
  GEUS-NOTAT 
  Side 1 af 16 
 
 

 
 
 
De Nationale Geologiske Undersøgelser Øster Voldgade 10 Telefon 38 14 20 00 
for Danmark og Grønland (GEUS) 1350 København K Telefax 38 14 20 50 
Klima-, Energi- og Bygningsministeriet  E-mail geus@geus.dk 

 
Til: Ditte Mandøe Andreasen 
Fra: Zyad Al-Hamdani 
Kopi til:       
Fortroligt: Nej Dato: 25 August 2017  
GEUS-NOTAT nr.: 14-MI-2017-8 J.nr. GEUS: 59-0016  
 
Emne: Beskrivelse af forhold vedrørende havbunden i danske havområder 
 
 
 

Beskrivelse af forhold vedrørende hav-
bunden i danske havområder  
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1. Batymetri i de danske farvande 
 
Størstedelen af de danske farvande er lavvandede (Figur 1). I den danske del af Nordsøen tiltager 
vanddybderne gradvist fra vestkysten af Jylland og vestpå, hvor de største vanddybder nås i Cen-
tralgraven-området med en maksimal dybde på omkring 80 m. Mod sydvest, i området ved den 
danske del af Doggerbanke er dybderne omkring 25 m. Områder med ringe vanddybde findes i den 
østlige del af Nordsøen, især over Horns Rev hvor der er et større område med vanddybder under 10 
m, og hele regionen omkring Horns Rev og Blåvandshuk kendetegnes af vanddybder under 20 m. 
Jyske Rev er et andet lavvandet område med vanddybder på mellem 15 og 30 m. Øst og nordøst for 
Jyske Rev findes en nord-syd orienteret dal med dybder omkring 40 m. I Skagerrak stiger dybden 
hurtigt fra Nordjylland mod nord og nordvest, og den maksimale dybde nås med ca. 500 m i den 
sydlige del af Norske Rende – hvilket er den største vanddybde i dansk farvand. 
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Figur 1. Dybdekort over de danske farvande. 
 
Det meste af Kattegat er lavvandet. Der er således store områder i Ålborg Bugt og omkring Læsø og 
Anholt, hvor vanddybderne er under 10 m. Men øst for Læsø og Anholt, nær grænsen til Sverige er 
der områder med større vanddybder, lokalt nås mere end 50 m. I den sydlige del af Kattegat er der 
en del lavvandede grunde, hvoraf nogle er endog meget lavvandede – således er dybden over Lyse-
grund kun 2,2 m. I den danske del af Øresund er vanddybderne mest mellem 5 og 15 m. 
 
Bælthavet er ligeledes domineret af lavvandede områder, ofte med dybder mellem 5 og 30 m. Især 
Smålandsfarvandet, området syd for Fyn, Isefjord og tærsklen mellem Falster og Darss er lavvan-
dede. I Lillebælt og især i Storebælt findes dog dybe render, der ofte er mere end 25 m dybe og lo-
kalt er de over 50 m dybe. Stærke strømme holder renderne fri for sediment, og visse steder sker der 
fortsat erosion. Mod øst er vanddybden over Krigers Flak omkring 15 m, syd herfor, ved kanten af 
Arkona Bassinet mellem Skåne og Rügen, er dybden ca. 40 m. I Bælthavet og den sydlige del af 
Kattegat ses en række bueformede grunde. De tolkes som endemoræner dannet under sidste istid. 
 
Ved Bornholm ses stærkt varierende dybder. Mod nordøst, i Bornholmerbassinet er vanddybden 
omkring 100 m og i Arkona Bassinet vest for Bornholm er dybden op til 55 m. Mod sydvest over 
Rønne Banke og Adler Grund er vanddybden til gengæld kun omkring 10 til 15 m. 



  GEUS-NOTAT 
  Side 3 af 16 
 
 

 
 
 
De Nationale Geologiske Undersøgelser Øster Voldgade 10 Telefon 38 14 20 00 
for Danmark og Grønland (GEUS) 1350 København K Telefax 38 14 20 50 
Klima-, Energi- og Bygningsministeriet  E-mail geus@geus.dk 

2. Havbundsmorfologi 
Havbundsmorfologien er i forbindelse med projektet ”Analyse af beskyttede områder i Nordsøen og 
Østersøen” analyseret ud fra eksisterende undersøgelser i dele af det danske område (Figur 2; 
DTU/Aqua, DCE-BIOS, GEUS, DHI 2016-2017). Havbundsmorfologien blev kortlagt ud fra en 
kombination af havbundens sediment (substrat) typer og havbundstræk beregnet ud fra dybde 
(batymetri) data. Havbunden er således inddelt i en række morfologiske typer baseret på substrater 
og dybdeforhold. Indenfor dynd og sandet dynd er der skelnet mellem dale, flade områder og stejl 
skråning. Indenfor dyndet sand og sand er der skelnet mellem dale, flade områder, rygge og stejle 
skråninger (Figur 2). Indenfor grus og groft sand er der skelnet mellem dale, flade områder og ryg-
ge. Indenfor moræne er der skelnet mellem dale, flade områder, rygge og stejle skråninger og for 
Kvartært ler er der skelnet mellem dale, flade områder, rygge og stejle skråninger og endelig er der 
for sedimentære bjergarter skelnet mellem flade områder og rygge. 
 

 
Figur 2. Havbundsmorfologi i Nordsøen og omkring Bornholm. 
 
I Nordsøen dominerer flade områder med sandede sedimenter, men ind imellem de flade områder er 
der udbredte områder med rygge, som ofte er orienterede NNØ til SSV. Mod vest og i de dybe dele 
af Skagerrak findes store flade områder med dynd og i Skagerrak er der desuden et område med en 
stejl skråning udformet i dynd. I Jyske Rev regionen ses udstrakte områder med moræneflader og 
mindre områder med morænedale og morænerygge som stammer fra sidste istid. Flade områder 
med grus og groft sand er især udbredte i de centrale dele af den danske del af Nordsøen, mens dale 
og rygge med grus og groft sand er mindre udbredte. Endelig dækker flader med ler og silt kun 
mindre områder, og dale og rygge udformet i Kvartært ler og silt spiller en underordnet rolle. 
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Ved Bornholm ses stærkt varierende morfologiske typer, men den mest udbredte type er flade om-
råder med dynd, som især er udbredt i Bornholm Bassinet nord og øst for øen, samt i Arkona Bassi-
net vest for Bornholm. Mindre dele af disse områder karakteriseres ved dale med dyndbund. Områ-
der med sand og dyndet sand findes mest syd for øen, det er mest flade områder, mens dale og ryg-
ge udgør mindre dele. Ved Bornholm, især syd for øen, findes større områder med Kvartært ler, det 
er ler afsat i den Baltiske Issø der optræder på havbunden. Hovedparten af disse områder er flade, 
men der er også mindre områder med dale, rygge og stejle skråninger. Et – efter danske forhold – 
specielt træk ved havbunden ved Bornholm er at der findes ret udstrakte områder med ‘fast fjeld’ på 
havbunden. Det drejer sig dels om sedimentære bjergarter, som findes sydvest for øen, nær selve 
Bornholm og på Adler Grund og Rønne Banke. Der er både områder med flad bund og områder 
med rygge. Nord for Bornholm, ved Ertholmene samt ved lavvandede grunde nordvest for Erthol-
mene findes grundfjeldsbjergarter med rygge; her er det Prækambriske gnejser og granitter, der op-
træder på havbunden. 

3. Havbundssubstrater i Danmark 
Havbundssubstrater repræsenterer sediment typer og deres fordeling på havbunden, og når data 
kombineres med dybden (batymetrien) kan der skabes et morfologisk kort over området. I de dan-
ske farvande forekommer en række forskellige substrater, som dels afspejler nutidige vanddybder 
og energiforhold, dels den geologiske historie. Vi kan skelne mellem områder, hvor der aflejres 
sediment, områder hvor der foregår erosion og områder, hvor der hverken sker aflejring eller erosi-
on. Fordelingen af havbundssubstrater indgår som et vigtigt element i kortlægningen af havbunds-
morfologien som er beskrevet ovenfor, men morfologien inddrager udover substrattyper også data 
om hvorvidt havbunden er flad, om den skråner eller om der er dale eller rygge. I Nordsøen er der 
store udbredte områder med sandbund (Figur 3). På større vanddybder findes dyndet sand, sandet 
dynd og dynd, disse substrat-typer er især udbredt mod vest, mod nord og mod øst. I Vadehavet ses 
ligeledes områder med dynd, her er der tale om tidevandsflader bag barriereøer. 
 
Vest for Limfjorden ses ganske store områder med stenet moræne, grus og groft sand. I den centrale 
del af den danske del af Nordsøen findes endvidere større områder med Kvartært stenfrit ler og silt. 
I Skagerrak dominerer sand mod syd, men der findes også en del områder med stenet moræne – 
mod nord er der dynd. I Kattegat er der ligeledes store områder med sand, men mod øst dominerer 
dyndet sand. Øst, nordøst og sydøst for Djursland findes mange steder stenet moræne på havbunden 
og nord for Odsherred er der temmelig store forekomster af grus og groft sand. Den nordlige del af 
Øresund domineres af sand, dyndet sand og stenet moræneler, lokalt ved Saltholm findes kalksten 
på havbunden. 
 
I Bælthavet dominerer sand og dyndet sand, men der er også ganske store områder med dynd og 
sandet dynd, for eksempel i Aarhus Bugt, nord for Fyn, i sydlige Lillebælt og i Smålandsfarvandet. 
Stenet moræne på havbunden findes mest i mindre, usammenhængende områder, men større områ-
der ses nordvest for Lolland, sydvest for Falster og nord for Møn. Lokalt ses områder med Kvartært 
stenfrit ler og silt, således øst for Falster og syd for Lolland og Falster. Grus og groft sand findes for 
eksempel i Faxe Bugt. Nær Stevns Klint og ved Saltholm er der kalksten på havbunden. 
 
Ved Bornholm og på Rønne Banke findes de eneste større forekomster af sedimentære bjergarter på 
havbunden i Danmark; det er især bjergarter fra Trias, Jura og Kridt tiderne. Der er også større fo-
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rekomster af sand, Kvartært ler og silt og stenet moræneler ved Bornholm, men ellers er det dynd 
og sandet dynd der dominerer. 
 

 
Figur 3. Havbundssubstrater. 

 

4. Havbundshabitater 
Der findes forskellige måder at kategorisere havbundens habitater på. I Danmark kortlægges hav-
bundens habitater hovedsageligt i Natura 2000-områder på baggrund af naturtype-kategoriseringen i 
otte marine naturtyper fra habitatdirektivet. Derudover er der også til en vis grad kortlagt områder 
efter EUNIS (European Union Nature Information System) klassifikationen, både i forbindelse med 
statens kortlægning af råstofforekomster (sand og grus) og i visse Natura 2000-kortlægninger. Det 
Europæiske Miljøagentur erkendte i 2011, at der er behov for en revision af EUNIS, idet den sidste 
opdatering var sket i 2004. Flere forskere og eksperter i marine forhold påpegede, at der var inkon-
sistens i den hierarkiske struktur, både for bjergarter og sedimentsubstrater (Coggan et al. 2012). En 
ny klassifikation blev foreslået af Evans et al. (2016); den gengives nedenfor i Tabel 1. Klassifikati-
onen svarende til af såvel hårde substrater (bjergarter og biogene habitater) som bløde substrater 
(sedimenter) er baseret på biologiske zoner og substrattyper, som repræsenterer level 2 i den fore-
slåede EUNIS klassifikation. Samtidig besluttede EU-Kommissionen i 2017 en ny kategorisering af 
habitattyper, der skal anvendes under havstrategidirektivet. 
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4.a. ‘Overordnede habitattyper’ defineret under havstrategidirektivet 
I 2017 besluttede EU Kommissionen (EU 2017/848) at opstille kriterier og metodiske standarder for 
god miljøtilstand i de europæiske havområder i henhold til havstrategidirektivet. Kommissionens 
beslutning omfatter standardiserede metoder til at monitere og vurdere udviklingen. Kommissio-
nens beslutning omfatter et appendix med en tabel, hvor 22 ‘overordnede habitattyper’ er oplistet og 
deres relevante EUNIS habitat koder (version 2016) angivet til sammenligning. 
 
I EMODNet Seabed Habitat projektet blev de foreslåede ‘overordnede habitattyper’ vurderet og 
sammenlignet med EUNIS habitattyperne inden den endelige vedtagelse af Kommissionens beslut-
ning. I Tabel 2 vises denne sammenhæng mellem EUNIS-klassifikationen og den foreslåede hav-
strategi-klassifikation. Desuden er vist biozoner og substrat-typer. Tabellen er baseret på Poplulus et 
al. (2017). 
 
Tabel 1. Level 2 units of the marine component of the revised EUNIS habitats (Evans et al 2016). 
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MD1 MD2 MD3 MD4 MD5 MD6 

Upper bathyal ME1 ME2 ME3 ME4 ME5 ME6 
Lower bathyal MF1 MF2 MF3 MF4 MF5 MF6 
Abyssal MG1 MG2 MG3 MG4 MG5 MG6 

 
I Østersøen blev sediment klassifikationen stort set bibeholdt med fire grupper grupper (infralittoral, 
circalittoral, deep circalittoral og arctic mid bathyal) som vist i Tabel 2. Den eneste ændring var, at 
‘Deep circalittoral” i EUNIS-klassifikationen blev erstattet med ‘Offshore circalittoral’ i ‘overord-
nede habitattyper’, hvor der er utilstrækkeligt lys for fotosyntese og næsten stabile temperaturer. I 
den danske del af Nordsøen blev de same habitatgrupper anvendt; den eneste ændring var at ‘Deep 
sea mud’ områder i Skagerrak i EUNIS-klassifikationen blev navngivet ‘Upper bathyal sediments’ i 
havstrategi-klassifikationens ‘overordnede habitattyper’. Denne biozone svarer til shelfen med dyb-
der på 180 til 200 m. De bløde substrater (‘mixed sediment, sand and mud’) blev erstattet af ‘sedi-
ment” i fortegnelsen over de ‘overordnede habitattyper’ under havstrategidirektivet (Table 2). 
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Tabel 2. Sammenhængen mellem EUNIS-klassifikationen og klassifikationen af ‘overordnede habi-
tattyper’, der fremover skal anvendes under havstrategidirektivet, EMODNet seabed habitat, fra 
Populus et al. (2017). 
 
Biozone (for 
reference)  

Substrate  type (for 
reference) 

Habitat  type in Ma-
rine Strategy 
Framework Di-
rective benthic 
broad habitats 
(2017) classification 

Habitat type in EUNIS classifica-
tion  (Populus et al 2017) 

Infralittoral Coarse sediment Infralittoral coarse 
sediment 

A5.13: Infralittoral coarse sedi-
ment 

Infralittoral Mixed sediment Infralittoral mixed 
sediment 

A5.43: Infralittoral mixed sedi-
ment 

Infralittoral Mud Infralittoral mud A5.33: Infralittoral sandy mud, Or 
A5.34: Infralittoral fine mud 

Infralittoral Rock or other hard 
substrata 

Infralittoral rock and 
biogenic reef 

A3.4: Baltic exposed infralittoral 
rock. Or A3.5: Baltic moderately 
exposed infralittoral rock. Or 
A3.6: Baltic sheltered infralittoral 
rock. 

Infralittoral Sand Infralittoral sand A5.23 : Infralittoral sand or A5.24: 
infralittoral muddy sand 

Circalittoral Coarse sediment Circalittoral coarse 
sediment 

A5.14: Circalittoral coarse sedi-
ment 

Circalittoral Mixed Circalittoral mixed 
sediment 

A5.44: Circalittoral mixed sedi-
ment 

Circalittoral Mud Circalittoral mud A5.35 : Circalittoral sandy mud or 
A5.36: circalittoral fine mud 

Circalittoral Rock or other hard 
substrata 

Circalittoral rock 
and biogenic reef 

A4.4: Baltic exposed circalittoral 
rock or A4.5: Baltic moderately 
exposed circalittoral rock or A4.6: 
Baltic sheltered circalittoral rock 

Circalittoral Sand Circalittoral sand A5.25 : Circalittoral fine sand or 
A5.26: circalittoral muddy sand 
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Deep circa-
littoral 

Coarse sediment Offshore circalittoral 
coarse sediment 

A5.15: Deep circalittoral coarse 
sediment 

Deep circa-
littoral 

Mixed sediment Offshore circalittoral 
mixed sediment 

A5.45: Deep circalittoral mixed 
sediment 

Deep circa-
littoral 

Mud Offshore circalittoral 
mud 

A5.37: Deep circalittoral mud 

Deep circa-
littoral 

Sand Offshore circalittoral 
sand 

A5.27: Deep circalittoral sand 

Arctic mid 
bathyal 

Mud Upper bathyal se-
diment 

A6.5: Deep-sea mud 

any Seabed Na Na 

 
 
De ‘overordnede habitattyper’ fra Kommissionens afgørelse om god miljøtilstand i henhold til hav-
strategidirektivet blev for nyligt anvendt til at udarbejde kort over havbunden i forbindelse med 
EMODNet Seabed Habitat projektet (Figur 4 og 5). 
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Figur 4. Havstrategidirektivets ‘overordnede habitattyper’ for Nordsø-regionen (EMODNet Seabed 
Habitat projektet). 
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Figur 5. Havstrategidirektivets ‘overordnede habitattyper’ for Østersø-regionen (EMODNet Seabed 
Habitat projektet). 
 
 

4.b. EUNIS habitattyper 
 
Kort over EUNIS (European Union Nature Information System) habitattyper er baseret på EMOD-
Net Seabed Habitat projektet, der sluttede i 2016. Beskrivelse af procedurer og baggrundsdata der 
blev anvendt til at producere og modellere kortene, kan findes i projektets afsluttende rapport (Po-
pulus et al. 2017). Figur 6 og 7 viser fordelingen af EUNIS-habitater (Populus 2017) i Nordsø-
regionen og i Østersø-regionen. 
 
I kortene optræder nogle habitattyper, som ikke har navne i EUNIS klassifikationen; de optræder 
ved slutningen af legenden til figurerne. Desuden er der områder, hvor man ikke har nok informati-
on til at kategorisere sedimenttyperne, de kaldes blot havbund. Disse områder er meget små og ud-
gør mindre end 0,1% (Table 3). 



  GEUS-NOTAT 
  Side 11 af 16 
 
 

 
 
 
De Nationale Geologiske Undersøgelser Øster Voldgade 10 Telefon 38 14 20 00 
for Danmark og Grønland (GEUS) 1350 København K Telefax 38 14 20 50 
Klima-, Energi- og Bygningsministeriet  E-mail geus@geus.dk 

 
Figur 6. EUNIS habitatkort over Nordsø-regionen (EMODNet Seabed Habitat Projektet). 
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Figur 7. EUNIS habitatkort over Østersø-regionen (EMODNet Seabed Habitat Project). 
 

4.c. Udbredelsen af EUNIS habitattyperne 
 
Udbredelsen af de enkelte EUNIS habitattyper i Danmark for henholdsvis Nordsø-regionen (inklu-
siv Kattegat) og Østersø-regionen (inklusiv Bælthavet) fremgår af Tabel 3 og 4. Grænsen mellem 
Nordsø-regionen og Østersø-regionen er sat ved en linje mellem Gniben på Sjællands Odde og Has-
sensør på Djursland og Øresundsbroen. 
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Tabel 3. Udbredelsen af de enkelte EUNIS habitattyper i den danske del af Nordsø-regionen. 
EUNIS habitattyper – Nordsø-regionen Område 

(km²) 
Procentdel 

A3.1: Atlantic and mediterranean high energy infralittoral 
rock   

11,68 0,0048 

A3.3: Atlantic and mediterranean low energy infralittoral 
rock   

0,78 0,0003 

A3.5: Baltic moderately exposed infralittoral rock   52,79 0,0216 
A3: Infralittoral rock and other hard substrata   0,78 0,0003 
A4.1: Atlantic and mediterranean high energy circalittoral 
rock   

0,10 0,0000 

A4.5: Baltic moderately exposed circalittoral rock   0,01 0,0000 
A5.13: Infralittoral coarse sediment   358,54 0,1468 
A5.14: Circalittoral coarse sediment   15513,80 6,3532 
A5.15: Deep circalittoral coarse sediment   6101,42 2,4986 
A5.23 or A5.24: Infralittoral sand or infralittoral muddy 
sand   

18547,27 7,5954 

A5.25 or A5.26: Circalittoral fine sand or circalittoral mud-
dy sand   

66090,45 27,0653 

A5.27: Deep circalittoral sand   44624,76 18,2747 
A5.33 : Infralittoral sandy mud   2102,95 0,8612 
A5.33: Infralittoral sandy mud   721,88 0,2956 
A5.34: Infralittoral fine mud   1048,40 0,4293 
A5.35: Circalittoral sandy mud   4042,38 1,6554 
A5.36: Circalittoral fine mud   641,91 0,2629 
A5.37: Deep circalittoral mud   59411,83 24,3302 
A5.43: Infralittoral mixed sediment   4439,79 1,8182 
A5.44: Circalittoral mixed sediment   9646,06 3,9502 
A5.45: Deep circalittoral mixed sediments   7787,09 3,1890 
A6.3: Deep-sea sand   8,70 0,0036 
A6.4 or A6.5: Deep-sea muddy sand or Deep-sea mud   2,06 0,0008 
A6.4: Deep-sea muddy sand   579,72 0,2374 
A6.5: Deep-sea mud   2448,19 1,0026 
High energy infralittoral seabed   5,49 0,0022 
Low energy infralittoral seabed   0,19 0,0001 
Moderate energy infralittoral seabed   0,28 0,0001 
Total   244189,30 100 
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Tabel 4. Udbredelsen af de enkelte EUNIS habitattyper i den danske del af Østersø-regionen 
EUNIS habitattyper – Østersø-regionen Område (km²) Procentdel 
A3.4: Baltic exposed infralittoral rock   184,32 0,2113 
A3.5: Baltic moderately exposed infralittoral rock   314,64 0,3607 
A3.6: Baltic sheltered infralittoral rock   21,58 0,0247 
A4.4: Baltic exposed circalittoral rock   200,98 0,2304 
A4.5: Baltic moderately exposed circalittoral rock   60,85 0,0698 
A4.6: Baltic sheltered circalittoral rock   0,59 0,0007 
A5.13: Infralittoral coarse sediment   292,35 0,3351 
A5.14: Circalittoral coarse sediment   174,32 0,1998 
A5.15: Deep circalittoral coarse sediment   10,53 0,0121 
A5.23 or A5.24: Infralittoral sand or infralittoral mud-
dy sand   

15034,64 17,2341 

A5.25 or A5.26: Circalittoral fine sand or circalittoral 
muddy sand   

7620,92 8,7358 

A5.27: Deep circalittoral sand   890,24 1,0205 
A5.33 or A5.34: Infralittoral sandy mud or infralittoral 
fine mud   

0,04 0,0000 

A5.33: Infralittoral sandy mud   6490,92 7,4405 
A5.34: Infralittoral fine mud   2364,50 2,7104 
A5.35 or A5.36: Circalittoral sandy mud or circalittoral 
fine mud   

0,23 0,0003 

A5.35: Circalittoral sandy mud   6191,33 7,0971 
A5.36: Circalittoral fine mud   3027,92 3,4709 
A5.37: Deep circalittoral mud   21851,00 25,0476 
A5.43: Infralittoral mixed sediment   12316,98 14,1188 
A5.44: Circalittoral mixed sediment   6282,88 7,2020 
A5.45: Deep circalittoral mixed sediment   3904,65 4,4759 
Circalittoral seabed   0,87 0,0010 
Infralittoral seabed   0,60 0,0007 
Total 87237,89 100 

 

4.d. Kvalitativ beskrivelse af kortenes kvalitet 
Kvaliteten af EUNIS habitatkortene og udbredelsen af de forskellige habitattyper i Tabel 3 og 4 er 
en funktion af de baggrundsdata, der blev anvendt i modelleringen og kortlægningen i EMODNet 
Seabed Habitat projektet.  Kun fysiske data blev anvendt til at producere niveau 3 af EUNIS habita-
ter, og de to vigtigste parametre, der blev anvendt, var biozoner og substrattype. Biozoner blev be-
regnet fra modellerede data såsom batymetri, fotisk dybde, salinitet med mere. Der blev ikke angi-
vet usikkerhed for disse datasæt, men de blev alle kalibreret og checket med spredte havbundsprø-
ver fra prøvetagningssteder i Østersøen og Nordsøen. Vi kan derfor beskrive kortenes sikkerhed 
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som ‘moderat’. Havbundens sediment ‘substrat’ data blev fortolket fra akustiske data og data fra 
prøvepunkter; disse data findes i GEUS’s databaser (Marta og Jupiter databaser). Tætheden af disse 
data blev kvantificeret – og de giver, i acceptabel udstrækning, et udtryk for kvaliteten af data-
interpolationen. Resultatet af disse beregninger er vist i Figur 8 og 9. Værdierne i ‘survey linjer tæt-
hed’ repræsenterer linje-km per km², det vil sige længden af akustiske linjedata indenfor et givet 
areal. I de mørke områder er der flere linjer per område end i de lyse områder. På tilsvarende vis 
gælder, at værdierne i ‘punkter per arealenhed’ viser antal prøvepunkter per areal. 
 
Ud fra figurerne kan man vurdere kvaliteten af EUNIS habitat data og deres udbredelse. I Nordsøen 
findes områder, hvor der er langt mellem survey linjer og tætheden af prøvepunkter er lille. Derfor 
er kortene mere usikre i Nordsøen end i de indre danske farvande og dele af den østlige Nordsø. 
Figur 8 og 9 giver således et kvalitativt overblik over, hvor sikkert eller usikkert udbredelseskortene 
over habitattyper er. Hvis der skal opnås en mere sikker og nøjagtig vurdering af kvaliteten af habi-
tatkortene kræves der kvantitative data om pålideligheden af baggrundsdata. Hvert baggrundslag 
skal vurderes.  

 
Figur 8. Fordelingen af survey linjer. 
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Figur 9. Fordelingen af prøvepunkter. 
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