå i 
grundlaget for SNS’s habitatudpegning jf. Annex I i Habitatdirektivet. 
 
De fem identificere bundtyper beskrives i det følgende. Beskrivelserne kan 
læses med direkte reference til Bilag 1, som illustrerer den omtalte fore-
komst, udbredelse og afgrænsning. Desuden henvises i relevant omfang til 
specifikke videooptagelser (stationer), som eksemplificerer den aktuelle na-
turtype (jf. DVD, Bilag 3). 
  
Generelt skelnes der i beskrivelsen ikke mellem brug af ordene ’bundtype’ 
og ’naturtype’. Begge anvendes bredt i betydningen ’havbunden inkl. sedi-
ment, substratmæssige og biologiske forhold’. 
 

1. SAND med varierende bundformer 

Denne bundtypedefinition dækker bredt sanddominerede sedimenter varie-
rende fra sandbund med erkendelige bundformer over sandbund med tydeli-
ge, men lave og tætte sandribber til sand med storskala bundformer. Til 
sidstnævnte kategori hører også områder med karakter af ørkenlandskab, 
hvor sandvandring danner aktive sandbølger på helt op til 50 cm’s højde, 
der forekommer flere steder det kortlagte område. Eksempler på de tre va-
rianter af sandbund observeret i området er givet i Figur 4.1 – 4.3.  
 
Sand er i geologisk sammenhæng defineret ved kornstørrelser i intervallet 
0,06 – 2,0 mm. I forbindelse med kortlægningen er der ikke udtaget bund-
prøver til bestemmelse af kornstørrelse, men det vurderes på baggrund af 
side scan data og ROV optagelser, at bundtypen ’SAND med varierende 
bundformer’ domineres af materiale inden for den givne størrelsesdefinition 
for sand. Finere sedimenttyper end sand er kun observeret i meget meget 
begrænset omfang. Det skyldes antageligt de meget dynamiske strøm- og 
bølgeforhold, som bevirker, at finkornet minerogent sediment som ler, silt 
og finsand generelt ikke aflejres på Jyske Rev, men transporteres ud af om-
rådet for at sedimentere på større vanddybder i Skagerrak. 
 
Som det fremgår af havbundskortet, Bilag 1, er bundtypen mest udbredt i 
den nordlige del af det kortlagte område. Den vestlige del af område A og 
den nordlige del af område B udgøres således af store sammenhængende 
sandbundsområder, mens bundtypen forekommer mere spredt i den øvrige 
del af kortlægningsområdet. Overordnet er sandbund dog den mest domine-
rende naturtype i hele det kortlagte område, idet sand oftest også er den 
dominerende sedimenttype i de stenede områder. 
 
Der er en tilsyneladende sammenhæng mellem naturtypens udbredelse og 
de aktuelle dybdeforhold. Naturtypen er således videst udbredt på de dybe-
ste områder inden for det kortlagte område, på dybder mellem ca. 40 - 60 
m jf. Tabel 4.1. Karakteristiske eksempler på naturtypen, ses på DVD’en 
(Bilag 3), hhv. station A13, B3 og B4. 
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Figur 4.1: Eksempel på ’SAND uden bundformer’ - en variant af bundtypen ’SAND med 
varierende bundformer’ (Eksempel fra den gennemførte side scan undersøgelse. Afstanden 
mellem figurernes ’fix-linier’ er ca. 100 m). 
 

 
Figur 4.2: Eksempel på ’SAND med sandribber’ - en variant af bundtypen ’SAND med vari-
erende bundformer’. (Eksempel fra den gennemførte side scan undersøgelse. Afstanden 
mellem figurernes ’fix-linier’ er ca. 100 m). 
 

 
Figur 4.3: Eksempel på ’SAND med storskala bundformer’ - en variant af bundtypen ’SAND 
med varierende bundformer’. (Eksempel fra den gennemførte side scan undersøgelse. 
Afstanden mellem figurernes ’fix-linier’ er ca. 100 m). 
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2. SAND med enkelte sten (< 5 % sten) 

Bundtypen betegner sandbund med spredte indslag af sten. Stenene kan 
variere i størrelse fra ca. 5 – 100 cm, men aldrig med en lokal dækning 
(dvs. inden for en radius af ca. 50 m) på mere end 5 %. Desuden kan bund-
typen rumme varierende indslag af partier med grus og småsten, der gene-
relt består af materialer i størrelsen fra ca. 0,2 – 10,0 cm. 
 
Bundtypen er af relativ begrænset forekomst og udbredelse i det kortlagte 
område. Den udgør ikke store sammenhængende områder, men indgår der-
imod i en mosaik med især ’SAND med varierende bundformer’ og ’STEN 
med spredte sandpartier’, og findes jævnt fordelt i hele området og på vari-
erende dybder. 
 
Som det ses af Figur 4.4 er bundtypen typisk kraftigt eksponeret og præget 
af markante strøm- og bølgeribber. Det medfører, at de spredte sten er ud-
sat for betydelig overlejring af mobilt sand og dermed udgør et ustabilt sub-
strat for en eventuel hårdbundsfauna eller makroalgevegetation.  
 
Et karakteristisk eksempel på naturtypen ses på DVD’en (Bilag 3), station 
A9.  
 

 
Figur 4.4: Eksempel på bundtypen ’SAND med enkelte sten (<5 %)’. (Eksempel fra den 
gennemførte side scan undersøgelse. Afstanden mellem figurernes ’fix-linier’ er ca. 100m). 

 

3. SMÅSTEN med sandpartier (primært sten < 20 cm) 

Bundtypen karakteriseres af spredte sten i kategorien ’småsten’, der i denne 
sammenhæng betegner sten i størrelsen fra ca. 10 – 20 cm, dog med spredt 
forekomst af lidt større sten. Mellem stenede områder udgøres sediment af 
sand iblandet varierende i mængder af grus.  
 
Bundtypen er generelt af begrænset forekomst og udbredelse i det kortlagte 
område. Den er ikke identificeret i område A, og dermed ikke i den dybeste 
del af området, og dækker med undtagelse af et større parti i den sydlige 
del af område B, kun mindre separate arealer.  
 
Også i denne bundtype gør områdets dynamiske forhold sig gældende, jf. 
Figur 4.5, hvor strøm- og bølgeribber er erkendelige.  
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Karakteristiske eksempler på naturtypen ses på DVD’en (Bilag 3), hhv. sta-
tion B3 og B4. 
 
 

 
Figur 4.5: Eksempel på bundtypen ’SMÅSTEN med sandpartier (primært sten < 20 cm)’. 
(Eksempel fra den gennemførte side scan undersøgelse. Afstanden mellem figurernes ’fix-
linier’ er ca. 100 m). 

 

 

4. STEN med spredte sandpartier (> 25 % sten) 

Bundtypen defineres som et overvejende hårdbundsareal med forekomst af 
større sten (typisk fra 10 – 100 cm), enten jævnt spredt i ét lag på sand-
bunden eller løst grupperet, og som lokalt dækker mere end 25 % af bun-
den. Mellem de stenede områder er der udbredt sandbund, stedvist med 
indslag af grus (Figur 4.6). Naturtypen har enkelte steder stenrevslignende 
karakter, dog uden huledannende elementer (stenrev med relief). 
 
Arealmæssigt udgør bundtypen, foruden ’SAND med varierende bundfor-
mer’, den mest udbredte af de fem identificerede typer i det kortlagte områ-
de. ’STEN med spredte sandpartier’ dækker således store sammenhængen-
de partier af havbunden i område C og B. I den nordligste og dybeste del af 
det kortlagte område er bundtypen dog mindre udbredt og begrænset til den 
østlige del af område A.  
 
Sandbølger af varierende størrelse, forårsaget af eksponering for kraftig 
strøm- og bølgepåvirkning, optræder på de sandede – grusede partier af 
bundtypen. 
 
Karakteristiske eksempler på naturtypen ses på DVD’en (Bilag 3), hhv. sta-
tion C7 og C11. 
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Figur 4.6: Eksempel på bundtypen ’STEN med spredte sandpartier (> 25 % sten)’. (Ek-
sempel fra den gennemførte side scan undersøgelse. Afstanden mellem figurernes ’fix-
linier’ er ca. 100 m). 
 

 

5. STENREV med relief (primært sten > 20 cm) 

Bundtypen består af større sten i størrelsen ca. 10 – 100 cm, dog primært 
>20 cm, som typisk dækker 40 - 80 % af bunden, mens restsedimentet 
udgøres af sand, grus og småsten (Figur 4.7). Til forskel fra hårdbundstypen 
’STEN med spredte sandpartier’ rummer ’STENREV med relief’ i et vist om-
fang huledannende elementer.  
 
Naturtypens forekomst og udbredelse i det kortlagte område er meget spo-
radisk og i grove træk begrænset til et større areal i den nordøstlige del af 
område A (ca. 60 m’s dybde) samt enkelte mindre partier centralt i område 
B/C på betydeligt lavere dybder (ca. 30 – 40 m).  
 
Karakteristiske eksempler på naturtypen ses på DVD’en (Bilag 3), hhv. sta-
tion C8 og A12. 
 

 
Figur 4.7: Eksempel på bundtypen ’STENREV med relief (primært sten > 20 cm)’. (Eksem-
pel fra den gennemførte side scan undersøgelse. Afstanden mellem figurernes ’fix-linier’ er 
ca. 100 m). 
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4.3 Biologiske forhold 

Blandt de observerede biologiske forhold på de undersøgte stationer udgør 
epifaunaen på stationer med sten det mest karakteristiske element. Få arter 
er generelt individmæssigt dominerende, mens der derudover er varierende 
indslag af en række andre arter.  

Det skal bemærkes at, undersøgelsen har karakter af en screening med 
henblik på identifikation af generelle og særligt karakteristiske substrat-
mæssige og biologiske forhold. Der er således ikke tale om en fuldkommen 
artsregistrering, men en beskrivelse af typiske livsformer og substrater som 
en del af det samlede bilede af de identificerede naturtyper. 
 

Fauna 

I stenede områder er hårdbundsfaunen på næsten alle stationer domineret 
af trekantorm (Pomatoceros triqueter), dødningehånd (Alcyonium digitatum) 
og bladmosdyr (Flustridae). Desuden er der mere spredt og ikke på alle sta-
tioner observeret kolonidannende og solitære søpunge (Ascidiacea), søane-
moner (Anthozoa, bl.a. sønelliken Metridium senile), fjerpolypper og andre 
former for polypdyr (Hyrdozoa), søfjer (Anthozoa), svampe (Porifera), sø-
pindsvin (Echinoidea, bl.a. stort søpindsvin Echinus esculentus), alm. sø-
stjerne (Asterias rubens), pigget søstjerne (Marthasterias glacialis), slange-
stjerne (Ophiuroidea), taskekrabbe (Cancer pagurus), konk (Buccinum un-
datum), eremitkrebs (Pagurus bernhardus), samt torsk (Gadus morhua), 
lange (Molva molva), hårvarre (Zeugopterus punctatus) og havkat (Anarhi-
chas lupus). 

Der er ingen tilsyneladende zonering relateret til dybdeforhold, men en vis 
fordeling i forhold til strøm- og bølgepåvirkning. Der er således en svag ten-
dens til, at trekantorm er mest dominerende på særligt eksponerede statio-
ner, mens dødningehånd og bladmosdyr er mere talrige på stationer, hvor 
forholdene er knapt så dynamiske. 

På sandede og grusede sedimenter er epifaunaen på havbundsoverfladen 
generelt meget sparsom både arts- og antalsmæssigt. Der er alene registre-
ret spredt forekomst af søstjerne, søpung (solitære og kolonidannede), sø-
pindsvin, eremitkrebs og taskekrabbe. 

 

 
Foto: Mikkel Schmedes. Dødningehånd (t.v.) og søstjerne (t.h) på stenet bund, Jyske Rev 

Øst (’VVM Råstofselskabet’). 
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Vegetation 

Med vanddybder på ca. 30 – 60 m ligger det kortlagte område uden for dyb-
degrænsen for de fleste makroalger. Kun på én station på 30 m’s dybde er 
der observeret en sparsom opvækst af rødalgen bugtet ribbeblad (Phycodrys 
rubens). Al anden vegetation består udelukkende af diverse røde skorpefor-
mede arter (”Lihothamnia”), både ”kød- og kalkskorper”, der med varieren-
de dækningsgrad forekommer på sten på de fleste stationer. 
 

4.4 Andre observationer 

Vrag og trawlmærker 
I forbindelse med side scan sonar opmålingen blev der observeret et skibs-
vrag i område C, og fundet blev udvalgt som station for den visuelle doku-
mentation (se Bilag 3: DVD station C6). Vraget består af et relativt godt 
bevaret metalskib på godt 70 m’s længde, der rager op til ca. 4 m op over 
den omgivende sandbund. Vraget er ikke kendt af Kulturarvsstyrelsen. 
 
Ligeledes under side scan surveyet i område C blev der observeret markan-
te, parallelle bånd på kryds og tværs i havbunden (Figur 4.8). Båndene blev 
tolket som spor efter trawl, bomtrawl og trawlskovle, og undersøgt ved ROV 
optagelser (se Bilag 3: DVD station C10). Heraf fremgår, at de identificerede 
bånd består af grus, der antageligt blotlægges, når trawlet passerer hen 
over bunden og ophvirvler det overliggende tynde sandlag. 
 
 

 
Figur 4.8: Trawlspor observeret i område C. (Eksempel fra den gennemførte side scan 
undersøgelse. Afstanden mellem figurernes ’fix-linier’ er ca. 100 m). 
 
 

Boblerev 

Områder, der oprindeligt er udpeget som potentielle boblerev i henhold til 
/1/, er specifikt søgt kortlagt under både side scan soneringen og den efter-
følgende visuelle dokumentation. Der er imidlertid ikke identificeret hav-
bundselementer med karakter af naturtypen boblerev, hverken inden for de 
indikerede potentielle områder eller i det kortlagte område af Jyske Rev i 
øvrigt.  
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Ved nærværende kortlægning er de potentielle områder for boblerev således 
identificeret som bundtyper karakteriseret af spredte sten på sandet - gruset 
bund (se DVD Bilag 3, hhv. station A4 og GA4). 
 

4.5 Anden naturtypekortlægning  

Screening af stenrev – Jyske Rev Nord (’SNS Nord’) 

Grundet den meget sparsomme identifikation af karakteristiske og biologisk 
værdifulde huledannende stenrev i det kortlagte område på Jyske Rev, blev 
det besluttet at gennemføre en supplerende screening af naturtypen nord 
for det aktuelle kortlægningsområde, nordvest for Hanstholm (’SNS Nord’). 
Området blev udvalgt på baggrund af oplysninger om tilsyneladende ud-
bredte stenrevsforekomster fra en lokalkendt lystfiskerskipper.  
 
Der blev gennemført ROV optagelser på fem stationer i området på dybder 
mellem 41 – 47 m, alle præget af kraftig strøm. På samtlige stationer blev 
der identificeret naturtyper af typen ’STENREV med relief’; her typisk domi-
neret af store sten (ca. 20 – 100 cm), som dækker mellem 40 – 80 % af 
bunden på en i øvrigt sandet - gruset bund. Sammenlignet med de identifi-
cerede ’STENREV med relief’ i kortlægningsområdet, rummer naturtypen i 
dette område (’SNS Nord’), i langt højere grad huledannende strukturer. 
 
På enkelte stationer blev der desuden observeret stenede partier med 100 
% hårdbundsdækning og med væsentligt indslag af langt større sten på helt 
op til ca. 3 - 5 m3. Hårdbundspartier med sten i denne størrelse er blandt 
andet stedvist det dominerede element på en ca. 3 m høj havbundsskrænt, 
som tilsyneladende er langstrakt og gennemskærer det undersøgte område.   
 
Foruden spredt forekomst af diverse skorpeformede alger er der ikke regi-
streret vegetation. Hårdbundsfaunaen er derimod udbredt og karakteriseres 
ved generelt store og meget veludviklede eksemplarer af primært dødninge-
hånd samt bladmosdyr. Rent artsmæssigt adskiller området sig imidlertid 
ikke væsentligt fra kortlægningsområdet og er overvejende domineret af 
dødningehånd, bladmosdyr og trekantorm med vekslende indslag af især 
søpunge, søstjerner, slangestjerner og svampe.  
 
ROV optagelser og logbogsfortegnelser fra de fem stationer, hhv. station 
’SNS Nord 1 – 5’, er inkluderet i Bilag 3. 
 

Naturtypekortlægning - Jyske Rev Øst (’VVM, Råstofselskabet’) 

I forbindelse med udarbejdelse af en VVM redegørelse for råstofindvinding 
blev der i 2006 foretaget en detaljeret kortlægning af havbunden i et af-
grænset område på den østlige del af Jyske Rev /4/. Kortlægningen blev 
gennemført af Orbicon A/S i samarbejde med GEO efter samme metode som 
beskrevet i nærværende afrapportering, dvs. ved side scan sonar opmåling 
og efterfølgende visuel verificering.  
 
Havbunden i området (’VVM, Råstofselskabet’) er relativ flad med vanddyb-
der på mellem 20 – 35 m og bærer præg af en bølge- og strømpåvirkning, 
med sandbølger og -ribber i vanddybder på ned til 30 m.  
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Udbredelsen af de kortlagte naturtyper i området fremgår af havbundskortet 
i Bilag 4. Klassifikation og betegnelse af de identificerede bundtyper er i det 
væsentlige direkte sammenlignelig med de fem anvendte kategorier i nær-
værende rapport. For så vidt angår stenede bundtyper skelnes således i 
begge tilfælde mellem spredte sten (’bestrøgning’/’STEN med spredte sand-
partier’) og egentlige stenrev med huledannende elementer (stenrev med 
relief). Førstnævnte type er langt den mest udbredte af de to, og danner 
større sammenhængende områder, mens stenrevsområderne er relativt 
små, men dog med en righoldig fauna og vegetation. 
 
Generelt rummer de stenede områder en veludviklet hårdbundsfauna, mens 
epifaunaen på de sandede og grusede overflader betegnes som meget spar-
som. Fastsiddende makroalger optræder på de stenede områder beliggende 
på vanddybder fra ca. 20 – 25 m. På dybereliggende hårdbundssubstrater 
består vegetationen udelukkende af røde skorpeformede arter.  
 
Foruden at kortlægge havbundens naturtyper blev der i VVM redegørelsen 
foretaget en vurdering af især de stenede naturtypers sårbarhed i relation til 
råstofindvinding. I den sammenhæng skal nævnes, at der på Jyske Rev ge-
nerelt ikke er sammenfald mellem udbredelsen af hhv. de hårdbundede og 
potentielt mest sårbare og biologisk værdifulde naturtyper og de mest vær-
difulde råstofforekomster (sand, grus og ral).  
 
Samlet vurderes påvirkningen på stenede områder, herunder ved direkte 
ødelæggelse/fjernelse af sten, fauna og vegetation eller ved overlejring som 
følge af sedimentspild, at være minimal. Vurderingen bygger blandt andet 
på konkrete registreringer fra et tilgrænsende indvindingsområde, hvor der 
gennem en længere årrække har pågået en tilsvarende råstofudnyttelse 
uden synlige effekter på de umiddelbart nærliggende stenede områders bio-
logi. 
 

 
Foto: Mikkel Schmedes. Stort søpindsvin, Jyske Rev Øst (’VVM Råstofselskabet’). 
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5 Diskussion af kortlægning og fremtidige undersøgelser 

 
Aspekter af den gennemførte kortlægning, som anses for at være af væ-
sentlig betydning for det fremkomne resultat behandles i dette kapitel ved 
inddragelse af erfaringer og resultater fra andre marine naturtypekortlæg-
ninger. Afslutningsvist peges på enkelte forhold af praktisk og metodisk ka-
rakter, der i særlig grad vurderes at kunne bidrage til forbedring af frem-
tidige undersøgelser. 
 

5.1 Diskussion af kortlægningens resultater, metode mv.  

Kortlægning vha. akustisk teknik og visuel dokumentation 

Anvendelse af akustiske systemer kombineret med visuel dokumentation af 
substratmæssige og biologiske forhold har foruden i nærværende tilfælde 
nyligt været anvendt i forbindelse med lignende naturtypekortlægning i Kat-
tegat på Læsø Trindel /3/ samt i et andet område på Jyske Rev /4/.  
 
I alle tilfælde har der vist sig at være en relativ god overensstemmelse mel-
lem bundtyper indledningsvist tolket ud fra side scan data og de faktiske 
forhold observeret ved den efterfølgende visuelle inspektion.  
 
Det skal dog nævnes, at der specielt ved kortlægningen på Læsø Trindel 
blev konstateret en række fejlfortolkninger af side scan data, primært på 
vanddybder i den fotiske zone. Fejlfortolkningerne opstod hovedsageligt, når 
tæt stenede områder var dækket af udbredt makroalgevegetation. Makroal-
gerne bevirkede at side scan signalet blev grynet og typisk tolket som væ-
rende en mere småstenet bundtype. 
 
Sammenfattende vidner erfaringerne fra de gennemførte kortlægninger så-
ledes om en anvendelig metode, der kombinerer en relativ sikker tolkning af 
akustiske data med en visuel verificering, der samtidig bibringer information 
om de biologiske havbundsforhold, og som tilsammen sikrer et validt resul-
tat. 
 

Ground truthing - Dykkerundersøgelser og ROV 

I modsætning til den aktuelle kortlægning på Jyske Rev har de to øvrige 
kortlægninger, i hhv. Kattegat og på Jyske Rev, begge omfattet områder 
med vanddybder på både over og under 25 m. Den visuelle dokumentation 
er gennemført ved dykkerundersøgelser, som punktdyk eller paravanetræk, 
på vanddybder under 25 m og med ROV på større vanddybder.  
 
Ved dykkerundersøgelser holder dykkeren videokameraet i hånden og med-
bringer en separat lyskilde. ROV’en har derimod indbygget lys og kan ma-
nøvreres direkte fra undersøgelsesskibet i en afstand eller dybde derfra, der 
begrænses af ROV’ens kabellængde (f.eks. 100 m). Desuden er det med en 
ROV muligt at foretage online kommentering af det observerede, hvorimod 
kommentering af dykkeroptagelser først kan indarbejdes efter endt feltar-
bejde. 
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ROV’en har dog den begrænsning, at den ikke kan udtage materiale til sup-
plerende undersøgelse af fysiske og biologiske forhold (eksempelvis korn-
størrelsesfordeling, bundfauna, detaljeret flora-/faunabestemmelse mv.), 
hvorfor den i særdeleshed er et godt værktøj til den mere overordnede kort-
lægning. 
 
Ud fra de samlede erfaringer fra de nævnte kortlægningsopgaver vurderes 
anvendelse af ROV til visuel dokumentation således at være et velegnet og 
operationelt værkværktøj, der bibringer information om fysiske og biologiske 
havbundsforhold af samme detaljeringsgrad som dykkerundersøgelser. Ved 
fremtidig naturtypekortlægning kan en ROV således med fordel tænkes an-
vendt ikke alene på store vanddybder, men også som hel eller delvis erstat-
ning for dykning på vanddybder under 25 m, alt afhængigt af kortlægnin-
gens formål og detaljeringsbehov. 
 

Afgrænsning af naturtyper og valg af dækningsgrad   

Afgrænsningen mellem de identificerede naturtyper (jf. Bilag 1), er behæftet 
med en usikkerhed, der primært afspejler et kompromis mellem kortlægnin-
gens detaljeringsgrad og ressourceforbrug. Idet et stort havbundsareal er 
søgt kortlagt er afstanden mellem sejlliner ved side scan soneringen udlagt 
med en relativ stor afstand (1 – 2 km), således at der med den valgte ’ran-
ge setting’ (2 x 75 m) opnås en gennemsnitlig dækning af havbunden på ca. 
10 – 20 %. 
 
Det betyder, at kortlægningen af naturtyper i størsteparten af området er 
baseret på datainterpolation mellem linierne samt punktvis verificering ved 
visuel dokumentation. Ved en større tæthed mellem sejlliner vil der ved side 
scan sonering kunne foretages en mere præcis opdeling af havbunden i spe-
cifikke sedimentklasser og naturtyper og dermed en øget sikkerhed, hvad 
angår afgræsningen mellem disse – men med et øget ressourceforbrug til 
følge. 
 
Et konkret eksempel på den usikkerhed, der er forbundet med afgrænsnin-
gen mellem de identificerede naturtyper, fremgår af det ’ufærdige’ hav-
bundskort i Bilag 5. På kortet er den ’tværgående’ del af det kortlagte områ-
de (område B), hvor afstanden mellem sejlliner er 2 km, vist uden interpola-
tion mellem linierne. Heraf fremgår, at det i et område som dette, hvor fo-
rekomsten af de forskellige naturtyper langs sejllinerne veksler hyppigt og 
over korte afstande, ikke er muligt at foretage en præcis afgrænsning. Na-
turtypeafgræsningen, som den fremgår af havbundskortet i Bilag 1, er såle-
des selvsagt forbundet med størst usikkerhed i områder med størst afstand 
mellem sejlliner (lavest dækningsgrad), samt hvor bundforholdene er særligt 
heterogene.  
 
Det skal understreges, at udlægningen af sejlliner ved nærværende kort-
lægning er foretaget efter en strategi, der i udgangspunktet sikrer en over-
sigtsmæssig kortlægning af et meget stort havbundsområde og som enten 
på baggrund af specifikke oplysninger eller ved signaler, der kan tolkes som 
værende af særlig interesse øger tætheden af sejllinier i det pågældende 
område. Særligt ’interessante signaler’ (primært områder med boblerev) 
blev imidlertid ikke registret i det kortlagte område, hvorfor dækningsgraden 
alene blev øget (med tværgående sejlliner) i et på forhånd udpeget område 
med formodet forekomst af boblerev (se Bilag 1, område A). 
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Sammenstilling af havbundskort 

Idet der ikke foreligger en national standard for klassifikation af havbunds-
sedimenter eller naturtyper er sammenligning på tværs af havbundskort-
lægninger forbundet med stor usikkerhed og i høj grad begrænset til mere 
kvalitative vurderinger. Det illustreres ikke mindst i Bilag 6, hvor resultatet 
af nærværende kortlægning er sammenlignet med GEUS’ kort, der, ud fra 
genfortolkning af eksisterende data, viser udbredelsen af marine naturtyper 
i den danske del af Nordsøen /1/.  
 
Det skal bemærkes, at GEUS’ kort er baseret på akustiske datasæt med 
linieafstande i større områder på op til mellem 5 og 10 km og en tilsvarende 
lav konfidens i tolkningen af sedimenter og naturtyper. 
 
Sammenstillingen af de to havbundskort er foretaget som en overlay-
analyse vha. GIS, hvor resultatet af nærværende kortlægning er lagt oven 
på GEUS’ kort som hhv. transparent og overskrivende. Da der ikke er an-
vendt samme kategorisering af sedimenter er det ikke muligt at kvantificere 
eksempelvis de arealmæssige eller procentvise forskelle mellem udbredelsen 
af naturtyper på de to kort. 
 
Det fremgår dog klart, at der meget væsentlige uoverensstemmelser mellem 
de identificerede naturtyper. Eksempelvis er der på GEUS kort et stort sam-
menhængende områder med boblerev i det nordlige område A, hvor den 
gennemførte side scan sonering understøttet af visuel dokumentation klart 
har identificeret udbredte sanddominerede naturtyper med indslag af spred-
te sten. Desuden udgør stenrev på GEUS kort en arealmæssigt dominerede 
naturtype, mens nærværende kortlægning alene har identificeret sporadiske 
stenrevsforekomster af meget begrænset udstrækning. 
 

Afvigelser fra søkort  

I forbindelse med kortlægningen har der vist sig at være væsentlige afvigel-
ser mellem dybdeangivelser på gældende søkort og de faktiske dybdefor-
hold. Generelt er det kortlagte område betydeligt dybere end antaget - en-
kelte steder med op til 15 m’s afvigelse i forhold til søkortet.  
 
Ændringer i havbundens bathymetri samt relief kan have stor betydning for 
naturtypers fysiske og biologiske forhold, og er derfor væsentlige oplysnin-
ger ikke mindst i forbindelse med identifikation og kortlægning af potentielle 
habitatområder. Ifølge oplysninger fra Farvandsvæsnet er kendskabet til 
bathymetri og morfologi i store områder af Nordsøen meget sparsomt og 
desuden baseret på data af ældre dato. 
 

Brug af lokal viden 

Erfaringer fra denne og tidligere kortlægninger har vist, at lokale fiskeskip-
pere ofte besidder et godt og detaljeret kendskab til forekomst af veludvik-
lede hårdbundsområder, herunder potentielle sten- eller boblerev. Eksem-
pelvis er området med udbredte stenrev, der i denne rapport betegnes ’SNS 
Nord’, udpeget af en lokalkendt lystfiskerskipper.  
 



 

 

Skov- og Naturstyrelsen: Naturtypekortlægning i Nordsøen, Jyske Rev 2006 
December 2007 side 23  

5.2 Fremtidige undersøgelser 

Sammenfattende kan der på baggrund af ovenstående peges på enkelte 
forhold af varierende karakter og betydning, som i særlig grad vurderes at 
kunne bidrage til optimering af fremtidige undersøgelser af større hav-
bundsområder: 
 

- Med henblik på at muliggøre en direkte sammenligning af danske na-
turtypekortlægninger på tværs af forskellige undersøgelser anbefales 
det, at der defineres og fastlægges entydige karakteristika for de en-
kelte sedimentklasser og naturtyper.  

 
Tolkningen og dermed en sikker identifikation af de enkelte bundtyper 
vil stadig afhænge af det anvendte udstyr og sejllinienet, som skal til-
passes formålet med den aktuelle kortlægning, varierende fra eksem-
pelvis screening af store områder til præcis stedfæstelse af sjældne 
habitater med begrænset udbredelse. Tolkningen vil dog uanset opløs-
ningsgrad bygge på samme sediment- og naturtypedefinitioner og vil 
dermed direkte kunne sammenlignes med andre undersøgelser fra 
samme område eller indgå i et samlet billede af de definerede natur-
typers udbredelse i eksempelvis et større område af Nordsøen. 

 
- Det anbefales at inddrage viden fra lokalkendte fiskeskippere om ge-

nerelle og særlige havbundsforhold allerede i forbindelse med tilrette-
læggelse af en given kortlægning, så den kan målrettes mod de po-
tentielt mest interessante områder. Ikke mindst i Nordsøen, hvor det 
eksisterende kendskab til havbunden er sparsomt, kan lokal viden om 
eksempelvis forekomst af naturtyper med meget lokal eller generelt 
begrænset udbredelse være helt udslagsgivende for en succesfuld 
kortlægningsindsats. 

 
- Biologisk prøvetagning anbefales inddraget under hensyntagen til 

kortlægningens specifikke formål. Eksempelvis vil en detaljeret kort-
lægning af en given naturtype, og herunder en vurdering af dens be-
varingsstatus, der blandt andet defineres ud fra tilstedeværelse af be-
stemte karakteristiske arter, fordre en systematisk kvalitativ såvel 
som kvantitativ undersøgelse. Er formålet derimod, som ved den gen-
nemførte kortlægning at opnå et mere overordnet kendskab til udbre-
delsen af de marine naturtyper i et givet område, vurderes en punkt-
vis screening af områdets biologi at være dækkende. 
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6 Sammenfatning og konklusion 

 

Kortlagte naturtyper 

På baggrund af den gennemførte kortlægning på Jyske Rev er følgende fem 
naturtyper identificeret: 
 

1. SAND med varierende bundformer 

2. SAND med enkelte sten (< 5 % sten) 

3. SMÅSTEN med sandpartier (primært sten < 20 cm) 

4. STEN med spredte sandpartier (> 25 % sten) 

5. STENREV med relief (primært sten > 20 cm) 
 
De sanddominerede naturtyper (1 - 3), med varierende indslag af grus og 
småsten, er langt de mest udbredte og dækker store sammenhængende 
områder af havbunden. Af de hårdbundsdominerede typer (4 – 5) er ’STEN 
med spredte sandpartier’ jævnt udbredt, mens egentlige ’STENREV med 
relief’, dvs. ’sten-på-sten’ med huledannende strukturer, er sporadisk fore-
kommende og alene udgør lokaliteter af begrænset udstrækning. 
 
Det kortlagte område dækker et samlet havbundsareal på ca. 260 km2 og 
dybdeforholdene varierer fra ca. 30 – 61 m. De største dybder forekommer i 
den nordlige del af området og aftager gradvist i retning mod syd, dog med 
lokale variationer. Udbredelsen af sandede naturtyper er størst i den nord-
ligste og dermed dybeste del af området. Derudover er der ikke nogen enty-
dig sammenhæng mellem forekomst og udbredelse af de identificerede na-
turtyper og områdets bathymetriske forhold.  
 
Hele området bærer præg af meget dynamiske strøm- og bølgeforhold, der 
generelt medfører kraftig sandvandring. På sandet bund er således lang-
strakte og høje sandbølger og i stenede områder ligeledes en tydelig ekspo-
nering i form af stedvis overlejring med sand.  
 

Biologiske forhold 

Områdets makrobiologi, primært algevegetation og epifauna, afspejler 
blandt andet de aktuelle vanddybder, den kraftige bølge- og strømekspone-
ring såvel som de substratmæssige forhold. Vegetationen udgøres, med 
undtagelse af en enkelt makroalgeobservation, udelukkende af skorpefor-
mede algebelægninger, der med varierende dækningsgrad optræder jævnt 
spredt på stenede lokaliteter. Den fastsiddende hårdbundsfauna er generelt 
karakteriseret af få individmæssigt dominerede arter samt et varierede ind-
slag af relativt mange andre arter. På sandede og grusede sedimenter er 
epifaunaen på havbundsoverfladen derimod meget sparsom såvel individ- 
som antalsmæssigt.  
 

Stenrev og boblerev 

I forbindelse med to øvrige nyligt gennemførte naturtypeundersøgelser på 
Jyske Rev er der identificeret områder med stenrev, der i både areal- og 
strukturmæssig henseende er langt mere udtalte end de identificerede rev i 
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nærværende kortlægningsområde. Revene i de to andre undersøgte områ-
der rummer potentielt flere nicher for fauna og vegetation og er ud fra en 
generel biologisk vurdering af større naturmæssig interesse.  
 
Til trods for en målrettet kortlægningsindsats, er der ikke identificeret hav-
bundselementer med karakter af naturtypen boblerev, hverken inden for 
områder, der tidligere er udpeget som sandsynlige boblerev eller i den kort-
lagte del af Jyske Rev i øvrigt.  
 

Øvrige forhold 

Under kortlægningen er der foruden bundtyper observeret forhold af ikke 
mindst forvaltningsmæssig relevans. Der er således fundet et over 70 m 
langt, velbevaret skibsvrag, som ikke hidtil har været kendt af Kulturarvs-
styrelsen. Desuden er der konstateret områder med markante og tætte spor 
i havbunden efter trawl. Endelig har der vist sig at være uoverensstemmelse 
mellem de observerede dybdeforhold i området og gældende søkort. Gene-
relt er det kortlagte område betydeligt dybere end antaget - enkelte steder 
med op til 15 m’s afvigelse i forhold til søkortet. 
 

Metodiske aspekter 

Kortlægningen er gennemført vha. side scan sonering kombineret med visu-
el dokumentation (ground truthing) foretaget med ROV. Resultatet af kort-
lægningen er, foruden en beskrivelse af de identificerede bundtyper under-
støttet af videooptagelser fra udvalgte stationer, præsenteret som et hav-
bundskort. Kortet viser forekomst, udbredelse og afgræsning af de fem kort-
lagte naturtyper. 
 
Afgrænsningen mellem naturtyperne er behæftet med en usikkerhed, der 
hovedsagelig betyder, at overgangen mellem dem skal opfattes som gliden-
de. Idet et stort havbundsareal er ønsket kortlagt er afstanden mellem sejl-
liner (1 – 2 km) ved side scan soneringen udlagt, så der med den valgte 
’range setting’ på side scan sonaren (2 x 75 m) opnås en gennemsnitlig 
dækning af havbunden på ca. 10 – 20 %.  
 
Sammenlignet med en tidligere kortlægning af området, som er baseret på 
genfortolkning af eksisterende akustiske datasæt med typiske linieafstande 
på op til 5 – 10 km og en deraf følgende lav arealdækning, giver den gen-
nemførte kortlægning alt andet lige et langt mere validt og detaljeret kend-
skab til de faktiske havbundsforhold. Herunder viden om områdets sedimen-
ter, dybde-, strøm- og bølgeforhold såvel som en vurdering af substratmæs-
sige og biologiske karakteristika.  
 

Konklusion 

Sammenfattende kan det konkluderes, at den gennemførte kortlægning på 
Jyske Rev har tilvejebragt et forbedret og validt kendskab til forekomst og 
udbredelse af marine naturtyper i området.  
 
Samtidig har kortlægningen indikeret, at der for så vidt angår forekomst af 
naturtyper, der indgår i Habitatdirektivets udpegningsgrundlag (rev og 
boblerev), findes andre områder på Jyske Rev, som antages at være af stør-
re natur- og beskyttelsesmæssig interesse.  
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Endelig har kortlægningen tydeliggjort behovet for en national standard for 
definition af sedimentklasser og naturtyper, som dels vil muliggøre sammen-
ligning af havbundskortlægninger på tværs af undersøgelser, og dels danne 
grundlag for et samlet og entydigt billede af de marine naturtypers udbre-
delse. 
 
 
 
 

 
Foto: Jan Nicolaisen. Solnedgang på Jyske Rev, august 2006. 
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Bilag 1 
 
 
Havbundskort - Naturtyper på Jyske Rev 
 
 
(Udarbejdet af GEO/Orbicon) 
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Bilag 2 
 
 
Side scan rapport  
 
 
(Udarbejdet af GEO) 
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Jyske Rev 
Havbundskortlægning 

GEO projekt nr. 29110 
Rapport 2, 2007-01-25 

Sammenfatning 
 

GEO har for ORBICON udført side scan sonar målinger i et af SNS’ områder for kortlæg-

ning af havbundstyper. Ud fra side scan sonar data blev der udpeget 25 positioner som 

af ORBICON skulle undersøges med en ROV. Efterfølgende blev resultaterne fra ROV 

undersøgelsen og side scan undersøgelsen sammenlignet og 5 havbundstyper blev ud-

peget. Derefter blev side scan data tolket og området blev inddelt i de 5 havbundstyper.  

 

Til sammenligning er undersøgelsens resultater blevet sammenstillet med en genfortolk-

ning af eksisterende data fra området. Sammenstillingen er vedlagt i grafisk format.
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1 Introduktion 

For at kunne identificere forskellige havbundstyper har GEO, for ORBICON A/S, udført en 

geofysisk undersøgelse, i et område på jyske rev vest for Thyborøn.  

 

2 Planlægning 

Mod Nord blev området dækket af 6 øst – vest gående linier samt 7 nord - syd gående 

linier. De øst – vest gående linier havde en længde på 23 km og de nord – syd gående 

havde en længde på 7,5 km. Den interne linieafstand var 1000m. (Område A).  

 

Ca. 20 km mod syd blev der udført 5 øst – vest gående linier med hver en længde på 33 

km og en intern linieafstand på 1000m. (Område C). 

 

Fra det nordlige og ned igennem det sydlige område blev udført 3 linier med hver en 

længde på 36 km og en intern linieafstand på 2000m. (Område B). 

 

3 Arbejdsperiode og personale 

Mobilisering af skibet, kalibrering og survey blev udført i perioden 2006-06-22 til 2006-

07-05. Survey holdet bestod af: 

 

Daghold: 

Skibsfører 

Surveyor 

Geolog/Geofysiker/Party Chief 

 

Nathold: 

Skibsfører 

Surveyor 

Geolog/Geofysiker 

 

4 Undersøgelse 

 

4.1 Udstyr 

I forbindelse med survey’et blev følgende udstyr anvendt: 

 

4.1.1 Survey skib 

Survey’et blev udført fra M/S Havgus. Skibet er ejet af Havgus APS og indlejet af ORBI-

CON A/S. 
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4.1.2 Positionering 

Positioneringen af skibet var baseret på DGPS ved anvendelse af DG-16 sensor. Retnin-

gen af skibet blev bestemt med en TSS Meridian Gyro. Til bestemmelse af skibets bevæ-

gelser, heave, pitch og roll blev der brugt en TSS DMS2-05 Motion Sensor 

 

Til dataopsamling blev benyttet software pakken Navipac. Undersøgelsen blev gennem-

ført ved anvendelse af koordinatsystemet UTM Zone 32, datum WGS 84. 

 

4.1.3 Multibeam-ekkolod:  

Som ekkolod er anvendt et enkelthovedet Reson SeaBat 8101 multibeam-ekkolod sy-

stem med en åbningsvinkel på 150º. Multibeam hovedet var monteret over siden på ski-

bet. 

 

4.1.4 Lydhastighed 

Til måling af lydhastigheden blev der anvendt en GMI SVEP (lydhastighedsmåler). 

Lydhastigheden blev målt en gang daglig og der kunne observeres tydelige spring som 

påvirker resultaterne fra multibeam-ekkolodet. 

 

4.1.5 Side scan sonar 

 

En Side scan sonar udsender 8 – 10 gange pr. sekund akustisk impulser mod havbunden 

på tværs af sejlretningen. På baggrund af det reflekterede signal kan forskellige sedi-

menttyper og objekter på havbunden afgrænses og opmåles. 

  

Til opsamling af side scan sonar data anvendte GEO en EG & G DF1000 sonar. Undersø-

gelsen blev udført med en range-setting på 2 x 75 m, 100 kHz. Data blev opsamlet digi-

talt med et CODA-system. 

 

4.1.6 Pinger 

 

Som støtte til side scan tolkningen blev der udført enkelte seismiske Pinger linier. Det 

seismisk signal fra Pingeren penetrerer havbunden og på baggrund af det reflekterede 

signal kan de underliggende sedimenter bestemmes. 

 

Pinger enheden består fire elektromagneter som fungerer som sender og modtager. Det 

er muligt at justerer frekvensen men under dette survey blev der opereret med 3,5 kHz 

og 4 skud pr. sekund 

 

Pinger surveyen blev udført med en ORE 140 profiler. Data blev opsamlet digitalt med et 

Coda system. 
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5 Dataopsamling, data processering og tolkning 

5.1.1 Positionering 

Alle positioner til skibets referencepunkt, antenner, gyrokurs, lay-back og offsetpunkter 

blev opsamlet sammen med navigationen. Alle positioner på udstyret beregnes ud fra 

disse oplysninger. 

 

5.1.2 Multibeam data: 

De indsamlede multibeam data blev kontrolleret om bord på skibet. Efterfølgende er 

multibeam data blevet gemt digitalt til senere processering. Der er i forbindelse med 

denne opgave ikke lavet en digital terrænmodel af havbunden. 

 

5.1.3 Side scan sonar data: 

Alle side scan data blev optaget digitalt, og optagelserne blev løbende plottet. Side scan 

data blev efterfølgende tolket for bundtyper. Disse tolkninger blev i første omgang brugt 

til at udpege egnede områder. 

 

5.1.4 Pinger data 

I forbindelse med survey’et var der medtaget en pinger. Der blevet lavet enkelte pinger 

linier i hvert område. Disse linier blev udelukkende brugt som støtte i forbindelse med 

tolkningen af side scan data. 

 

5.2 Tolkning 

Efter endt survey blev side scan data gennemgået og 25 positioner blev udpeget som 

mål for en nærmere undersøgelse med ROV. Denne udpegning blev foretaget af GEO og 

ORBICON i samarbejde. De 25 lokaliteter repræsenterer samlet de forskellige havbunds-

typer som er identificeret i området. Efterfølgende blev ROV observationerne sammen-

lignet med side scan tolkningerne. Opløseligheden af ROV observationerne er væsentligt 

højere end side scan observationerne. Endvidere giver ROV observationerne oplysninger 

om biologien i området. Efter at have sammenlignet oplysningerne fra ROV undersøgel-

sen med side scan sonar tolkningerne blev området opdelt i 5 havbundstyper som kunne 

genkendes på side scan sonaren. Havbundstyperne genkendes på baggrund af reflektivi-

teten, konkrete objekter (sten, sand … osv.) og et generelt mønster. I forbindelse med 

havbundsundersøgelsen blev der observeret et vrag og adskillige trawlerspor. Vrag og 

eksempler på trawlerspor fremgår af bilag A04 og A05. 
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6 Præsentation af resultater 

Havbunden i det undersøgte område er blevet inddelt i fem havbundtyper. Eksempler på 

typiske side scan data fra de enkelte havbundstyper er vist på figur 1.1 til figur 5.1. 

 

De fem havbundstyper er defineret som: 

 

SAND med varierende bundformer – eksempel se figur 1.1 til figur 1.3 

SAND med enkelte sten (< 5% sten) – eksempel se figur 2.1 

SMÅSTEN med sandpartier (primært sten < 20cm) - eksempel se figur 3.1 

STEN med spredte sandpartier (> 25% sten) – eksempel se figur 4.1 

STENREV med relief (primært sten > 20 cm) – eksempel se figur 5.1 

 

Til orientering er der ca. 100 meter mellem ”fix-linierne” på figurerne. 

 

 

 

 

Figur 1.1 SAND uden bundformer 

 



 

Deres ref.: Orbicon 
GEO projekt nr. 29110, Rapport 2,  Jyske Rev  7/10 

 
 

Figur 1.2 SAND med sandribber 

 

 

 
 

Figur 1.3 SAND med storskala bundformer 
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Figur 2.1 SAND med enkelte sten (< 5% sten) 

 

 
 

 

Figur 3.1 SMÅSTEN med sandpartier (primært sten < 20cm) 
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Figur 4.1 STEN med spredte sandpartier (> 25% sten) 

 

 

 
 

 

Figur 5.1 STENREV med relief (primært sten > 20 cm) 
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7 Sammenfatning 

GEO har for ORBICON udført side scan sonar målinger i et af SNS områder for udpegning 

af havbundstyper. Ud fra side scan sonar data blev der udpeget 25 positioner som af 

ORBICON skulle undersøges med en ROV. Efterfølgende blev resultaterne fra ROV under-

søgelsen og side scan undersøgelsen sammenlignet og 5 havbundstyper blev udpeget. 

Derefter blev side scan data tolket og området blev inddelt i de 5 havbundstyper. Udbre-

delses kort indgår i denne rapport som bilag A02 og A03. 

 

Til sammenligning er undersøgelsens resultater blevet lagt over et kort, leveret af SNS, 

med eksisterende oplysninger fra området. SNS kortet er baseret på en genfortolkning af 

eksisterende GEUS data fra området. Bilag A06 og A07 viser GEO’s undersøgelsen lagt 

over GEUS’s kort som henholdsvis transparent og overskrivende.  

 

 

8 Kommende undersøgelser 

GEO vil anbefale, at hvis der i fremtiden skal kortlægges større områder ved hjælp side 

scan som ønskes, at være sammenlignelige på tværs af forskellige undersøgelser, skal 

der på forhånd defineres og fastlægges nogle klare karakteristika for de enkelte hav-

bundstyper. Opløseligheden og dermed definitionen af de enkelte havbundstyper vil væ-

re afhængige af udstyr og sejllinienet. 
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Visuel dokumentation, Naturtypekortlægning; Jyske Rev

Positionsliste - stationer for gennemførte ROV-undersøgelser

Stationsbetegnelse 
(jf. DVD og logbog)

Position N          
(WGS 84)

Position E             
(WGS 84)      

A4 57:07386 07:02788
A5 57:06922 07:04459
A6 57:05879 06:58530
A9 57:05838 07:03728
A10 57:05800 07:00914
A12 57:05051 06:57459
A13 57:02691 06:46327
GA4 57:04003 06:52604
GA15 57:01821 06:47753
A to C 56:54498 06:34914
B1 56:54995 06:45832
B3 56:46391 06:51333
B4 56:44656 06:57917
B10 56:45916 06:52656
C1 56:52345 06:34985
C2 56:52109 06:37567
C3 56:51322 06:45161
C4 56:51307 06:45627
C5 56:50874 06:49810
C6 Vrag 56:47921 07:01846
C7 56:48097 07:00679
C8 56:49190 06:50066
C9 56:50444 06:38018
C10 56:50808 06:34266
C11 56:50505 06:47811

SNS nord1 57:18532 08:03094
SNS nord2 57:18202 08:01474
SNS nord3 57:18720 08:03039
SNS nord4 57:18185 08:06978
SNS nord5 57:18628 08:02718

Supplerende kortlægning ('SNS Nord')



Opgave: SNS Dato / tid: 10-08-2006, 15.30 Område: A Linie + pkt. nr.: A1, A4

Pos. N Pos. E Dybde Bølgehøjde Dyk / Rov Bill. + / - Videonavn (DVD)
57 07,386 07 02,788 60 1,0 - 2,5 Rov Nej A4

Bemærkninger : (substrat, vegetation, fauna, eksponeringsforhold og andet)
Substrat: spredte stenede partier på en sandet / siltet bund. Stenene lå i størrelsesintervallet fra 10 - 100 cm og dækkede op til ca. 10 %

i de stenede områder.

Vegetation: Ingen.

Fauna: Dødningehåndkoral var meget dominerende med op til 50 % dækning på stenene, men også trekantorm og bladmosdyr var ret 

almindelige. Der blev også registreret enkelte store sønelliker og søstjerner. Af fisk blev der set torsk, lange og havkat.

Området er udpeget som sten / bobleflækker, men der blev kun observeret sten på sandbunden.

Punktobservationen blev gennemført som en form for paravanetræk idet vi pga. strøm, vind og høj sø ikke kunne få ankeret til at holde på 

positionen. Vi startede i: 56 07,386 N; 07 02,788 Ø og sluttede i: 57 07,471 N; 07 02,954 Ø.

A4 ligger i det nord-østligste hjørne af område A.



Opgave: SNS Dato / tid: 10-08-2006, 14.45 Område: A Linie + pkt. nr.: A1, A5 

Pos. N Pos. E Dybde Bølgehøjde Dyk / Rov Bill. + / - Videonavn (DVD)
57 06,922 07 04,459 59 1,0 - 3,0 Rov Nej A5

Bemærkninger : (substrat, vegetation, fauna, eksponeringsforhold og andet)
Substrat: Sandet bund med stenede partier. Stenene var 10 - 60 cm og dækkede maksimalt 20 - 25 % i de stenede områder.

Vegetation: Røde kødskorper dækkede det meste af en sten.

Fauna: Dødningehåndkoral, trekantorm var de mest dominerende dyr, men der var også enkelte kolonidannende søpunge. På sandbunden

tillige spredte søstjerner og en del huller fra, sandsynligvis, børsteorm.

A5 ligger i den nord-østlige del af område A.



Opgave: SNS Dato / tid: 10-08-2006, 17.40 Område: A Linie + pkt. nr.: A2, A6

Pos. N Pos. E Dybde Bølgehøjde Dyk / Rov Bill. + / - Videonavn (DVD)
57 05,879 06 58,530 60,5 1,0 - 3,0 Rov Nej A6

Bemærkninger : (substrat, vegetation, fauna, eksponeringsforhold og andet)
Substrat: Gruset / sandet / siltet substrat med spredte sten fra 30 - 150 cm der dækkede 2 - 10 % af bunden.

Vegetation: Ingen.

Fauna: Dødningehåndkoral og trekantorm var de mest dominerende dyr, men der blev også observeret en del kolonidannende søpunge.

Andre registreringer var spredte søstjerner nogen bladmosdyr og fjerpolypper samt et sækformet dyr på en lang stilk. En enkelt lange

havde sit skjul under en stor sten.

A6 ligger i den østlige del af område A.



Opgave: SNS Dato / tid: 10-08-2006, 13.20 Område: A Linie + pkt. nr.: A4, A9

Pos. N Pos. E Dybde Bølgehøjde Dyk / Rov Bill. + / - Videonavn (DVD)
57 05,838 07 03,728 56 1,0 - 3,0 Rov Nej A9

Bemærkninger : (substrat, vegetation, fauna, eksponeringsforhold og andet)
Substrat: Spredte sten på sandbund i størrelsen fra 10 - 80 cm. Stenene dækkede maks. 3 - 5 %. 

Vegetation: < 1 % røde kalkskorper.

Fauna: De mest dominerende dyr var trekantorm, dødningehåndkoral, søstjerner samt enkelte bladmosdyr.

Det var ikke muligt at få ROVén ned i den rigtige position pga. kraftig strøm. De aktuelle optagelser ligger 50 - 100 meter øst for den

udpegede position..

A9 ligger i den nord-østlige del af område A. Område a ligger nord-vest for område C



Opgave: SNS Dato / tid: 10-08-2006, 16.50 Område: A Linie + pkt. nr.: A3, A10

Pos. N Pos. E Dybde Bølgehøjde Dyk / Rov Bill. + / - Videonavn (DVD)
57 05,800 07 00,914 59 1,0 - 3,0 Rov Nej A10

Bemærkninger : (substrat, vegetation, fauna, eksponeringsforhold og andet)
Substrat: spredte sten på en sandet / gruset bund. Stenene lå i størrelsesintervallet fra 10 - 100 cm og dækkede ca. 2 - 10 %. Grus var

den mest dominerende substratfraktion.

Vegetation: Ingen

Fauna: Trekantorm og kolonidannende søpunge var de mest dominerende dyr. Derudover blev der registreret spredte dødningehåndkoral,

blege solitære søpunge og søstjerner. Der blev set to langer under ROV dykket.

A10 ligger i den nord-østlige del af område A.



Opgave: SNS Dato / tid: 10-08-2006, 18.55 Område: A Linie + pkt. nr.: A3, A12

Pos. N Pos. E Dybde Bølgehøjde Dyk / Rov Bill. + / - Videonavn (DVD)
57 05,051 06 57,459 60 1,0 - 3,0 Rov Nej A12

Bemærkninger : (substrat, vegetation, fauna, eksponeringsforhold og andet)
Substrat: Blandet bund, overvejende med grus, skaller, sand og silt mellem stenede partier med store sten, mange over 1 meter. I de 

stenede partier dækkede stenene op til ca. 40 %.

Vegetation: Ingen

Fauna: Faunaen bestod overvejende af trekantorm, dødningehåndkoral, kolonidannende søpunge, svampe ogsøstjerner. Der blev set 

enkelte torsk og hårvarre.

Området var af stenrevslignende karakter med en del større sandede / grusede partier.

A12 ligger i østlige del af område A.



Opgave: SNS Dato / tid: 11-08-2006, 09.15 Område: A Linie + pkt. nr.: A3, A13

Pos. N Pos. E Dybde Bølgehøjde Dyk / Rov Bill. + / - Videonavn (DVD)
57 02,691 06 46,327 60 1,0 - 2,0 Rov Nej A13

Bemærkninger : (substrat, vegetation, fauna, eksponeringsforhold og andet)
Substrat: Sandet, siltet, gruset bund med en del skaller. Bunden var uden bølge / strømribber.

Vegetation: ingen

Fauna: Enkelte spredte eremitkrebs, søstjerner, konk, og solitære søpunge (bleg)

A13 ligger i den vestlige del af område A. Sidescan-mosaikken viser ensartet bund uden strukturer, hvilket stemmer overens med det

observerede.



Opgave: SNS Dato / tid: 11-08-2006, 07.55 Område: A Linie + pkt. nr.: A3, GA4

Pos. N Pos. E Dybde Bølgehøjde Dyk / Rov Bill. + / - Videonavn (DVD)
57 04,003 06 52,604 61,5 1,0 - 2,0 Rov Nej GA4

Bemærkninger : (substrat, vegetation, fauna, eksponeringsforhold og andet)
Substrat: Sandet, gruset bund med skaller og spredte store sten i størrelsen fra 20 - 150 cm. Stenene dækkede maksimalt 1 - 5 %.

Vegetation: Ingen.

Fauna: Dødningehåndkoral, bladmosdyr, trekantorm og svampe var de mest dominerende dyr. Mere spredt blev der observeret søstjerner,

eremitkreps, kolonidannende polypdyr og søpunge.

GA 4 ligger midt i område A og er udpeget for spredte sten eller mulige bobleflækker.



Opgave: SNS Dato / tid: 11-08-2006, 10.10 Område: A Linie + pkt. nr.: A5, GA15

Pos. N Pos. E Dybde Bølgehøjde Dyk / Rov Bill. + / - Videonavn (DVD)
57 01,821 06 47,753 59 1,0 - 2,0 Rov Nej GA15

Bemærkninger : (substrat, vegetation, fauna, eksponeringsforhold og andet)
Substrat: Sand, silt og skal bund uden bølge / strømribber.

Vegetation: Ingen

Fauna: Enkelte eremitkreps og søstjerner, samt en enkelt torsk.

GA15 ligger i den syd-vestlige del af område A.



Opgave: SNS Dato / tid: 09-08-2006, 14.55 Område: Nord for C Linie + pkt. nr.: A to C 

Pos. N Pos. E Dybde Bølgehøjde Dyk / Rov Bill. + / - Videonavn (DVD)
56 54,498 06 34,914 45,5 0,5 - 1,5 Rov Nej A to C

Bemærkninger : (substrat, vegetation, fauna, eksponeringsforhold og andet)
Substrat: Stenrev bestående af sten fra 10 - 100 cm dækkende op til 75 % af bunden. Rest substrat var groft sand og grus.

Stenområderne var lidt spredte med mere sandede partier imellem. Sandet havde kraftige strøm / bølgeribber.

Vegetation: Vegetationen bestod udelukkende af spredte røde kalkskorper, specielt på de lidt mindre sten.

Fauna: Den helt dominerende art var trekantorm der dækkede op til 90 % af de store sten. Øvrige arter var få bladmosdyr, søstjerner, enkelte

eremitkrebs og søpunge, både solitære og kolonidannende arter. Der blev tillige registreret nogen pæne torsk i 2 - 3 kg klassen.

A to C ligger nord for den vestlige del af område C.



Opgave: SNS Dato / tid: 11-08-2006, 11.40 Område: B Linie + pkt. nr.: ?, B1

Pos. N Pos. E Dybde Bølgehøjde Dyk / Rov Bill. + / - Videonavn (DVD)
56 54,995 06 45,832 42 1,0 - 2,0 Rov Nej B1

Bemærkninger : (substrat, vegetation, fauna, eksponeringsforhold og andet)
Substrat: Sandet bund med spredte stenede partier. I sandbunden var der kraftige strøm / bølge ribbe dannelse. I de stenede partier

dækkede stenene fra 5 - 25 % (sten 10 - 100 cm.)

Vegetation: Spredte røde kødskorper og røde kalkskorper.

Fauna: Trekantorm var mest dominerende, derudover var der spredte små dødningehåndkoral og søstjerner.

Området skulle være udpeget som stenrev med relief, det område ROVén dækkede (ca. 40 m øst for positionen) viste markant færre sten.

B1 ligger i den nordlige ende af område B.



Opgave: SNS Dato / tid: 11-08-2006, 13.15 Område: B Linie + pkt. nr.: ?, B3

Pos. N Pos. E Dybde Bølgehøjde Dyk / Rov Bill. + / - Videonavn (DVD)
56 46,391 06 51,333 35 1,0 - 1,5 Rov Nej B3

Bemærkninger : (substrat, vegetation, fauna, eksponeringsforhold og andet)
Substrat: Sandbund med meget markante bølge / strøm ribber og spredte stenede partier. I de stenede områder dækkede stenene fra

10 - 60 % og stenene varierede i størrelse fra 10 - 80 cm.

Vegetation: Spredte røde kalkskorper og røde kødskorper.

Fauna: Trekantorm, bladmosdyr og dødningehåndkoral var mest dominerende,  men også spredte søstjerner, enkelte svampe og fjer-

polypper blev observeret.

Området, som stenrev betragtet, var ustabilt med mobilt sand der dækkede sten der tidligere havde været blotlagt.

B3 ligger i den sydlige del, nær midten, i område B.



Opgave: SNS Dato / tid: 11-08-2006, 15.15 Område: B Linie + pkt. nr.: ?, B4

Pos. N Pos. E Dybde Bølgehøjde Dyk / Rov Bill. + / - Videonavn (DVD)
56 44,656 06 57,917 39,5 1,0 - 2,0 Rov Nej B4

Bemærkninger : (substrat, vegetation, fauna, eksponeringsforhold og andet)
Substrat: Sandbund med meget markante bølge / strøm ribber og spredte sten. Stenene lå i størrelsen fra 10 - 60 cm. 

Vegetation: Få % røde kalkskorper og røde kødskorper.

Fauna: Faunaen bestod næsten udelukkende af trekantorm, få søstjerner samt enkelte kolonier af en brun cylinderformet grenet "fætter"

Stenene i området var tydeligt påvirket af kraftige sandbevægelser, således var det tydeligt at en del sten var på vej til at blive helt dækket.

B4 ligger syd-øst for selve område B.



Opgave: SNS Dato / tid: 11-08-2006, 14.25 Område: B Linie + pkt. nr.: ?, B10

Pos. N Pos. E Dybde Bølgehøjde Dyk / Rov Bill. + / - Videonavn (DVD)
56 45,916 06 52,656 36,5 1,0 - 2,0 Rov Nej B10

Bemærkninger : (substrat, vegetation, fauna, eksponeringsforhold og andet)
Substrat: Stenet bund med større sandede områder. I sandområderne var der markante bølge / strømribber. Stenene varierede i størrelse

fra 5 - mere end 100 cm. Størrelsen fra 5 - 20 cm dækkede 40 - 50 % mens sten større end 20 cm dækkede op til ca. 40 %. I stenområderne 

udgjordes restsubstratet primært af grus. De stenede områder havde karakter af egentligt stenrev dog uden huledannende elementer.

Vegetation: Sparsom dækning (1 - 5) af røde kalkskorper og røde kodskorper.

Fauna: Trekantorm, dødningehåndkoral og bladmosdyr var mest dominerende, men også store søpindsvin (Stron droe) sad spredt på

stenene og raspede alger. Der blev også observeret spredte søstjerner, almindelig såvel som pigget samt enkelte søfjer.

Punkt B10 var udpeget pga. udpræget hårdbund, hvilket også blev observeret ved ROV dykket.

B10 ligger i den sydlige del af område B.



Opgave: SNS Dato / tid: 09-08-2006, 13.25 Område: C Linie + pkt. nr.: C1, C1

Pos. N Pos. E Dybde Bølgehøjde Dyk / Rov Bill. + / - Videonavn (DVD)
56 52,345 06 34,985 41 0,5 - 1,5 Rov Nej C1

Bemærkninger : (substrat, vegetation, fauna, eksponeringsforhold og andet)
Substrat: Stenet bund med sten fra 10 - 150 cm dækkende op til 80 %. Imellem de stenede partier var der områder med sand med 

spredte sten. 

Vegetation: Vegetationen var begrænset til 2 - 5 % røde kalkalger.

Fauna: Faunaen på stenene var domineret af bladmosdyr og en del dødningehåndkoral, trekantorm samt kolonidannende søpunge, blege

såvel som orange. 

Området havde karakter af stenrev dog uden egentlige huledannende elementer.

C1 ligger i den vestlige del af område C.



Opgave: SNS Dato / tid: 09-08-2006, 15.45 Område: C Linie + pkt. nr.: C1, C2

Pos. N Pos. E Dybde Bølgehøjde Dyk / Rov Bill. + / - Videonavn (DVD)
56 52,109 06 37,567 38,5 0,5 - 1,5 Rov Nej C2

Bemærkninger : (substrat, vegetation, fauna, eksponeringsforhold og andet)
Substrat: Stenrevsområde med stenede partier afvækslende med mere sandede områder med karftige strøm / bølgeribber. Stenene

dækkede fra 30 - 60 % i de stenede partier og stenene varierede i størrelse fra 10 - 100 cm.

Vegetation: Der blev kun observeret røde kalkskorper der dækkede 2 - 5 %.

Fauna: Den dominerende art var trekantorm, men også nogen dødningehåndkoral. Derudover blev der registreret taskekrabbe, koloni-

dannende søpunge, bladmosdyrfjerpolypper og enkelte torsk.

C2 ligger i den nord-vestlige del af område C.



Opgave: SNS Dato / tid: 09-08-2006, 17.10 Område: C Linie + pkt. nr.: C1, C3

Pos. N Pos. E Dybde Bølgehøjde Dyk / Rov Bill. + / - Videonavn (DVD)
56 51,322 06 45,161 37 0,5 - 1,5 Rov Nej C3

Bemærkninger : (substrat, vegetation, fauna, eksponeringsforhold og andet)
Substrat: Stenet bund med spredte sandede partier med strøm / bølgeribber. Stenene dækkede 40 - 80 % (10 - 100 cm i størrelse).

Vegetation: sparsom røde kalkskorper.

Fauna: De dominerende dyr på stenene var trekantorm, bladmosdyr, dødningehåndkoral, samt spredte søpungekolonier og store 

søpindsvin (Stron droe).

Området havde stenrevslignende karakter dog uden egentlige huledannende elementer.

C3 ligger i den miderste del af område C.



Opgave: SNS Dato / tid: 09-08-2006, 18.00 Område: C Linie + pkt. nr.: C1, C4 

Pos. N Pos. E Dybde Bølgehøjde Dyk / Rov Bill. + / - Videonavn (DVD)
56 51,307 06 45,627 40,5 0,5 - 1,5 Rov Nej C4

Bemærkninger : (substrat, vegetation, fauna, eksponeringsforhold og andet)
Substrat: Langstrakte stenede partier afløst af langstrakte sandede partier. I de stenede områder dækkede sten fra 10 - 100 cm ca. 30 - 60 %

I de sandede områder var der kraftige strøm / bølge ribber.

Vegetation: Enkelte røde kalkskorper.

Fauna: Mange bladmosdyr, dødningehåndkoral og trekantorm. Herudover enkelte kolonier af søpunge og taskekrabber mellem stenene.

Sidescan-mosaikken viste langstrakte bånd afvekslende hårdhed, hvilket stemmer godt overens med det observerede.

C4 ligger omtrent midt i område C.



Opgave: SNS Dato / tid: 09-08-2006, 20.35 Område: C Linie + pkt. nr.: C1, C5 

Pos. N Pos. E Dybde Bølgehøjde Dyk / Rov Bill. + / - Videonavn (DVD)
56 50,874 06 49,810 33,5 0,75 - 2,0 Rov Nej C5

Bemærkninger : (substrat, vegetation, fauna, eksponeringsforhold og andet)
Substrat: Stenet bund med sandede partier. Sandbunden bar præg af eksponering med kraftige strøm og bølge ribber. De stenede partier

var primært med sten i størrelsen fra 10 - 50 cm med enkelte større sten op til ca. 100 cm. Stendækket varierede fra 30 - 70 %.

Vegetation: Enkelte spredte røde kalkskorper.

Fauna: De mest dominerende dyr var bladmosdyr, trekantorm og dødningehåndkoral. Der blev yderligere registreret store søpindsvin, 

kolonier af søpunge samt en del mindre søstjerner.

Området havde karakter af stenrev, dog uden huledannende elementer og med en vis påvirkning af omlejring af sediment.

C5 ligger midt i område C.



Opgave: SNS Dato / tid: 09-08-2006, 22.00 Område: C Linie + pkt. nr.: C4, C6 

Pos. N Pos. E Dybde Bølgehøjde Dyk / Rov Bill. + / - Videonavn (DVD)
56 47,921 07 01,846 34 0,75 - 2,0 Rov Nej C6 Vrag

Bemærkninger : (substrat, vegetation, fauna, eksponeringsforhold og andet)
C6 er det vrag der blev registreret under sidescan surveyet i område C. Kulturarvsstyrelsen og Gert Normann har ikke nogen oplysninger

på vraget (navn, forlistidspunkt mv.)

Vraget ragede op til ca. 4 meter over den omgivende sandbund. Det var et relativt godt bevaret metalvrag med styrhus, skrue og ror i fin

stand. Dækket manglede de fleste steder, ligesom sider med spander mange steder lå på bunden.



Opgave: SNS Dato / tid: 09-08-2006, 08.40 Område: C Linie + pkt. nr.: C4, C7

Pos. N Pos. E Dybde Bølgehøjde Dyk / Rov Bill. + / - Videonavn (DVD)
56 48,097 07 00,679 35,5 0,75 - 2,0 Rov Nej C7

Bemærkninger : (substrat, vegetation, fauna, eksponeringsforhold og andet)
Substrat: Stenet bund med 20 - 50 % sten fra 5 - 100 cm. Ud over sten var der en del grus mellem stenene. Stenene lå i mindre områder

med primært sand mellem områderne.

Vegetation: enkelte røde kalkskorper.

Fauna: Den dominerende fauna var trekantorm, enkelte dødningehåndkoral, sønelliker og søanemoner, samt nogen søstjerner.

Stenene i området så ud til at være præget af resuspension idet der lå en del fint materiale oven på stenene.

C7 ligger i den østlige del af område C som er placeret i den miderste del af undersøgelsesområdet.



Opgave: SNS Dato / tid: 09-08-2006, 09.50 Område: C Linie + pkt. nr.: C4, C8

Pos. N Pos. E Dybde Bølgehøjde Dyk / Rov Bill. + / - Videonavn (DVD)
56 49,190 06 50,066 30 0,75 - 2,0 Rov Nej C8

Bemærkninger : (substrat, vegetation, fauna, eksponeringsforhold og andet)
Substrat: Stenrev med spredte sandede partier. Stenene i størrelsen fra 10 - 100 cm dækkede 40 - 80 %. Rest substrat var sand og grus.

Vegetation: 1 - 3 % Phycodrys rubens, samt spredte røde kalkskorper.

Fauna: Stenene var domineret af bladmosdyr der dækkede op til ca. 75 %, men også dødningehånd var ret dominerende. Der blev

desuden observeret pigget søstjerne, alm. Søstjerne, mange trekantorm samt en del småtorsk.

Området var slet ikke i samme grad påvirket af resuspension som på C7.

C8 ligger midt i C området.



Opgave: SNS Dato / tid: 09-08-2006, 11.20 Område: C Linie + pkt. nr.: C4, C9

Pos. N Pos. E Dybde Bølgehøjde Dyk / Rov Bill. + / - Videonavn (DVD)
56 50,444 06 38,018 40 1,0 - 2,0 Rov Nej C9

Bemærkninger : (substrat, vegetation, fauna, eksponeringsforhold og andet)
Substrat: Næsten 100 % sand med meget kraftige bølge / strømribber med lidt grus i bunden af ribberne. Der blev registreret <1 % sten større

end 10 cm.

Vegetation: Enkelte røde kalkskorper på de få sten.

Fauna: Spredte søstjerner og på stenene en del trekantorm, få dødningehåndkoral og kolonidannende polypdyr.

Vi skred på ankeret og optagelserne ligger ca. 80 meter fra den udpegede position. Vi vurderede, på baggrund af sidescan billedet, at

hele området var meget ensartet hvorfor vi valgte ikke at tage ROVén op og starte forfra.

C9 ligger i den vestlige del af C området.



Opgave: SNS Dato / tid: 09-08-2006, 12.30 Område: C Linie + pkt. nr.: C4, C10 

Pos. N Pos. E Dybde Bølgehøjde Dyk / Rov Bill. + / - Videonavn (DVD)
56 50,808 06 34,266 43 0,75 - 2,0 Rov Nej C10

Bemærkninger : (substrat, vegetation, fauna, eksponeringsforhold og andet)
Substrat: Bunden i området var sandet med en smule grus og enkelte spredte sten op til ca. 30 cm. Men området bar præg af at være 

gennemtrawlet af, sandsynligvis bomtrawlere, idet man på sidescan mosaikken kunne observere nogle meget markante parallelle bånd.

på bunden kunne vi genfinde disse bånd som grusbånd. Det er vores vurdering at når bomtrawleren passerer, hvirvles sandet op og

blotlægger gruset som ligger umiddelbart under et tyndt sandlag.

Vegetation: Enkelte røde kalkskorper på de få større sten.

Fauna: Der blev registreret spredte søpunge på de mindre sten, enkelte søstjerner samt trekantorm på de større sten og endelig en torsk.

C10 ligger i den vestligste del af område C



Opgave: SNS Dato / tid: 09-08-2006, 19.10 Område: C Linie + pkt. nr.: C2, C11 

Pos. N Pos. E Dybde Bølgehøjde Dyk / Rov Bill. + / - Videonavn (DVD)
56 50,505 06 47,811 38 0,75 - 2,0 Rov Nej C11

Bemærkninger : (substrat, vegetation, fauna, eksponeringsforhold og andet)
Substrat: Substratet bestod af groft sand og grus i ligelig fordeling samt enkelte spredte sten fra 10 - 60 cm. Sand og grusbunden var

kraftigt eksponeret med op til 50 cm høje bølge / strømribber.

Vegetation: Enkelte spredte røde kalkskorper på de sparsomme sten.

Fauna: på sand og grus bunden blev der ikke observeret fauna. På de spredte sten var bladmosdyr, dødningehåndkoral og trekantorm

de mest dominerende. Der blev også observeret enkelte søstjerner.

I den valgte position, var der på sidescan-mosaikken, to meget markante bånd med kraftige strøm / bølgeribber. Opankringen fandt sted

inden for ca. 10 meter af positionen, så de optagelser vi har fra ROVén stemmer nøje overens med det vi forventede ud fra sidescan-

mosaikken.

C11 ligger midt i C området.



Opgave: SNS Dato / tid: 17-08-2006, 10.00 Område: SNS N Linie + pkt. nr.: Nord 1

Pos. N Pos. E Dybde Bølgehøjde Dyk / Rov Bill. + / - Videonavn (DVD)
57 18,532 08 03,094 44 0,5 - 1,0 Rov Nej SNS nord 1

Bemærkninger : (substrat, vegetation, fauna, eksponeringsforhold og andet)
Substrat: Stenet område med 50 - 60 % sten op til ca. 20 cm. Rest 40 - 50 % var sten fra 20 - 100 cm. 

Vegetation: Enkelte spredte røde kalkskorper.

Fauna: Stenene var helt domineret af dødningehåndkoral (30 - 40 %) og bladmosdyr (10 - 25 %) samt trekantorm. Derudover enkelte

kolonier af søpunge samt torsk og lange.

Området havde karakter af et egentligt stenrev med enkelte huledannende elementer. Af de undersøgte områder er dette punkt det 

mest stenede vi har set. Virkelig flot !!

Punkt SNS nord 1 ligger 22 sømil vest, nord-vest for Hanstholm.



Opgave: SNS Dato / tid: 17-08-2006, 11.00 Område: SNS N Linie + pkt. nr.: Nord 2

Pos. N Pos. E Dybde Bølgehøjde Dyk / Rov Bill. + / - Videonavn (DVD)
57 18,202 08 01,474 47 0,5 - 1,0 Rov Nej SNS nord 2

Bemærkninger : (substrat, vegetation, fauna, eksponeringsforhold og andet)
Substrat: Sandet / gruset område med en del sten fra 10 - 100 cm. (20 - 40 % dækning)

Vegetation: Enkelte spredte røde kalkskorper.

Fauna: Bladmosdyr var helt dominerende hvorefter dødningehåndkoral var næstmest dominerende. Der blev også registreret en del

trekantorm, enkelte slangestjerner, søstjerner, køllepolypper og kolonidannende søpunge. Der blev også observeret torsk og hvilling.

Området havde stenrevslignende karakter med stendækningsprocenter op til ca. 40 % dog uden egentlig huledannende elementer.

Punkt SNS nord 1 ligger 23 sømil vest, nord-vest for Hanstholm.



Opgave: SNS Dato / tid: 17-08-2006, 12.00 Område: SNS N Linie + pkt. nr.: Nord 3

Pos. N Pos. E Dybde Bølgehøjde Dyk / Rov Bill. + / - Videonavn (DVD)
57 18,720 08 03,039 46,5 0,5 - 1,0 Rov Nej SNS Nord 3

Bemærkninger : (substrat, vegetation, fauna, eksponeringsforhold og andet)
Substrat: Stenet og gruset område med meget varieret bund. Stenområder med rigtig revdannelse og 70 - 80 % sten større end 20 cm.

afvekslende med mere grusede områder med spredte større sten dækkende 20 - 40 %. De største sten var mere end 5 kubikmeter store.

Vegetation: Enkelte røde kødskorper og røde kalkskorper.

Fauna: Faunaen var meget domineret af bladmosdyr, dødningehåndkoral og trekantorm, sammen med spredte svampe og kolonier af

søpunge. Der blev også observeret torsk, lange, sej og hvilling.

Området var meget spændende med områder med meget høje dækningsprocenter af sten som dannede egentlige huledannende stenrev.

Område SNS nord 3 ligger ca. 20 mil vest, nord-vest fra hanstholm.



Opgave: SNS Dato / tid: 17-08-2006, 13.15 Område: SNS N Linie + pkt. nr.: Nord 4

Pos. N Pos. E Dybde Bølgehøjde Dyk / Rov Bill. + / - Videonavn (DVD)
57 18,185 08 06,978 41,5 0,25 - 0,75 Rov Nej SNS Nord 4

Bemærkninger : (substrat, vegetation, fauna, eksponeringsforhold og andet)
Substrat: Stenet / gruset område med høje dækningsprocenter af sten fra 10 - 200 cm. Stenene var koncentreret i partier afvækslende

med partier med mere grus. 

Vegetation: Spredte røde kalkskorper.

Fauna: Meget domineret af bladmosdyr og store dødningehåndkoral, men også en del trekantorm og søstjerner samt enkelte eremitkrebs,

svampe, slangestjerner og skallus. Der blev også observeret torsk og hvilling.

De stenede partier havde karakter af stenrev med huledannende elementer.

Punkt 4 ligger ca. 20 mil vest, nord-vest for Hanstholm



Opgave: SNS Dato / tid: 17-08-2006, 15.15 Område: SNS N Linie + pkt. nr.: Nord 5

Pos. N Pos. E Dybde Bølgehøjde Dyk / Rov Bill. + / - Videonavn (DVD)
57 18,628 08 02,718 44 0,25 - 0,75 Rov Nej SNS Nord 5

Bemærkninger : (substrat, vegetation, fauna, eksponeringsforhold og andet)
Substrat: Markant stenet område med en stenskrænt med store sten, mange over 100 cm, men også partier med grusbund med

spredte sten. Selve skrænten var ca. 3 meter. I områder med sten dækkede de op til 100 %.

Vegetation: Spredte røde kødskorper og røde kalkskorper.

Fauna: Dominans af bladmosdyr og dødningehåndkoral, men også en del trekantorm, svampe og kolonidannende søpunge. Der blev

desuden observeret søstjerner og en speciel flerarmet søstjerne (søsol-art). Vi så derudover sej, torsk, rødtunge og taskekrabbe.

Området var virkelig spændende med mange store sten der lå tæt, med huledannende elementer.

Nord 5 ligger ca. 22 mil fra Hanstholm.

Ved at have gennemsejlet området er det vores opfattelse at den markante stenskrænt gennemskærer området.
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