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Forord 
Der er ikke nogen tvivl om, at danskere er glade for naturen. Når tiden er til det strømmer 
vi ud i skoven for at gå en tur, kigge på fugle, jage, fiske, samle bær og svampe eller 
simpelt hen for at få noget frisk luft. Vi nyder at blive overrumplet af farverne, duftene og 
den mangfoldighed af dyr og planter, som findes derude. Vi finder ganske enkelt stor ro 
ved forsikringen om, at det overhovedet eksisterer. Mange af os går hellere en tur langs 
stranden end i kirken, hvis der skal spekuleres over tilværelsen. 
 
Anderledes svært er det naturligvis at gå en rask søndagstur på bunden af havet. Den 
blanke havoverflade vogter over de hemmeligheder, der gemmer sig under den, og vi får 
kun små glimt af vore unikke haves rigdom i form af de dyr, som vi fanger og det, som 
skylles op på vore kyster. I betragtning af, at størstedelen af Danmarks landområder idag 
er kulturlandskaber, er havets dyr og planter samt deres levesteder måske noget af det 
sidste oprindelige natur, vi har tilbage. Der er ingen tvivl om, at kunne vi betragte naturen 
i havet på samme måde som på landjorden, så ville vi både vide og værne mere om den i 
langt højere grad end vi gør i dag. For den biologiske mangfoldighed i vores danske 
havområder ville dette falde på et meget tørt sted. 
 
Den danske havnatur presses konstant af en række ydre påvirkninger, og først for nylig er 
der på europæisk plan taget omfangsrige initiativer til at beskytte marine dyr og planter 
samt deres levesteder.  
 
Havet indeholder en lang række ressourcer, som er til gavn for samfundet, og som udgør 
eksistensgrundlaget for mange mennesker i Danmark. Dette er altid et meget vigtigt 
aspekt at inddrage i forvaltningen af havnaturen, men disse ressourcer må ikke tappes på 
bekostning af havets mange dyr og planter eller de levesteder, som udgør deres 
livsgrundlag. Hvor der handles, der spildes- har det længe heddet. Tiden er nu inde til, at 
vi opprioriterer naturen i havet og udnytter havets ressourcer på bæredygtig maner så vi 
fremover handler uden at spilde det hele.   
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1 Sammenfatning 
Danske farvande indeholder en lang række marine naturtyper, som huser rige dyre- og 
plantesamfund. Der findes dog stadig store områder derude, som vi kender forbavsende 
lidt til som f.eks. de dybe render og huller i det østlige Kattegat. I nogle tilfælde ved vi 
intet om de biologiske samfund, som findes i disse områder. Dertil kommer, at havenes 
dyr og planter og deres levesteder gennem århundreder har været under stort pres fra 
f.eks. stenfiskeri og fiskeri med bundslæbende redskaber.  
 
Denne rapport har til formål at gøre status over beskyttelsen af den marine natur i indre 
danske farvande og at udarbejde anbefalinger til forbedringer. Der fokuseres i høj grad på 
anvendelsen af beskyttede havområder som redskab til beskyttelse af marin biodiversitet 
mod de menneskelige aktiviteter, som har en direkte negativ påvirkning på havnaturen. 
Der er derfor ikke lagt vægt på beskyttelse mod f.eks. forurening og iltsvind, som er 
meget store, overordnede trusler mod havnaturen. Disse trusler kan kun modvirkes 
gennem langsigtede, integrerede indsatser for forbedring af vandmiljø.     
 
Først ved EF-Habitatdirektivets ikrafttræden i 1992 blev Danmark bl.a. forpligtet til at 
oprette beskyttede habitatområder på søterritoriet med decideret marin natur som 
udpegningsgrundlag. Disse habitatområder har til formål at beskytte og bevare den 
biologiske mangfoldighed i danske havområder og er således vejen frem for fremtidens 
marine naturbeskyttelse. De eksisterende marine habitatområder beskrives i denne rapport 
på baggrund af det generelt meget spinkle (men voksende) vidensgrundlag, vi har om 
vores havområder samt på baggrund af en række mere utraditionelle kilder. Rapporten 
gennemgår ligeledes andre former for bevidst eller ubevidst beskyttelse af natur på 
søterritoriet.  
 
Nogle af de direkte trusler mod havnaturen og dens økologiske sammenhænge belyses og 
beskrives, og der argumenteres for, at de eksisterende udpegninger af marine 
habitatområder og den overordnede forvaltning af havnaturen fortsat er utilstrækkelige til 
at beskytte og bevare biologisk mangfoldighed i danske havområder.  
 
På baggrund af videnskabelig best practice, forsigtighedsprincippet og sund fornuft er der 
i rapporten udarbejdet en række anbefalinger og forslag til en realistisk og væsentlig 
opgradering og effektivisering af især habitatområderne i indre danske farvande samt 
forvaltningen af disse. Følgende er eksempler på anbefalinger:  

• Konkrete, supplerende habitatområder foreslåes udpeget. 
• Mindre habitatområder bør i flere tilfælde slåes sammen til større, økologiske 

enheder for at optimere beskyttelse og forenkle forvaltning. 
• Det anbefales, at der i samtlige habitatområder nedlægges forbud mod alle 

aktiviteter, som fysisk kommer i berøring med naturtyperne i områderne. 
• Det anbefales at genoprette stenrev for at reetablere mulige afbrudte økologiske 

sammenhænge. 
Anbefalingerne i rapporten svarer til en udvidelse af arealet af beskyttede havområder fra 
de nuværende knap 8% til ca. 14% af de indre danske farvande.  
 
WWF-Danmark ønsker med denne rapport både at opfordre og bidrage til både 
nytænkning og en væsentlig opprioritering af beskyttelsen af den biologiske 
mangfoldighed i danske havområder. 
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1.1 English Summary 
 
Inner Danish waters contain a diverse range of habitats that are home to rich communities 
of marine animals and plants. However, there are vast areas in e.g. the Eastern Kattegat 
that remain unexplored, and the biological communities that can be found in some of 
these areas are still unknown to us. In addition, marine habitats and the species that 
inhabit them have for centuries been under constant pressure from activities such as 
bottom trawling and the extraction of raw materials from the seabed.  
 
The purpose of this report is to form a general view of the current state of the protection 
of marine biodiversity in inner Danish waters and to provide recommendations for 
improvement. Attention is largely focussed on the application of marine protected areas 
as a management tool for the protection of marine nature from human activities that are 
directly detrimental to marine plants, animals and habitats. Overriding issues such as 
marine pollution and eutrophication, which may be the largest of all threats to marine life, 
are not discussed here, since these problems can only be mitigated through long-term, 
integrated national programmes for the improvement of water quality in general.  
 
The introduction of the EC Habitats Directive in 1992 put Denmark under the obligation 
to designate and protect marine sites for the sake of marine biodiversity conservation.   
The report examines and describes currently designated sites on the basis of a generally 
sparse knowledge base as well as less conventional sources of information. The report 
also describes other cases of deliberate or coincidental marine nature protection in inner 
Danish waters. 
 
Some of the direct threats to marine biodiversity and ecology are examined, and it is 
argued that the marine sites that are protected at present, as well as the management of 
marine biodiversity in general, are far from adequate. Substantial improvements must be 
made in order to ensure the protection of marine biodiversity in the future. 
 
Based on scientific best practice, the precautionary principle and common sense, general 
and site-specific recommendations and suggestions are developed for a realistic and 
substantial upgrading of the present state of marine nature management and marine 
protected areas in inner Danish waters. Following are but a few examples of these 
recommendations: 

• Additional designations of specific, protected sites are recommended. 
• Where applicable, small protected sites should be joined as larger protected 

areas, in order to optimise the effectiveness of protection, secure ecological 
connections between areas and to simplify management.   

• All activities that result in physical contact with marine habitats on the seabed 
should be prohibited within marine protected areas.  

• It is recommended that severely altered marine habitats, such as many of the 
reefs in inner Danish seas, be reestablished in order to restore potentially lost 
ecological connections. 

The recommendations presented in the report correspond to an expansion of the 
protection of marine areas in inner Danish waters from less than 8% to approximately 
14%. 
 
It is the hope of WWF-Denmark that this report will encourage and contribute to a much 
needed examination, evaluation and upgrading of the way we protect and manage marine 
biodiversity in our Danish seas.      
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2 Indledning 
Denne rapport omhandler status for beskyttelsen af havnatur i danske farvande fra 
Skagens Gren til Bornholm, inklusive Limfjorden. Disse havområder udgør den danske 
del af Østersøen. Østersøen er blandt WWFs højest prioriterede økoregioner, dvs. 
naturområder, som kendetegnes ved at have geografisk afgrænsede dyre- og plantearter, 
biologiske samfund og miljøforhold. Sammen med internationale partnere i WWFs Baltic 
Ecoregion Action Programme arbejder WWF Danmark aktivt for at opfylde ambitiøse, 
integrerede målsætninger for Østersøen vedrørende fiskeripolitik, skibsfart, beskyttede 
havområder, kemikalier, eutrofiering og ferskvand.  
 
En af WWFs målsætninger er, at der i 2010 er et velfungerende netværk af økologisk 
værdifulde og velforvaltede beskyttede havområder, der dækker 10% af Østersøen. 
Arbejdet med at beskytte danske havområder er godt i gang, bl.a. på baggrund af  EU's 
Habitatdirektiv, men det er vigtigt at sikre, at det er de rigtige områder, som bliver 
udpeget og at forvaltningen af de udpegede områder også i praksis yder en effektiv 
beskyttelse.  
 
Denne rapport og dens anbefalinger er WWF Danmarks bud på, hvordan vi bedst kan 
opfylde disse målsætninger i den danske del af Østersøen, de indre danske farvande. 

3 Naturen i indre danske farvande 

3.1 Danmarks Gibraltarstræde 
Strædet mellem Skagens Gren og Sverige er det eneste sted, hvor vand via Kattegat, 
Bælthavene og Øresund kan komme ind eller ud af Østersøen. Skagerrak har en relativt 
høj 
saltholdighed 
på ca. 30 
promille i 
overfladen (se 
figur 1), hvor 
Østersøen har 
en 
saltholdighed i 
nogle områder 
på helt ned til 
1-2 promille (i 
den Botniske 
Bugt).  
Det salte vand, 
der presses ind 
fra Nordsøen 
via Skagerrak 
er tungere end 
det brakke 
vand, der 
strømmer ud 
fra Østersøen, 
og derved 
opstår der i 

 

st. 413

st. 925

st. 954

st. 939

st. 1007

30

30

30

25

25

20

20

20

15

15

15

10

10

Dybde
0 5 10 15 20 25 30

33

12

33

12

18

6

33

21

Saltholdighed 
(promille)

33

12

Sommer
Vinter

st. 1007

st. 413

st. 925

st. 939

st. 954

Figur 1 Saltholdigheden i overfladevandet falder fra ca. 30 promille ved Skagens 
Gren til ca. 10 promille ved Møn (Billede: Dahl et al. 2003). 
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dybere vand en lagdeling, hvor det tunge, salte vand flyder langs med bunden, mens det 
lettere, mere ferske vand findes ved overfladen. Hvor vandet er dybere end ca. 15 m 
findes som regel et meget defineret springlag, og under dette lag er saltholdigheden som 
regel på omkring 32-34 promille (Andersson & Rudberg 1993 i Matthews et al. 1999).   
 
Ved springlaget forekommer konstant en vis opblanding af de to vandmasser. Således 
falder vandets saltholdighed gradvist ned igennem Skagerrak, Kattegat, Bælthavene og 
Øresund, og denne saltholdighed er meget afhængig af vind og strøm. Saltholdigheden i 
Kattegats overfladevand varierer derfor mellem ca. 12-30 promille, afhængig af vind, vejr 
og årstid. Ved kraftige storme fra vest presses højsalint vand langt ind i Kattegat; 
omvendt vil kraftige storme fra øst presse Østersøens brakke vand langt nordpå. I sådanne 
tilfælde kan havdyr i f.eks. det sydlige Kattegat, nærmest fra den ene dag til den anden, 
opleve ganske ekstreme forskelle i havets saltholdighed.  
 
Der findes lavvandede tærskler i Femer Bælt samt i Øresund, som under normale 
omstændigheder forhindrer det tunge, salte bundvand i at strømme frit ind i Østersøen. 
Det brakke vand strømmer ud ad Østersøen via Storebælt, Øresund og Lillebælt i foholdet 
7:3:1, mens det salte vand fra Kattegat når frem til Østersøen via Storebælt og Øresund i 
forholdet 8:3 (hhvs. 73 og 27%) eller nogle gange 6:5 (Møller 1996 i Josefson & Hansen 
2004). Som regel flyder det dybe, salte vand fra Nordsøen ind i Kattegat øst for Læsø, 
mens det meste af overfladevandet fra Østersøen flyder ud vest for Læsø (Andersson & 
Rudberg 1993 i Matthews et al. 1999).    

3.2 Naturen i havet 
Som levested for dyr og planter kan man i danske farvande groft inddele havet i tre 
kategorier: den bløde bund, den hårde bund og naturligvis de frie vandmasser. Langt 
størstedelen af danske havområder har en blød havbund bestående af sand, silt, mudder 
eller lignende sedimenttyper. Den hårde bund udgør et langt mindre areal og kan bestå af 
sten, ral, grus, kalkgrunde, blottet ler, klipper (ved Bornholm) osv.  

3.2.1 Den bløde bund 
Det bløde sediment umuliggør at dyr og planter kan vedhæfte sig direkte på havbunden. 
De fleste bunddyr består således her af invertebrater, som lever på eller nedgravet i 
sedimentet og som oftest har specialiseret sig ved at være enten suspensions- eller 
sedimentædere. Førstnævnte lever af at filtrere føden fra vandmasserne over bunden 
(f.eks. mange muslinger), mens sidstnævnte lever af at æde dødt organisk materiale og de 
bakterier og småorganismer, der findes derpå (f.eks. dyndsnegle, slikkrebs, søpølser og 
pighuden sømusen) (Køie et al. 2000). Blomsterplanter (f.eks. havgræs og ålegræs) og 
kransnålalger vedhæfter sig i sedimentet med rødder eller rodlignende tråde, som de 
bruger til at optage vand og næring (Køie et al. 2000). 
 
På og især i den sand- og mudderblandede bund ved lavvandede, beskyttede kystområder 
og fjorde (bl.a. syd for Læsø, langs mange kyster og i større havområder syd for Øresund 
og Bælthavene samt store dele af Østersøen) (Petersen 1918) er dyrelivet karakteriseret 
ved arter, som kan tåle store udsving i temperatur og saltholdighed, f.eks. slikkrebs, 
sandorm, østersømusling (Macoma baltica), hjertemusling, dyndsnegl og frynseormen 
Nereis diversicolor (Køie et al. 2000; Thorson 1968). Områderne er ligeledes vigtige 
opvækstområder for især fladfisk og fourageringsområder for havfugle.  
 
Fra få meters dybde hvor saltholdigheden bliver lidt højere og mere stabil (f.eks. vestlige 
og sydlige Kattegat), findes ofte bl.a. almindelig venusmusling (Chamelea [Venus] 
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striatula) og andre muslinger, børsteorme og ofte sømus på og i ren sandbund (Petersen 
1918; Thorson 1968; Køie et al. 2000). 
 
Hvor havbunden i vand dybere end nogle få meter består af sand med meget organisk 
indhold (f.eks. i Limfjorden, Bælthavet og dele af Øresund) (Thorson 1968, Køie et al. 
2000 & Petersen 1918) findes især bl.a. hvid pebermusling (Abra alba), hampefrømusling 
og børsteormen Nephtys (Køie et al. 2000).    
 
I Kattegat, Skagerrak samt dele af Øresund, i områder hvor vandet er over ca. 15 m dybt 
og hvor bunden er mudderholdig domineres bunden af fin og grov mudderslangestjerne 
(Amphiura), sømus, molboøsters, jomfruhummer, diverse børsteorme, rørboende 
børsteorme og smukke søfjer (Thorson 1968; Køie et al. 2000).  
 
I begrænsede områder i det sydøstlige Kattegat og i Øresund (nord for Hven) findes 
endvidere ofte tætte bestande af den rørdannende tangloppe Haploops tubicola (Thorson 
1968; Køie et al. 2000; Petersen 1918; www.oresundsvand.dk).    
 
Ovenstående biologiske scenarier beskrives ofte som hhvs. Macoma-, Venus-, Abra-, 
Amphiura- og Haploops-samfund, efter de arter, som dominerer i områderne. Det var C. 
G. Joh. Petersen, der i 1918 først indførte denne konceptualisering af de biologiske 
dyresamfund forbundet med den bløde havbund i danske farvande, men hans hensigt var 
dog at beskrive samfundene som fødeemner for fisk. Petersens bundfauna-samfund 
bruges stadig ved overvågning af miljøforandringer i havet. 
 
Den bløde bund indeholder ikke de mest æstetisk imponerende af habitaterne i danske 
farvande, men ikke desto mindre er den rig på både arter og biomasse og er endvidere 
uhyre vigtig som fourageringsområde for mange hav- og kystfugle samt mange 
kommercielt vigtige fiskearter.    

3.2.2 Den hårde bund 
De vidtstrakte områder i danske farvande er ved kyster og i åbent hav spættet med 
områder, hvor havbunden er ”hård”. Denne betegnelse er i virkeligheden et vidt begreb, 
da den egentlig blot beskriver områder, hvor substratet er stabilt nok til, at det kan 
koloniseres af fastsiddende dyr og planter. Altså kan en hård bund bestå af f.eks. egentlige 
stenrev, kompakt ler, kalkgrunde som ved Stevns og Møns Klint, gassøjler (boblerev) i 
det nordlige Kattegat, skibsvrag, bropiller af beton osv. Den hårde bund kan i praksis også 
være levende i sig selv, som det er tilfældet med muslingebanker (biogene rev). 
 
Den væsentligste forskel mellem den bløde og den hårde bund er, at havets dyr og planter 
på den hårde bund kan vedhæfte sig det hårde substrat. Altså er det hårde substrat en 
grundlæggende livsbetingelse for en meget lang række dyr og planter. Den hårde bund er 
dog blot en enkelt, om end meget vigtig, faktor for disse dyr og planters udbredelse. 
Blandt andre vigtige faktorer som er styrende for disse dyr og planters udbredelse er 
saltholdighed, lys/dybde, næringsstofbelastning. 
 
Mange enårige og flerårige makroalger (tang) sidder fast på det hårde substrat ved hjælp 
af fasthæftningsorganer og mange steder i danske farvande danner de egentlige 
tangskove. Men der er stor konkurrence om pladsen. Makroalger, søanemoner, rurer, 
havsvampe, kalkrørsorme, snegle, blåmuslinger, mosdyr og søpunge (Køie et al. 2000) er 
blot nogle få eksempler på de mange dyr og planter, som kæmper om en plads på det 
hårde substrat. Mange plante- og dyrearter har således specialiseret sig i at leve på 
overfladen af andre arter.  
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Stenrev 
Der vil i det følgende blive fokuseret på de egentlige stenrev som et naturligt 
forekommende og forholdsvis velbeskrevet eksempel på den hårde bund. Stenrev hører til 
hårdbundsrev og disse er defineret af Dahl et al. (2003) som ”…et område, som hæver sig 
fra den omliggende havbund. Det hårde substrat, hvad enten det er sten, klippe eller af 
biogen oprindelse, skal dække mindst 5% af havbundens overflade, og arealet skal have 
en størrelse på mindst 10 m2…”, mens det hårde substrat defineres som ”geologisk eller 
biogent materiale på havbunden, der har mindst 10% af overfladen dækket af 
karakteristiske hårdbundsdyr og –planter på et tidspunkt i løbet af et kalenderår”.  
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Figur 2 Det er i de lysebrune områder (Residualbund på moræne) at den hårde bund og stenrev skal findes 
(Kort: GEUS (2000); SNS). 
 denne sammenhæng vil vi dog nøjes med at betragte stenrev som hårdbundsrev 
estående af geologisk materiale/sten, som er store nok til, at de ikke flyttes af bølger og 
avstrømme. Stenrevene kan således bestå af alt fra grunde af grus til egentlige rev af 
tore sten med toppe, der rager væsentligt op fra den omgivende, oftest bløde havbund.   

e fleste danske stenrev er skabt under den sidste istid, Weichsel istiden (70.000 til 
0.000 år siden) (Dahl et al. 2003). Stenrevenes udbredelse i danske farvande har ikke 
æret systemstisk opmålt gennem tiderne, så vi ved ganske enkelt ikke, hvor stort et areal 
e dækker i danske farvande (se figur 2). Der gives dog et forsigtigt skøn på ca. 1.200 
m2 (= 120.000 ha) (Dahl et al. 2003). Dette skøn må dog siges at være meget lavt. Alene 
ed en sammenlægning af indberettede arealer svarende til naturtypen ”Rev” i de 
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internationale beskyttelsesområder øst for Skagen får man knap 1.000 km2 rev 
(Foverskov 2004). Der er ligeledes fortsat meget store havområder omkring Danmark, 
som endnu ikke er grundigt kortlagte, og som ifølge bundtypekort (se figur 2) givetvis må 
indeholde stenrevsarealer af større eller mindre karakter. 
 
Da de fleste danske havområder består af blød bund, hvor den største aktivitet foregår 
nede i sedimentet, fremstår stenrevene som havets metropoler, hvor organismerne lever 
tæt sammen, og hvor planterne og dyrene er en tand mere ”karismatiske”. Det er da også 
stenrevene som udover skibsvrag oftest udgør målet for danske sportsdykkere.   
 
De fleste danskere ville nok blive ganske overraskede over, hvor meget liv, der findes på 
stenrevene herhjemme. Mange af især dyrearterne ligner til forveksling de eksotiske dyr, 
der lever i sydligere havstrøg; sønelliker, søanemoner, hydroidekolonier, 
dødningehåndkoraller, de smukke nøgensnegle (se forsiden), mærkværdige krabber, 
hummere, søpunge og bægergopler er ikke ualmindelige syn på de danske stenrev.     
 
Revene bugner af liv og aktivitet. En undersøgelse af flere stenrev i de åbne indre 
farvande i Danmark viste, at 95-100% af det egnede substrat var dækket af fastsiddende 
opret vegetation ned til 12-15 m (Ærtebjerg et al. 1998). En anden undersøgelse fra et 
småstenet område i Kattegat viste, at et areal på 4 m2 indeholdt 67 algearter og 19.000 dyr 
fordelt på 163 forskellige arter (Dahl et al. 2003). Der findes 349 forskellige rød-, brun- 
og grønalger i de danske tangskove, og de fleste af disse findes på stenrevene i de åbne 
farvande (Dahl et al. 2003).  
 
Stenrevene er med deres strukturelle kompleksitet nichedannende, dvs. de danner 
grundlag for særlige dyre- og plantesamfund, som igen danner grundlag for andre dyre- 
og plantesamfund osv.  Man har f.eks. registreret 44 fastsiddende dyrearter med i alt 
30.000 individer eller kolonier (hovedsageligt mosdyr og hydroider) på rødalger på 0,1 
m2 sten fra et stenrev i Øresundstragten (Dahl et al. 2003). Særligt nichedannende (og 
sjældne) er de såkaldte huledannende rev, hvor stenrevene består af større sten med 
mange huler og sprækker mellem stenene. Disse huler er ideelle levesteder for f.eks. 
hummer og krabber.  
 
Mange fiskearter er på et eller flere tidspunkter i deres liv tiltrukket til stenrev og andre 
hårdbundlokaliteter som f.eks. de mange skibsvrag, som ligger på havbunden. Blandt 
disse arter er havkarusse, stenbider, diverse gylter, tangspræl, nålefisk, kutling, fladfisk, 
mørksej, lyssej, lange og torsk (Dahl et al. 2003; Krog 1999). Fiskene tiltrækkes af mange 
årsager, og hvor fiskene tiltrækkes, tiltrækkes fiskerne. Kommercielt er det bl.a. lange, 
mørksej, lyssej og torsk, der udgør de vigtigste arter. Torsken er dog den langt vigtigste 
art med fangstværdier på ca. 30 millioner kroner årligt i 1999 i Kattegat alene, hvoraf kun 
ca. 2% fangedes med passive redskaber, dvs. bundgarn, kroge og ruser (Krog 1999). Der 
er registreret fangster på op til 5-7 tons torsk i slæb med en varighed på 10-15 min. langs 
vrag eller egentlige stenrev (Krog 1999). Det anslås, at vrag- og revfiskeri alene i det 
østlige Kattegat er vigtigt for omkring 20 trawleres og 10 garnbådes eksistensgrundlag 
(Krog 1999).  
 
Pga. de mange fisk, blåmuslinger og andre fødeemner hører stenrevene endvidere til 
fugles, sælers og marsvins favoritområder, når der skal fourageres. Dette resulterer i, at 
marsvin ofte drukner i garnene (se figur 3), og at sæler kommer i konflikt med fiskere ved 
at ødelægge spise eller ødelægge fisk i garn og ruser. 
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Alt i alt rummer stenrevene, på trods af deres 
relativt ringe geografiske udbredelse en stor 
andel af den samlede artsrigdom i danske 
farvande (Dahl et al. 2004). Dette kombineret 
med den hårde konkurrence om pladsen på 
stenrevene kan lede én til en formodning om, 
at det er den relativt sparsomme forekomst af 
egnet hårdt substrat, der bl.a. er en 
begrænsende faktor for udbredelsen af de dyr 
og planter i danske farvande, som kræver hård 
bund for at overleve. 
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Figur 3 Marsvin (Phocoena phocoena) 
druknet i fiskernes garn. Foto: © WWF-
Canon / Hannes STRAGER.
 

iskeri på stenrev 
år fiskere trawler på hård bund i områder, hvor f.eks. stenrevenes strukturelle 
ompleksitet ikke gør risikoen for at miste sit trawl alt for stor, bruges oftest bobbinsgear, 
vs. at trawlet forrest er forsynet med et tov eller en kæde med plastikkugler eller skiver. 
isse kugler gør, at trawlet simpelt hen kører over forhindringer når det slæbes hen over 

n grov havbund. DMU (Dahl 2005) udlagde større rammer med simpelt måleudstyr på 
lere stenrevslokaliteter ved flere dybder i habitatområdet Store Middelgrund i Kattegat 
or at undersøge eventuelle fysiske forstyrrelser fra trawlfiskeriet. To af disse rammer 
lev bøjet skæve og to rammer var blevet flyttet helt væk fra deres oprindelige positioner. 
ette kombineret med observationer af tydelige tegn på fysisk påvirkning af sten på 
avbunden (bl.a. vendte sten) indikererede, at der havde været en betydelig fysisk 
ktivitet på stenrevet, og at denne aktivitet havde haft en negativ effekt på stenrevet (Dahl 
005).  

tenfiskeri & råstofindvinding 
 Danmark har vi altid haft tradition for at hente råstoffer til søs. Helt tilbage i 1585 blev 
tore dele af fundamentet til Kronborg Slot bygget af sten, som blev fisket op ved kysten 
mkring Helsingør. Det er blevet skønnet (Dahl et al. 2003), at der de sidste 50 år er 
levet fjernet 40 km2 blotlagt stenoverflade fra stenrev i danske farvande. Dette svarer til 
undredevis af værdifulde habitater. Disse sten blev hentet op med grab fra havbunden i 
ovedsageligt 1950’erne og 1960’erne og blev især brugt som byggematerialer til f.eks. 
avne og moler. Disse 40 km2 er måske ikke meget set i lyset af, at der (meget forsigtigt) 
kønnes at være 1.200 km2 rev i danske farvande, men de opfiskede sten repræsenterer 
abitater af en særligt høj kvalitet, idet disse rev hovedsageligt er hentet på dybder mindre 
nd 10m, hvor stentætheden var størst (Dolmer et al. 2002; Dahl et al. 2003), og hvor 
ysmængderne giver de bedste livsbetingelser for algevegetationen. Især de huledannende 
ev, hvor stenene er stablet oven på hinanden, var eftertragtede (Dolmer et al. 2002). Der 
indes idag så vidt vides kun tre lokaliteter tilbage med huledannende rev (Herthas Flak, 
riseis Flak og Bøchers Grund).  

ed stenindvinding påvirkes naturkvaliteten på flere måder (Dahl et al. 2003). Først og 
remmest fjernes selve det hårde substrat, som er en livsbetingelse for mange dyr og 
lanter. Ved indvinding på vanddybder på under 10m går det særligt hårdt ud over 
årdbundsvegetationen. Fjernes store sten ændrer man på stabiliteten på rev samt deres 
ksponering (Dahl et al. 2003). Ved stenindvinding på huledannende rev fjernes hulerne, 
om er en vigtig biologisk niche (Dahl et al 2003; Dolmer et al. 2002). Hulerne har været 
evested for taskekrabber og hummere, og det kan ikke udelukkes, at fjernelsen af de 
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huledannende rev for 50 år siden har haft en betydning for bestande af fisk og evt. 
hummer i kystnære farvande (Dolmer et al. 2002). 
 
Ralsugning er indvinding af sten mindre end ca. 20 cm i diameter. Dette sker ved at suge 
stenene eller gruset op gennem et sugerør. Denne form for råstofindvinding kan ændre 
sedimentsammensætningen væsentligt, og denne kan under ugunstige forhold være 
mange år om at gendanne sig (Dolmer et al. 2002). Sedimentsammensætningen på 
havbunden har igen betydning for bundlevende fisk samt bundfaunasammensætningen i 
de ralsugede områder (Dolmer et al. 2002).    
 
Først i 1996 ophørte den frie ret til at hente sten (og andre råstoffer) overalt på 
søterritoriet helt (Dahl et al. 2003), og idag skal al stenfiskeri på søterritoriet foregå i 18 
udpegede indvindingsområder, og kun ved mindre reparationer og udvidelser af 
eksisterende anlæg lavet af søsten gives der tilladelse hertil. Derudover er der fastsat en 
totalkvote for hvert enkelt indvindingsområde (Dahl et al. 2003).  
 
Der må ifølge Råstoflovens § 20, Stk. 4 ikke gives tilladelser til råstofindvinding i 
internationale beskyttelsesområder på søterritoriet samt i områder med dybder på mindre 
end 6 m, men Råstofloven giver dog Miljøministeren muligheden for at gøre netop dette i 
særlige tilfælde og under særlige omstændigheder (LBK nr 886 af 18/08/2004).   
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3.3 Marine planter og dyrs afhængighed af ikke-biologiske faktorer 
Der findes en positiv sammenhæng mellem artsrigdom og saltholdighed i de indre danske 
farvande både for makroalger (Nielsen et al. 1995 i Ærtebjerg et al. 1998) og for bunddyr 
(Josefson & Hansen 2004), og derved danner denne saltholdighedsgradient ramme for 
markante ændringer i sammensætningen af de biologiske samfund ned igennem 
Danmarks farvande. 

3.3.1 Makroalger 
Det er ved de oceaniske saltholdigheder (i det nordlige Kattegat og Skagerrak), at man 
finder flest forskellige makroalger i indre danske farvande (se figur 4). Der er således 
registreret 283 og 304 arter i henholdsvis det østlige og det vestlige Kattegat. Ved 

Bælthavet er antallet af 
registrerede arter faldet til 
ca. 260 og i den vestlige 
Østersø er antallet helt 
nede på 117 (Nielsen et al. 
1995 i Ærtebjerg et al. 
1998). De fleste af disse 
makroalger findes på 
stenrev. 
Makroalgevegetationen 
reguleres også væsentligt 
af lysintensiteten, hvilket 
kommer til udtryk i 
egentlige dybdegrænser for 
enkelte arters udbredelse 
(Ærtebjerg et al. 1998). 
Makroalger vokser i størst 
mængde i 0-6 meters 
dybde, og ved 35 m er der 
ikke længere lys nok til 
vækst (Køie & Kristiansen 
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Figur 4 Det samlede artsantal for makroalger i 
hovedfarvandsområder. Antallet af arter falder med faldende 
saltholdighed (Figur: Dahl et al. 2003 efter Nielsen et al. 1995). 
000).  Der er stor forskel på makroalgernes robusthed overfor fysisk påvirkning fra f.eks. 
trøm eller bølgeslag, hvilket også spiller en rolle for artsammensætningen i enkelte 
okaliteter.   

.3.2 Marine dyr 
predning af organismer mellem områder er en vigtig regional proces for opretholdelse af 
iodiversitet (Rasmussen et al. 2003). De fleste marine bunddyr har tidlige, planktoniske 
ivsstadier, som tilbringer en kortere eller længere periode i vandsøjlen, hvor de med 
avstrømme spredes til nye områder, som arterne så kan kolonisere. Ved denne form for 
ormering er det alfa og omega, at larverne via havstrømmene transporteres til de rigtige 
mråder på de rigtige tidspunkter, hvor forholdene er gunstige for larvernes overlevelse. 
ogle gange kan minimale afvigelser i strømretning, iltforhold, temperatur, saltholdighed 

ller andre faktorer betyde undergangen for en hel generation af disse bunddyr.     

ndre dyr har en direkte udvikling, dvs. det færdigudviklede afkom, som oftest ligner de 
oksne individer, kommer til verden samme sted som de voksne dyr. Ålekvabben har 
ksempelvis en direkte udvikling, da denne føder levende unger.  
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Josefson og Hansen (2004) har 
analyseret mønstre i 
artsrigdommen i danske 
farvande med henblik på at 
finde mulige faktorer, som 
regulerer den biologiske 
mangfoldighed i danske 
fjorde. Det viste sig for 
bunddyr, som det også er 
tilfældet med makroalger 
(Ærtebjerg et al. 1998), at der 
er en meget tæt kobling 
mellem saltholdighed og 
artsrigdom, dvs. at 
artsrigdommen falder ved 
faldende saltholdighed (se 
figur 5).  
 
 
 
 

 
 
Det viste sig ligeledes, at 
dyrearter i mange fjord- og 
havområder transporteres 
dertil med havstrømme fra en 
slags artspulje-områder i 
Nordsøen, Skagerrak og 
Kattegat, hvor saltholdigheden 
er høj (se figur 6) (Josefson & 
Hansen 2004). Dette kan have 
en enorm betydning for lokal 
og regional spredning af 
bunddyrearter, ikke mindst 
ved bundfaunaens 
genindvandring og 
rekolonisering i områder, 
hvori bundfaunaen er blevet 
skadet af iltsvind (Hansen et 
al. 2004).  
 

 

Figur 6 Det skraverede område indikerer, hvor et formodet 
artspulje-område findes. A-D viser hovedtransportvejene for 
saltvand fra Skagerrak og Kattegat: A og C står for henholdsvis 
27 og 73% af indstrømning af saltvand til Østersøen. (Fra 
Josefson & Hansen 2004).
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Figur 5 Antal af fastsiddende dyrearter registreret på en række 
stenrev i Samsø Bælt, i farvandet mellem Ærø og Langeland og 
endelig mellem Gedser og Møn (Figur: Dahl et al. 2003). 
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4. Det østlige Kattegat – et spændende havområde 
Kattegat udgør den vigtigste overgangszone mellem Nordsøen og Østersøen (Matthews et 
al. 1999). Det meste af Kattegat er inden for Danmarks søterritorie et ganske lavvandet 
farvand med en gennemsnitsvanddybde på 23 m (Svansson 1984 i Matthews et al. 1999).    
 
Dog findes der i danske farvande dybere områder i det nordlige og i særdeleshed det 
østlige Kattegat. I den østlige del af Kattegat findes dybe render, som i nord er i 
forbindelse med det dybe, saltholdige vand fra Skagerrak, og som bliver gradvist lavere 
efterhånden som de strækker sig i sydlig retning (se figur 7 og 9).  
Nordøst for Læsø 
begynder eksempelvis 
en over 80 meter dyb 
rende, som zigzag’er 
sin vej ca. 45 km i 
sydøstlig retning, og 
som til forveksling 
ligner et flodleje.  
Som perler på en snor 
findes flere steder i 
rendens nordlige 
halvdel en række 
”huller”, hvoraf de fire 
dybeste er mellem 134 
og 151 meters dybe, 
hvilket er temmeligt 
usædvanligt for danske 
havområder. De 
omkringliggende 
områder er mange 
steder kun 20-40 m 
dybe (Matthews et al. 
1999), dvs. at der flere 
steder i renden 
forekommer meget 
stejle skråninger. 
Hullerne er opkaldt 
efter tyske 
forskningsfartøjer: fra 
nord til syd hedder de 
således ”Poseidon”-, 
”Alkor”-, ”Sagitta”- og 
”Littorina”-Tiefe. Alkor e
en maksimaldybde på 134
steder tydeligt på søkort, m
(1993) i (Matthews et al. 1
på søkort (f.eks. Groves F
(Kim’s Ryg).  
Hullerne blev opdaget ved
Ulrich (1983), en forsker f
dengang efter hullerne, da
af lyskrebsearten Megany
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Figur 7: Dybdeforhold omkring Læsø- udtræk fra Farvandsvæsenets 
dybdedatabase (Kort: Farvandsvæsenet). 
r det største af hullerne. Det er 3,5 km langt og 1 km bredt med 
 m. Denne topografi og disse meget store dybder fremgår ingen 
en er beskrevet i detaljer af Ulrich (1983) og Ulrich & Eisele 
999). Der findes dog i området flere ”toppe”, som også kan ses 

lak). En af disse toppe er udpeget som EF-habitatområde 

 et marinzoologisk togt i 1982 og efterfølgende beskrevet af 
ra universitetet i Kiel, Tyskland. De tyske havforskere søgte 
 disse tilsyneladende er af meget stor betydning for udbredelsen 
ctiphanes norvegica, eller norsk krill. Matthews et al. (1999) og 



Saborowski et al. (2000) har ligeledes beskrevet hydrografien i forbindelse med 
lyskrebsene i hullerne.  
Det har derimod ikke været muligt at 
finde informationer i den danske litteratur 
vedrørende disse områder, og deres 
tilstedeværelse har vist sig at være en 
overraskelse for mange af de fagfolk, der 
for nyligt er rettet henvendelse til (pers. 
komm.). 
Farvandsvæsnet har kendt til områderne i 
nogle år gennem deres kortlægning af 
Rute T, den mest trafikerede af 
skibsruterne i danske farvande (se figur 
8).   
 

 
Figur 8: Kortet viser skibsfartsruterne 
gennem de indre danske farvande, Rød= 
Rute T (Kilde: Farvandsvæsenet). 

Krog (1999) har interviewet fiskere, som 
har arbejdet i Kattegat gennem mange år 
og har overført deres viden om 
eksisterende stenrev og andre 
hårdbundsarealer i området ved hjælp af 
tegninger på søkort over Kattegat. Føres 
disse tegninger fra søkortet direkte og helt 
umanipuleret over i et digitalt 3D-kort 
over havbunden i samme område 
(Farvandsvæsenet), ser man, at der i høj grad er en overensstemmelse mellem topografien 
og de af fiskerne udpegede stenrev og hårdbundsområder (se figur 10). Det er således 
muligt i afgrænsede områder at koble naturtyper til topografien.  
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Figur 9: 3D-kort over et udsnit af det samme område som i figur 7. Øverst t.v. ses Læsøs østkyst. Rækken af dybe huller ses 
tydeligt som fire særligt mørke pletter. Bemærkelsesværdige er de undersøiske ”bakketoppe”, de store fald i vanddybde, og d
spredte rækker af boblerev i de nedre dele af kortet. Nederst i kortet er topografien særdeles interessant bl.a. med store 
dybdeforskelle over korte afstande (Kort: Farvandsvæsenet). 
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Figur 10 Nederst: Søkort med anmærkninger fra fiskere om tilstedeværelsen af stenrev og andre 
hårdbundsarealer (Krog 1999). Øverst t.v. er et nærbillede af en del af det østlige Kattegat. Øverst t.h. er 
et digitalkort (Farvandsvæsenet 2005) over et udsnit af det østlige Kattegat, hvortil fiskeres 
anmærkninger er direkte overført. Det ses at fiskernes anmærkninger i store træk korresponderer med 
topografien i digitalkortet. 
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Sammenstillet med de øvrige informationer, som fiskerne har indberettet, ved vi bl.a. 
følgende (Krog 1999):  

• Stik øst for Læsø ud mod den dansk-svenske grænse findes et par massive 
stenrev, der rejser sig næsten 40 meter op fra en blød havbund. Her fanger 
fiskerne bl.a. torsk og sej.  

• Øvrige toppe indeholder ifølge fiskerne store flintsten og boblerev, som gør det 
meget vanskeligt at fiske i områderne. 

• Groves Flak, som ligger ca. halvvejs mellem Læsø og Anholts østlige dele, består 
af blandet hård bund med sand ind imellem. Her fanges især tunger, stenbider, 
store rødspætter og slethvarrer, og der er mange krabber i området. 

• Habitatområdet Kims Ryg kaldes ”Korallen” af fiskere, og her fanges periodevis 
tunger og stenbider.  

• Øst for Anholt, i forlængelse af Anholt østrevet, findes ”Hesteskoklippen”, som er 
en markant revdannelse (1,5 x 0,8 km, 5-7 m høj). I umiddelbar nærhed af dette 
rev fanges meget store mængder jomfruhummer (Krog 1999).  
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5. Beskyttelse af havnaturen 

5.1 Nationale beskyttelsesområder 
Den hidtil mest almindelige måde, hvorpå man i Danmark har beskyttet særligt værdifuld 
natur på land og i vand har været at etablere reservater, dvs. afgrænsede naturområder 
som via regulering af menneskelige aktiviteter forsøges beskyttet mod forringelse.  
 
Der findes 83 reservater i det undersøgte område, som har det til fælles, at de alle 
indeholder større eller mindre lavvandede dele af søterritoriet (se figur 11). Størstedelen 
af disse er vildtreservater og er i tidens løb udpeget med hjemmel i jagtlovgivningen, 
mens 16 reservater er udpeget som naturreservater med hjemmel i en lov vedrørende 
fredning af natur.  

5.1.1 Vildtreservater 
Den første lovbestemmelse om jagt stammer fra 1521, men har siden gennemgået en hel 
del væsentlige ændringer; den har siden 1997 heddet ”Lov om jagt og vildtforvaltning” 
(Fog 1998). Vildtreservaterne har bl.a. til formål at beskytte og ophjælpe landets 
vildtbestande og sikre raste- og fødesøgningsområder for trækkende fugle. 
Jagtlovgivningen giver mulighed for at indlemme dele af søterritoriet, hvilket i de fleste 
tilfælde udgøres af en zone med bredden 50 m fra højeste daglige vandstandslinie, og som 
oftest indeholder lavvandede fjorde og vige, hvori fugle kan søge føde i form af bl.a. 
ålegræs, blåmuslinger og andre bunddyr. 
 

Figur 11 Natur- og Vidtreservater. (Kilde: AIS, 
AIS-SNS). 

Der findes flere vildtreservattyper, der 
inkluderer havarealer. Byreservaterne (16 
i undersøgelsesområdet) har bl.a. til 
formål at sikre områder pga. deres 
rekreative værdi, da byboere her iagtager 
fugle, går ture osv. Der er naturligvis også 
et sikkerhedsaspekt indblandet, da loven 
heller ikke tillader jagt på søterritoriet i en 
afstand tættere på 500m fra arealer med 
status som byzone. Trækfuglereservater 
(39 i undersøgelsesområdet) er oprettet 
for at give trækkende fugle større, 
uforstyrrede rastepladser, hvori de kan 
opholde sig under deres træk. Ofte er der 
tale om større havarealer med permanent eller periodevis jagtforbud, hvori der er 
delområder hvor jagt er tilladt. Ynglereservater (11 i undersøgelsesområdet) er oftest 
ubeboede holme og øer, som tjener som ynglested for bl.a. andefugle og vadefugle. Disse 
områder inkluderer oftest en begrænset del af det tilstødende havområde. Her gælder jagt- 
og færdselsforbud på land og på søterritoriet oftest kun i fuglenes rugeperiode. 
Sælreservaterne (5 i undersøgelsesområdet) er oprettet for at beskytte bestande af 
hovedsageligt spættet sæl men også de mere sjældne gråsæler i danske farvande. Sælerne 
opholder sig og yngler på mindre holme, tange, revler og sandbanker, og der er oftest helt 
eller delvist adgangsforbud i disse områder, som også inkluderer dele af søterritoriet.  
Generelt for ovenstående reservattyper er, at de adgangsbegrænsninger på søterritoriet 
som i lovbekendtgørelserne er fastsat, ikke er gældende for bl.a. erhvervs- og 
bierhvervsfiskeri.  
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5.1.2 Naturreservater 

 

Figur 12 Statsfredninger (Kilde: AIS, AIS-
SNS). 

Der findes i alt 16 fredede havarealer i Danmark, hvoraf de 12 findes i 
undersøgelsesområdet, svarende til ca. 43.500 ha af søterritoriet (se figur 12). Disse 
områder betegnes naturreservater. Begrebet er ikke lovfæstet som sådan, men bruges 
alligevel når et større område fredes med hjemmel i Naturbeskyttelsesloven (som før hed 

Naturfredningsloven). Miljøministeren kan 
med §51 i Naturbeskyttelsesloven (svarende til 
§ 60 i Naturfredningsloven) ”…ved 
bekendtgørelse gennemføre fredninger på 
statsejede arealer samt på søterritoriet og 
fiskeriterritoriet…”. Loven er her blevet 
udvidet til også at gælde i fiskeriterritoriet (ud 
til den eksklusive økonomiske zone), da flere 
internationale beskyttelsesområder findes i 
dette område. Det er ganske unikt, at man i 
Danmark har valgt at udvide en lov om 
naturfredning til også at gælde i alle nationale 
havområder. 

Ifølge samme §51 kan der i forbindelse med en fredning på land ligeledes fredes 
”…tilgrænsende lavvandede dele af søterritoriet, når der knytter sig en særlig interesse i 
at medtage disse områder under fredningen”.  
 
En fredning på søterritoriet gennemføres for bl.a. at beskytte havnaturens dyr og planter 
samt deres levesteder og for at sikre naturvidenskabelige værdier. I flere tilfælde finder 
forskning sted i naturreservaterne, hvor man f.eks. har mulighed for at sammenligne et 
uforstyrret område med omkringliggende påvirkede områder, altså kan naturreservaterne 
fungere som naturvidenskabelige referenceområder. Et eksempel på dette er 
naturreservatet Agerø og Skibsted Fjord i Limfjorden (se afsnit 7.1.2), hvor brugen af 
bundslæbende fiskeredskaber har været forbudt siden slutningen af 1980’erne. Området 
kan nu bruges som reference for at blive klogere på effekterne af det bundskrabende 
muslingefiskeri på fjordbundens dyr og planter.   
 
 

5.2 Internationale aftaler og beskyttelsesområder 

5.2.1 Biodiversitetskonventionen 
Danmark er blandt de over 150 lande, som ved FN’s verdenskonference om miljø og 
udvikling i Rio de Janeiro i 1992 underskrev og forpligtede sig til 
Biodiversitetskonventionen, eller konventionen for bevarelsen af biologisk 
mangfoldighed. Konventionen er bindende, men den er en bredt formuleret 
rammekonvention. Målet med konventionen er at bevare jordens rigdom af dyr og 
planter, deres genetiske variation og deres levesteder samt at sikre en bæredygtig 
udnyttelse af de levende ressourcer.  
 
I 1995 vedtog man det ikke-bindende Jakarta Mandat, som gennem generelle temaer og 
principper omhandler vigtigheden af bevaring og bæredygtig udnyttelse af biodiversiteten 
i havet og kystområder.  
 
I 1998 blev man ved en partskonference enige om et flerårigt arbejdsprogram, der mere 
specifikt beskriver målene, hovedprincipperne og fremgangsmåden for at opnå bevarelse 
og bæredygtig udnyttelse af marin biodiversitet via en integreret forvaltning af kyst- og 
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havområder (Wilhjelmudvalget 2001). Arbejdsprogrammet fokuserer bl.a. på integreret 
hav- og kystzoneforvaltning, bæredygtig udnyttelse og etableringen af marine og 
kystnære beskyttede områder. 
Programmet lægger endvidere bl.a. vægt på følgende: 

• At økosystemtilgangen og forsigtighedsprincippet skal fremmes i forbindelse 
med udnyttelsen af marine ressourcer 

• At der bør udarbejdes integrerede forvaltningsplaner for lokale, nationale og 
regionale områder 

• At der etableres nationale og regionale netværk af beskyttede områder 
• At der opnås en effektiv forvaltning af disse beskyttede områder 
• At der skal gennemføres undersøgelses- og overvågningsprogrammer om 

effekten af beskyttede områder på biodiversiteten samt udarbejdes kriterier for 
udpegning af beskyttede områder   

 

5.2.2 Ramsarkonventionen 
I 1977 ratificerede Danmark Ramsarkonventionen, som er opkaldt efter den by i Iran, 

hvor konventionen i 1971 blev etableret. 
Den ikke-bindende konventionen 
omhandler udelukkende beskyttelse af 
vådområder, særligt pga. vådområders 
betydning for vandfugle. Konventionen er 
dog bredt formuleret, og den omfatter også 
bæredygtig udnyttelse samt fokus på den 
økologiske balance i forhold til såvel 
naturtyper som fugle og andre arter. Bl.a. 
er mange lavvandede kystområder vigtige 
gyde- og opvækstområder for fisk. 
 
Danmark har udpeget ialt 27 Ramsar-
områder svarende til 740.000 ha, hvoraf ca. 
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Figur 13 Ramsar-områder (Kilde: AIS, AIS-
SNS). 
Figur 14 Marine Fuglebeskyttelsesområder (Kilde: 
AIS, AIS-SNS)

600.000 ha består af marine områder (se 
igur 13). I undersøgelsesområdet findes 21 Ramsar-områder, som sammenlagt 
ndeholder knap 470.000 ha marine områder. 

.2.3 EF-
uglebeskyttelsesdirektivet 
F Fuglebeskyttelsesområder er 
mråder, som er udpeget på baggrund 
f EF-Fuglebeskyttelsesdirektivet fra 
979 (se figur 14). Kort fortalt er det 
ensigten med direktivet, at det skal 
ikre beskyttelsen af alle vilde 
uglearter i Europa gennem både 
treng artsbeskyttelse og sikring af 
uglenes levesteder mod forringelse. 
ette kan bl.a. indebære oprettelse af 

eservater i områderne samt 
enopretning af ødelagte levesteder. 
amtlige af Danmarks 27 Ramsar-områder er samtidig udpeget som 
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fuglebeskyttelsesområder og de forpligtelser, som følger med ratificeringen af Ramsar-
konventionen er mere eller mindre blevet duplikeret i EF-Fuglebeskyttelsesdirektivet. 
Således er direktivet blevet det vigtigste grundlag for beskyttelse af fugle i Danmark. Der 
er i Danmark udpeget 113 fuglebeskytteslesområder, hvoraf 46 af områderne med marine 
arealer ligger i undersøgelsesområdet, hvilket svarer til 823.000 ha marine arealer. De 
fleste af disse er lavvandede havområder, hvor fugle bl.a. kan opholde sig og fouragere.  
 

5.2.4 EF-Habitatdirektivet 
EF-Habitatdirektivet fra 1992 forpligter EU-lande til at udpege naturområder (se figur 15) 
med henblik på at bevare naturtyper samt vilde dyre- og plantearter (undtagen fugle), som 
er sjældne, truede eller karakteristiske for EU-landene. Direktivet indeholder bilag med 
lister over de pågældende arter og naturtyper. Disse naturområder kaldes oftest 
habitatområder.  
 

Figur 15 Marine Habitatområder (Kilde: AIS, AIS-SNS).

Ifølge både 
Fuglebeskyttelsesdirektivet og 
Habitatdirektivet har medlemslande 
pligt til at genoprette eller 
opretholde en såkaldt ”gunstig 
bevaringsstatus” for de naturtyper 
og arter, som er nævnt i direktivet. 
En gunstig bevaringsstatus betyder i 
meget korte træk, at de i direktivet 
nævnte arter/bestande samt 
naturtyper er i en stabil, sund 
tilstand/vækst/udbredelse, og at der 
arbejdes for at arternes bestande og 
levesteder ikke på længere sigt 
forringes. Efter bestemmelserne i f.eks. habitatdirektivets artikel 6 må der således ikke 
ske væsentlige forringelser eller forstyrrelser i områderne for de arter og naturtyper, som 
området er udpeget for. Medlemsstater skal også om nødvendigt genoprette naturtyper og 
levesteder i habitatområderne.  
 
De administrative og proceduremæssige krav til planlægningen for de internationale 
naturbeskyttelsesområder fastsættes af Miljømålsloven, som blev vedtaget i 2003. 
  
En medlemsstat kan dømmes ved EU-Domstolen for manglende udpegning af et område, 
uanset at medlemsstaten påstår at være i god tro, dvs. ikke har været i besiddelse af 
oplysninger om arters eller naturtypers tilstedeværelse (Nordisk Ministerråd 2004). 
Beskyttelsen af et område indtræder, uanset om den formelle udpegning har fundet sted. 
Dette betyder, at det for at vurdere om en medlemsstat har opfyldt sine forpligtelser i 
henhold til direktivet er af afgørende betydning, at udpegningen er foregået på det bedst 
tænkelige oplyste grundlag. Dette vil i konkrete tilfælde kunne betyde, at en medlemsstat 
må kortlægge større eller mindre områder grundig, for at leve op til sine forpligtelser 
(Nordisk Ministerråd 2004). 

Der er i Danmark udpeget habitatområder med havarealer svarende til knap 8.000 km2. I 
selve undersøgelsesområdet er dette tal ca. 6.300 km2.  

Pga. en række problemer bl.a. omkring de faglige definitioner på de marine naturtyper har 
EU Kommissionen et generelt forbehold, som gælder alle marine habitatudpegninger. I 
denne forbindelse er der nedsat en marin ekspertgruppe, hvor også WWF er 

 26 



repræsenteret. Ekspertgruppen fokuserer på en række spørgsmål omkring anvendelsen af 
såvel Habitatdirektivet som Fuglebeskyttelsesdirektivet i marine områder.   

5.2.5 Natura 2000  
Områder til lands og til havs, som er udpeget på baggrund af hhvs. EF-Fuglebeskyttelses- 
og Habitatdirektivet, danner tilsammen et netværk kaldet Natura 2000. Natura 2000-
direktiverne sigter efter oprettelsen af et europæisk, økologisk sammenhængende netværk 
af beskyttede naturområder, som skal medvirke til at opnå EU's mål om at standse 
nedgangen af biodiversitet inden 2010. 
 
Der findes i Danmark et Natura 2000 netværk bestående af i alt 254 habitatområder og 
113 fuglebeskyttelsesområder (både terrestriske og marine). Der er dog ikke tale om 367 
individuelle områder, da 23 områder er udpeget både som habitatområde og 
fuglebeskyttelsesområde med samme afgrænsning og 79 af 
fuglebeskyttelsesområderne delvist overlapper med 99 af habitatområderne.  
 

Natura 2000 samlet i hele Danmark 
 Areal km2 Andel %  
Land  3.591 8,3

21,6
Af Danmarks landareal 
Af samlet Natura 2000-areal 

Marint 13.047 12,3
78,4

Af Danmarks havareal (ca. 106.000 km²) 
Af samlet Natura 2000-areal 

Ialt 16.638  

 

Ialt 254 Habitatområder 

 Areal km² Andel %  

Land  3.173 7,4
28,5

Af Danmarks landareal 
Af samlet habitatareal 

Marint 7.963 7,5
71,5

Af Danmarks havareal 
Af samlet habitatareal 

Ialt 11.136 66,9 Af samlet Natura-2000 areal 

Marine Natura 2000-arealer i hele Danmark 
 Areal km2 Andel % af samlet marint 

Natura 2000 
Både habitat- og fuglebeskyttelsesområde 7.028 km² ca. 54 
Alene habitatområde 935 km² ca. 7 
Alene fuglebeskyttelsesområde 5.084 km² ca. 39 
 

Marine habitatområder i indre danske farvande og Limfjorden 
 Havareal i 

habitatområder 
km2

Indre danske 
farvande og 
Limfjorden: 
Areal km2

Procent af marine 
områder med status 
som habitatområde  

Marine habitatområder i indre 
danske farvande og Limfjorden 

6.318 82.500 ca. 7,7% 

Kilde til tabeller: Skov- og Naturstyrelsen (skovognatur.dk/natura2000/om_natura2000/) 

 27



5.2.6 Vandrammedirektivet 
EU's Vandrammedirektiv trådte i kraft i 2000. Direktivet har til formål at beskytte 
vandløb og søer, overgangsvande (f.eks. åmundinger), kystvande og grundvand mod 
yderligere forringelse samt beskytte og forbedre vandøkosystemernes tilstand og sikre 
vandforholdene i de økosystemer, der er direkte afhængige af vandøkosystemerne  
 
(Wilhjelmudvalget 2001).  Et gennemgående princip i direktivet er, at planlægningen og 
forvaltningen af alle vandområder skal baseres på, at vandsystemerne er 
sammenhængende enheder, der rækker fra vandløbenes start til deres udløb i havet.  
Direktivet forpligter lande til inden for 15 år bl.a. at forbedre vandøkosystemernes tilstand 
således at man i alle vandområder opnår en bestemt ”økologisk tilstand” samt at opfylde 
alle krav og mål for beskyttede områder (habitat- og fuglebeskyttelsesområder). En 
bestemt ”økologisk tilstand” er udtryk for kvaliteten af vandøkosystemernes funktion og 
struktur og er defineret i Vandrammedirektivet som den tilstand, hvor værdier for de 
biologiske kvalitetselementer for den pågældende type vandområde udviser niveauer, som 
i varierende grad afviger fra, hvad der gælder under uberørte forhold. Der opereres med 
høj, god, moderat, ringe og dårlig økologisk tilstand (Wilhjelmudvalget 2001). Det 
overordnede mål er således, at alle vandområder senest i december 2015 har opnået 
mindst en "god tilstand", hvilket svarer til en tilstand, som kun i en ringe grad afviger fra 
en oprindelig eller uberørt tilstand. For overfladevand betyder det, at der både skal være 
en god økologisk tilstand og en god kemisk tilstand.  
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igur 16 Den røde linie angiver en skønnet basislinie plus 1 sømil (Kort baseret på kort 
a Skov- og Naturstyrelsen i Nielsen et al. 2001. Se forbeholdene for kortet i Nielsen et 
l. 2001).  
ektivet omfatter bl.a. kystnære farvande ud til 1 sømil udenfor basislinien (se figur 
, men de åbne havområder er også dækket ind mht. udledning af farlige stoffer, samt 
ørsel af næringsstoffer og eutrofiering (Wilhjelmudvalget 2001). Flere af de marine 
lebeskyttelses- og habitatområder er således integreret i Vandrammedirektivet. 



5.2.7 Helsinkikonventionen  
I 1974 tilsluttede Danmark sig sammen med seks andre lande omkring Østersøen en 
konvention, som omhandler alle former for forurening, der udledes i hele Østersø-
området. I 1992 underskrev samtlige 
Østersø-lande en ny konvention, som 
omhandlede havet, havbunden og hele 
Østersøens opland. I modsætning til 
f.eks. EF-direktiverne er 
Helsinkikonventionen en ”blød” 
konvention, dvs. den er blot moralsk 
forpligtende og altså ikke juridisk 
bindende. 
Helsinkikonventionens administration 
og forvaltning varetages af Helsinki 
Kommissionen (HELCOM). 
Hovedformålet ved Helsinkikonvention 
var og er stadig at reducere forurening i 
Østersøen, men højt prioriteret er også 
bevarelse og beskyttelse af biologisk 
mangfoldighed i havet. I denne 
forbindelse har HELCOM i 1994 
udpeget 64 Baltic Sea Protected Areas 
(BSPA’s) (se figur 17). I Danmarks 
tilfælde er 11 ud af 12 udpegede BSPA’er s
Grund syd for Bornholm er ikke beskyttet i 
Østersøens nordvestlige grænse af en linie f
sted i den østlige Limfjord.  Dele af Skagerr
Konventionen, som er en slags nordøstatlan
 
 

 

Figur 17 Baltic Sea Protected Areas i danske 
farvande (Kilde: www.helcom.fi). 
amtidigt EF-Habitatområder. Kun Adler 
anden sammenhæng. Ifølge HELCOM består 
ra Skagens Gren til Sverige samt en linie et 
ak og Kattegat er ligeledes dækket af OSPAR 
tisk pendant til HELCOM. 
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6. EF-Habitatområder i undersøgelsesområdet 
Da viden om mange af områderne er meget begrænset er følgende beskrivelser i høj grad 
baseret på Skov- og Naturstyrelsens Natura 2000 database på www.sns.dk og suppleret 
med oplysninger fra bl.a. amtsrapporter, forskelligartet litteratur, internet, dykker- og 
fiskerhjemmesider osv. 
 

1. Herthas Flak ligger ca. 20 km 
sydøst for Skagens Gren i et 1.380 
ha stort habitatområde i det 
nordligste Kattegat. Området 
indeholder bl.a. stenrev og 
boblerev med stærkt kuperede 
bundforhold. Man kender ikke 
stenrevets præcise udstrækning, 
men det formodes, at revet ligger i 
en dybde på ca. 9-28 m og  består 
(i undersøgte områder) af 10-60 
cm store sten. Der findes toppe og 
dale på revet med en højdeforskel 
på op til 16 m, og revet kan 
karakteriseres som værende 
huledannende, hvilket er sjældent i 
danske farvande pga. et tidligere 
omfattende stenfiskeri. Revet 
ligger på en bund bestående af 
sand og silt, men der findes også 
områder med skalgrus.  Figur 18 Habitatområder i Kattegat (Kilde: AIS, AIS-SNS).

Stenrevets biologiske indhold 
afhænger meget af, hvilken dybde man observerer på. I de dybeste områder er der ikke 
mange makroalger, men til gengæld findes bredt bladmosdyr (Flustra foliacea)(som det 
eneste registrerede stenrev i Danmark), læderkorallen dødningehånd og forskellige 
hydroider. Faktisk er forekomsten af hydroider så stor, at der er tale om en særlig 
hydroid-revtype. Søpindsvin er udbredte på revets skråninger. Fra ca. 17 m og opefter er 
det makroalgerne, som dominerer revet. På den omkringliggende sandede/siltede havbund 
findes Venus- og Amphiura- samfund.  

Stenrevet og flere omkringliggende vrag er populære mål for dykkere samt både lyst- og 
erhvervsfiskere. 
Kilder:  
Skov- og Naturstyrelsens Natura 2000-database (skovognatur.dk/natura2000/database/); www.lystfisker.dk; 
www.sportsdykker.dk  
 
2. Hirsholmene ligger ca. 7 km fra Frederikshavn i et habitatområde som dækker et 
havområde på 4.251 ha. Dette inkluderer dog et mindre, lavvandet delområde ved Ellinge 
Å’s udløb ved Jyllands østkyst.  
 
Habitatområdet indeholder, udover øgruppen Hirsholmene, et havområde med 
enestående, internationalt unikke forekomster af boblerev. Kvaliteten af boblerevene er 
meget høj og der findes både enkeltstående søjler og store, huledannende formationer. 
Formationerne danner tilsammen et meget varieret og særegent landskab, som kun findes 
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her. Revformationerne danner mange biologiske nicher og huser en enorm biomasse. Der 
er skarp konkurrence om pladsen på formationerne blandt makroalger, søanemoner, 
svampe, læderkorallen dødningehånd, børsteorme, snegle, søpindsvin, taskekrabber og 
mange andre dyr og planter. Hummer findes også her. Der er fundet over 100 forskellige 
dyre- og plantearter på søjlerne, hvoraf nogle er meget sjældne i danske farvande.  
 
Dyrelivet på havbunden er usædvanligt rigt, især på de mange stenrev, som også 
forekommer i området. 
 
Generelt foregår omfattende bundgarnsfiskeri i området. Kysten på fastlandet er 
endvidere opvækstområde for f.eks. rødspætter og tunger.  
 
Ca. halvdelen af habitatområdet er fredet som et videnskabeligt reservat, og der er pålagt 
forbud mod opankring samt fiskeri med slæbende redskaber i to begrænsede områder med 
boblerev.  Da området er meget populært blandt sportsdykkere, har myndighederne ret til 
at begrænse dykning i området. 
Kilder:  
Skov- og Naturstyrelsen, Natura 2000-database; Skov- og Naturstyrelsen reservatfolder for Hirsholmene; 
Miljøstyrelsen (2004); www.sportsdykker.dk; Bekendtgørelse om fredning af øgruppen Hirsholmene, øen 
Deget og omliggende søterritorium (BEK nr 560 af 29/06/1995) 
 
3. Læsø Trindel og Tønneberg Banke ligger i det nordlige Kattegat ca. 40 km øst for 
Frederikshavn og ca. 9 km nordøst for Læsø. De to lokaliteter i habitatområdet er begge 
stenrev, og man formoder, at der findes boblerev i området. Man kender ikke revenes 
nøjagtige udstrækning, men der er foretaget undersøgelser med ekkolod, video og 
dykkere ved udvalgte punkter.    
 
Læsø Trindel er et stenrev, som er karakteristisk ved sit substrat, der består af småsten. 
Revets top befinder sig på ca. 3,5 m dybde, og revet fortsætter ned til ca. 18 m, hvor revet 
danner banker med sandede sedimentområder imellem. 
 
Ved revets top, hvor havbunden påvirkes af bølgerne, findes kun et enkelt lag af enårig 
vegetation. Den småstenede havbund er nemlig alt for ustabil til, at det kan danne 
grundlag for en flerårig makroalge-vegetation. Dette menes at være forårsaget af et 
tidligere omfattende stenfiskeri, og revet har ofte været udpeget som en oplagt lokalitet til 
naturgenopretning ved udlægning af sten. På større dybder er der mere rolige forhold, og 
her vokser flerårige alger. Der findes et råstofindvindingsområde umiddelbart vest for 
habitatområdet, som kan påvirke Læsø Trindel negativt. 
 
Tønneberg Banke er et stenrev med en relativt lille udstrækning fra 10 til 15 m. Toppen af 
revet består af store sten, som har en meget tæt algevegetation, men med et begrænset 
dyreliv. 
Kilde:  
Skov- og Naturstyrelsen, Natura 2000-database  
 
4. Havet omkring Nordre Rønner er et 8.123 ha stort habitatområde nord for Læsø i 
det nordlige Kattegat. Området indeholder fire små holme, som alle er indbyrdes 
forbundne af stenede tanger. På havets bund findes stenrev og boblerev. Rundt om 
holmene er talrige store sten samt mindre rev. Fra Nordre Rønner ned til Læsø løber det 
meget lavvandede Rønnerev.  
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Stenrevet Per Nilen består af tætte stenforekomster som løber fra 6m til ca. 11m, hvor 
substratet efterhånden bliver til sand og grus. Revene i området er karakteriseret ved at 
have en tæt, flerlaget vegetation siddende på relativt store sten. 
 
Nord for Nordre Rønner findes et område på størrelse med en fodboldbane, hvori der på 
14-18 m dybde står boblerev. Søjlerne står meget tæt og er på siderne dækket af bl.a. 
læderkorallen dødningehånd, søanemoner, søpindsvin, mens der på toppen af søjlerne 
findes tætte forekomster af mange forskellige makroalger. Imellem søjlerne er mange fisk 
(bl.a. torsk), og ved bunden er hummer og taskekrabber meget almindelige. 
 
Spættede sæler kan også ses på uforstyrrede rev og sten i habitatområdet, og farvandene 
omkring Læsø er et vigtigt levested for marsvin i Kattegat.  
Kilde:  
Skov- og Naturstyrelsen, Natura 2000-database; www.vragguiden.dk 
 
5. Strandenge på Læsø og havet syd herfor er et stort habitatområde, der dækker 
62.547 ha havområde syd for Læsø. Området består af bl.a. Danmarks største egentlige 
vadehav samt andre lavvandede områder med høj produktivitet. Området er meget vigtigt 
for især fugle, men i høj grad også for spættet sæl og gråsæl. Flora og fauna på 
havbunden er meget interessant, da der i området findes sandstensformationer, der udgør 
et hårdt substrat for makroalger og skjulested og opvækstområde for fisk og andre 
dyrearter. 
 
Bovet-Knotten reservatet findes inden for habitatområdets grænser og er et lavvandet 
område med udbredte enge af ålegræs, sandbanker og holme.  
Kilder: 
Skov- og Naturstyrelsen, Natura 2000-database (skovognatur.dk/natura2000/database/);  
Skov- og Naturstyrelsen Reservatfolder for Bovet Knotten Vildtreservat 
 
6. Kims Ryg (kaldes også Kims Top) er et habitatområde med stenrev og boblerev i den 
eksklusive økonomiske zone i det østlige Kattegat mellem Læsø og Anholt. Revet 
indeholder et stejlt stenbjerg, der med flere toppe rager stejlt op fra den omgivende 
sandbund, fra 23 til 14 m. Denne form for rev er meget sjælden i Danmark, og revet 
danner endvidere substrat for en rig algevegetation, hvoraf flere i de dybere dele af revet 
ikke er almindelige i danske farvande. De store stablede sten danner rige, nicheskabende 
huler. Revets udstrækning kendes ikke præcist, og man ved ikke, om der findes lignende 
habitater i det generelle område, men der er på Kims Ryg foretaget dykkerundersøgelser 
og oversigtsopmåling med ekkolod.   
 
Kim’s Ryg ligger i et område i det østlige Kattegat med store dybdeforskelle, dybe render 
(formentlig med stejle skrænter) og gode strømforhold. I det hele taget findes der meget 
lidt viden om denne del af Danmarks farvande. 
Kilder:  
Skov- og Naturstyrelsen, Natura 2000-database  
 
7. Anholt og havet nord for er et habitatområde som indeholder 11.500 ha af 
havområdet nord for øen Anholt. Udover, at området er en af de vigtigste lokaliteter for 
spættet sæl (se figur 19) og gråsæl i Danmark, er området af meget høj kvalitet. I det 
nordøstlige hjørne af Anholt findes sælreservatet Totten, som indeholder et lavvandet 
område med sandbanker. Reservatet fortsætter ud i Kattegat, hvor det erstattes af 
sandrevet Østerrev. Et andet rev, Nordvestrevet, rager ud i Kattegat fra Anholts 
nordvestlige hjørne. Der er forbud mod færdsel og sejlads i reservatet, men dette gælder 
dog ikke for erhvervsfiskeri.  
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Øst for Anholt i forlængelse af 
Anholt østrevet og udenfor 
habitatområdet findes 
”Hesteskoklippen”, som er en 
markant revdannelse (1,5 x 0,8 
km, 5-7 m høj). I umiddelbar 
nærhed af dette rev fanges meget 
store mængder jomfruhummer 
(Krog 1999). 
Kilder:  
Krog (1999); Skov- og Naturstyrelsen, 
Natura 2000-database; Bekendtgørelse 
om regulering af færdsel på Anholts 
østspids og det omgivende søterritorium 
(BEK nr 488 af 25/06/1990); Århus Amt, 
Natur & Miljø/Hav & Fjord på siden 
www.aaa.dk 

Figur 19 Spættet sæl (Phoca vitulina). Foto: © WWF / Jan 
VAN DE KAM

 
8. Store Middelgrund ligger i det sydøstligste Kattegat. Det er et 1.594 ha stort 
habitatområde med en undersøisk banke (en ”grund”) med et stenrev. Stenrevet har en 
stor udstrækning fra 6,5 til ca. 30 m dybde. Revets udstrækning er ikke systematisk 
opmålt, men revet har været undersøgt ved hjælp af fjernstyret undervandsvideo samt 
dykkere. Revet løber i retningen sydøst mod nordvest og består af stenede områder med 
mellemliggende sandede områder. Bunden består af sten og grus med sand og silt. Der er 
registreret tætte forekomster af sten ned til 23 m, hvor den dybest undersøgte station 
ligger. Her observeredes en overordentligt veludviklet algevegetation samt store 
forekomster af blødkorallen dødningehånd og molboøsters. På revets top fandt man 
ligeledes en veludviklet vegetation, men i mellemliggende dybder var revet ganske bart, 
på trods af at stenene udgjorde et velegnet substrat for algerne. Der er af DMU fundet 
flere indicier på, at dette kan skyldes Gilleleje-fiskeres brug af bundslæbende redskaber 
på disse dele af revet. 
 
Store Middelgrund har status som ”biologisk interessant område”, dvs. et af en række 
repræsentative områder, hvor bundforhold, dyreliv m.v. er undersøgt og beskrevet, 
således at områdernes referencestatus er kendt. Der ønskes derfor så lidt menneskeligt 
indgriben i området som muligt. Områderne er udpeget af den daværende 
Fredningsstyrelse i 1985.  
Kilder:  
Dahl (2005);  Skov- og Naturstyrelsen, Natura 2000-database; DFU GIS-Laboratoriet på nettet.  
 
 
9. Ålborg Bugt er en del af et stort habitatområde, som omfatter Ålborg Bugt i det 
vestlige Kattegat samt de tilstødende ydre dele af Randers Fjord og Mariager Fjord. 
Randers Fjord er Danmarks største flodmunding og er et vigtigt område i kraft af, at 
stavsild samt havlampretter findes her. Begge arter lever i Ålborg Bugt men gyder i 
vandløb, og begge er i habitatdirektivet nævnt som arter, som Danmark har et særligt 
ansvar for at beskytte. 
 
Ålborg Bugt er et temmeligt lavvandet havområde med vader, dvs. hvis bevæger sig går 
næsten 20 km ud i bugten, er vandet stadig kun ca. 12 m dybt. Havbunden består af 
finkornet sand og områdets bundfauna består hovedsageligt af dyndsnegle, dværgkonk, 
diverse børsteorme, hesterejer, sandorm og sand-, hjerte- og østersømusling. Derudover 
findes bl.a. blåmuslinger og slikkrebs på vaderne. Alle disse dyr er fødegrundlag for store 
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koncentrationer af havfugle. Det lave vand i bugten er desuden et vigtigt opvækstområde 
for fisk.   
 
Tilsammen udgør området 63.478 ha og indeholder reservaterne Mariager Fjord, Aså-
Gerå, Voerså-Stensnæs, Hals-Egense og Sødring. Fælles for reservaterne er at de er 
udpeget på grund af fugle, de er meget lavvandede med vader af sand og mudder, og at 
der i dem alle findes enge af åle- og især havgræs.    
 
Mariager Fjord reservatet består af fjordområdet øst for Hadsund. Der er generelt store 
forekomster af både havgræs og blåmuslinger i fjorden. Bundfaunaen er reguleret af 
dybde og saltholdighed. Der er en stigende saltholdighedsgradient fra indre- til yderfjord. 
Den ydre del af fjorden er meget lavvandet, og der er vader mange steder. De mest 
almindelige dyrearter er slikkrebs, børsteorm (Pygospio sp.), og dyndsnegl, hvilket er 
almindeligt for meget lavvandede områder (Århus Amt 2000). Inderfjorden er dybere, og 
da der samtidig er stort set permanent iltsvind under ca. 20 meters dybde er bundfaunaen 
her ikke særligt rig. 
Kilder: 
Nordjyllands Amt & Århus Amt (2004); Århus Amt (2000); Skov- og Naturstyrelsen, Pilotprojekt Lille 
Vildmose-landskabsbeskrivelse (www.skovognatur.dk); 
Skov- og Naturstyrelsen, Natura 2000-database  
 
 

Figur 20 Habitatområder i det sydlige Kattegat (Kilde: AIS, AIS-
SNS).

10. Lysegrund er et 
1.635 ha stort 
habitatområde i det sydlige 
Kattegat. Området 
indeholder et stort 
lavvandet rev med en rig 
algevegetation, som er så 
langt fra kysten, at det er 
relativt upåvirket af 
eutrofiering. I den nordlige 
del af området findes 
revet, som er en blotlagt 
erosionsflade, og det 
strækker sig fra 4 til 20 m 
dybde. Der har været udlagt områder til indvinding af råstoffer i de sydvestlige dele af 
Lysegrund, hvilket er forklaringen på habitatområdets mærkværdige omrids på kort.  
Kilder: 
Skov- og Naturstyrelsen, Natura 2000-database; Skov-  og Naturstyrelsen (2003) 
 
11. Briseis Flak er et habitatområde på 748 ha, som indeholder Briseis Flak, der er en 
landløs sandgrund ca. 37 km nord for Sj. Odde med et mindre, men veludviklet stenrev. 
Revet er ikke blevet systematisk opmålt, men på baggrund af oversigtsopmåling med 
ekkolod og dykkerundersøgelser menes det at strække sig fra ca. 5 til 11 m dybde. Ved 
bunden forekommer enkelte større sten spredt på sandbunden. Ved revets top ved ca. 5 m 
er stenene både mere talrige og større med en diameter på 30-100 cm. Briseis Flak er 
sammen med Kim’s Ryg og Bøchers Grund, et af meget få, kendte rev i Danmark, som er 
huledannende. Revet har en veludviklet, flerlaget vegetation, med bl.a. større brunalger 
(skulpetang, fingertang, savtang).   
Kilder: 
Dahl et al. (2001); Skov- og Naturstyrelsen, Natura 2000-database  
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12. Hastens Grund er et lavvandet område på 3.038 ha, der indeholder større arealer 
med sandbanker og stenrev. Man kender ikke meget til revets udstrækning, da kendskab 
til området stammer fra et enkelt besøg i 1992. Ved 3,5 og 6 m dybde fandt man store 
forekomster af sten i størrelserne 5-30 cm. Nær revets top domineres vegetationen af 
strengetang (Chorda filum). Ved 6 m er vegetationen mere udviklet, og der findes også 
flerårige algearter. 
Kilder:  
Skov- og Naturstyrelsen, Natura 2000-database  
 
13. Schulz Grund  er et 2.369 ha stort habitatområde i det sydvestlige Kattegat. Revets 
top ligger på 4-7 m, og den dybest målte station ligger på 18 m, men stenforekomsterne 
varierer meget. Revets udstrækning er ikke systematisk opmålt, men man ved, at der er 
tætte stenforekomster med varierende stenstørrelser på større vanddybder.  
 
På revets top er der tætte forkomster af større sten med en tæt flerlaget algevegetation.   
Ved 8-9 m findes områder med sandblandet ral, og ved 15 og 18 m falder andelen af sten, 
mens andelen af silt øges.  
 
De dybeste dele af området er et såkaldt biogent rev af Modiola-typen. Dvs. 
hestemuslingen Modiola modiolus findes i store tætheder, der gør det muligt for dem at 
danne hårdt substrat for andre organismer. Modiola-samfund består typisk af alger, rurer, 
trekantsorm, goplepolypper, dødningehånd, sønellike, sø-georgine samt særlige arter af 
søstjerner og slangestjerner. Disse biogene rev er som regel intakte, da man ikke kan 
slæbe fiskeredskaber henover dem. På Schulz Grund er der konkurrence mellem 
brunalger og søanemoner om pladsen. På de dybe stationer findes mange søpindsvin, og 
på ca. 9 m har man observeret store forekomster af almindelig søstjerne. 
Kilder: 
Dybbro (2002); Dahl et al. (2004); Skov- og Naturstyrelsen, Natura 2000-database  
 
14. Hesselø med omliggende stenrev er et 4.125 ha stort habitatområde ca. 25 km fra 
Nordsjællands Kyst. Revet er udpeget som habitatområde pga. øens status som 
kerneområde for spættet sæl, da det formodentlig er Europas største lokalitet for arten. 
Sælerne holder til en række oversøiske stenrev vest for øen. Gråsæl findes ligeledes på og 
omkring Hesselø. 
 
Bundforholdene omkring Hesselø går gradvist fra grus og store sten til hård bund og til 
sidst (ved 12 m) blød bund. Fucus findes i store mængder i det lave vand, mens der i 
dybere områder findes en stor diversitet (ca. 50 arter) af makroalger. 
 
Søterritoriet samt de rev, som ligger inden for en afstand af 3 sømil (ca. 5,5 km) fra 
Hesselø har været fredet som videnskabeligt reservat siden 1982. Fredningen betyder, at 
det er forbudt at forjage, skyde eller nedlægge pattedyr og fugle, indsamle æg eller færdes 
på revene. Bekendtgørelsen nævner således intet om f.eks. fiskeri i området.  
Kilder: 
Skov- og Naturstyrelsen, Natura 2000-database; Frederiksborg Amt, Teknik og Miljø (2004) 
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Figur 21 Habitatområder ved Djursland, Samsø Fjord, Sejrø Bugt, m.m. (Kilde: AIS, AIS-SNS). 

15. Ebbeløkke Rev er et habitatområde på Nordsjællands kyst, ud for Odsherreds 
østkyst. Habitatområdet indeholder et stenrev hvis udstrækning er ikke systematisk 
opmålt, men der er foretaget oversigtsopmåling med ekkolod og gennemført 
dykkerundersøgelser i udvalgte punkter på revet. Revet har et tæt stendække i alle revets 
dybdezoner inklusive de lavvandede områder med vanddybder under 6 m. Relativt tætte 
forekomster af store sten er registreret fra 12-13 meters dybde, og sten er helt 
dominerende på lavere vanddybder op til ca. 4,5 meters dybde, som udgør revets top. 
Revets biologiske indhold består primært af en meget tæt flerlaget rødalgevegetation, hvis 
antal aftager med stigende vanddybde. Lystfiskere fanger skrubbe, torsk, havørred og 
hornfisk i området. 
Kilder:  
Skov- og Naturstyrelsen, Natura 2000-database; www.sportsfiskeren.dk  
 
16. Mols Bjerge med Kystvande er et primært terrestrisk habitatområde med 366 ha 
tilstødende kystvande. Dette marine område indeholder artsrige rev. 
Kilder: 
Skov- og Naturstyrelsen, Natura 2000-database  
 
17. Kobberhage Kystarealer er et habitatområde med en marin komponent på 734 ha. 
Her forekommer et marint forland opbygget af systemer af parallelle, uforstyrrede 
strandvolde bestående af ral. Sportsdykkere melder om lange, næsten ubrudte stenrev i 
området med mange fisk. 
Kilder: 
Skov- og Naturstyrelsen, Natura 2000-database; www.dyk-djursland.dk 
 
18. Begtrup Vig og kystområder ved Helgenæs er et kystnært habitatområde, som 
indeholder 1.324 ha kystvande. I dette område findes kystnære rev og sandbanker. Fra 
Sletterhage mod nord er kysten præget af tidligere tiders raludvinding. 
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Området har en varieret bund med sandsletter, ålegræs og stenrev. Området er flere gange 
blevet brugt til danmarksmesterskabet i undervandsfotografering, pga. områdets generelt 
meget klare vand .  
 
I habitatområdet findes reservatet Begtrup Røn, som bl.a. indeholder flere lavvandede 
stenrev.  
Kilder: 
Skov- og Naturstyrelsen, Natura 2000-database; www.vragguiden.dk 
 
19. Habitatområdet Kaløskovene og Kaløvig indeholder 260 ha kystnært havareal. 
Dette område består især i den østlige del hovedsageligt af store, lavvandede områder. 
Kilde:  
Skov- og Naturstyrelsen, Natura 2000-database  
 
20. Sejerø Bugt og Saltbæk Vig er et stort habitatområde (ca. 39.000 ha havområde) i 
Nordvestsjælland. Sejerø Bugt er et lukket kystsystem, hvor borteroderet sediment fra 
havbunden eller forbjerge aflejres og akkumuleres andre steder i bugten. Den inderste del 
af bugten bærer præg af at være næringssaltpåvirket. 
Bugten rummer en række kystnære stenrev. I den sydvestligste del af bugten forekommer 
en stor artsrigdom med mange dyregrupper, bl.a. snegle, børsteorme, slimbændler, 
rundorme, havedderkopper, pighuder, søpunge og læderkorallen dødningehånd. Dette 
skyldes forekomsten af bundtypen muddergrus. Sejerø Bugt er et fourageringsområde for 
fugle og fisk. Da bugten endvidere er et vigtigt opvækstområde for fladfisk, og da 
stenrevene rundt om Sejerø og Nekselø, ved Røsnæs og ved Ordrup Næs er af betydning 
for gydende sild, er hele bugten udlagt som fiskeribeskyttelseszone med restriktioner lagt 
på trawlfiskeri. Der vokser mange forskellige makroalger på bugtens stenrev, og mange 
steder er ålegræs udbredt. Habitatområdet indeholder reservatet Alleshave Bugt. 
Kilder: 
Skov- og Naturstyrelsen, Natura 2000-database; Vestsjællands Amt (1996) 
 
21. Stavns Fjord, Samsø Østerflak og Nordby Hede er et habitatområde ved 
Samsø i det sydvestlige Kattegat med et 14.900 ha stort havområde. Dette havområde 
består af en lavvandet fjord og havområdet nordøst for fjorden. Revet Bosserne i Samsø 
Bælt er en vigtig habitat for ca. 400 spættede sæler, og marsvin holder generelt også til i 
området. Havområdet øst for Samsø er spættet med små og større rev. 
 
Stavns Fjords rene vand, beskyttede miljø og ringe vanddybde er grundlag for en stor 
produktion med et rigt plante- og dyreliv. Gennemsnitsdybden i selve fjorden er 1,6 m 
med en maks. dybde på 5 m. Fjorden er beskyttet mod bølger og den til tider stærke strøm 
af Besser Rev, der er en sandet tange, som rager ud i Samsø Bælt. Fjorden indeholder 
mange småøer og holme. I selve fjorden er bunden sandet/siltet med nogle få spredte sten, 
og der er mange sandorme i fjordbunden. Hav- og ålegræs udgør den bentiske vegetation 
på havbunden, men om sommeren forekommer store mængder vandhår. 
Fjorden er endvidere et opvækstområde for sild og fladfisk. 
 
Havområdet nordøst for fjorden omfatter øer, store stenrev og sandrevler. Syd for øen 
Vejrø er bunden domineret af silt, sand, grus og småsten, hvori der findes mindre områder 
af større sten. På dybder over 15 m er der mere silt på bunden, og ved de dybeste områder 
mellem Vejrø og Bosserne består havbundens overflade mest af ral og silt. 
 
Kun på lave vanddybder findes egentlige revformationer, hvor større sten hæver sig over 
havbunden findes kun i lavt vand. Men der findes også rev bestående af mindre sten, og 
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algevegetationen afspejler dette ustabile underlag samt den fysiske stress, som 
vegetationen udættes for ved lave vanddybder. 
 
På de større vanddybder findes spredte forekomster af hestemuslinger og en stor bestand 
af søpindsvinet Strongylocentrotus droebachiensis. Blåmuslinger forekommer i til tider 
meget stort antal på de lavere dybder. 
 
Søterritoriet i og omkring Stavns Fjord samt Bosserne og øen Lindholm har siden 1999 
været fredet som naturområde af national og international betydning for at fremme 
beskyttelsen af fugle og havpattedyr. Det fredede område på søterritoriet svarer til 
habitatområdets udstrækning. Fredningen indebærer flere begrænsninger, bl.a. på jagt, 
dykning, færdsel, sejlads og maskinel optagning af organismer i havbunden.  
Kilder:  
Skov- og Naturstyrelsen, Natura 2000-database; Bekendtgørelse om fredning og vildtreservat i Stavns Fjord, 
på Bosserne og Lindholm samt tilgrænsende søterritorium (BEK nr 661 af 31/05/1999); Århus Amt (1999); 
Århus Amt, Natur & Teknik på www.aaa.dk  
 
22. Munkegrunde er et aflangt habitatområde nordøst for Samsø på ca. 1.300 ha. 
Området er udpeget pga. stenrev, som strækker sig fra lokale toppe på ca. 5 m dybde til 
ca. 16 m. Stendækket er generelt 20-50% i den østlige del af revet, mens der i den vestlige 
del er større afstand imellem stenene. Dog er det karakteristisk for området at der er 
lokale højderygge af sten med 100% stentæthed. 
 
Floraen på den hårde bund er artsrig og tæt i de mindre dybder og ved ca. 11 m afløses 
den markant af en tilsvarende artsrig og særdeles veludviklet fauna.  
Kilde: 
Skov- og Naturstyrelsen, Natura 2000-database  
 
23. Hatter Barn er et stenrigt rev øst for Samsø, som hæver sig markant over 
havbunden. Selve habitatområdet er på 633 ha. Hatter Barn er et højtliggende område i 
Samsø Bælt som afgrænses skarpt mod nord og vest af Storebælt Renden, hvor 
vanddybden fra flere lavvandede toppe på 5 m dybde falder stejlt til ca. 40 m ved 
områdets nordvestgrænse. En langstrakt ryg med vanddybder på 4-6 m karakteriserer den 
centrale og sydlige del af området. De lavvandede områder samt centrale partier er 
domineret af et mere eller mindre sammenhængende stendække med mange store sten 
(>60 cm) specielt på toppene. Revene indeholder en tæt og artsrig rødalgevegetation og 
tætte forekomster af brunalgen Fingertang (Laminaria digitata).  
Kilde: 
Skov- og Naturstyrelsen, Natura 2000-database  
 
24. Røsnæs og Røsnæs Rev er et habitatområde i det vestligste Sjælland, som består af 
et marint område med rev samt Røsnæs-halvøen. Halvøen Røsnæs er en vold af ler, sand, 
grus og sten, som blev skubbet op under istiden for 15-20.000 år siden. 
Lokaliteten er den østligste del af en randmoræne, der fortsætter tværs over Storebælt fra 
Sjælland til Fyn. 
 
Røsnæs Rev er blandt sportsdykkere et populært naturdyk, og det er endvidere en meget 
attraktiv fiskeplads for sportsfiskere, som vil fange havørred. 
Kilder: 
Skov- og Naturstyrelsen, Natura 2000-database; www.sportsdykker.dk; www.sportsfiskeren.dk 
 
25. Horsens Fjord, havet øst for og Endelave er et stort habitatområde på 39.350 ha 
hav. Øen Endelave ligger i det sydøstlige hjørne af habitatområdet. Hele området er 
relativt renvandet med en veludviklet bundfauna og en artsrig vegetation. Mange 

 38 



forskellige habitater er repræsenteret her. Havområdet er vigtigt for marsvin og spættet 
sæl og områdets øer og sandbanker er af stor værdi for både spættet sæl og et rigt fugleliv.  
 
Der er flere reservater i habitatområdet. Hov Røn er en lille holm ca. 2 km fra kysten. 
Mølle- og Svanegrunden er de vigtigste lokaliteter for spættet sæl i det sydlige Kattegat. 
Søby Rev, som er omgivet af blåmuslingebanker, er et lille eksponeret rev sydvest for 
Hov,.  
 
I selve Horsens Fjord findes den meget lavvandede Lerdrup Bugt, som indeholder mange 
små holme. Længere inde i fjorden er Vorsø-reservatet, som er mest kendt for sin store 
skarvkoloni. Hele området har været fredet siden 1994. Der er meget lavvandet omkring 
Vorsø med egentlige vader ved lavvande.  Generelt for Horsens Fjord er det, at der kun er 
få, meget spredte sten og blåmuslingebanker, som kan danne substrat for makroalger. Der 
findes 15-20 makroalgearter, hvoraf diverse Fucus-arter og carrageentang (Chondrus 
crispus) hører til de mest almindelige. Ålegræs findes i begrænsede mængder i den ydre 
del af fjorden. Fjordbunden er repræsentativ for områder med høj bundfældning af 
organisk materiale samt perioder med iltsvind. Pga. denne iltsvind findes der ikke mange 
dyrearter som er følsomme over for lave iltkoncentrationer (f.eks. pighude, krebsdyr). 
Dog er der større forekomster af f.eks. almindelig sandmusling og havbørsteormen 
Nephtys hombergii.    
 
Endelave er en flad ø omgivet af lavt vand, og større dele af havbunden er blottet ved 
lavvande. Havbunden på dybere dele (10 m) består af sand og sten, og der vokser ålegræs 
ned til 5 m i området.  Der findes 30-50 arter af makroalger i området, men disse 
begrænses af tilgængelig hård bund, som de kan hæfte sig fast på. Bundfaunaen består 
hovedsageligt af arter, som kan tolerere regelmæssig iltsvind, dvs. f.eks. molboøsters og 
ormen Heteromastus filiformis.  
Kilde: 
Skov- og Naturstyrelsen, Natura 2000-database; Skov- og Naturstyrelsens reservatfoldere; Vejle Amt på 
nettet: www.vejleamt.dk; Fyns Amt, Vejle Amt & Sønderjyllands Amt (2004)  

 
26. Æbelø, havet syd for og Nærå 
er et ”trekantet” habitatområde i det 
nordlige Lillebælt på Fyns 
nordvestlige kyst. Det 9.800 ha store 
område indeholder den fredede ø 
Æbelø, som ejes af Aage V. Jensens 
Fond. Området består af meget 
lavvandede havområder med øer og 
rev. Nord for Æbelø findes f.eks. et 
marinbiologisk interessant stenrev. 
Ved lavvande udgør dele af området 
nogle af Fyns største vadearealer. 

Figur 22 Habitatområder ved Fyns nordlige kyst 
(Kilde: AIS, AIS-SNS). 

 
Habitatområdet indeholder to 
reservater, som begge er udpeget for 

beskyttelse af havfugle. Mågeøerne består af holme af sand og sten omgivet af lavt vand. 
Mågeøerne huser en af Danmarks største skarvkolonier. Nærå-Agernæs udgør bl.a. det 
lavvandede område med vader, som ligger mellem Fyns nordvestlige kyst og øen Æbeløs 
østkyst. 
Kilde: 
Skov- og Naturstyrelsen, Natura 2000-database; Skov & Naturstyrelsen reservatfoldere 
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27. Odense Fjord har i sin helhed været udlagt som et reservat for fugle siden 1996 og 
er siden blevet et habitatområde. Habitatområdet består hovedsageligt af en stor (ca. 
4.200 ha), meget lavvandet brakvandsfjord. Den eneste forbindelse til Kattegat er  
den smalle passage Gabet.  
 
Inderfjorden er lavvandet med havdybder på mindre end 2 m de fleste steder, mens 
yderfjorden er noget mere varieret med dybder på op til 11 m nogle steder. Bunden er i de 
fleste områder siltet/sandet med spredte sten. Nogle områder eksponeres ved lavvande 
som egentlige vader, hvori der lever krebsdyr, børsteorme, og muslinger.  
I yderfjorden er der i 2003 registreret 47 bunddyr-arter, hvoraf slikkrebs dominerede 
sammen med alm. sandmusling og frynseormen Nereis diversicolor. I inderfjorden 
registreredes blot 33 arter. Dette kan muligvis forklares ved den faldende saltholdighed 
ned igennem fjorden. I det hele taget er bundfaunaen domineret af filtratorer. I 
yderfjorden domineres vegetationen af Fucus-arter, mens søsalat Ulva dominerer 
inderfjorden. Odense Fjord er/har været meget belastet af næringssalte. 
Kilder: 
Skov- og Naturstyrelsen, Natura 2000-database; Skov- og Naturstyrelsens reservatfoldere; Fyns Amt (2004) 
 
28. Fyns Hoved, Lillegrund og Lillestrand er et habitatområde ved Fyns nordøstlige 
hjørne med knap 2.000 ha havarealer. Havområderne udgøres af lavvandede kystområder 
samt åbne farvande med grunde og rev omkring  Fyns Hoved, som er den yderste forpost 
af Hindsholm halvøen. Reservatet Mejlø findes beskyttet i en mindre vig på Hindsholm 
halvøen.   
 
Det nordligste punkt på Fyns Hoved siges af sportsfiskere at være en attraktiv fiskeplads, 
da et stenrev strækker sig fra kysten og ud til Lillegrund.  
Kilder: 
Skov- og Naturstyrelsen, Natura 2000-database; www.fynfisker.dk 
 
29. Havet mellem Romsø og Hindsholm samt Romsø er et habitatområde tæt ved 
Hindsholm halvøen. Der er ca. 4.000 ha havareal i området, hvoraf en stor del har stenrev 
på havbunden med et meget rigt dyre- og planteliv. Revene fungerer som 
fourageringssted for fisk og er desuden et vigtigt tilflugtssted for fisk i situationer med 
iltfrie forhold på havbunden. 
Kilde: 
Skov- og Naturstyrelsen, Natura 2000-database  
 
30. Det 437 ha store habitatområde Ryggen er et revområde med stenrev, som er 
domineret af en tæt bestand af store brunalger (Laminaria-arter).  
Kilde: 
Skov- og Naturstyrelsen, Natura 2000-database 
 

 40 



31. Lillebælt, mellem Jylland og Fyn, er et stort habitatområde, som indeholder 
havarealer på ca. 28.000 ha. Området, som er præget af stor ud- og indstrømning af vand 

til og fra Østersøen, rummer et 
natur- og miljømæssigt 
værdifuldt lavvandet område 
med forekomst af talrige 
stenrev og grunde af stor 
marinbiologisk interesse.  
Store dele af området har 
været præget af meget udbredt 
og langvarigt iltsvind. 
 
Det store habitatområde 
indeholder flere reservater med 
marine komponenter: 
Bastholm, Gamborg 
Inddæmning, Hejlsminde Nor, 
Linderum og Årø Kalv. Dog er 
reservaterne alle udpeget for at 
beskytte bestande af havfugle 
og i de fleste tilfælde er 
regulering og forbud i 
områderne ikke gældende for 
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Figur 23 Habitatområder i Lillebælt, Sydfyn m.m.(Kilde: AIS, 
AIS-SNS). 
l.a. erhvervsfiskeri.   
ilde:  
kov- og Naturstyrelsen, Natura 2000-database; Fyns Amt, Vejle Amt & Sønderjyllands Amt (2004) 

2. Maden på Helnæs og havet vest for er et habitatområde i det sydøstlige 
illebælt. Området er udpeget pga. forekomsten af stenrev, som indeholder et varieret 
yre- og planteliv, og som dermed også fungerer som fourageringssted for bl.a. fisk, 
ykænder og marsvin. Stenrevet har tæt stendække ved 1 m dybde, men stendækket 
ftager gradvist ned til 4 m. Makroalger er fasthæftet til stenene. Bunden omkring stenene 
estår af sand samt silt i de dybere områder.  
ilde: Skov- og Naturstyrelsen, Natura 2000-database  

3. Bredegrund er et 1.110 ha stort habitatområde syd for Als i det sydligste Lillebælt 
ed indsejlingen til Flensborg Fjord. Området udgør de sydligste rev i åbent vand i 
stersøen og er fourageringsområde for havfugle, som æder revenes dyr og planter. 
evene ligger på mindre end 10 m dybt vand, og området er flere steder under 6 m dybt.  
ilde: 
kov- og Naturstyrelsen, Natura 2000-database  

4. Habitatområdet det Sydfynske Øhav er ifølge Skov- og Naturstyrelsen et i nationalt 
g internationalt perspektiv enestående område med meget store naturværdier takket være 
et unikke samspil mellem store lavvandede områder, rev, banker og ubeboede øer og 
olme. Havområdet er lavvandet og brakvandet, og det afgrænses af Ærø, Langeland og 
åsinge. 

mrådet er stort (ca. 37.000 ha havområde) og består af mange lavvandede dele samt to 
ybere bassiner (39 og 23 m). Det meste af området har en sandet eller sandet/siltet bund. 
avgræs og især ålegræs er udbredt i de centrale dele af området.  
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I 2002 (og de fleste andre år) blev det meste af dyrelivet på og i havbunden udslettet pga. 
længerevarende iltsvind grundet en stor næringsstoftilførsel til området. I 2003 
registreredes således kun 12 dyrearter, hvoraf de mest dominerende var iltsvindstolerante 
havbørsteorme og muslinger.   
Kilde: 
Skov- og Naturstyrelsen, Natura 2000-database; Fyns Amt (2004) 
 
35. Habitatområdet Stenrev sydøst for Langeland er et ca. 1.500 ha stort område ud 
for Øbjerg på det sydvestlige Langeland. Området skønnes at indholde 476 ha stenrev. 
Der strømmer store mængder vand igennem det østlige Langelandsbælt, og der kan løbe 
en kraftig strøm på op til 3 knob igennem området, hvilket skaber gode livsbetingelser for 
dyr og planter som lever af næring fra det omgivende vand. 
Kilde: 
Skov- og Naturstyrelsen. (Marine habitatområder -orientering om marine naturtyper -Delrapporter og Kort); 
Skov- og Naturstyrelsen, Natura 2000-database  
 
36. Thurø Rev er et mindre habitatområde ved øen Thurø ved Svendborg. 126 ha 
havområde ud for kysten indeholder et rev, som strækker sig fra land og ned til 5 m 
dybde. Revet har en karakteristisk kystnær hårdbundsvegetation.  
Kilde: 
Skov- og Naturstyrelsen, Natura 2000-database  
 
37. Broen er et habitatområde i Storebælt på næsten 600 ha. Broen er dannet som en 
randmoræne under isens tilbagetrækning efter Weichel istiden, hvor stilstandslinierne har 
dannet markante højdedrag på tværs af Storebælt. Broen er domineret af et meget tæt 
stendække, og den jævne bund af groft grus og småsten har en spredt, lav vegetation med 
stor artsdiversitet. Store sten og blokke er domineret af vegetation af flerårige arter, der 
danner en Laminaria-skov, når stenene ligger tæt, men som domineres af rødalger, når 
stenene er store og spredte. 
Kilde: 
Skov- og Naturstyrelsen, Natura 2000-database; Nielsen et al. (1994) 
 
38. Habitatområdet Vresen er et revområde på ca. 3.750 ha. Området består af rester af 
øen Vresen samt sandrevlen Langesand, som er under konstant forandring pga. erosion 
fra bølger og havstrømme. Tilsammen er området ca. 1km langt. Vresen udgør en af 
»bakkerne« i en undersøisk højderyg, der i den ene ende når næsten op til Nyborg og i 
den anden ned til Lohals. Højderyggen er gennemskåret af dybe render.  Omkring Vresen 
findes mange blåmuslinger og vegetationen er meget artsrig uden nogen dominante arter.  
 
Sportsdykkere betragter området som meget attraktivt, da området har små og store sten, 
store makroalger, søanemoner og store fisk. Vresen har endvidere officielt været 
vildtreservat siden 2002. 
Kilde: 
Skov- og Naturstyrelsen, Natura 2000-database; Skov- og Naturstyrelsens reservatfoldere; 
www.vragguiden.dk; Rasmussen (2002)  
 
39. I det vestlige Lolland ud til Langelandsbælt findes habitatområdet Nakskov Fjord. 
Området indeholder knap 7.600 ha havareal, hvor vandet de fleste steder ikke er dybere 
end 2 m. Fjorden er et udpræget istidslandskab. Mod vest afskærmes fjorden af en tange, 
og i fjorden findes flere beboede og ubeboede småøer. Fjorden består, udover de mere 
åbne dele, af en lagune og en helt lukket del. 
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Hele fjorden og især de indre dele er påvirket af forurening og disse områder indeholder 
til tider meget store mængder trådalger og søsalat. Hvor der er mere åbent, findes områder 
med havgræs. Der findes revområder spredt i fjorden. 
Kilde: 
Skov- og Naturstyrelsen, Natura 2000-database;  Storstrøms Amt på nettet (www.stam.dk) 
 
40. Skælskør Fjord og havet og kysten mellem Agersø og Glænø er et 
habitatområde ved Skælskør 
i Sydvestsjælland. Området 
inkluderer 13.900 ha 
havområde, hvori 
reservaterne Basnæs Nor, 
Helleholm Vejle, 
Holsteinborg Nor og 
Skælskør indgår. 
Habitatområdet består af to 
afgrænsede områder. Det 
ene er et lavvandet 
farvandsområde omkring 
Agersø og Omø samt 
reservatet Basnæs Nor, 
inklusive Øksenæs Fjord, 
Holsteinborg Nor og et 
område syd herfor. Det 
andet er et næsten fersk nor, 
en lavvandet brakvandsfjord 
og det tilstødende 
farvandsområde.  
Kilde: 
Skov- og Naturstyrelsen, Natura 
2000-database; Skov- og 
Naturstyrelsens reservatfoldere 
 
41. Kirkegrund midt i 
Smålandsfarvandet er et 
habitatområde på ca. 1.750 
ha. Området er udpeget pga. 
sine meget artsrige og marinbio
langs med ”Knudshoved Odde-V
Smålandsfarvandet som en forlæ
højtliggende område øst for det 
nordvestlige del af Smålandsfar
På seks undersøgte stationer i dy
bestående af sand, grus, sten og
meget, men generelt fandt man 
egnet, fandt man en meget frodi
rødalger, som voksede på blåmu
sukkertang og fingertang. Udov
strandkrabber, rurer og mosdyr.
 
I området foregår kun fiskeri me
Kilde: 
Skov- og Naturstyrelsen, Natura 2000-

 

Figur 24 Habitatområder ved Sydsjælland, Lolland, vestlige Østersø 
og Øresund(Kilde: AIS, AIS-SNS). 
logisk vigtige stenrev, som er dannet i postglacialperioden 
ejrø” israndslinien. Denne linie løber igennem 
ngelse af Knudshoved Odde. Kirkegrund fremstår som et 

sted, hvor Omø Sund og Aggersø Sund mødes i den 
vandet. 
bdeintervallet 6,5-13 m observeredes fire havbundtyper, 

 blotlagt muræneler. Stentætheder og størrelse varierede 
stendække mellem ca. 40-100%. Der, hvor substratet var 
g vegetation, som hovedsageligt bestod af veludviklede 
slinger. Også andre makroalger observeredes, f.eks. 
er de mange blåmuslinger registreredes også 
 Kirkegrund er det artsrigeste rev i Smålandsfarvandet.   

d faste redskaber.  

database; Nielsen et al. (1997) 
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42. Havet og Kysten mellem Karrebæk Fjord og Knudshoved Odde er et 
habitatområde, som inkluderer ca. 14.400 ha havareal i Smålandsfarvandet: tre 
lavvandede fjorde og en del af Karrebæksminde Bugt. Karrebæk og Dybsø fjorde er 
begge meget lavvandede og er kun forbundet med havet via smalle sunde og passager. 
Sportsfiskere rapporterer om store antal juvenile fisk i fjordene, hvilket tyder på at disse 
er vigtige opvækstområder. Dybsø Fjord har endvidere status som reservat.  
 
Avnø Fjord er en lang, lavvandet fjord med en dybere central del (ned til 7 m).  Fjorden er 
beskyttet i  syd af den 14 km lange Knudshoved Odde. Knudshoved Odde er en del af 
”Knudshoved Odde-Vejrø” israndslinien, som skærer sig vertikalt igennem 
Smålandsfarvandet. 
Kilde: 
Skov- og Naturstyrelsen, Natura 2000-database; Storstrøms Amt på nettet (www.stam.dk); 
Nielsen et al. (1997) 
 
43. Smålandsfarvandet nord for Lolland, Guldborgsund, Bøtø Nor og 
Hyllekrog-Rødsand er et meget stort, sammenhængende habitatområde på knap 78.000 
ha, hvoraf ca. 69.000 ha består af havarealer. Området udgøres af et område nord for 
Lolland-Falster, et område syd for Lolland samt Guldborgsund som forbinder disse 
områder. 
 
Smålandsfarvandet nord for Lolland er et lavvandet brakvandsområde (0-4 m de fleste 
steder) med spredte rev, småøer, holme og grunde. De åbne, nordligere dele af 
Smålandsfarvandet er af større dybde. Tre render gennemskærer disse lavvandede flader: 
Ståldybet, Tårs Vig og Guldborgsund. 
 
I de mere åbne dele af området er der moderate forekomster af både ålegræs, andre 
blomsterplanter og kransnålalger samt makroalger, hvor der er hård bund. Det vil sige en 
alsidig sammensætning af undervandsplanter og moderate forekomster af trådalger. I de 
mere beskyttede og næringsrige områder som f.eks. Sakskøbing Fjord, findes der flere 
steder store forekomster af hurtigvoksende trådalger og mindre forekomster af 
fastsiddende undervandsplanter.   
 
Dette område indeholder to reservater: Rågø og Tårs Vig. Rågø er en af de vestligst 
liggende øer i farvandet og ejes af Aage V. Jensens Fond. Tårs Vig er lavvandet (< 2 m) 
og brakvandet med mange sten på en sandet/siltet bund. Nogle områder blotlægges som 
egentlige vader ved lavvande. Generelt har området udbredte, tætte bestande af ålegræs, 
og fauna og flora er artsrigt. Kun i meget beskyttede områder er forureningstolerante 
alger dominerende, og man har i 1998 observeret 33 bunddyrarter, bl.a. blåmuslinger, 
pighude, søpunge, dyndsnegle, havbørsteorme og små krebsdyr.   
 
Guldborgsund er et typisk gennemstrømningsfarvand, der adskiller Lolland og Falster. 
Den nordlige del er forholdsvis åben, mens den centrale del er meget smal og beskyttet. 
Den sydlige del bliver gradvist mere åben ved Bredningen og bliver til sidst en del af 
Rødsand området. Bredningen udgør et tærskelområde, og området nord for Bredningen 
er således påvirket af Smålandsfarvandet, mens det syd herfor er Østersøen, der præger 
vandet. Sundet er relativt lavvandet (< 4 m) med en hovedsageligt sandet bund, dog med 
gradvist flere sten længere sydpå. Strømmen er meget stærk nogle steder, og her 
forekommer ålegræs. I de sydlige dele af sundet er vegetationen artsrig, bl.a. med store 
mængder Fucus, hvilket danner levegrundlag for bl.a. mange rejer. Med dets varierede 
leveforhold er området et vigtigt opvækstområde for en række fiskearter. Majbølle og 
Guldborgsund er to reservater, som findes i området. 
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Hyllekrog-Rødsand er en stor, lavvandet vig, der er delvist afskåret af Femer Bælt af 
sandbanker, som tørlægges ved lavvande. Området indeholder lokaliteten Rødsand, som 
er et meget fint, uberørt område og et vigtigt yngleområde for spættet sæl. Gråsæl kan 
også findes i området. 
 
Generelt er Rødsand området lavvandet i vest (0,5 - 3 m) med dybere bassiner i øst på 
helt op til 8 m. I det lave vand er havbunden sandet/stenet, mens der i de dybere områder 
findes mere mudder. I de vestlige områder er der ikke nogen særligt interessant 
bundvegetation, mens der i de østlige dele findes en sund vegetation, som består af 
ålegræs og flere makroalgearter (f.eks. kransnålalger, savtang). Der er blevet registreret 
16 fiskearter i området samt krabber og rejer. Blandt fiskene findes aborre, skrubbe, sild, 
torsk og ål. Mange fiskearter gyder i området og flere migrerende fiskearter benytter 
området som opvækstområde. Området har dog generelt ikke så mange bunddyrarter, ca. 
43 arter med hovedsageligt muslingen Hydrophobia sp. samt havbørsteorme som f.eks. 
frynseormen Nereis diversicolor.    
Området indeholder reservaterne Rødsand, Hyllekrog og Nysted Nor.   
Kilder: 
Skov- og Naturstyrelsen, Natura 2000-database; Skov- og Naturstyrelsens reservatfoldere; 
www.nystedhavmoellepark.dk; Bioconsult (2000);  Storstrøms Amt på nettet (www.stam.dk);  
VKI (2000)  
 
44. Habitatområdet Bøchers Grund i Hjelm Bugt ved Møn indeholder på sine ca. 1.100 
ha en af Danmarks meget få lokaliteter med huledannende stenrev. Der vokser en rig 
algevegetation på stenstrukturene. Der fiskes kun med stående redskaber i hele Hjelm 
Bugt. 
Kilder:  
Skov- og Naturstyrelsen, Natura 2000-database 
 
45. Klinteskov Kalkgrund er et habitatområde ved det østlige Møn med knap 2.000 ha 
havarealer. Området er præget af Østersøens lave saltholdighed. Området ligger langs 
kysten ved Møns Klint, og havbunden består her af kalk samt sten på op til 50 cm i 
diameter. I et hjørne af området findes sandbund. Den hårde bund danner substrat for en 
rig vegetation, som hovedsageligt består af rødalger, men også grøn- og brunalger findes. 
Af dyr er det blåmuslinger, som dominerer på havbunden. Området er populært blandt 
sportsdykkere.  
Kilder: 
Skov- og Naturstyrelsen, Natura 2000-database; www.vragguiden.dk 
 
46. Havet og kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund er et stort (ca. 28.700), 
lavvandet brakvandsområde med talrige fjorde, småøer, grunde og rev. Området 
indeholder reservaterne Præstø Fjord, Fanefjord-Grønsund og Ulvshale-Nyord.  
 
Præstø Fjord er en lavvandet fjord med et overfladeareal på 22 km2. Den inderste, 
centrale del af fjorden er et afgrænset bassin med dybder på godt 5 meter. Mellem det 
centrale bassin og den sydlige del er der mange lavvandede områder, som virker som en 
tærskel for vandskiftet i fjorden. Bundforholdene i fjorden består af en blød sandbund 
med spredte, store sten. I den centrale dybe nordlige del er bunden meget siltet. Nær 
kysten findes bælter af havgræs. I de dybere områder findes relativt store forekomster af 
blåmuslinger, mens der i det lave vand findes havbørsteorme, sandorme, blåmuslinger og 
sandmuslinger. I ålegræsbælter findes havbørsteorme, små krebsdyr, snegle og muslinger. 
Generelt for fjordområdet er, at bunddyrelivet består af mobile opportunistiske arter. Af 
fisk findes gedde, aborre, havørred, ål og skrubbe, altså også mange arter forbundet med 
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brak- eller ferskvand. Fjorden udløber i Fakse Bugt, som er en lavvandet, åben bugt med 
dybder ned til 14 meter. Bugten har et stort vandskifte, idet området er en del af farvandet 
mellem Øresund og Østersøen. Området er i perioder meget præget af det brakke 
Østersøvand. 
 
Ulvshale-Nyord området er lavvandet med bælter af ålegræs, hvori der lever mange ål. 
Der findes mange forskellige levesteder i området, da der nogle steder er 10-12 m dybt, 
mens der andre steder er meget lavvandet. Området gennemskæres af nogle dybe, 
naturlige strømrender. 
 
Fanefjord-Grønsund er et område, som er præget af brede (150m – 2,5 km) og dybe (op 
til 24 m) strømrender, skabt af den store gennemstrømning fra Østersøen. Havbunden er 
sandet med sten, hvilket danner grundlag for forekomster af hav- og ålegræs samt Fucus 
arter. 
Kilder:  
Skov- og Naturstyrelsen, Natura 2000-database; Skov & Naturstyrelsens reservatfoldere; Storstrøms Amt 
(1999); Storstrøms Amt på nettet (www.stam.dk) 
 
47. Stege Nor er et lille habitatområde på Møn med ca. 500 ha vandarealer. Området 
består af en meget stor kystlagune, som er afsnøret fra Stege Bugt. Området kan kun med 
god vilje betragtes som værende et havområde. 
Kilde: 
Skov- og Naturstyrelsen, Natura 2000-database  
 
48. Stevns Rev er et marint habitatområde på ca. 4.600 ha, som ligger langs kysten ved 
Stevns Klint på Sydøstsjælland. Området er præget af Østersøens lave saltholdighed. 
Vandets dybde går fra kysten og ned til 10 m over en relativt kort afstand. Området er 
karakteriseret ved at have en hård kalkbund med dybe sprækker i kalken som sammen 
med sten danner substrat for makroalger. Her forekommer en rig algeflora med flest 
rødalger, men også med grøn- og brunalger. Blåmuslinger er de mest dominerende 
bunddyr i området. Der fiskes kun med stående redskaber i området. Stevns Klint 
området er populært blandt sportsdykkere, som beskriver området som flot bevokset med 
hvid kridtbund. 
Kilder: 
Skov- og Naturstyrelsen, Natura 2000-database; www.sportsdykker.dk; www.vragguiden.dk 
 
49. Habitatområdet Ølsemagle Strand og Staunings Ø består af barriereøer, som er 
dannet fra starten af 1930’erne. Der er siden etableret en særdeles lavvandet lagune 
mellem revlerne og den egentlige kyst. Habitatområdet indeholder fuglereservatet 
Ølsemagle Revle. 
Kilder: 
Skov- og Naturstyrelsen, Natura 2000-database (skovognatur.dk/natura2000/database/) 
Skov & Naturstyrelsen reservatfoldere for Ølsemagle Revle 
 
50. Vestamager og havet syd for et et habitatområde ved Amagers sydspids som 
indeholder knap 4.000 ha af det omkringliggende havområde, som er et grænseområde 
mellem Køge Bugt og Øresund. Habitatområdet indeholder de bynære vildtreservater 
Aflandshage, Kalveboderne og Vestamager. Kalveboderne og det omkringliggende 
søterritorie har endvidere været fredet siden 1994. Havbunden ved Kalveboderne er 
dækket af hav- og ålegræs, og ifølge reservatfolderen består bundfaunaen af små 
krebsdyr, muslinger og fisk.  
Kilder: 
Skov- og Naturstyrelsen, Natura 2000-database (skovognatur.dk/natura2000/database/) 
Skov & Naturstyrelsen reservatfoldere for Kalveboderne. 
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Bekendtgørelse om vildtreservat i og fredning af Kalveboderne (BEK nr 487 af 24/05/1994) 
www.oresundsvand.dk 
 
 
51. Saltholm og omliggende hav er et habitatområde på ca. 7.000 ha, hvoraf 5.600 ha 
består af havområder omkring den 16 km2 store ø Saltholm midt i Øresund. Det kystnære 
farvand indeholder sammenhængende revarealer med en artsrig bundvegetation. På 
sandbunden omkring revene findes frodige bestande af hav- og ålegræs. Bundfaunaen 
består af snegle, muslinger, havbørsteorme, krebsdyr samt juvenile og voksne fisk. Bl.a. 
er området et opvækstområde for fladfisk. Spættet sæl og gråsæl findes i området. 
Vandarealerne omkring Saltholm har været fredet siden 1993.   
Kilde: 
Skov- og Naturstyrelsen, Natura 2000-database; Skov- og Naturstyrelsens reservatfoldere; Bekendtgørelse 
om fredning af vandarealerne omkring Saltholm (BEK nr 673 af 20/08/1993); 
Kelleher et al. (1995) 
 
Isefjord / Roskilde Fjord 

Isefjord i Nordsjælland er med sin dybe indre del og lave ydre del en tærskelfjord. 
Fjorden er i gennemsnit ca. 6 m dyb og har en tærskeldybde mod Kattegat på ca. 3 m. 
Fjorden er 17 m ved sit dybeste. 
Isefjord er en brakvandsfjord, og 
vandudvekslingen med Kattegat 
igennem det smalle farvand 
mellem Hundested og Rørvig, 
hvor også Roskilde Fjord har sit 
indløb, er ringe. Fjorden dækker 
store arealer i Nordvestsjælland. 
Fjordens plante- og dyreliv er 
påvirket af næringssaltbelastning 
fra land og en stor 
næringssaltpulje i sedimentet samt 
heraf følgende iltsvind. Isefjord 
indeholder en del mindre fjorde, 
f.eks. Lammefjorden og Holdbæk 
Fjord. 

 
 

 
Af marine habitatområder i Isefjorden 
(54), Kyndby Kyst (53) samt Havet o
 
Sidstnævnte udgør indløbet til begge d
steder i området er havet ikke dybere e
landområder et større sammenhængend
værdi. 
 
Jægerspris Skydeterræn og Udby Vi
pga. deres større lavvandede bugte og 
deres funktion som fourageringsområd
indeholder gode forekomster af havnat
og sandflader. Stenrevet består af en ræ
sig fra kysten og ned til 4 m dybde me
 
 
 

 

Figur 25 Habitatområder i Isefjord og Roskilde Fjord (Kilde:
AIS, AIS-SNS). 
findes Jægerspris Skydeterræn (52), Udby Vig 
g kysten mellem Hundested og Rørvig (55).  

e store fjorde Isefjord og Roskilde Fjord. De fleste 
nd 2 m. Habitatområdet indeholder udover nogle 
e lavvandet havområde af væsentlig biologisk 

g er relativt små havarealer og er begge udpeget 
vige samt mudderflader, dvs. hovedsageligt pga. 
e for havfugle. Den lavvandede Kyndby Kyst 
urtyper som f.eks. rev, sandbanker samt mudder- 
kke mere eller mindre separate rev, som strækker 

d enkeltstående store sten. 
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Roskilde Fjord 
56. Habitatområdet Roskilde Fjord strækker sig over langt det meste af tærskelfjorden. 
Roskilde Fjord er en meget lavvandet brakvandsfjord med omkring 30 små øer og holme. 
De fleste steder har vanddybder på under 6 m, men der findes ikke egentlige vader. Den 
maksimale dybde er 31 m i Lejre Vig. Faunaen i Roskilde Fjord er præget af relativt få 
arter, der kan tolerere de fluktuerende (men generelt lave) saliniteter i fjorden. De arter 
der findes, er forskellige børsteorme, muslinger og krebsdyr. Der findes blåmuslinger i 
nogle områder og i den sydlige del af fjorden forekommer der periodevis vandmænd i 
store mængder.  
 
Af fisk i fjorden findes bl.a. sild, brisling, hundestejle, ålekvabbe, sandart, aborre, torsk, 
skrubbe, hornfisk, kutling. Området menes endvidere at være gydeområde for efterårssild. 
 
Roskilde Fjord er udpeget som habitatområde pga. f.eks. sandbanker med lavvandet 
vedvarende dække af havvand, mudder- og sandflader blottet ved ebbe, kystlaguner og 
strandsøer og større lavvandede bugter og vige. Flere områder i fjorden har status som 
vildtreservat. 
Kilder: 
Skov- og Naturstyrelsen, Natura 2000-database; Vestsjællands Amt, Frederiksborg Amt og Roskilde Amt 
(2004); Worsøe et al. (2002); Roskilde Amt på nettet (www.ra.dk) 
 
Bornholm 

57. Hvideodde Rev er et 830 ha stort, kystnært habitatområde ved Bornholms vestkyst. 
Området indeholder stenrev, der strækker sig fra 0,3 til 20 m dybde. Det meste af revet 
består af sten mindre end 10 cm, men nogle steder 
findes store sten og blokke samt mindre områder 
med blotlagt ler og klippeformationer. Den 
fastsiddende oprette makroalgevegetation dominerer 
på det hårde substrat, men der forekommer også 
blåmuslinger i området. 
Kilder: 
Skov- og Naturstyrelsen, Natura 2000-database  
 
58. Bakkebrædt og Bakkegrund er et 
habitatområde på 299 ha, som ligger ca. 8 km fra 
Bornholms sydkyst. Området skiller sig ligesom 
Davids Banke ud ved at ligge på åbent vand og altså 
ikke ved kysten. Revet strækker sig fra ca. 5 til 14 
m dybde med et relativt tæt stendække på dybder 
lavere end 10 m. Blåmuslinger dækker op til 100% 
af stenenes overflade. 

Figur 26 Habitatområder ved 
Bornholm (Kilde: AIS, AIS-SNS). 

Kilder: 
Skov- og Naturstyrelsen, Natura 2000-database  
 
59. Det 839 ha store habitatområde Davids Banke ligger ca. 10 km nordvest for 
Bornholms nordvestlige hjørne. Området indeholder det langstrakte stenrev Davids 
Banke, som er det eneste kendte stenrev nord for Bornholm. Revet strækker sig fra ca. 14 
m dybde til revets fod ved 32 m med et varieret stendække alle steder på 60-90%. Stenene 
danner substrat for få rød- og brunalger samt tætte forekomster af blåmuslinger. 
Kilder: 
Skov- og Naturstyrelsen, Natura 2000-database 
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60. Øgruppen Ertholmene ca 20 km nordøst for Bornholm indgår i et habitatområde, 
som udover skær samt beboede og ubeboede holme, indeholder ca. 1.200 ha af 
søterritoriet. Holmene fortsætter ud i havet som rev og indeholder dermed alle zoner fra 
kysten og nedad. Kysterne er stenede og i det forholdvis lave vand udfor findes både enge 
af ålegræs og sten med fasthæftede makroalger. Områdets marine flora og fauna er ikke 
velundersøgt. 
 
Ertholmene og omliggende søterritorium har været fredet som videnskabeligt og kulturelt 
reservat siden 1985. Der er mange forskellige restriktioner forbundet med fredningen, 
bl.a. forbud mod f.eks. brætsejlads og færdsel omkring og på holmene. Der er f.eks. en 
100 m zone omkring Græsholm med forbud mod sejlads, men dette er ikke gældende for 
erhvervsmæssig sejlads eller sejlads i forbindelse med bierhvervsfiskeri.     
 
Det er iøvrigt fra 1. januar 2005 af EU's fiskeriministre blevet bestemt at oprette et større 
område ved Bornholmsdybet, hvori enhver form for fiskeri er forbudt. Dette skyldes at 
Borholmsdybet er et gydeområde for torsk. 
Kilder: 
Skov- og Naturstyrelsen, Natura 2000-database; Bekendtgørelse om fredning af øgruppen Ertholmene og 
omliggende søterritorium (BEK nr 576 af 20/11/1984 & LBK Nr. 884 af 18/08/2004); Fiskeridirektoratet på 
nettet (www.fd.dk) 
 

Limfjorden 

61. Agger Tange, Nissum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø er et stort 
habitatområde i den østlige Limfjord med ca. 22.700 ha marine områder i et system af 

fjorde, åbne 
bredninger, vige 
og sunde. Agger 
Tange udgør 
sammen med 
Harboøre Tange 
Limfjoriens 
barriere mod 
Nordsøen. Øst og 
syd for Agger 
Tange findes et 
større lavvandet 
område med flere 
sandbanker, som 
blotlægges ved 
lavvande. 
Glomstrup Vig, 
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Figur 27 Habitatområder i Limfjorden (Kilde: AIS, AIS-SNS). 

Agerø, 

unkholm og Katholm Odde, Lindholm og Rotholme er et større lavvandet område med 
ange sandbanker, holme og øer. 

andbanker og rev i Nissum Bredning er af stor betydning for ynglende spættede sæler.  

gger Tange er et populært sted blandt sportsfiskere, som her fanger fladfisk, sild, 
estemakrel, ørred, torsk, pighvar, fjæsing, hornfisk, laks, ålekvabbe, ulk og multe. 
mrådet indeholder to statsfredede reservater med marine komponenter: Agger Tange 

amt Agerø og Skibsted Fjord.  Førstnævnte er fredet som vandfugleområde, mens 
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sidstnævnte er fredet som naturvidenskabeligt referenceområde, hvor det som et af de 
eneste steder i Danmark bl.a. er forbudt at anvende bundskrabende redskaber, trawle, 
beskadige bundvegetationen eller optage bunddyr mekanisk.  
 
Agerø og Skibsted Fjord hører til Danmarks bedst beskyttede havområder (se afsnit 
7.1.2). Området indeholder eksempler på de fleste biotoper og bundtyper, som findes i 
Limfjorden. Ålegræs og blåmuslinger dominerer havbunden. Regelmæssig iltsvind i 
Limfjorden har resulteret i et fald i bundlevende fisk i fjorden. Dette har resulteret i, at 
fiskeriet i dag stort set udelukkende er rettet mod blåmuslinger. Dette muslingefiskeri 
finder sted i områder tæt ved reservatet. Det er blevet observeret, at området, som siden 
1988 har været lukket for muslingefiskeri med bundskrabende redskaber, har udviklet 
tætte bestande af fastsiddende organismer på blåmuslingerne. 
Kilder: 
Skov- og Naturstyrelsen, Natura 2000-database; Skov- og Naturstyrelsens reservatfoldere;  Hoffmann et al. 
(2004); Bekendtgørelse om fredning af farvandet omkring Agerø samt Skibsted Fjord  (BEK nr 108 af 
14/02/1996); Bekendtgørelse om fredning af Agger Tange m.v. (BEK nr 348 af 20/04/1996); 
www.lystfiskeri.dk; www.sportsfiskeren.dk 
 
62. Habitatområdet Venø, Venø Sund i den sydvestlige del af Limfjorden er et ca. 
2.800 ha lavvandet brakvandsområde omkring Venø. Området indeholder vildtreservatet 
Nørskov Vig. 
Kilder: 
Skov- og Naturstyrelsen, Natura 2000-database  
 
63. Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested og Nørre Ådal, samt 
Skravad Bæk er et habitatområde beliggende i den centrale del af Limfjorden. Her 
findes et stort lavvandet fjordafsnit, Lovns Bredning og den lave fjordarm, Hjarbæk 
Fjord. Området indeholder bl.a. vadearealer af god værdi. 
 
Hjarbæk Fjord, et reservat siden 1994, adskilles fra Lovns Bredning ved en sluse med 
fredningsbælter, hvorigennem man tillader en betydelig indstrømning af brakvand. To 
større åer har deres udløb i Hjarbæk Fjord.   
Kilder: 
Skov- og Naturstyrelsen, Natura 2000-database  
 
64. Dråby Vig er et habitatområde med ca. 1.400 ha havområde bestående af en 
indsnævret vig på mellem 1 og 6 m dybde. Bunden består hovedsageligt af dynd og sand 
med et mindre areal med stenet bund. Havbunden har tidligere været dækket med ålegræs 
over store strækninger. Dråby Vig har desuden været et vildtreservat siden 1998.  
Kilder: 
Skov- og Naturstyrelsen, Natura 2000-database; Skov- og Naturstyrelsens reservatfoldere  
 
65. Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg er navnet på et habitatområde, som 
bl.a. dækker 31.500 ha havarealer i den nordlige del af Limfjorden. Området er lavvandet 
og indeholder en række øer og vadeflader samt områder med enge af ålegræs. Spættet sæl 
er almindelig i området, hvor de fouragerer på ca. 17 forskellige fiskearter. 
 
Habitatområdets marine arealer indeholder reservaterne Aggersborggård, Livø Bredning, 
Løgstør Bredning, Lønnerup Fjord, Skarrehage og Ejerslev Røn.   
Kilder: 
Skov- og Naturstyrelsen, Natura 2000-database; Danmarks Miljøundersøgelser på nettet www.dmu.dk 
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66. Mågerodde og Karby Odde er et ca. 500 ha stort habitatområde, som ligger langs 
kysten på vestsiden af Mors ud mod Visby Bredning og Dragstrup Vig. Området 
indeholder fladvandede strandsøer og rørskove.  
Kilder: 
Skov- og Naturstyrelsen, Natura 2000-database 
 
67. Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal er et stort habitatområde i 
Limfjorden, hvoraf 12.500 ha består af de marine områder Nibe Bredning, Gjøl Bredning, 
Halkær Bredning samt Ulvedybet, en inddæmmet fjordarm. Det lavvandede fjordområde 
strækker sig på begge sider af sejlrenden mellem Ålborg og Løgstør. Området 
gennemskæres af render, som er maks. 12 m dybe. Flere åer har deres udløb i området, og 
disse er vigtige for oddere. 
 
Fjordbunden er sandet/siltet, og hård bund er ikke almindelig, undtagen ved Klitgårde, 
Drag Banke og vest for Egholm. Der er dog ikke registreret mange rød- og brunalger i 
nyere tid.  
 
Området indeholder nogle af Danmarks største forekomster af ålegræs, målt i 2001 til 4,6 
km2. Udbredt og regelmæssig iltsvind har dog siden reduceret forekomsterne. Et meget 
stort og diverst antal fugle fouragerer på ålegræsset i habitatområdet.  
 
Blåmuslinger fylder næsten 4 km2 på fjordbunden, hvor de samlet har en stor indflydelse 
på omsætning af organisk materiale i fjordvandet. Ca. 150 spættede sæler holder til i 
området, hvor de hviler på blåmuslingebanker ved lavvande.   
Forår og efterår vandrer sild fra Kattegat ind i habitatområdet for at gyde, hornfisk 
vandrer ind for at gyde først på sommeren, og stenbider gyder i området sidst på vinteren. 
Havørred passerer igennem området under gydevandringen, og yngel fra torsk og 
skrubber er endvidere blevet registreret. 
 
Nibe & Gjøl Bredning samt Ulvedybet har været vildtreservater siden hhvs. 1993 og 
1975. 
Kilder: 
Skov- og Naturstyrelsen, Natura 2000-database; Skov- og Naturstyrelsens reservatfoldere; Nordjyllands Amt 
(2003); BioConsult (2002); BioConsult (2003)  
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7. Diskussion 

7.1 Hvilke områder er beskyttet i praksis?
Hvis vi betragter udpegningen af marine områder til Natura 2000 netværket som en 
hensigtserklæring om, at der i disse områder også i praksis vil blive sikret en forvaltning, 
der reelt beskytter naturtyper og arter mod forringelse, så må vi antage, at vi engang efter 
2009 vil have mange flere beskyttede havområder i Danmark end vi har idag. I 2009 skal 
forvaltningsplaner til områder udpeget på baggrund af EF-Habitat- og 
Fuglebeskyttelsesdirektiverne (Natura 2000-planer) nemlig være klar.  

Til gengæld ser det sparsomt ud, hvis man ser på den nuværende situation, hvor vi reelt 
set kun har to eksempler på havområder, for hvilke der både lovmæssigt og i praksis er 
lavet drastiske forvaltningsmæssige tiltag, for at sikre den biologiske mangfoldighed 
og/eller habitaterne. Disse to områder er reservaterne Hirsholmene ud for Frederikshavn 
samt Agerø-området i Limfjorden.  

Derudover findes en række mindre arealer på søterritoriet, som potentielt kan fungere 
som reservater. Her er der tale om f.eks. fareområder og beskyttelseszoner omkring 
kabler på havbunden, hvori det bl.a. er forbudt at fiske med bundskrabende redskaber. 
Forbudene er ikke begrundede i hverken fiskeriforvaltning eller naturbeskyttelse, men 
kan alligevel potentielt give ophav til havområder, som i praksis er beskyttede.    

7.1.1 Hirsholmene 
Hirsholmene (se figur 28) har været statsfredet siden 1995 med hjemmel i §51 af 
Naturbeskyttelsesloven. Her har Miljø- og Energiministeriet (som det hed dengang) 
undtagelsesvis benyttet §51 til at statsfrede arealer på søterritoriet, hvilket man også har 
gjort ved bl.a. Hesselø, Stavns Fjord, og Saltholm. Det bemærkelsesværdige ved 

Hirsholmene er, at der i bekendtgørelsen om 
fredningen ganske udførligt henvises til netop 
den marine natur i området og vigtigheden i at 
sikre, at ”…flora og fauna kan udvikle sig 
uden menneskellige indgreb, der varigt 
påvirker det naturlige miljø…”, ved bl.a. at 
”…beskytte de karakteristiske boblerev 
bestående af kalkstensformationer med et rigt 
plante- og dyreliv…”, ”… sikre området til 
naturvidenskabelig forskning” og ”…sikre 
opfyldelsen af Danmarks internationale 
forpligtelser…”.  

Figur 28 Reservatet Hirsholmene. Der er i 
områderne A og B forbud mod opankring 
samt fiskeri med bundskrabende redskaber 
(Kort: Skov- og Naturstyrelsen). 

For to begrænsede områder på søterritoriet 
indholdende boblerev gælder det bl.a., at der 
er forbud mod opankring og fiskeri med 
bundskrabende redskaber (se Bilag I). 
Herudover gælder det, at det er forbudt at 
fjerne eller beskadige kalkstensformationer 
eller dele deraf fra boblerev, at det er forbudt 
at fjerne fastsiddende dyr og planter fra 

boblerevene og havbunden, og at der i området ikke må ske råstofindvinding (BEK nr 
560 af 29/06/1995). Man har oven i købet sørget for, at man i fremtiden kan forbyde 
sportsdykning, hvis dette skulle vise sig at blive nødvendigt.  
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Alt ialt må det siges, at denne meget dækkende bekendtgørelse, som yder en reel og 
effektiv beskyttelse af naturværdierne i området, i meget høj grad hører til undtagelserne. 
På trods af det fredede områdes begrænsede areal er denne form for lovgivning ganske 
eksemplarisk.   

7.1.2 Agerø-området og Skibsted Fjord 
Kimen til §51-fredningen af Agerø-området og Skibsted Fjord i Limfjorden (se figur 29) 
blev lagt i 1987, da Skov- og Naturstyrelsen udarbejdede forslag til en handlingsplan for 
fredninger på søterritoriet. Området blev foreslået fredet på baggrund af meget store 
rastende bestande af lysbugtet 
knortegås. Forslaget blev støttet af 
de pågældende amter, da man i det 
relativt begrænsede område kan 
finde havbund- og naturtyper, som 
er repræsentative for dem, som 
findes i hele den øvrige Limfjord. 
Området kunne således anvendes 
som referenceområde for 
overvågnings- og 
undersøgelsesprogrammer. Et 
midlertidigt forbud mod at skrabe 
muslinger i området blev indført i 
1988, og siden 1996 har Agerø-
området og Skibsted Fjord har haft 
status som fredet reservat 
(Hoffmann et al. 2004). 

 
Figur 29 Reservatet ved Agerø og Skibsted Fjord. I 
hele området er fiskeri med bundskrabende redskaber 
samt mekanisk optagning af bunddyr forbudt (Kort: 
Skov- og Naturstyrelsen). 

Bekendtgørelsen om fredningen (BEK nr 108 af 14/02/1996) er endnu et af kun meget få 
eksempler på lovgivning, som i praksis sikrer det pågældende havområde en reel 
beskyttelse. I formålsparagrafen står det skrevet, at formålet med fredningen bl.a. er ”…at 
beskytte områdets naturværdier, at udlægge området som naturvidenskabeligt 
referenceområde…”. Dette afspejler sig i forbud mod bl.a. optagelse af råstoffer, 
klapning osv., fiskeri med bundskrabende redskaber, trawling, mekanisk optagelse af 
bunddyr, optagelse eller beskadigelse af bundvegetation, opdræt af fisk og muslinger, 
udsætning af dyr og planter, anlægsarbejder samt opførelse af vindmøller og master (se 
Bilag I).  

Figur 30 Søkabler og rør omkring Sjælland (DFU, GIS-
Laboratoriet). 

7.1.3 Søkabler og 
rørledninger 
I og på havbunden ligger et 
stadigt stigende antal el- og 
telefonkabler samt 
rørledninger til transporten 
af olie og gas (se figur 30). 
Der er udlagt elkabler i en 
stor del af de danske 
farvande, og det er i dag 
ikke praksis at kræve kabler 
etableret i samme områder 
eller kabelfelter (Dolmer et 
al. 2002). Omkring hvert af 
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disse kabler og rør, uanset om disse er nedgravede eller ej, er det ifølge de gældende 
regler forbudt at anvende bundslæbende redskaber inden for en afstand på 200 meter på 
hver side. Alene olierørene i hele det danske søterritorie vurderes således at medføre 
forbud mod anvendelsen af bundslæbende redskaber i et areal svarende til 512 km2 
(Dolmer et al. 2002). Dertil kommer el- og telefonkabler, som påvirker et stadigt større 
areal efterhånden som antallet af teleoperatører er steget (Dolmer et al. 2002).  
 

7.1.4 Fareområder 

Figur 31 Fareområder ses i rødt på kortet 
(DFU, GIS-Laboratoriet). 

Søfartsstyrelsen har i 2000 udstedt en 
bekendtgørelse, som fastsætter områder, hvori 
der, pga. udlagte miner og andre 
sprængstofholdige genstande, er udstedt 
forbud mod blandt andet ankring, fiskeri, 
dykning, ophold, sandsugning og optagning af 
sten (DFU, GIS-Laboratoriet) (se figur 31). 
Disse områder kan, hvis forbudene altså 
overholdes, fungere i praksis som reservater 
eller beskyttede havområder, hvori naturen 
kan udvikle sig uforstyrret. 
 

7.1.5 Adgangsbegrænsninger for fiskeri 
Overalt i de indre danske farvande findes nogle overordnede geografisk afgrænsede 
begrænsninger for det kommercielle fiskeri. Den mest betydende nationale begrænsning 
er et overordnet forbud mod anvendelsen af bundslæbende fiskeredskaber inden for 3 
sømil fra lavvandslinien (BEK nr 18 af 14/01/1993) samt i Øresund. Der findes dog en 
lang række undtagelser fra dette forbud, som tillader en række mere skånsomme 
trawlfiskerier i bestemte områder på særlige vilkår (Fiskeridirektoratet 2004).  
 
Fiskeriloven (LBK nr 828 af 31/07/2004) fastsætter endvidere som udgangspunkt et 
fredningsbælte på 500 m ved åers, bækkes og indvandes udløb eller udmunding i have 
eller fjorde, hvis udløbet er mindst 2 m bredt (BEK nr 769 af 09/07/2004). Det er 
hensigten med fredningsbælterne, at de skal sikre, at fisk frit kan vandre uforstyrret ind og 
ud af vandløbende uden at disse fanges i garn og ruser.  Et fredningsbælte er oftest formet 
som en halvcirkel med en radius på 500 m regnet fra midten af udløbet. I et 
fredningsbælte er fiskeri (med få undtagelser) forbudt. Der findes endvidere en række 
bekendtgørelser, som fastsætter regler for fredningsbælter i konkrete tilfælde som 
undtagelse fra den generelle lovgivning (Fiskeridirektoratet i DFU, GIS-Laboratoriet). 
 
Fiskeriloven fastsætter, at der langs alle kyststrækninger hele året er et forbud mod at 
anvende nedgarn i en afstand af 100 m fra lavvandslinien. Dette forbud er især til for at 
beskytte laksefisk, der som led i deres livscyklus vandrer frem og tilbage fra ferskvand til 
hav. Både de unge fisk, der trækker ud i havet og den gydemodne fisk, der skal tilbage til 
ferskvandsområderne via vandløbene er udsat for at blive fanget i kystområderne, hvor 
fiskeriet med faststående redskaber foregår (nedgarn undtaget).  

7.2 Fugleperspektivet 
Der findes som nævnt en hel del reservater, Ramsar- og EF-Fuglebeskyttelsesområder, 
som indeholder større eller mindre dele af det danske søterritorie, og som derfor i 
princippet yder en slags beskyttelse for de dyr og planter, som lever i vandsøjlen og på 
havbunden i disse arealer. I de fleste tilflælde består disse dog under alle omstændigheder 
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af relativt lavvandede områder, hvor havets fugle kan dykke ned og søge føde. Flere af 
områderne er endda så lavvandede, at de er helt blotlagte ved lavvande og disse kan 
derfor kun med forbehold betegnes som egentlige havområder i denne sammenhæng.  
 
De begrænsninger i aktiviteter, som findes i eksempelvis reservaterne, omfatter som regel 
periodevise eller i færre tilfælde permanente forbud mod jagt, færdsel og kystnær sejlads 
(det samme gælder visse sælreservater), mens bl.a. erhvervsfiskeri oftest specifikt er 
undtaget i disse reguleringer. 
 
Mange af de vildtreservater, som findes ved Danmarks kystområder, og som inkluderer 
kystvande, er etableret for mange år siden, f.eks. er vildtreservatet Basnæs Nor oprettet i 
1919. Da vildt- og naturreservaterne fra deres oprindelse har været oprettet for 
hovedsageligt at beskytte vilde fugle, er det ikke overraskende, at mange af de i 1977 
eksisterende reservater blev en del af Ramsar-områderne, der igen hovedsageligt blev 
udpeget af hensyn til vandfugle. I 1979 kom Fuglebeskyttelsesdirektivet, og da man i 
1994 havde fået udpeget og godkendt de fleste af disse, blev Danmarks 27 Ramsar-
områder således inkluderet i de nye EF-Fuglebeskyttelsesområder. Af 83 vildt- og 
naturreservater i undersøgelsesområdet er kun 20 af dem udenfor EF-fugleområderne, 
som i undersøgelsesområdet udgøres af ca. 823.000 ha havareal.  
 
Habitatområderne i undersøgelsesområdet indeholder ialt ca. 632.000 ha havareal. Af 
dette areal har kun ca. 7% udelukkende status som habitatområde (se tabel 1). D.v.s. cirka 
90% af de havarealer, som vi i dag kender som habitatområder, var i forvejen udpeget 
som fuglebeskyttelsesområder. Således kan den eksisterende beskyttelse af marin natur i 
meget høj grad føres tilbage til et meget fugleorienteret udgangspunkt.  
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Dette er problematisk, da fuglebeskyttelsesområder  som bekendt er udpeget med vilde 
fugle og deres levesteder som udpegningsgrundlag, og de er af denne grund ikke udpeget 

og afgrænset af hensyn 
til beskyttelse og 
bevarelse af egentlig 
marin biodiversitet.  
 

Tabel 1 Arealet (i ha) af områder i undersøgelsesområdet med status 
som både habitatområde og fuglebeskyttelsesområde og arealet af 
områder med status  udelukkende som habitatområde. 

Af havområder i 
undersøgelsesområdet 
med status alene som 
habitatområder er der 
kun fire, som 
indeholder reservater 
på søterritoriet med 
dertil hørende 
regulering af 
menneskelige 
aktiviteter. Der er dog i 

disse tilfælde ikke nævnt noget særskilt om den marine natur i bekendtgørelserne (det 
nærmeste man kommer er sæler ved Hesselø) og der er ikke fastsat områdespecifikke 
begrænsninger på søterritoriet. Til sammenligning findes 31 habitatområder med status 
som både habitat- og fuglebeskyttelsesområder, som alle indeholder reservater med 
områdespecifikke reguleringer af menneskelige aktiviteter. Heraf er den marine natur dog 
kun i fire tilfælde nævnt eller forsøgt bevaret ved begrænsning af menneskelige 
aktiviteter. 
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7.3 Fiskeri med bundslæbende redskaber 
Anvendelsen af fiskeredskaber, som forårsager en fysisk forstyrrelse af naturtyperne på 
havbunden, som f.eks. det tidligere nævnte bundtrawl med bobbinsgear, burde for længst 
være forbudt i danske farvande. Denne type redskaber har gjort det muligt for fiskere at 
fiske i områder som før var utilgængelige, eller som indebar en stor risiko for at miste sit 
trawl på havbunden. Desuden er mange vrag, boble- og stenrev i eksempelvis Kattegat 
idag indhyllede i mistede trawl og garn, hvilket igen udgør en risiko for, at disse tabte 
garn og trawl ”fisker” videre i årevis på havbunden. De dyr og planter, som er fasthæftede 
på det hårde substrat, er ofte meget skrøbelige organismer og kan meget nemt løsrives 
eller ødelægges af et trawl, som trækkes hen over deres levesteder (Dahl 2005). De fleste 
ville nok reagere ganske skarpt (og hurtigt) på en tilsvarende behandling på en eng med 
blomstrende orkideer. 
 
Strukturelt komplekse områder på havbunden har hidtil fungeret som naturlige beskyttede 
områder, hvor fisk og andre organismer havde et helle, et refugium hvor naturen kunne 
udvikle sig uforstyrret. Ved at indføre et forbud mod bundslæbende redskaber på 
hårdbundsarealer vil disse områder være forbeholdt de fiskere, som benytter skånsomme 
redskaber. Dette vil være til gavn både for naturen i havet og i det lange løb også for 
fiskeriet.  
 
Man kan derfor konstatere, at en forvaltning, der tillader denne form for fiskeri på stenrev 
og andre hårdbundsarealer i danske farvande ganske enkelt er en anakronisme. Særligt 
ubegribeligt er det, at fiskeri med bundslæbende redskaber tillades i habitatområderne, 
som alle er udpeget alene pga. deres særligt beskyttelsesværdige habitater, arter samt 
dyre- og plantesamfund.  
 
På havbunden generelt og inden for de internationale beskyttelsesområder i særdeleshed 
kræves det for en lang række aktiviteter og projekter, at der udføres en VVM-undersøgelse 
(Vurdering af Virkninger på Miljøet) før disse aktiviteter overhovedet kan påbegyndes. 
VVM-undersøgelserne har til formål at sikre, at aktiviter og projekter ikke har en negativ 
påvirkning på havnaturen. Det anbefales hermed som minimum at disse krav om VVM-
undersøgelser (eller de lignende strategiske miljøvurderinger (SMV)) gøres generelt 
gældende for fiskeri med bundslæbende redskaber i danske farvande og særligt i de 
internationale beskyttelsesområder. 
 

7.4 Råstofindvinding  
Først ved ændringen af Råstofloven i 1996 (LOV nr 484 af 12/06/1996) kom et retsmæssigt 
stop for den frie ret til at hente sten (og andre råstoffer) overalt på det danske søterritorie 
(Dahl et al. 2003). Taget i betragtning at Skovloven (hvis formål bl.a. var at bevare de 
danske skove og medvirke til at forøge skovarealet) er fra 1805, må det siges, at det var 
på høje tid. 
 
De fleste sten, som bruges til anlægsarbejder i dag er sprængsten fra land, og der foregår 
ikke længere ret meget stenfiskeri i danske farvande. Denne praksis bør trods sin ringe 
udbredelse under alle omstændigheder ophøre øjeblikkeligt. I flere tilfælde er de af 
myndighederne udpegede overgangsområder for stenfiskeri placeret klos op ad 
habitatområder, som er udpeget pga. forekomsten af stenrev. Habitatområdet Lysegrund 
har f.eks. form som et komma, da området udlagt til stenfiskeri ligger som en bred kile 
ind i selve habitatområdet. Et andet område ligger helt tæt op ad habitatområdet 
Munkegrunde ved Stavns Fjord. Et tredje, Venegrunde i Smålandsfarvandet, er i sig selv 
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værdigt til udpegning som habitatområde, men er i stedet udlagt til stenfiskeri helt tæt ved 
habitatområdet Kirkegrund.  
 
Indvinding af råstoffer på havet kræver ifølge Råstofloven, at der forud udføres VVM-
undersøgelser. Det er dog undtagelsen, at danske myndigheder rent faktisk stiller krav om 
VVM-undersøgelser forud for meddelelse af tilladelser til råstofindvinding efter 
Råstofloven (Pagh 2005).  
 
Der må ifølge Råstoflovens § 20, Stk. 4 ikke gives tilladelser til råstofindvinding i 
internationale beskyttelsesområder på søterritoriet samt i områder med dybder på mindre 
end 6 meter. Miljøministeren kan dog ifølge den gældende Råstoflov Stk. 5 (LBK nr 886 
af 18/08/2004) gøre undtagelser fra denne bestemmelse ”…i ganske særlige tilfælde, og 
når indvindingen kan foretages uden at medføre forringelser af områderne eller medføre 
forstyrrelser, som har væsentlige konsekvenser for de arter, for hvilke områderne er 
udpeget.”        
 
Myndighedernes manglende krav om VVM-undersøgelser, undtagelsen vedrørende 
råstofindvinding i internationale naturbeskyttelsesområder samt den eksisterende 
placering af indvindingsområder i naturbeskyttelsesområdernes umiddelbare nærhed 
strider ganske enkelt imod enhver teori, princip og praksis vedrørende planlægning og 
forvaltning af naturen i havet generelt og vedrørende beskyttelsen af naturområder på 
havet i særdeleshed. 
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8. Marine habitatområder: anbefalede udvidelser og tilføjelser  

8.1 Hvilke principper bygger anbefalingerne på? 
Når det kommer til afgrænsning, form og størrelse af beskyttede havområder findes der 
ingen standardformel, der gør sig gældende for alle slags områder. Der findes dog en 
række anbefalinger bygget på efterhånden mange års erfaring med beskyttede havområder 
rundt omkring på kloden.  
 
Noget af det allervigtigste er at definere, hvad det er man ønsker at beskytte, og hvorfor 
man ønsker at beskytte det. Er det for at bevare sjældne dyr og planter og de habitater, 
hvortil de hører? Beskytte kommercielle fiskearter for at forøge bestandene? Tiltrække 
turister? Vil man have uforstyrrede referenceområder til havforskning? Svarene på disse 
spørgsmål, sammenstillet med en grundig analyse af de fysiske, biologiske og 
samfundsmæssige processer i områderne vil kunne danne grundlaget for et beskyttet 
områdes udformning og forvaltning. 
 
I denne rapport vil anbefalinger om yderligere beskyttelse af danske havområder blive 
baseret på flere principper, hvoraf et af de vigtigste er forsigtighedsprincippet. 
Forsigtighedsprincippet er et begreb, som i dette tilfælde handler om, hvordan 
myndigheder bør håndtere videnskabelig usikkerhed og manglende viden om 
miljøeffekterne af forskellige aktiviteter på havet. Forsigtighedsprincippet giver 
myndighederne mulighed for at trække i nødbremsen og lægge begrænsninger på 
aktiviteter, også selvom det endnu ikke er videnskabeligt bevist, at aktiviteterne er 
skadelige for havnaturen. Modsat kan man vælge at tillade aktiviteterne uden at kende 
konsekvenserne med en potentielt uoprettelig katastrofe til følge. Et eksempel som de 
fleste kender fra dagligdagen er diskussionen on drivhuseffekten og klimaforandringer. 
Der er endnu ikke entydig videnskabelig enighed om, at klimaforandringerne er 
menneskeskabte, men alligevel er Kyoto-aftalen, som forpligter lande til at mindske deres 
kuldioxid-udslip, nu alligevel trådt i kraft.  
 
Et princip, som i høj grad også gør sig gældende i anbefalingerne, er at hvis man kun har 
et begrænset kendskab til de dyr og planter, som lever i og på de forskellige habitater i 
specifikke områder, så må man basere forvaltningen af marin natur på det faktum, at der 
til bestemte habitater oftest hører typiske sammensætninger af dyre- og plantearter, altså 
bestemte biologiske samfund (bl.a. Day & Roff 2000). Disse samfunds sammensætninger 
er meget afhængige af de fysiske faktorer (f.eks. saltholdighed) i det pågældende 
havområde, hvilket derfor kræver, at alle mulige kombinationer af levesteder og fysiske 
faktorer er repræsenteret i udpegninger af beskyttede havområder. EF-Habitatdirektivet 
bygger bl.a. på dette koncept om marine habitaters repræsentativitet i et netværk af 
beskyttede områder. 
 
Havområdernes og habitaternes indbyrdes økologiske sammenhæng er endnu et princip, 
som danner grundlag for anbefalingerne. Ligesom en mælkebøttes frø spredes med 
vinden, eller et dyr vandrer langs spredningskorridorer på land, spredes ligeledes havets 
dyr og planter aktivt eller passivt langs bunden eller med havstrømmene i en slags ”blå 
korridorer”. Generelt ved vi overraskende lidt om disse ”blå korridorer”, men den smule, 
vi ved, skal inkorporeres i forvaltningen af marin natur. Forvaltningen skal desuden 
udnytte til det maksimale, at man har kendskab til begrænsede, passende habitater i 
danske farvande, hvortil disse dyr og planter kan spredes samt sikre at  dyre- og 
plantesamfund her kan udvikle sig uforstyrret, til glæde for naturen og for dem, der lever 
af den.   
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Der er en vis signalværdi forbundet med beskyttelsen af naturen. At begrænse aktiviteter 
inden for et område signalerer, at der i området findes værdier, som er værd at værne om. 
Ikke at opprioritere beskyttelsen af naturen signalerer ligegyldighed og at der her ikke er 
noget, der er umagen værd. Det er et velkendt fænomen i storbyerne, at der sjældent 
males graffiti på en flot og pletfri mur, men når der først er malet et sted, så varer det ikke 
længe, før hele facaden er malet over. 
 
Danmarks 7.300 km lange kystlinie er omgivet af havarealer svarende til over 100.000 
km2. I betragtning af at vi inden for Danmarks grænser råder over så store havarealer, er 
anbefalingerne således også baseret på, at vi i 2005 burde være i stand til at indse 
nødvendigheden i at rette op på århundreders manglende forvaltning af marin natur, ved 
at udpege og effektivt beskytte større og flere arealer end de (i mange tilfælde små) 
”frimærker”, som idag er beskyttet i danske farvande.  
 
Med EU Kommissionens generelle forbehold over for de marine habitatudpegninger (se 
5.2.4) står døren stadig åben for i praksis at inkorporere ovenstående principper i det 
danske netværk af marine habitatområder. 
 

8.2 Antagelser vedrørende internationale naturbeskyttelsesområder 
I 2009 skal forvaltningsplaner til områder udpeget på baggrund af EF-Habitat- og 
Fuglebeskyttelsesdirektiver være klar, de såkaldte Natura 2000-planer. I det følgende 
antages det, at disse forvaltningsplaner vil sikre, at der for eksisterende habitatområder 
sikres en reel og effektiv beskyttelse af arter og naturtyper mod enhver form for 
påvirkning, som kan lede til en forringelse af disse. For at dette kan være overbevisende 
og for at sikre, at habitatområderne også fungerer i praksis bør enhver form for aktivitet, 
som kommer i fysisk berøring med de naturtyper, som danner grundlag for områdernes 
udpegning og som potentielt kan forringe kvaliteten af disse naturtyper (f.eks. visse 
former for fiskeri, råstofindvinding, anlægsarbejde, osv.) helt forbydes inden for 
områdernes grænser. Dertil kommer, at der bør sigtes målrettet mod en genopretning af 
de naturtyper, som i fortiden er blevet forringet, således at naturtyperne og arterne opnår 
den gunstige bevaringsstatus, som efterstræbes i direktiverne. Dette kan og bør bl.a. 
betyde reetablering af tidligere opfiskede sten og stenrev, hvis habitaternes indbyrdes og 
individuelle økologiske sammenhænge menes at være blevet afbrudt.  
 

8.3 Naturbeskyttelseslovens §51 
Som nævnt kan Miljøministeren med §51 i Naturbeskyttelsesloven ”…ved 
bekendtgørelse gennemføre fredninger på statsejede arealer samt på søterritoriet og 
fiskeriterritoriet…”. Denne § 51 har kun i relativt få tilfælde været anvendt til at frede 
arealer i danske farvande. Ved udarbejdelsen af forvaltningsplaner for marine 
habitatområder vil det sandsynligvis vise sig at være hensigtsmæssigt i flere tilfælde at 
anvende muligheden for at statsfrede arealer på søterritoriet. Denne mulighed kan og bør 
tages i brug i alle de tilfælde, hvor dette viser sig at være nødvendigt for at sikre den 
biologiske mangfoldighed i de pågældende havområder.   
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8.4 Anbefalede udpegninger: 

 
Figur 32 Anbefalede udpegninger til yderligere beskyttelse af havområder ses i hvidt. Blågrøn svarer til eksisterende 
habitatområder på søterritoriet. Cremefarvet er fuglebeskyttelsesområder. På det underliggende bundtypekort er det i de 
lysebrune områder at stenrev skal findes. Gul svarer til sand, lysegrøn til sand/mudder og mørkegrøn til dynd/mudder (Kort: 
GEUS (2000); AIS-SNS; SNS). 

 
I det følgende vil de individuelle anbefalinger blive beskrevet sammen med de 
væsentligste principper, som ligger til grund for dem. De samlede anbefalinger svarer til 
en udvidelse af arealet af beskyttede havområder fra de nuværende knap 8% til ca. 14% af 
de indre danske farvande (se tabellen).  
 
 Antal Havareal 

beskyttet (ha) 
Havareal (ha) 
indre danske 
farvande og 
Limfjorden 

Procent beskyttet 

Eksisterende marine habitatområder i indre 
danske farvande og Limfjorden 

72 631.825  8.250.000  ca. 7,7% 

Anbefalede udpegninger og/eller udvidelser i 
indre danske farvande og Limfjorden 

14 542.053  8.250.000  ca. 6,6% 

Marine habitatområder i indre danske 
farvande og Limfjorden efter implementering 
af anbefalinger 

ca. 50 1.173.878  8.250.000  ca. 14,3% 
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8.4.1 Hirsholmene:  
Hirsholmene indeholder som beskrevet i afsnittet vedrørende de 
individuelle habitatområder et ualmindeligt artsrigt marint dyre- 
og planteliv. Stenrev og især boblerev danner grundlag for 
meget nicherige habitater, som er sjældne i danske farvande. 
Det anbefales at lukke hele habitatområdet samt den anbefalede 
udvidelse af beskytteslen for alle former for aktiviteter, der 
fysisk påvirker havbunden, inkl. fiskeri med bundslæbende 
redskaber. Dette og den anbefalede udvidelse af området (se 
figur 33) er baseret på følgende:  

 
Figur 33 Hirsholmene 
(Kort: GEUS (2000); 
AIS-SNS). 

• Hirsholmene har været et videnskabeligt reservat siden 
1929. Der findes i forvejen mindre delområder, hvor fiskeri med bundslæbende 
redskaber samt opankring er forbudt.  

• Ved Hirsholmene er der en god mulighed for at få hele gradienten fra kysten over 
de mellemliggende revområder og ud til dybere vand med i et beskyttet område. 
Dette har stor betydning, da kystområdet ved fastlandet er et opvækstområde for 
fladfisk, som i øvrigt også opholder sig ved stenrev som juvenile og voksne. 
Området vil i så fald fungere som et refugium for bl.a. fisk, taskekrabber og 
hummer, som sandsynligvis vil udvandre og berige fiskeriet i omkringliggende 
områder. Der er oven i købet et område ved kysten, hvor der i forvejen er forbud 
mod fiskeri.   

• Blandt de mange dyr, som lever i, på og omkring sten- og især boblerevene ved 
Hirsholmene findes arter, som er mobile, og som derfor ofte vil bevæge sig 
udenfor det eksisterende habitatområde. Dette indikerer naturligvis at det 
eksisterende habitatområde ikke er tilstrækkeligt stort, hvilket især er gældende 
for habitatområdets smalle tange med boblerev, der som en forlængelse rager ud i 
en nordvestlig retning. Hummer og taskekrabber i området skal ikke bevæge sig 
særligt langt fra deres levesteder, før de befinder sig uden for det beskyttede 
område på trods af deres relativt begrænsede mobilitet. Der findes ifølge 
bundtypekort potentielle hårdbundsarealer, som ikke er medtaget i 
habitatområdet. 

• Hirsholmene er en meget populær lokalitet blandt sportsdykkere, og der er således 
gode muligheder for rekreation og for løbende at observere og registrere 
eventuelle forandringer som resultat af yderligere beskyttelse. Desuden findes 
store, solide datasæt for området, da det i mange år har været brugt som mål for 
marinbiologiske universitetskurser. 

 
Figur 34 Herthas Flak 
(Kort: GEUS (2000); AIS-
SNS). 

• Området og dets smalle tange foreslås også udvidet af forvaltnings- og 
sikkerhedsmæssige grunde. Områdets ringe bredde forhøjer risikoen for, at selv 
små indtrængninger og overtrædelser af områdets grænser og regler vil have en 

relativt høj påvirkning på områdets indhold. 

8.4.2 Herthas Flak: 
Herthas Flak indeholder boblerev, samt et ud af blot tre 
kendte huledannende rev i Danmark. Det anbefales at 
udvide beskyttelsen af Herthas Flak, således at et større 
omkransende areal beskyttes som en sikkerhedszone mod 
fysiske forstyrrelser fra fiskeri og andre aktiviteter (se 
figur 34). Dette baseres på følgende: 

• Revets præcise udstrækning kendes ikke, men det 
formodes at ligge i dybden 9-28 m. Ifølge 
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bundtype-kort er rev og boblerev inden for habitatområdets grænser omgivet af 
sand og sandet mudder. Revet er en attraktiv fiskeplads for både lyst- og 
erhvervsfiskere, og det er velkendt at fiskere disse dage er i stand til at trække 
trawl helt tæt op ad vrag og rev (Krog 1999). Blot nogle få gentagne forbi’ere 
med bundslæbende redskaber vil formentlig med tiden kunne forringe kvaliteten 
af de huledannende rev og deres funktion som levested for dyr og planter.  

• Der er forekomster af skalgrus i området, hvis udbredelse ikke er kendt. Skalgrus 
er en relativt sjælden bundtype i indre danske farvande, som har et højt indhold af 
knuste muslinge- og snegleskaller.  

8.4.3 Stavns Fjord området (Stavns, Munkegrunde, Hatter Barn): 
Det anbefales, at habitatområderne Stavns Fjord, Munkegrunde og Hatter Barn samles i ét 
større habitatområde (se figur 35). Ved første øjekast kan det forekomme ganske ulogisk, 
at områderne ikke har været slået sammen fra starten, men ved nærmere undersøgelse 
viser der sig at være flere underliggende årsager.  

• Først og fremmest har selve Stavns 
Fjord været statsfredet siden 1999, 
hvilket medfører en større regulering 
af aktiviteterne i området og således 
formentligt også mange 
komplikationer ved en 
sammenlægning med områder, der 
ikke er fredet.  

Figur 35 Stavns Fjord området (Kort: GEUS 
(2000); AIS-SNS). 

• Bundtypekort viser, at der potentielt er 
væsentlige forekomster af hård bund i 
området og der er således også 
grundlag for udpegning af større 
områder omkring Stavns Fjord, end 
der idag er udpeget. Dette er dog ikke 
blevet gjort, men der har været udlagt 
overgangsområder ved Middelflak, 
som ligger tæt mellem 

habitatområderne Munkegrunde og Hatter Barn, hvor stenfiskeri og sand- og 
ralsugning kan fortsætte frem til 2006. Sådanne indvindingsområder hører ganske 
enkelt ikke hjemme blandt tre habitatområder, for hvilke stenrev indgår i 
udpegningsgrundlaget. Især Hatter Barn og Munkegrunde har et meget 
veludviklet dyreliv på deres udstrakte stenrev, hvor der også findes en veludviklet 
og artsrig algevegetation med mange brun- og rødalger. Selv om der i praksis ikke 
optages store mængder sten fra Middeflak, er der alligevel en reel risiko for, at 
den økologiske sammenhæng mellem stenrevshabitaterne allerede er blevet 
afbrudt.   

• Det generelle område ligger tæt op ad den største danske skibsfartsrute (Rute T), 
og der er i tidens løb også en del fartøjer, der er stødt på grund ved f.eks. Hatter 
Barn. Det er vigtigt, at denne slags uheld ikke sker, da der er en medfølgende 
risiko for f.eks. olieforurening, hvilket vil være til enorm skade for havnaturen, 
inkl. havfugle og de ca. 400 spættede sæler samt marsvin, som generelt holder til i 
området. En udvidelse af beskyttelsen vil give mere vægt til områdets status som 
beskyttet havområde, og det kan ikke udelukkes, at dette vil føre til, at søfarere vil 
udvise desto større forsigtighed ved sejlads i området.    

 
Det anbefales således, at hele Stavns Fjord området samles i ét område med et 
øjeblikkeligt stop for indvinding af råstoffer samt aktiviteter, der fysisk forstyrrer 
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levestederne i området. Det hører med til anbefalingen, at der undersøges muligheder 
for genopretning af tidligere indvundne stenrevshabitater i området.  
 
Administration, forvaltning samt overholdelse og håndhævelse af regler og grænser 
simplificeres væsentligt ved betragtning af området som ét stort beskyttet område 
frem for tre mindre.      

 

8.4.4 Hjelm Bugt  (Klinteskov Kalkgrund og Bøchers Grund): 
Den anbefalede udvidede beskyttelse inkluderer to habitatområder, som begge er 
udprægede hårdbundslokaliteter (se figur 
36). Ved Møns Klint består havbunden 
hovedsageligt af kalk og større sten. Bøchers 
Grund er et af blot tre kendte huledannende 
stenrev. I begge områder findes en rig 
algevegetation. Udstrækningen af det 
anbefalede område er baseret på følgende: 

• Hjelm Bugt og de dertil hørende 
habitatområder er et af kun få 
udpegede områder, som er 
repræsentative for veludviklede 
hårdbundslokaliteter i den vestlige 
Østersø. 

Figur 36 Hjelm Bugt og Stevns (Kort: GEUS 
(2000); AIS-SNS). 

• Området omkring Bøchers Grund er 
unikt, da der her er tale om 
huledannende stenrev. Ser man på 
bundtype-kort er hele det generelle 
område potentielt præget af hård 
bund. Området ud for Møns kyster er formentlig ikke grundigt kortlagt, og det 
kan således ikke udelukkes, at der forekommer huledannende stenrev andre steder 

i det generelle område.  
• Syd for Bøchers Grund er udlagt et 

område til stenfiskeri. Selv om der i 
praksis ikke optages mange sten bør 
tilladelse dertil ophæves øjeblikkeligt, 
og det anbefales, at der i det anbefalede 
område undersøges muligheder for 
genopretning af tidligere indvundne 
stenrevshabitater.  

 
Figur 37 Lillebælt (Kort: GEUS (2000); 
AIS-SNS). 

8.4.5 Lillebælt & Snævringen: 
Man kan undre sig over, hvorfor det smalle sund 
Snævringen ikke er inkluderet i habitatområdet 
Lillebælt imens store, relativt ensartede, 
lavvandede områder er udpeget syd herfor (se 
figur 37).  

• Når de store vandmasser presses 
igennem Snævringen, skabes nogle 
havstrømme, der er så stærke, at de 
holder havbunden og skrænter relativt fri 
for løst materiale (Ulnits 2003; dykker-
hjemmesider). Store arealer på bunden 
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består af hårdt substrat, hvilket giver bunddyr og makroalger mulighed for at 
hæfte sig fast på havbunden og drage nytte af den store mængde næringsstoffer, 
som konstant transporteres til området med havstrømmene. Dybderne når 
endvidere helt ned til ca. 80 m nogle steder, hvilket er usædvaneligt i  indre 
danske farvande. 

• Der har i senere år lokalt været tale om at udnævne Snævringen til ”Naturpark 
Lillebælt”, hovedsageligt på baggrund af områdets enorme popularitet blandt 
sportsfiskere og dykkere. Området omkring den gamle Lillebæltsbro er f.eks. et 
temmeligt velbesøgt område. Der har i tidens løb været konflikter og reelle 
konfrontationer mellem lystfiskerne og erhvervsfiskerne i området. En del af 
erhvervsfiskeriet foregår med bundslæbende redskaber med bobbinsgear, hvilket 
gør det muligt at fiske på en ujævn, stenet bund uden for stor risiko for at miste 
trawlet. Grundet disse bundslæbende redskaber har de biologiske samfund på 
bunden ikke mulighed for at udvikle sig uforstyrret.  

• Det anbefales at føje Snævringen til som beskyttet havområde sammen med det 
øvrige Lillebælt med forbud især i Snævringen mod aktiviteter, som forårsager 
fysisk forstyrrelse af de marine habitater. Således kan livet på havbunden udvikle 
sig uforstyrret under disse helt unikke og meget gunstige forhold.    

8.4.6 Havet ud for det sydlige Langeland: 
Det anbefales at lukke ”hullet” mellem habitatområderne ”Det sydfynske øhav” og 
”Stenrev sydøst for Langeland” (se figur 38). Denne abefaling baseres på følgende: 

• Området er ifølge bundtypekort et 
hårdbundsareal og taget i betragtning at det 
skønnes, at der findes næsten 500 ha stenrev i 
habitatområdet sydøst for Langeland, er det 
ikke usandsynligt at også dette område rummer 
veludviklede stenrev.  

Figur 38 Sydlige Langeland 
(Kort: GEUS (2000); AIS-SNS).

• Generelt ved vi meget lidt om 
stenrevsforekomsterne og de dertil hørende 
biologiske samfund ud for det sydlige 
Langeland. Lokalt kan potentielle 
stenrevshabitater i det anbefalede område have 
stor betydning for den økologiske 
sammenhæng mellem de øvrige, nærliggende habitatområder, og de ønskes på 
denne baggrund samt med henvisning til forsigtighedsprincippet inddraget i et 
udvidet beskyttet område med stop for alle aktiviteter, som fysisk påvirker 
habitaterne.     
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8.4.7 Smålandsfarvandet og dele af Storebælt: 
Langs kysterne i Smålandsfarvandet er udpeget større habitatområder, hvoraf størstedelen 
af de beskyttede arealer består af lavvandede områder med blandede naturtyper, 
heriblandt rev. I Storebælt er kun to egentlige havområder beskyttet som habitatområder.  
I de centrale, åbne og dybere dele af Smålandsfarvandet er der blot udpeget et enkelt 
habitatområde, Kirkegrund, som indeholder farvandets artsrigeste rev med stendække på 
op til 100%. I Storebælt findes ligeledes vigtige stenrevsforekomster, bl.a. ved Vresen og 
Broen. 
Det anbefales at udvide beskyttelsen således, at den også dækker disse centrale dele af 
Smålandsfarvandet samt overgangen over Storebælt til habitatområdet Vresen nordøst for 
Langeland (se figur 39). Denne anbefaling er baseret på følgende: 
 

• Langs ”Knudshoved Odde-Vejrø” israndslinien i Smålandsfarvandet er der 
dannet stenrev ved flere lokaliteter. Kirkegrund er blot et af disse stenrev, og ser 
man på et bundtypekort ledes man til at tro, at der kan være flere veludviklede 
stenrev langs denne israndslinie. 

• Venegrunde og Ydergrund ligger øst for Kirkegrund langs med israndslinien. 
Disse områder er ikke ligeså sten- eller artsrige som Kirkegrund, men man fandt 
områder med en meget frodig vegetation bestående af op til 21 algearter, bl.a. 
mange og frodige rødalger og skorpedannende alger (Nielsen et al. 1997). Ved 
Venegrunde fandt man hele fem forskellige bundtyper, hvorpå man bl.a. fandt 
blåmuslinger og ålegræsbælter. Taget i betragtning at disse lokaliteter ligger i 
direkte forlængelse af Kirkegrund, kan det undre, at man har valgt at udlægge 
Venegrunde til overgangsområde for stenfiskeri frem for at inkludere det i 
habitatområdet. På trods af den efter sigende ringe mængde opfiskede sten bør 

Figur 39 Smålandsfarvandet og Storebælt (Kort: GEUS (2000); AIS-SNS). 
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områdets status som overgangsområde for stenfiskeri ophøre øjeblikkeligt, og 
det anbefales at undersøge muligheder for genopretning af stenrevshabitaterne.      

• Der findes egentlig både en Broen I og en Broen II i Storebælt og i nærheden 
findes også Vengeance Grund. Broen I og II er ifølge Nielsen et al. (1994) to 
meget varierede stenrev med et højt stendække, hvilket giver basis for stor 
artsdiversitet og dækningsgrad. Et stort antal algearter er registreret både på 
Broen I og II, men der er også en del arter, som kun er registreret fra enten 
Broen I eller Broen II (Nielsen et al. 1994).  Det er således ikke hensigtsmæssigt 
kun at udpege Broen II som habitatområde, mens Broen I i sin tid sammen med 
Vengeance Grund er blevet udlagt som overgangsområde for stenfiskeri. 
Stenfiskeri i området bør ophøre øjeblikkeligt, og det anbefales at undersøge 
muligheder for genopretning af stenrevshabitaterne.      

• Ligesom israndslinierne i Smålandsfarvandet blev skabt i den seneste istid findes 
der også i Storebælt flere israndslinier, som danner markante højdedrag på 
tværs. Det er bl.a. ved disse højdedrag, som kaldes et randmorænestrøg, at man 
finder groft grus og sten på havbunden (Nielsen et al. 1994). F.eks. ligger 
habitatområdet Ryggen i det nordlige Storebælt også på en israndslinie. Det kan 
således ikke udelukkes, at der findes andre, evt. dybereliggende stenrev i 
Storebælt, som er beskyttelsesværdige.    

• Der er således (bl.a. ved indførelse af et forbud mod aktiviteter, som forårsager 
fysisk forstyrrelse af havbunden samt øjeblikkelig ophævelse af 
overgangsområderne for stenfiskeri) mulighed for effektivt at beskytte et større, 
artsrigt havområde, som er repræsentativt og dækkende for flere forskellige 
bundtyper i både Storebælt og Smålandsfarvandet. Samtidigt vil man beskytte de 
vigtige habitater i området, som man endnu ikke har godt kendskab til.  

8.4.8 Sydlige Kattegat: Briseis Flak, Hastens Grund, Schulz Grund:  
Det anbefales at samle Briseis Flak, Hastens Grund 
og Schulz Grund i et større beskyttet havområde (se 
figur 40). Denne anbefaling er baseret på følgende: 

• Udover sand og sandet mudder findes der 
ifølge bundtypekort væsentlige 
forekomster af hårdbundsarealer i det 
generelle område. Disse forekomster kan 
formodes at bestå af stenrev, eftersom de 
tre udpegede habitatområder har stenrev 
som udpegningsgrundlag.  

 
Figur 40 Sydlige Kattegat (Kort: 
GEUS (2000); AIS-SNS). 

• De udpegede stenrev er repræsentative for 
hårdbundslokaliteter i det sydlige Kattegat. 
Ingen af disse udpegede stenrev er 
systematisk opmålte. Den manglende 
konkrete viden om revenes udstrækning 
bør føre til, at man på baggrund af 
forsigtighedsprincippet udpeger større 
arealer, så man så vidt muligt sikrer, at man får de respektive habitater med i 
deres helhed i det beskyttede område. F.eks. er Schulz Grund ikke systematisk 
opmålt, men man ved, at der i dybere områder findes tætte stenforekomster. Er 
kun dele af en større habitat inkluderet i et beskyttet område risikeres det, at man 
afskærer dele, som spiller en rolle i habitatens økologiske funktion, som igen er 
afhængig af dybde, saltholdighed, lys, stenstørrelse osv. 

• På baggrund af de generelle havstrømme samt bundforhold (ifølge 
bundtypekort) formodes det, at der findes en økologisk sammenhæng mellem de 
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tre områder, og særligt mellem Hastens Grund og Schulz Grund er der grundlag 
for en udveksling mellem deres respektive, veludviklede dyre- og 
plantesamfund.  

• Administration, forvaltning samt overholdelse og håndhævelse af regler og 
grænser simplificeres væsentligt ved betragtning af området som ét større 
beskyttet område frem for tre små.      

 

8.4.9 Hesselø og Lysegrund: 
Habitatområderne Hesselø og Lysegrund anbefales 
samlet i et større, beskyttet område (se figur 41).  

 
Figur 41 Hesselø og Lysegrund 
(Kort: GEUS (2000); AIS-SNS). 

• Det anbefalede område indeholder (ifølge 
bundtypekort) betydeligt flere og større 
potentielle hårdbundsarealer end dem, der 
findes i habitatområderne. Det er ikke 
usandsynligt, at disse arealer på trods af 
sandede, mellemliggende arealer har en 
økologisk sammenhæng som kan være af stor 
betydning for udbredelsen og beskyttelsen af 
f.eks. fisk. Hesselø er bl.a. udpeget pga. gråsæl 
og spættet sæl, og det kan ikke udelukkes, at 
Lysegrund udgør et vigtigt 
fourageringsområde for sælerne, som ofte 
svømmer langt for at jage fisk. Generelt er 
forekomsten af sæler og marsvin et tegn på, at 
der er masser af føde i området, hvilket igen er 
tegn på, at der er tale om produktive 
økosystemer. 

• Habitatområdet Hesselø udgør lidt over 4.000 
ha. Samtidigt hører knap 11.500 ha af 
søterritoriet omkring Hesselø til de få 
havområder, som er statsfredede. Det er svært 
at forstå, at der udpeges et habitatområde som 
er mindre end det i forvejen statsfredede areal.   

• Størstedelen af habitatområdet Lysegrund 
indeholder rev med en rig algevegetation, 
hvilket som regel danner grundlag for en rig 
bundfauna. Der findes dog også væsentlige 
sandede arealer i områdets østlige del. 
Habitatområdet Lysegrund har form som et 
komma, da et område udlagt til stenfiskeri 
ligger som en bred kile ind i habitatområdets 
 
Figur 42: Det grønne areal svarer 
til habitatområdet Lysegrund (se 
figur 41). Det røde felt er et 
overgangsområde for stenfiskeri, 
og det stribede felt er et 
overgangsområde for ral- og 
sandindvinding (Kort: AIS-SNS,  
Skov- og Naturstyrelsen 
www.sns.dk). 
vestlige side. Der findes altså arealer i direkte 
forlængelse af habitatområdets rev, som er blevet vurderet til at have så store 
stenforekomster, at det er blevet udlagt til overgangsområde for stenfiskeri. Dette 
udlagte område kan have stor betydning for habitaternes økologiske funktion og 
bør øjeblikkeligt indlemmes i habitatområdet med efterfølgende undersøgelser af 
mulighederne for reetablering af habitaterne. Andre større arealer er udlagt som 
overgangsområde for ral- og sandindvinding (se figur 42). 

• Administration, forvaltning samt overholdelse og håndhævelse af regler og 
grænser simplificeres væsentligt ved betragtning af området som ét større 
beskyttet areal frem for to mindre områder.   
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• Det anbefales, at der i det anbefalede område forbydes stenfiskeri og anden 
råstofindvinding samt aktiviteter, som forårsager fysisk påvirkning af habitaterne. 
Det anbefales endvidere at undersøge muligheder for genopretning af 
stenrevshabitaterne. 

8.4.10 Nordvestsjællands kyst: Ebbeløkke Rev, stenforekomster ved 
Sjællands Odde og bunddyrssamfundene nord for Gilleleje: 

Figur 43 Nordvestsjælland 
(Kort: GEUS (2000); AIS-
SNS). 

Ebbeløkke Rev er et eksisterende habitatområde ved Sjællands Odde på Nordsjællands 
kyst (se figur 43). Området er udpeget pga. stenrev med tæt 
stendække i alle dybdezoner og en meget frodig, flerlaget 
rødalgevegetation. Den anbefalede udvidelse af beskyttelsen 
er baseret på følgende: 

• Hvis man ser på bundtypekort over det generelle 
området i lyset af oplysninger om tæt stendække og 
veludviklede rev inden for habitatområdet, må man 
formode, at Ebbeløkke Rev har en væsentligt større 
udstrækning end de 140 ha, som udgøres af 
habitatområdet. Da revet er vurderet til at være både 
repræsentativt for det sydlige Kattegat og af en 
kvalitet, som gør det beskyttelsesværdigt, bør det 
beskyttede areal udvides. Hermed vil hele habitaten 
blive beskyttet, og der ydes således en beskyttelse 
for f.eks. fisk, som bevæger sig over større områder. 

• Sjællands Odde fortsætter ud i Kattegat som 
Sjællands Rev. Langs den sydvendte side af odden 
er der ligeledes lokaliseret stenforekomster (Helmig 1999). Det er ikke 
hensigtsmæssigt at inkludere disse stenrevsarealer i f.eks. habitatområdet 
Schulz Grund pga. den store sejlrute Rute T (se figur 8), som løber på langs op 
gennem området.  Disse stenrev eller dele af dem bør derfor inkluderes i 
habitatområdet Sejerø Bugt og derved blive føjet til Sejerø Bugts 
udpegningsgrundlag. 

 
Der har været en omfattende indvinding af store sten 
gennem tiderne, bl.a. til byggeri af de mange havne og 
moler, som findes i Gilleleje og omegn, men der er 
åbenbart mange stenrev tilbage, for ifølge Frederiksborg 
Statsskovdistrikt (www.sns.dk) ligger amtets største 
stenrev langs den nordsjællandske kyst ud for Gilleleje. 
Disse kystnære rev er hjemsted for et rigt dyre- og 
planteliv, og det generelle område tilhører de mere 
artsrige af de danske havområder, bl.a. for bløddyr 
(Mollusca) og ledorme (Annelida) (Josefson & Hansen 
2004). Længere væk fra kysten findes ifølge C.G.Joh. 
Petersen (1918) en af Danmarks eneste forekomster af 
Haploops-samfund, hvor den rørdannende Haploops 
tangloppe findes i nogle gange meget store antal.   

 
Figur 44 Nordsjælland 
/Gilleleje (Kort: GEUS (2000); 
AIS-SNS; SNS). 

• Det anbefales at beskytte et trekantet område med base ved Nordsjællands kyst 
(se figur 44). Således får man hele gradienten fra kyst til åbent hav samt mange 
forskellige bundtyper og artsrige habitater med i en enkelt udpegning, hvor også 
dyr med større mobilitet kan leve uforstyrret mens de gennemgår et eller flere af 
deres  livsstadier.  
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8.4.11 Bornholm- Adler Grund: 
Det anbefales at udpege et større beskyttet område ved Adler Grund sydvest for 
Bornholm, helt ude ved Danmarks grænse på søterritoriet (se Figur 45). Adler Grund er et 
af HELCOMs (Helsinkikonventionen) såkaldte Baltic 
Sea Protected Areas (BSPA), det eneste af 12 danske 
BSPA områder som ikke også er beskyttet som Natura 
2000-område. Anbefalingen baseres på følgende: 

• Ifølge bundtypekort indeholder det anbefalede 
område hele fem forskellige bundtyper, hvoraf 
den hårde bund har den største udstrækning. 
Denne blanding af bundtyper inden for et 
beskyttet havområde øger sandsynligheden for, 
at man i ét område får beskyttet så mange 
repræsentative habitater og medfølgende dyre- 
og plantesamfund som muligt. 

• En stor del af området menes at indeholde 
stenrev som strækker sig over 2 sømil (næsten 4 
km) (pers. komm., Stig Helmig, Skov- og 
Naturstyrelsen). Disse stenrev ligger på relativt 
lavt vand (fra ca. 5 meters dybde) og er 
repræsentative for stenrev i de åbne dele af den 
brakke Østersø. Denne del af Østersøen er i 
øvrigt kun repræsenteret ved nogle få og relativt 
små arealer.  

Figur 45 Adler Grund (Kort: GEUS 
(2000); AIS-SNS; SNS). 

• Det hører med til anbefalingen at tilladelse til fortsat stenfiskeri i to delområder, 
hvoraf det ene er inden for det anbefalede område, øjeblikkeligt ophæves og at 
der undersøges muligheder for genopretning af tidligere indvundne 
stenrevshabitater. Endvidere bør enhver form for aktivitet, som fysisk påvirker 
området ophøre. 

• Adler Grund har status som et ”biologisk interessant område”, dvs. det er et af en 
række repræsentative områder, hvor bundforhold, dyreliv m.v. er undersøgt og 
beskrevet, således at områdernes referencestatus er kendt. Der ønskes derfor så 
lidt menneskelig indgriben i området som muligt. Områderne er udpeget af den 
daværende Fredningsstyrelse i 1985.  
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8.4.12 Det østlige Kattegat 
Dette område i det østlige Kattegat strækker sig fra Nordre Rønner nord for Læsø, ned 
langs Danmarks grænse mod Sverige og helt ned til Store Middelgrund sydøst for Anholt 
(se figur 46). Det er således det største af de i rapporten anbefalede områder. Samtidig er 
det et område, som vi ved utroligt lidt om. Dog ved vi, at den høje saltholdighed i 

Kattegat generelt danner 
grundlag for en høj artsrigdom 
for både dyr og planter (Hansen 
et al. 2004). Vi ved fra de få 
undersøgte lokaliteter (f.eks. 
habitatområdet Kims Ryg) at der 
her findes undersøiske, stejle 
stenbjerge, bl.a. med en artsrig 
algevegetation med arter, som er 
sjældne i Danmark (Skov- & 
Naturstyrelsen Natura 2000 
database). Vi ved bl.a. fra 
topografiske kort fra 
Farvandsvæsenet, at der findes 
skrænter, slugter, render, dale, 
toppe samt dybder på ned til 
omkring 150 m 
(Farvandsvæsenet; Saborowski 
et al. 2000; Ulrich 1983). Vi ved 
fra fiskernes beretninger og 
indtegninger på kort (Krog 
1999), at der i dette område 
findes stenrev og andre 
hårdbundsarealer, som sammen 
med den omgivende bløde bund 
danner ramme for et meget 
produktivt fiskeri. 
Anbefalingen vil blive begrundet 
nedenfor med udgangspunkt i 
nord: 

 
D
B
d
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Figur 46 Det anbefalede område i det østlige Kattegat. De 
mørke felter er habitatområder, de lyse felter 
fuglebeskyttelsesområder (Kort: GEUS (2000); AIS-SNS; 
SNS). 
e tre habitatområder (Havet omkring Nordre Rønner, Læsø Trindel og Tønneberg 
anke samt Havet syd for Læsø) er hver især repræsentative for en række habitattyper i 
et nordlige Kattegat.  

• I havet omkring Nordre Rønner, Læsø Trindel og Tønneberg Banke findes 
boblerev samt stenrev på forskellige dybder og med forskellige stenstørrelser. 
Fælles for områderne er, at de har en tæt, flerlaget og flerårig algevegetation og 
et ofte meget rigt dyreliv. Revene og makroalgernes strukturelle kompleksitet 
skaber nicher, som er vigtige for planter og dyr som f.eks. hummer og 
taskekrabber. Læsø Trindel har formentligt været et langt mere komplekst 
stenrev, men pga. omfattende stenfiskeri er havbunden nu for ustabil til at danne 
et stabilt substrat for bl.a. makroalger. Det anbefales at reetablere stenrev ved 
udlægning af større sten, således at der også her atter kan etableres et grundlag 
for en flerårig algevegetation og de biologiske samfund, som følger med. Der 
findes et råstofindvindingsområde umiddelbart vest for området Tønneberg 
Banke (Skov- og Naturstyrelsen 2003), som kan påvirke området negativt. 
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Naturen i regionen bør opprioriteres ved bl.a. øjeblikkeligt at ophæve denne 
tilladelse til råstofindvinding.    

• Syd for Læsø findes Danmarks største egentlige vadehav. Området har en høj 
produktion og er et vigtigt opvækstområde for fisk og andre dyr samt et vigigt 
opholds- og fourageringsområde for spættet sæl, gråsæl og en lang række fugle.    

• Sydvest for Læsø findes der isolerede områder med en havbund bestående af 
skalgrus, som består af sand blandet med skaller fra muslinger og snegle (pers. 
komm. Peter Blanner, WWF). Skalgrus danner grundlag for en unikke 
biologiske samfund.  

• Der findes flere forskellige bundtyper omkring Læsø: sand, grus, mudder, sten, 
boblerev og skalgrus. Hver af disse bundtyper danner grundlag for forskellige 
biologiske samfund, hvilket i høj grad bidrager til at gøre hele området omkring 
Læsø beskyttelsesværdigt.   

• Da dyr kan bevæge sig aktivt fra det ene sted til det andet, og da havstrømme 
transporterer dyr og planter med sig, er disse forskellige levesteder omkring 
Læsø formentlig ikke økologisk isolerede fra hinanden, dvs. man kan antage, at 
de indbyrdes har en økologisk sammenhæng. De vigtige ”blå” 
spredningskorridorer mellem områderne, som i dag ikke er beskyttede, bør 
inddrages i ét beskyttet område, således at den biologiske mangfoldighed også 
kan udvikle sig frit i mellemrummene. Dette koncept indgår desuden i det 
danske nationalparkkoncept, hvor havet omkring Læsø p.t. er kandidat til at 
blive Danmarks første egentlige marine nationalpark. 

• Området omkring Store Middelgrund har i forvejen status som både 
habitatområde og ”biologisk interessant område”. Derfor er det nødvendigt at 
beskytte et større omgivende areal med et totalt stop for enhver aktivitet, som 
kan forårsage fysiske påvirkninger på habitaterne ved Store Middelgrund, dvs. 
et totalt stop for bl.a. fiskeri med bundslæbende redskaber. 

• I strækningen mellem Læsøs østspids og sydøst herfor langs med den dansk-
svenske grænse findes som tidligere beskrevet en meget dramatisk topografi 
med relativt store dybder. I det lignende, dybe Kosterområde i Sverige 
(Skagerrak) har man gennem tiderne fundet ca. 200 marine arter, som ikke 
findes andre steder i svenske farvande (Nielsen et al. 1997 i Nordisk 
Ministerråd 2004). Det meget stabile miljø med konstante, lave temperaturer og 
en konstant høj saltholdighed (Saborowski et al. 2000 og Matthews et al. 1999) 
danner grundlag for en unik og potentielt artsrig fauna på den bløde og hårde 
bund nede i dybderne, og det er i sådanne scenarier, at forsigtighedsprincippet 
bør spille ind i den marine forvaltning. 

• Det anbefalede område grænser op til den dansk-svenske grænse på 
søterritoriet. Langs grænsen på den svenske side findes to større Natura 
2000-områder, Fladen og Lille Middelgrund. Fladen er en lavvandet, 
undersøisk banke (en ”grund”) mellem Læsø og Varberg i Sverige, hvis 
sydvestlige del er i forbindelse med Groves Flak, som ligger på den danske 
side af grænsen. Lille Middelgrund er ligeledes en grund, som delvis 
overlapper den dansk-svenske grænse. Generelt har områderne en utroligt 
rig algevegetation med mange sjældne arter, og ved Lille Middelgrund har 
man bl.a. fundet hidtil ukendte arter. Disse områder spiller endvidere en stor 
rolle som gyde- og opvækstområde for sild og andre fiskearter, og 
områderne er meget vigtige fourageringsområder for bl.a. havfugle. Da disse 
værdifulde områder ligger meget tæt op ad grænsen eller strækker sig ud 
over denne, anbefales det at koordinere forvaltningen af disse områder i 
samarbejde med de svenske myndigheder.      
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• Det er yderst vigtigt, at vi hurtigt får et bedre kendskab til dette område gennem 

en grundig kortlægning af dette unikke havområdes biologiske værdier. Indtil vi 
har en større viden om livet i det østlige Kattegat, anbefales det, at området 
”reserveres” med en form for beskyttelse, som sikrer, at levesteder på havets 
bund ikke forstyrres yderligere, før vi overhovedet ved, hvad der findes 
dernede. Vi ville eksempelvis aldrig tillade skovhugst i en dansk skov, som ikke 
forinden var blevet ordentligt undersøgt. Tilsvarende bør enhver form for 
aktivitet, som forårsager fysiske forstyrrelser af de marine habitater i dette 
område, ophøre.  
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8.5 Forvaltningsplaner: hvor skal vi begynde?
Når der i de kommende år skal udarbejdes forvaltningsplaner for de marine 
habitatområder bør man i første omgang tage fat på de lokaliteter i de åbne dele af 
Kattegat, som alene har status som habitatområder. Disse lokaliteter hører til de mest 
artsrige i danske farvande, og er kun i ringe grad påvirket af landbaserede trusler. I 
disse områder er det i høj grad fysiske påvirkninger fra menneskelige aktiviteter, som 
udgør den største trussel, og det er netop aktiviteter som f.eks. fiskeri, som man har 
størst mulighed for at regulere gennem forvaltningsplanerne. Det er ligeledes i de 
åbne dele af Kattegat, at vi har den mest begrænsede viden om habitaternes og de 
biologiske samfunds udbredelser, hvilket i høj grad er tilfældet i f.eks. det østlige 
Kattegat. Det er således disse bål, som vi må slukke først.  
 
Jvfr. anbefalingerne kan og bør flere af områderne lægges sammen og forvaltes som 
større, sammenhængende økologiske enheder. Udover at styrke beskyttelsen af de 
biologiske værdier i områderne er der sandsynligvis flere forvaltningsmæssige fordele 
ved at have færre, men større beskyttede havområder: 

• Der skal udarbejdes et markant mindre antal forvaltningsplaner. 
• Der er flere muligheder for eventuelle zoneinddelinger i individuelle områder.  
• Overholdelse og håndhævelse af regler og grænser simplificeres væsentligt. 

 
Kvaliteten af de mere kystnære habitatområder er ofte mest påvirket af udledning af 
næringssalte og anden forurening fra land. På trods af markante reduktioner i 
afstrømningen af kvælstof og fosfor fra land, takket være vandmiljøplanerne, er 
forbedringer i de marine områder få og små, og i de åbne havområder ses endnu ingen 
ændringer. Eutrofiering og iltsvind præger fortsat dyre- og plantelivet i de indre 
danske farvande negativt. Denne slags problemer kan af gode grunde ikke løses blot 
ved oprettelse af beskyttede havområder, men rettere ved langsigtede, nationale 
indsatser for en forbedret vandkvalitet i vores kystnære havområder. Danmark er, 
grundet EUs Vandrammedirektiv, forpligtet til fremover at gøre en meget stor indsats 
på at opnå en god økologisk tilstand i netop disse områder (se afsnit 5.2.6), og derfor 
bør man i begyndelsen koncentrere sig om at udarbejde forvaltningsplaner for de 
områder, som ikke er ”dækket” af hverken Vandrammedirektivet eller 
Fuglebeskyttelsesdirektivet.  
 
Det anbefales endvidere, at man fra begyndelsen udarbejder forvaltningsplaner for ét 
repræsentativt område fra alle de forskellige regioner i indre danske farvande, som 
f.eks. områder i Limfjorden, Smålandsfarvandet, Bøchers Grund og Klinteskov 
kalkgrund samt et område ved Bornholm, som således kan fungere som flagskibe for 
de øvrige habitatområder i regionen.       
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9. Afsluttende bemærkninger 
 
I betragtning af de enorme huller i vores viden om naturen i danske farvande er 
forvaltningen af havet og udpegningen af beskyttede havområder en ganske 
utaknemmelig opgave at stå over for. Som udgangspunkt er de eksisterende marine 
habitatområder alligevel en ganske fornuftig begyndelse på etableringen af et nationalt 
netværk af beskyttede havområder.  
 
Men det er også kun en begyndelse, for der er en lang række punkter, som mangler at 
komme på plads, før vi kan stille os tilfredse, og før vi kan føle os bare nogenlunde sikre 
på, at Danmark har en række havområder, hvori naturen i praksis er beskyttet mod 
forringelse, og hvori den biologiske mangfoldighed kan opretholdes og florere.  
 
Et meget vigtigt punkt er udarbejdelsen af forvaltningsplaner, de såkaldte Natura 2000 
planer, som kan og bør udelukke alle aktiviteter i eller i nærheden af habitatområder, som 
kan have eller har en tilnærmelsesvis negativ effekt på naturen heri. Før dette sker, er der 
blot tale om havområder og ikke beskyttede havområder.  
 
Et andet vigtigt punkt er at sikre, at den økologiske sammenhæng eller konnektivitet 
imellem habitatområderne sikres eller reetableres gennem naturgenopretning. Vores viden 
om de økologiske sammenhænge mellem levestederne i havet er ringe, og det vil derfor 
kræve en gedigen forskningsindsats, før vi kan formode, at vi har et netværk af økologisk 
sammenhængende og repræsentative beskyttede havområder og ikke blot en samling af 
individuelle, isolerede habitatområder. 
 
Vi bør i Danmark ikke fortolke Habitatdirektivet så slavisk og firkantet, som vi har gjort 
det hidtil ved udpegning af marine habitatområder. Direktivet har forpligtet og forpligter 
fortsat Danmark til at udpege en række bestemte naturtyper til Natura 2000 netværket. 
Men at beskytte et hus er ikke nødvendigvis ensbetydende med, at man beskytter 
beboerne. Dyr og planter har forskellige livsstrategier, spredningsmetoder, 
udbredelsesområder og mobiliteter. Nogle dyr har f.eks. brug for én naturtype, når de er 
unge, en anden når de vokser op, en tredje når de skal formere sig og måske en helt fjerde 
senere i livet. Sådanne betragtninger og overvejelser skal gøres for at sikre, at naturen og 
ikke blot naturtypen er effektivt beskyttet. Der er således et presserende behov for, at vi i 
Danmark ved etablering af et dansk netværk af funktionelle, beskyttede havområder 
fremover handler på baggrund af erfaringer og videnskab frem for tilfældige 
dybdegrænser, minimumskrav fra EU og frygten for ekstraudgifter samt krav fra brugere 
om erstatning og kompensation.  
 
Vi skal ganske enkelt fjerne skyklapperne og genoverveje, hvad det er for resultater, vi 
ønsker og så gøre det, som skal til for at opnå disse resultater. Hvis vi vil beskytte 
havnaturen og den biologiske mangfoldighed i danske farvande må vi indse, at der ikke 
længere er plads til halve løsninger.  
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Figur 47 Anbefalede og eksisterende beskyttede havområder i danske farvande (orange) (Kilde: AIS; 
AIS-SNS; SNS). 

 75



10. Referencer 

10.1 Litteratur 
Bioconsult 2000. Rødsand havmøllepark VVM redegørelse- Fiskeri. Teknisk baggrundsrapport. 
BioConsult 2002. Nibe & Gjøl Bredning, Kortlægning af ålegræs og blåmuslinger, 2001. Notat. 
BioConsult 2003. Bundvegetationen i Limfjorden 2002.  
Dahl, K. 2005. Effekter af fiskeri på stenrevs algevegetation. Et pilotprojekt på Store 

Middelgrund i Kattegat. Danmarks Miljøundersøgelser. 16 s. Faglig rapport fra DMU nr. 
526.  

Dahl, K., Hansen, J., Helmig, S., Nielsen, R. & Larsen, H.S. 2001. Naturkvalitet på stenrev- 
Hvilke indikatorer kan vi bruge? Danmarks Miljøundersøgelser. 130 s. Faglig rapport fra 
DMU nr. 352. 

Dahl, K., Lundsteen, S. & Helmig, S.A. 2003. Stenrev- havets oaser. Danmarks 
Miljøundersøgelser og Gads Forlag. 104 s. (Bogen udgives nu af Forlaget Hovedland).  

Dahl, K., Nicolaisen, J., Nielsen, R. og Tendal, O.S. 2004. Udvikling og afprøvning af metoder 
til indsamling af flora og fauna på småstenede hårdbundshabitater. Danmarks 
Miljøundersøgelser. 85 s. Faglig rapport fra DMU nr. 521 

Day, J.C. & Roff, J.C. 2000. Planning for representative marine protected areas: a framework for 
Canada’s oceans. Report prepared for WWF Canada, Toronto. 

Dolmer, P., Dahl, K., Frederiksen, S., Berggren, U., Prüssing, S., Støttrup, J. & Lundgren, Bo. 
2002. Udvalget om Miljøpåvirkninger og fiskeriressourcer. Delrapport vedrørende 
habitatpåvirkninger. Danmarks Fiskeriundersøgelser. DFU-rapport nr. 112-02.  

Dybbro, T. 2002. Strandens dyr og planter. Politikens Forlag i samarbejde med Danmarks 
Naturfredningsforening. 192 s. 

Fiskeridirektoratet 2004. Notat vedrørende EU og nationale adgangsbegrænsninger for fartøjer 
og redskaber inden for 12 sømil. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. 
25.oktober 2004, J.nr. 2004-2400-61. 

Fog, J. (Ed.) 1998. Politikens Jagtbog. Politikens Forlag A/S. 400 s. 
Foverskov, S. 2004. Dokumentation for fremstilling af kort over marine naturtyper i 

habitatområderne. Rapport. Hav- og Habitatkontoret, Skov- og Naturstyrelsen. 96 s.  
Frederiksborg Amt, Teknik og Miljø 2004. Overvågning af det sydlige Kattegat 2003. 

Vandmiljøovervågning nr. 110.   
Fyns Amt 2004. Kystvande 2003. Næringsstoftilførsler, vandkvalitet og forureningstilstand. 

Årsager og udvikling 1976-2003. Vandmiljøovervågning. 
Fyns Amt 2004. Kystvande 2003. Vandmiljøovervågning. 
Fyns Amt, Vejle Amt & Sønderjyllands Amt 2004. Vandmiljøovervågning, Lillebælt 2003. 
Hansen, J.L.S., Josefson, A.B. & Petersen, T.M. 2004. Genindvandring af bundfauna efter 

iltsvindet 2002 i de indre danske farvande. Faglig rapport fra DMU nr. 506, 61 s. 
Helmig, S. 1999. Omfang og udnyttelse af hårdbund i Kattegat i Kortlægning af stenrev, 

stenfiskeri og fiskeri på hårdbund samt metoder til videnskabelige undersøgelser af rev og 
hårdbund. Josianne Støttrup (Ed.). Danmarks Fiskeriundersøgelser. DFU-Rapport nr. 63-
99.  

Hoffmann, E., Dolmer, P. Nordberg, E. & Blanner, P. 2004. Beskyttede havområder i Norden. 
TemaNord 2004:543. 

Josefson, A.B. & Hansen, J.L.S. 2004. Species richness of benthic macrofauna in Danish 
estuaries and coastal areas. Global. Ecol.Biogeogr.43, 273-288.   

Kelleher, G., Bleakley, C. & Wells, S. (Eds.) 1995. A global representative system of marine 
protected areas Volume 1 : Antarctic, Arctic, Mediterranean, Northwest Atlantic, 
Northeast Atlantic and Baltic. World Bank, USA. 

Krog, C. 1999. Vrag og revfiskeri i Kattegat i Kortlægning af stenrev, stenfiskeri og fiskeri på 
hårdbund samt metoder til videnskabelige undersøgelser af rev og hårdbund. Josianne 
Støttrup (Ed.). Danmarks Fiskeriundersøgelser. DFU-Rapport nr. 63-99. 

Køie, M. & Kristiansen, Aa. 2000. Havets dyr og planter. Gads Forlag. 351 s. 
Matthews, J.B.L., Buchholz, F., Saborowski, R., Tarling, G.A., Dallott, S. & Labat, J.P. 1999. 

On the physical oceanography of the Kattegat and Clyde Sea area, 1996-98, as background 
to ecophysiological studies on the planktonic crustacean, Meganyctiphanes norvegica 

 76 



(Euphausiacea). Helgol Mar Res 53: 70-84. 
Miljøstyrelsen 2004. Redegørelse om udpegning af nødområder i de danske farvande. 

Redegørelse fra Miljøstyrelsen nr. 1, 2000.  
Nielsen, K., Sømod, B. & Christiansen, T. 2001. Typeinddeling og kvalitetselementer for marine 

elementer i Danmark. Vandrammedirektiv-projekt, Fase 1. Danmarks Miljøundersøgelser. 
107 s. Faglig rapport fra DMU nr. 369. 

Nielsen, R., Düwel, L. og Helmig, S. 1994. Stenrev i Storebælt. Broen I, Broen II og Vengeance 
Grund. Skov- og Naturstyrelsen, Miljø- og Energiministeriet. 

Nielsen, R., Düwel, L. og Helmig, S. 1997. Stenrev i Smålandsfarvandet. Kirkegrund, 
Venegrunde og Ydergrund. Skov- og Naturstyrelsen, Miljø- og Energiministeriet. 

Nordjyllands Amt & Århus Amt 2004. Vestlige Kattegat og tilstødende fjorde 2003. Tilstand og 
udvikling. 

Nordjyllands Amt 2003. Limfjordsforbindelse, kvalitativ vurdering af effekter på fjordmiljøet. 
Teknisk baggrundsrapport. Marts 2003. 

Pagh, P. 2005. Tre EF-domme rykker afgørende ved dansk praksis. Aktuel Miljø- og Energiret. 
En orientering fra Plesner Svane Grønborg om aktuelle miljø- og energiforhold, februar 
2005. 

Petersen, C.G. Joh. 1918. Havbunden og fiskenes ernæring. En oversigt over arbejderne 
vedrørende vore farvandes bonitering i 1883-1917. Beretning XXV til 
Landbrugsministeriet fra den danske biologiske station. 

Rasmussen, M.B. 2002. Vegetation i farvandet omkring Fyn 2001. Danmarks 
Miljøundersøgelser. 140 s. Faglig rapport fra DMU nr. 413.  

Rasmussen, M.B., Andersen, J. (Eds.), Ærtebjerg, G., Carstensen, J., Axe, P., Druon, J.-N., 
Krause-Jensen, D., Greve, T.M., Petersen, J.K., Hansen, J.W., Hansen, J.L.S., Josefson, 
A., Christiansen, T., Ovesen, N.B., Ambelas Sjøth, C., Ellermann, T., Henriksen, P., 
Markager, S., Dahl, K., Fossing, H., Risgaard-Petersen, N., Larsen, M.M., Pedersen, B., 
Dahlhöf, I., Strand, J., Christensen, P.B. & Conley, D. 2003. Marine områder 2002- 
Miljøtilstand og udvikling. NOVA 2003. Danmarks Miljøundersøgelser. 106 s. –Faglig 
rapport fra DMU nr. 467.  

Saborowski, R., Salomon, M. & Buchholz, F. 2000. The physiological response of Northern krill 
(Meganyctiphanes norvegica) to temperature gradients in the Kattegat. Hydrobiologica 
426: 157-600. (G. Lieberzeit, S. Dittmann & I. Kröncke (Eds.). Life at interfaces and 
under extreme conditions.) 

Skov & Naturstyrelsen,  2000. Reservatfoldere for: Nærå-Agernæs,  Kalveboderne, Præstø 
Fjord, Fanefjord-Grønsund samt Ulvshale-Nyord, Saltholm, Ølsemagle Revle, 
Holsteinborg Nor og Skælskør, Bovet Knotten, Roskilde Fjord, Agger Tange samt Agerø 
og Skibsted Fjord, Dråby Vig, Nibe & Gjøl Bredning og Ulvedybet, Hirsholmene, Odense 
Fjord, Rødsand, Hyllekrog og Nysted Nor, Vresen, m.m. 

Skov- og Naturstyrelsen 2003. Råstofindvinding på havbunden. Hvor, Hvordan, hvor meget. 
Fysisk påvirkning og omfang. 4 s. 

Skov- og Naturstyrelsen. Marine habitatområder -orientering om marine naturtyper -
Delrapporter og Kort. 
(http://www2.skovognatur.dk/natura2000/habitat/Marin/download_kort.htm) 

Skov- og Naturstyrelsen. Pilotprojekt Lille Vildmose-landskabsbeskrivelse 
(www.skovognatur.dk) 

Skov- og Naturstyrelsens Natura 2000 database: på www.skovognatur.dk/natura2000/database/  

Storstrøms Amt 1999. Præstø Fjord, Tilstand og Udvikling 1989-98. Storstrøms Amt, Teknik og 
Miljøforvaltningen, Vandmiljøkontoret 

Thorson, G. 1968. Havbundens dyreliv: Infaunaen, den jævne havbunds dyreliv i Danmarks 
Natur Bind 3 Havet. Nørrevang, A & Meyer, TJ. Politikens Forlag. 1968. 488 s. 

Ulnits, S. 2003. Fisken, vandet og verden. Branner og Korch. 376 s. 
Ulrich, Von J., 1983. Zur Bathymetrie und Topographie der nördlichen Kattegat-Rinne. 

Meeresforsch. 30: 61-68. 

 77



Vestsjællands Amt 1996. Tillæg 7, Regionplan 1993-2004, Retningslinier og redegørelse for 
kystvande: Sejerø Bugt. 

Vestsjællands Amt 1996. Tillæg 9, Regionplan 1993-2004, Retningslinier og redegørelse for 
kystvande: Det sydlige Kattegat. 

Vestsjællands Amt, Frederiksborg Amt og Roskilde Amt 2004. Isefjord 2003, NOVA 2003. 
Vandmiljø Overvågning. 

VKI 2000. Marinbiologiske undersøgelser ved Rødsand og vurdering af effekter ved etablering 
og drift af en vindmøllepark, februar 2000. Rapport. 

Wilhjelmudvalget 2001. Havets natur- mål og midler. 121 s. 

Worsøe, L.A., Horsten, M.B. & Hoffmann, E. 2002. Gyde- og opvækstpladser for kommercielle 
fiskearter i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat. Danmarks Fiskeriundersøgelser. DFU 
Rapport 118-02 

Århus Amt 1999. Vandmiljøet i Stavns Fjord og Nordby Bugt 1996.  
 
Århus Amt 2000. Mariager Fjord – Fjordbundens dyreliv – Status for Miljøtilstanden 2000.  

 

10.2 Referencer på nettet  
http//gis.dfu.min.dk (DFU, GIS Laboratoriet, Kort over placering af havbrug i Danmark) 

www.dmu.dk (Danmarks Miljøundersøgelser på nettet) 
www.dyk-djursland.dk 
www.fd.dk (Fiskeridirektoratet, Reguleringer, Lukkede områder i Østersøen og i Bælterne. 

www.fynfisker.dk 
www.lystfisker.dk  
www.mst.dk (Miljøstyrelsen) 
www.nystedhavmoellepark.dk (Hjemmeside for havmølleprojekt) 
www.oresundsvand.dk (Hjemmeside for Øresundssamarbejdet) 
www.ra.dk (Roskilde Amt på nettet) 
www.sportsdykker.dk 
www.sportsfiskeren.dk  
www.stam.dk (Storstrøms Amt på nettet) 
www.vejleamt.dk (Vejle Amt på nettet) 
www.vragguiden.dk (Dykkerhjemmeside) 
www.aaa.dk (Århus Amt, Natur & Teknik) 
 

10.3 GIS- og Kortreferencer 
AIS (Areal Informations Systemet) Kyst- & Landegrænse III 1:1.000.000 Danmarks 
Miljøundersøgelser 
AIS-SNS (Areal Informations Systemet – Skov- og Naturstyrelsen) EF-Fuglebeskyttelsesområder 
1:25.000 
AIS-SNS (Areal Informations Systemet – Skov- og Naturstyrelsen) EF-Habitatområder 1:25.000 
AIS-SNS (Areal Informations Systemet – Skov- og Naturstyrelsen) Natur- & Vildtreservater 
1:25.000 
AIS-SNS (Areal Informations Systemet – Skov- og Naturstyrelsen) Ramsarområder 1:25.000 
AIS-SNS (Areal Informations Systemet – Skov- og Naturstyrelsen) Råstofområder på 
Havbunden 1:25.000 
AIS-SNS (Areal Informations Systemet – Skov- og Naturstyrelsen) Statsfredninger 1:25.000 
Farvandsvæsenet, personlig kommunikation 
GEUS (2000) Danmarks Digitale Havbundstypekort 1:500.000 
SNS (Skov- og Naturstyrelsen). Kontinentalsoklen/Eksklusiv Økonomisk Zone. 
 

 78 



10.4 Lovreferencer 
Bekendtgørelse om fredning af farvandet omkring Agerø samt Skibsted Fjord  (BEK nr 108 af 

14/02/1996) 
Lov om ændring af lov om råstoffer og lov om kontinentalsoklen (LOV nr 484 af 12/06/1996 

(Gældende)) 

Bekendtgørelse om fredning af Agger Tange m.v. (BEK nr 348 af 20/04/1996) 
Bekendtgørelse om fredning af vandarealerne omkring Saltholm (BEK nr 673 af 20/08/1993). 
Bekendtgørelse om fredning af øgruppen Ertholmene og omliggende søterritorium (BEK nr 576 

af 20/11/1984 & LBK Nr. 884 af 18/08/2004) 
Bekendtgørelse om fredning af øgruppen Hirsholmene, øen Deget og omliggende søterritorium 

(BEK nr 560 af 29/06/1995) 
Bekendtgørelse om fredning og vildtreservat i Stavns Fjord, på Bosserne og Lindholm samt 

tilgrænsende søterritorium (BEK nr 661 af 31/05/1999) 
Bekendtgørelse om regulering af færdsel på Anholts østspids og det omgivende søterritorium 

(BEK nr 488 af 25/06/1990) 
Bekendtgørelse om fredningsbælter og om ophævelse af lov om saltvandsfiskeri (BEK nr 769 af 

09/07/2004) 
Bekendtgørelse om vildtreservat i og fredning af Kalveboderne (BEK nr 487 af 24/05/1994) 
Bekendtgørelse af fiskerilov (LBK nr 828 af 31/07/2004) 
Bekendtgørelse af lov om råstoffer (LBK nr 886 af 18/08/2004) 
Bekendtgørelse om trawl- og andet vodfiskeri (BEK nr 18 af 14/01/1993) 
 

 79



 

Bilag I: Tabeller i Vidensbasen på http://www.wwf.dk 
NB! Følgende eksempler er i flere tilfælde stærkt forenklede så de passer til A4-formatet.  
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H4  DK00FX113

Hirsholmene, havet 
vest herfor og 
Ellinge Å's udløb 

57º 29' N  
10º 33' E ja nej 4,455 4,251 95     1998 ja ja ja ja

H9  DK00FX010
Strandenge på Læsø 
og havet syd herfor 

57º 11' N   
11º 4' E ja nej 66,238 62,547 94      1998 ja ja ja ja
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EF-FUGLEBESKYTTELSESOMRÅDER i indre danske farvande (forenklet eksempel) 
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Ålborg Bugt, 
nordlige del 

57° 04' N   
10° 23' E ja nej 31,429 29,690 94.5      1994 ja ja nej nej ja

 



RAMSAR-områder i indre danske farvande (forenklet eksempel) 
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R5 Harboøre og Agger tanger (samme 
område som F23 og F39) 

56º 41' N  
8º 15' E 27,540 21,712 78.8       1977

BKI nr 26 
af 

04/04/1978
ja ja ja nej ja nej

R6 
Vejlerne og Løgstør Bredning 

(samme område som F8, F12, F13, 
F19 og F20) 

56º 59' N  
9º 2' E 43,349 31,525 72.7        1977

BKI nr 26 
af 

04/04/1979
ja ja ja nej ja nej
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RESERVATER i indre danske farvande (forenklet eksempel)                                                       
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Skibsted Fjord Th 
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Fredning Ia H28 F27 nej nej ja

Hesselø  Fr 
56º 11' N  
11º 45' E 11498 1 0 11497 1982  14.04.1982 Natur
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Fredning Ia H112 nej  nej ja nej 

Hirsholmene Nj 
57º 28' N  
10º 36' E 2442 45 0 2397          1981 01.09.1995 Natur
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Øhav Fy 

54º 55' N  
10º 33' E 22695 179 8 22508 1996       01.09.1996 Jagt Res (T) IV H111 F71 R17 nej ja

(fortsættes på næste side) 
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http://www.sns.dk/jagt/reservatfoldere/hirsholm/hirsholmene.html
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1 1 1 
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(maks. 
8 knob)

0 2 1 (bundslæbende redskaber 
forbudt) 2 0 3 0 2 1 2 

Hesselø 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 

Hirsholmene

2 
 

&
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3 1 

2 
(maks. 

10 
knob) 

2 0 

2 (hvor der er boblerev er 
ankring og bundslæbende 

redskaber forbudt; Forbudt 
at fjerne fastsiddende flora 
og fauna fra kalksøjler og 

havbund) 

2 1 0 3 0 0 2 

Sydfynske 
Øhav 0 0 0 2 2 0 Fiskeri undtaget 

restriktioner 2 0 0 0 0 0 2 
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