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Förord
Sandgrundet Disken i Öresund består av sand som förts med
strömmarna norrifrån och sedimenterat söder om sundets
flaskhals vid Helsingborg-Helsingör. Disken-området är känt av
många fiskare. Den grundaste delen har kallats ”den hvide skal”,
det vita skalet, eftersom det här fanns väldigt mycket småmusslor,
som bland annat är en viktig födoresurs för plattfisk.
Disken ligger till största delen på danskt vatten, men på
vardera sida av gränsen har såväl Danmark som Sverige under lång
tid utvunnit sand från grundet. Den svenska utvinningen
avslutades på 1980-talet och den danska avslutades 2014.
Sandutvinningens miljöeffekter i Öresund har diskuterats
under många decennier. Några månader efter att sandutvinningen
avslutats 2014, genomförde Miljø- og Fødevareministeriet en
undersökning av den danska delen av Disken. 2017 upprepade
Miljø- og Fødevareministeriet undersökningarna tillsammans med
Länsstyrelsen Skåne. 2017 års undersökning omfattade även
Diskens svenska del. Syftet var att jämföra nuvarande tillstånd,
med tillståndet 2014, för att avgöra sandutvinningens
miljöeffekter samt hur biologin och de fysiska miljöerna
återhämtar sig på Disken.
Analyser och slutsatser i rapporten är författarnas. Slutsatserna
är att sandutvinningen har minskat den biologiska produktionen
avsevärt, men att skadorna inte är irreversibla. Artantalet och
biomassan har med dagens förutsättningar svårt att nå sin fulla
ekologiska potential. Den biologiska återhämtningen uppskattas
att ta mellan 5-10 år efter avslutad sandutvinning.
Mellan 2014 och 2017 sågs flera förbättringar, bland annat
ökade blåmusslornas utbredning ordentligt, spåren av syrebrist
minskade och släpsugningsspåren hade utjämnats något. Däremot
verkar det ta mycket lång tid för sticksugningsspåren att
återställas.
Länsstyrelsens del av undersökningarna finansierades genom
Havs- och Vattenmyndighetens anslag till åtgärder för havs- och
vattenmiljö (1:11).
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1.

SAMMANFATTNING
På sandbanken Disken, belägen i norra Öresund, har undersökningar av geomorfologi och biologi
genomförts under 2014 och 2017. Disken-området ligger på gränsen mellan svenskt och danskt
territorialvatten. Jämfört med 2014 verkar det som om det biologiska tillståndet förbättrats med
en för denna naturtyp rik bottenfauna. Diskens djupförhållanden kring salthaltssprångskiktet
skapar förutsättningar för en mångformig och produktiv bottenfauna.
Fram till 2014 utfördes sandsugning på Disken. Sandutvinningen, som utfördes både som
sticksugning och släpsugning, har efterlämnat tydliga spår på havsbotten. Under perioden 19692014 togs omkring 2,2 miljoner m3 sand upp på den danska sidan, vilket i genomsnitt motsvarar
70 cm av sandbankens höjd. På svenska sidan pågick sandsugning fram till mitten av 1980-talet.
Både på den danska och svenska delen av Disken ses tydliga fördjupningar från sticksugningen,
som över de tre senaste täktfria åren (2014-2017) i stort sett framstår oförändrade på danska
sidan. Släpsugningsspåren har under de tre senaste åren blivit mer utslätade.
Mot bakgrund av den omfattande sandsugningen på Disken har Miljøstyrelsen och Länsstyrelsen
Skåne initierat undersökningar av de biologiska konsekvenserna av denna fysiska störning av
havsbottnen. Undersökningen från 2014 omfattade täktområdet samt de omkringliggande
exponeringszonerna norr och söder därom på danska sidan, medan 2017 års undersökning
omfattade hela Disken-området både på svenska och danska sidan.
Trots sin begränsade geografiska utsträckning och sitt uniforma topografiska utseende visar
Disken på en betydlig fysisk och biologisk variation. En stor del av denna variation beror på
olikartade strömförhållanden. I stora drag går skiljelinjen mellan kraftig och svag strömpåverkan
som en diagonal från nordväst till sydöst på Disken-området. Dessa strömskillnader orsakar en
betydande naturlig fysisk störning av sedimentet i den nordöstra och övervägande svenska delen
av Disken, medan mera stabila substratförhållanden gör sig gällande i den sydvästra danska
delen av Disken-området. Den naturliga sanddynamiken, som är ett resultat av dessa
strömförhållanden, har en avgörande betydelse för vilka bottenorganismer som kan leva i de
aktuella områdena. Livet på botten är således relativt fattigt i den strömpåverkade nordöstra
delen av Disken, medan en mera varierad och rik bottenfauna gör sig gällande i det sydvästra
delen.
Strömpåverkan i den nordöstra delen av Disken har gett upphov till en biologiskt sett robust
havsbotten, som i viss utsträckning kan motstå fysisk störning från exempelvis sandsugning. Det
motsatta gör sig gällande i det mer sedimentstabila sydöstra området. Här kommer inte bara den
direkta fysiska påverkan av havsbottnen att vara skadlig, också indirekt påverkan i form av labila
syreförhållanden gör denna del av Disken mera sårbar för störningar.
För att kunna bedöma sandsugningens betydelse för biologin på Disken har det varit nödvändigt
att ta hänsyn till de varierande miljöförhållandena i området i form av ström, substrat, salinitet
och ljus. Detta har skett genom en indelning av Disken-området i tolv distinkta habitattyper
avgränsade med hjälp av de fysiska/kemiska förhållandena. De betydande rumsliga och
tidsmässiga skillnaderna på Disken har med hjälp av habitatkartläggning kunnat värderas i
relation till såväl den naturliga variationen som den variation som orsakats av sandutvinningen.
Den positiva utvecklingen för bottenfaunan mellan 2014 och 2017 var generellt störst på den
sydvästra halvan av Disken. Eftersom denna del omfattar både själva täktområdet och
angränsande områden väster och söder därom, kan denna framgång inte bara tillskrivas upphörd
sandsugning, utan också en generellt bättre vattenkvalitet i Öresund. Den mest positva
utvecklingen observerades för de delar av undersökningsområdet som ligger i täktområdet, vilket
avspeglar den tidigare sandutvinningens betydande påverkan på bottenlivet. Detta gäller särskilt
för den svagt strömpåverkade södra delen där syrefattiga förhållandena vid botten registrerades i
större omfattning under 2014 än under 2017.
2

Som konsekvens av den inverkan som strömförhållandena har på Diskens bottenfaunan, har det
uppstått olika biologiska samhällen, som är mer eller mindre motståndskraftiga mot fysisk
påverkan av havsbottnen. Därför har den södra delen av täktområdet en långsammare ekologisk
återhämtning än den norra efter det att utvinningen upphörde. Sandsugningen verkar dock inte,
4 år efter det upphörde, ha försämrat potentialen för återhämtning irreversibelt. Fördjupningen
av själva banktoppen har dock nedsatt den bentiska primärproduktionen med upp till 75 %,
vilken antagligen inte för överskådlig tid kommer att förändras.
Den naturliga sanddynamiken på Disken spelar tidvis en lika avgörande roll för det biologiska
tillståndet som sandutvinningen. Detta gäller särskilt för den nordöstra delen av Disken-området,
som är mer strömpåverkat än den södra delen. Även på ett relativt litet och topografiskt uniformt
område som Disken, varierar därför sandsugningens skadliga verkningar på biologin från närmast
obetydlig till relativt drastisk.
Den betydande påverkan som den naturliga sanddynamiken i strömmande farvatten har visat sig
ha för livet vid botten, har endast i mycket begränsad omfattning dokumenterats tidigare. Det
har därför inte varit möjligt att jämföra betydelsen av den fysiska påverkan av havsbotten på
Disken med andra liknande marina system.
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2.

EXECUTIVE SUMMARY
The sandbank Disken, located in the northern Sound, was studied in 2014 and 2017 in relation to
geomorphology and biology. The Disken area is located on the border between Swedish and Danish territorial waters. In comparison with 2014, the biological state in 2017 seems to be improved, with a rich benthic life relative for the overall habitat type. The depth of the Disken situated around the typical depth range of the halocline favors a potentially diversified and productive assemblage of benthic fauna.
Until 2014, sand from the Disken was extracted on the Danish side. The extraction took place using both stationary and trailing suction, which left clear traces on the seabed. Stationary dredging
created pits with depths of up to 3 m and diameters of 20-40 m, while the trailing dredging
formed half-meter deep furrows. In the period 1969-2014 about 2.2 million m3 of sand were
mined on the Danish side, which from a cross-section perspective corresponds to the removal of
approx. 70 cm of the sandbank. On the Swedish side, sand mining took place until the mid1980s.
On both the Danish and Swedish parts of the Disken the shape of the dredging pits over the
three years after mining was stopped (2014-2017) were largely unchanged in the Danish area.
The furrows from trailing suction, on the other hand, became slightly more erased over the
three-year period.
On the basis of the extensive sand mining at the Disken, the Danish Environmental Protection
Agency and the County Administrative Board of Skåne required a study of the biological consequences of such mechanical disruption of the seabed. The survey in 2014 covered the dredging
area and the impact zones to the north and south on the Danish side, while the 2017 survey covered the entire Disken area on both the Swedish and Danish sides.
Despite its restricted geographical coverage and uniform topographic appearance, the Disken exhibits surprising physical and biological variation. A large part of this variation is due to varying
current conditions. Broadly, the dividing line between strong and weak flow influences crosses diagonally from northwest to southeast of the Disken area. These different flow regimes cause significant natural mechanical disruption of the sediment in the northeastern and overwhelmingly
Swedish part of the Disken, while more stable substrate conditions dominate in the southwestern
and Danish part of the Disken area. The natural sand dynamics that result from these flow conditions have a decisive influence on which benthic organisms can live in those areas. Benthic life is
thus relatively poor in the exposed northeastern part of the Disken, while a more varied and rich
bottom life prevails in the southwestern area.
On the other hand, the current impact in the northeastern part of the Disken forms a relatively
biologically robust benthic life that, to some extent, can withstand mechanical interference from,
for example, sand extraction. The opposite is the case in the more sediment-stable southeastern
area. Here, not only will the direct physical impact of the seabed be harmful. Also, the indirect
effect in terms of more changeable oxygen conditions makes this part of the Disken more vulnerable to disturbance.
In assessing the importance of extraction for the biology of the Disk, it has been necessary to
consider the rather variable living conditions in the area in terms of current, substrate, salinity
and light. This has been addressed by dividing the Disken area into 12 distinct habitat types, defined by their overall physical/chemical properties. Due to this habitat mapping, it has been
possible to evaluate the significant spatial and temporal differences at the Disken according to
natural variation as well as man-made impact.
4

The overall progress of seabed life between 2014 and 2017 was most pronounced on the southwestern part of the Disk. As this comprises both the actual dredging area and the adjacent areas
to the west and south, this improvement cannot be attributed solely to the end of the extraction
period, but also to the overall better water quality in the Sound. The absolute greatest progress,
however, was seen in those parts of the study area that were in the mining area of the Disk,
which is assessed as an expression of the significant impact of the previous dredging on bottom
life. This was especially the case for the less-exposed southern part. Most of the registered oxygen-depleted spots in 2014 and, to a lesser extent, in 2017, were also found in the southern part
of the Danish extraction area.
Due to the large differences that the current conditions cause for the bottom animal life on the
Disk, different biological communities that are robust against mechanical impact on the seabed
have emerged. Therefore, the southern part of the dredged area is slower to regain its ecological
potential than the northern area after the end of mining. However, the extraction of sand does
not immediately seem to have deteriorated these circumstances irreversibly. The removal of sand
from the bank area itself, however, has reduced the primary production by up to 75%, which is
not likely to change in the foreseeable future.
The natural resuspension and transportation of sand on the Disken plays an equally crucial role
for the biological state of the sand as the impact of dredging. This is especially true for the northeastern part of the Disken area, which is under stronger influence from currents than the southern part. Even in such a relatively small and homogenous area as the Disk, the harmful effects of
sand extraction on the biology vary from almost insignificant to relatively drastic.
The significant impact that natural sand dynamics in open waters has shown to be essential for
the benthic life in this study, and has been previously documented only to a limited extent. In
view of the increasing demand for sand from the sea, more detailed analysis of this interaction is
therefore urgently needed.
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3.

INLEDNING
Miljöstyrelsen har anlitat Ramböll som konsult för att genomföra miljöundersökningar av den
tidigare sandtäkten ”Disken” i Öresund. I uppdraget ingår att undersöka utvecklingen av
geomorfologin och bottenfaunan på Disken efter det att sandutvinningen avslutades i början av
2014, samt analysera vilka processer som styr denna utveckling. Ramböll utför uppdraget i
samarbete med GEUS och Köpenhamns Universitet samt PAG Miljöundersökningar.
Författare till denna rapport är Michael Olesen från Ramböll, Niels Nörgaard-Pedersen från GEUS
och Verner Brandbyge Ernstsen från Institut for Geovidenskab och Naturforvaltning (IGN),
Köpenhamns Universitet.

Figur 3-1. Disken i norra Öresund med täktområde och omgivande exponeringszoner angivna. Kartan är
från avrapporteringen av undersökningarna genomförda 2014 /1/.
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3.1

Projektet
Projektet, som leds av Miljöstyrelsen i samarbete med Länsstyrelsen Skåne, omfattar en
uppföljning av den biologiska och akustiska kartläggning av täktområdet och omkringliggande
exponeringszoner på Disken som utfördes 2014. Fältundersökningarna följer samma metodik
som undersökningen 2014. Fältundersökningarna som genomfördes 2017 täcker en större areal
än undersökningarna från 2014. Vidare har båda undersökningarna sammanställts och
analyserats för att erhålla en så representativ redovisning av de biologiska och geomorfologiska
förhållandena som möjligt.
Uppdragets primära mål är att utreda sandsugningens effekter på morfologin och bottenlivet i
Disken-området, jfr. Figur 3-1. Den danska delen av Disken undersöktes i november 2014 /1/, ca
10 månader efter avslutad sandutvinning. Föreliggande undersökning följer upp undersökningen
från 2014 och skall redovisa den utveckling som har skett sedan dess, samt analysera vilka
processer som styrt denna utveckling. I detta syfte har data från såväl 2014 som från
föreliggande undersökning varit föremål för en statistisk behandling och analys som baserar sig
på en identifikation av jämförbara fysisk-kemiska referensvillkor.
Undersökningen 2014 täckte endast danskt farvatten. Föreliggande undersökning genomfördes i
oktober 2017, och motsvarar undersökningen 2014, men med den skillnadenatt undersökningen
2017 också omfattade den omgivande exponeringszonen i svenskt farvatten samt mindre
områden i den västliga delen av exponeringszonen i danskt farvatten. På den svenska sidan av
Disken har sandsugningen genomförts fram till mitten av 1980-talet.
Projektet skall redogöra för bottenförhållandena på Disken samt de eventuella förändringar som
skett till följd av sandutvinningen avseende:
a)
b)
c)
d)
e)

Infauna
Substrat
Djup
Epifauna och flora, även födobas för fisk
Skillnader mellan täktområde och exponeringszon.

I samband med utvidgningen av undersökningsområdet 2017, skall dessutom den fysiska
påverkan på biologin utredas i relation till:
f) Den omkringliggande havsmiljön
g) Den naturliga sandtransporten vs. sandsugningens störning av havsbottnen.
3.2

Disken
”Disken” är en stor långsträckt sandbank belägen i norra Öresund ca. 3,5 km sydöst om
Helsingör. Den högst liggande delen av Disken – grundare än 10 m - har en areal på ca. 3,2 km2,
varav något mer än 10 % av den sydliga änden sträcker sig in i svenskt farvatten (Figur 3-1).
Sandsugning har pågått på Disken sedan slutet av 1960-talet. Den danska delen av Disken
etablerades 2010 som ett ”fällesområde” (täktområde) med en total täktvolym på 190.000 m3.
Sandtäkten slutanvändes i januari 2014 och området är nu stängt för utvinning. Före 2010 var
området först etablerat som ett ”övergångsområde” (från 1997 til 2007) och fick därefter status
som ”konverteringsområde” (från 2007 til 2009). Efter 1997 och fram till 2014 har totalt
utvunnits ca. 420.000 m3 sand från Disken på danskt farvatten. Från 1969 och fram till 1997 har
täktvolymen uppskattats uppgå till ca 1 800.000 m3. Den samlade registrerade täktvolymen på
Disken (2,2 milj. m3) på den danska sidan motsvarar ett sandlager på ca 70 cm.
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Sandutvinning pågick till 2014 i den danska delen av Öresund, men den östliga delen av
omkringliggande exponeringszon ligger i den svenska delen av Disken-området. På svenska sidan
har sandutvinning utförts på Disken från 1940-talet och fram till mitten av 1980-talet. Den
största rapporterade intensiteten skedde enligt Länsstyrelsen Skåne under tidsperioden 19561979.
Täktområdet ligger på den centrala delen av Disken (Figur 3-1) och utgör en areal på 3,5 km2.
Den omkringliggande 1 km breda exponeringszonen kallas ”säkerhetszon” i 2014 års rapport
(Figur 3-1). Den 500 m breda innre exponeringszonen upptar en areal på drygt 4 km2 och ligger
på mellan 10 och 20 meters djup. Den yttre exponeringszonen (500-1000 m) ligger utanför
själva sandbanksområdet (djup > 20 m). På dansk sida täcker den yttre exponeringszonen bara
ett smalt område av själva Disken i sydlig och nordlig riktning. I svenskt farvatten omfattar
exponeringszonen hela den östra delen av Disken.
Täktområdet är på sjökort angivet med djup från omkring -8 till -14 meter, djupast i den
sydvästra delen, där det sluttar ner mot den västra rännan. Vattendjupet på Disken är dock i
realiteten betydligt större – kanske upp till 3 meter - som en följd av den sandsugning som har
pågått de senaste årtiondena. De djupa rännorna, som löper på var sin sida av området, har djup
ned till omkring 25 meter.
På grund av djup och substratförhållanden kan Disken biologiskt karaktäriseras som ett Macoma
samhälle, uppkallat efter den lilla östersjömusslan (Limecola balthica, tidigare benämnd Macoma
balthica). Detta samhälle är också ofta präglat av betydande förekomster av blåmusslor,
sandmusslor och hjärtmusslor. På grunda bottnar (<20m) förekommer fläckvis en bentisk
primärproduktion av mikroalger och små till mellanstora makrofyter. Den primära organiska
tillförseln består dock huvudsakligen av sedimenterande växtplankton och sammandrivna
makrofyter.
I denna rapport presenteras resultaten från fältarbetet som genomfördes 2017 samt bearbetade
data från undersökningen 2014.
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4.

FÄLTARBETET
Fältundersökningen av de fysiska och biologiska förhållandena på Disken utfördes i oktober 2017.
Undersökningen följde samma mönster som undersökningen 2014 /1/. I förhållande till denna
har dock undersökningsområdet utvidgats betydligt, vilket framgår av provlokalerna som visas i
nedanstående figur (Figur 4-1).
Vid fältundersökningarna användes både ett svenskt och ett danskregistrerat fartyg. Tillstånd att
operera på både dansk och svensk sida inhämtades före provtagningarnas start.
För undersökningarna av bottnen med dykare och bottenprovtagning (HAPS) användes det
svenska miljöfartyget Robusta (SFC-8702) och till de akustiska undersökningarna användes
GEUS’ 31 fots motorbåt Maritina.

Figur 4-1. Undersökningsområdet för bottenprover på Disken 2017. De grå fälten representerar
undersökningsområdet 2014, medan de gula och gröna fälten är de nya områdena 2017. De svarta
prickarna anger enskilda HAPS prov (200 totalt), i de gröna fälten har 10 HAPS prover tagits och i de gula
5.

4.1

Akustisk kartläggning
En akustisk kartläggning av undersökningsområdet på Disken utfördes med sidescan-sonar,
multibeam ekolod samt parametriskt sedimentekolod. De akustiska mätningarna genomfördes
under perioden 11— 14 oktober 2017.

9

Maritina var utrustad med Edgetech 6205 Multi Phase Echosounder (kombinerad multibeam och
side scan sonar) monterad på en lodrät stång framför stäven. På toppen av stången fanns en
motion sensor och antennset för korrigering av skeppsrörelser och vertikal offset. Därutöver
fanns på babords aktersida monterat ett Innomar SES-2000 Medium sedimentekolod.
Positioneringen utfördes med ett Applanix POS MV v.5 (Positioning and Orientation System for
Marine Vessels) och NaviPac, som är ett PC-baserat navigations- och processeringsprogram.
Positionering utfördes i RTK (Real Time Kinematic) via NTRIP korrektioner från TrimbleNet (via
internetförbindelse). Ljudhastighetsmätningar av vattenpelaren företogs löpande med en AML
Minos SVPT/CTD.
Fartyget körde längs nord-syd-gående linjer med ett avstånd på 75 m (motsvarande
kartläggningen 2014) i huvuddelen av området (Figur 4-2). I dom djupare delarna, i den
östligaste och västligaste delen av kartläggningsområdet, seglade fartyget med ett linjeavstånd
på 80-90 m. Totalt seglades ca. 175 km linjer. Dessutom utfördes patchtest för kalibrering av
utrustningen i den norra delen av Disken i ett område med stora karakteristiska bottenformer.
Under varje provtagningsdag företogs ljudhastighetsmätningar (SVP) av vattenpelaren i både
djupare och grundare delar av undersökningsområdet.

Figur 4-2. Seglingslinjer (gröna) för de akustiska undersökningarna i området.

Side scan sonar mätningar utfördes med en kombination av 50 m och 100 m täckning på var
sida. Efter det att god datakvalitet verifierats i den yttre delen av 100 m täckningsområdet,
kördes huvuddelen av linjerna med 100 m täckning. Detta ger på de relativt grunda delarna den
fördelen att skuggområdet under ”fisken” kan täckas i den överlappande sidan av scan mosaikområdet. Side scan data upptogs vid två frekvenser, 230 och 550 kHz. De lägre frekventa data
framhäver bäst de generella havsbottenstrukturerna, medan de högre frekventa data möjliggör
identifiering av relativt små objekt som mindre stenar och liknande.
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4.2

Visuell verifikation
Videoupptagning av bottnen utfördes längs sammanlagt ca 26 km transektlinjer med hjälp av
dykare (Figur 4-3). 5 nord-syd-gående och 3 väst-öst-gående verifikationstransekter
genomfördes. För de nord-syd-gående transekterna låg två i täktområdet och följde samma
koordinater som 2014, medan en av de tre nya transekterna låg i den västra delen av
exponeringszonen och två i den östra delen.
Videoupptagningarna genomfördes i vecka 43 2017.
Bottenförhållandena längs de förut planerade transekterna fotograferades av dykare som drogs
av fartyget med en hastighet på 1-2 knop. Foton togs med hjälmmonterad kamera och med
direkt tvåvägs kommunikation med fartyget, så att positionerna kunde beräknas löpande.
Under paravantransekterna fastlades positioner för punktfotografering av botten för
dokumentation av olika biologiska- och substratmässiga förhållanden.
Efter kommunikation med Sjöfartsstyrelsen måste de östliga transekterna på svenskt farvatten
avkortas för att undvika dykning i de fasta segelrutterna.

Figur 4-3. Karta med de åtta paravantransekterna (grova svarta streck med transektbeteckningar) i
förhållande till HAPS-provtagning (fyrkantiga fält), totalt 25,7 km.
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4.3

Bottenprover
För bestämning av infauna togs 200 HAPS-prover i undersökningsområdet fördelat på 34 lokaler
som framgår av Tabell 4-1 nedan. Vid undersökningarna 2014 togs 130 HAPS-prover fördelat på
19 lokaler (Figur 4-1). Under 2017 återbesöktes 15 av dessa lokaler för provtagning.
På var och en av de 34 lokalerna (gula, gröna och grå fält jfr. Figur 4-1) togs dessutom ett HAPSprov för bestämning av ytsedimentets kornstorleksfördelning och innehåll av organiskt material.
Tabell 4-1. HAPS-prover. Antal och fördelning över undersökningsområdet. Färgerna motsvarar färgerna
på fälten i Figur 4-1. De gröna och gula fälten anger nya prover, medan grå fält anger provtagning både
2014 och 2017. Namnen på fälten fås genom att sammanbinda lodräta och horisontella prefix. Totalt
togs HAPS-prover i 34 provfält.

Danskt farvatten

Nordlig
del
Mittdel
Sydlig
del

Svenskt farvatten

Västligaste
del

Västlig
del

VVV

VV
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5

5

5

N
S

NNN
NN
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Östligaste
del

E

EE

EEE

5

5

5

5

5

5

5

5

10

5

5

5

10

10

10

5

5

5

10

10

5

5

5

5

5

5

5

5

5

30

30

30

40

30

SS
SSS

Totalt

5
10

30

Mittdel

Undersökningsområdet består av själva täktområdet samt de två omkringliggande
exponeringszonerna (Figur 3-1). De tre områdena blev i samband med undersökningen 2014
betecknade som ”0” (täktområdet), ”5” (exponeringszon) och ”10” (yttre exponeringszon). Varje
område är geografiskt indelat i förhållande till deras nordliga (N), sydliga (S), västliga (V) och
östliga (Ö) belägenhet (Tabell 4-2). Indelningen har företagits efter samma principer som 2014.
Tabell 4-2. Geografisk underindelning av undersökningsområdet med beteckningar för täktområdet (0),
exponeringszonen (5) och yttre exponeringszonen (10).

Danskt farvatten
Västliga
ste del
Nordlig del
Täktområde
Sydlig del

Västlig
del

Midterdel

Svenskt
farvatten

Östlig
del

Östligas
te del

N 10
N5
N0
S0
S5
S 10

HAPS-proven insamlades under vecka 42 2017. De 34 provtagningslokalerna framgår med namn
och nummer i Figur 4-4. HAPS-provtagaren är en standard HAPS med provtagningsareal på
0,0143 m². På däck blev bottenfaunaproverna strax efter provtagningen sållade genom 1 mm:s
såll. Det kvarvarande materialet konserverades därefter i 96 % etanol.
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Figur 4-4. Karta med de 34 HAPS-provfälten med namn och nummer. Fem infaunaprov togs i de gula
fälten och 10 i de gröna och grå fälten. De grå fälten anger de lokaler som provtogs både 2014 och 2017,
medan de vita fälten är provtagningslokaler som endast provtogs 2014.
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5.

AKUSTISKA MÄTNINGAR

5.1

Databearbetning
Side scan sonardata bearbetades och tolkades i programmet SonarWiz. Tillräcklig täckning av
undersökningsområdet och navigation har kontrollerats. Därefter har en mosaik av side scan
spåren genererats, med enskilda överlappande filer placerade så att de visar den mest optimala
bilden av havsbotten. Mosaiken har exporterats som geotiff filer (tiles) och bearbetats till en
karta i GIS-programmet MapInfo. Innomar-data har konverterats till sgy-fil format och tolkats i
programmet Geochraphics.

5.2

Tolkning av side scan sonar data
Baserat på högupplöst side scan mosaik (Figur 5-1), och närstudie av enskilda side scan linjer i
programmet Sonarwiz, har tolkningar och kvalitativa beskrivningar av reflektions-/bottentyper
utförts med avseende på ytsedimenttyp, förekomst av aktiva bottenformer, täktspår
(släpsugning och sticksugning), andra människoskapta spår (vrak o dyl.) samt möjliga biologiska
strukturer. Figur 5-2 visar exempel på typiska scan sonar reflektionsfacies som har registrerats
vid Disken.
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Figur 5-1. Side scan sonar mosaik över undersökningsområdet.

Den specifika avgränsningen av substrattyper, dynamiska bottenformer, täktspår, m.m. bygger
på data från integrerad side scan sonar, multibeam- och Innomar sedimentekolodets dataset
tillsammans med punktverifikationer (HAPS-sedimentprover) samt paravandyk längs profillinjer.
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Exempel
1

Reflektionsfacies
Homogen låg till
medium reflektion

Tolkning
Silt-sandbotten i den
djupare sydliga delen av
området
(substrattyp 1a)

2

Hög och låg reflektion
med kurvigt förlopp

Dynamiska sandbottenformer (dyner) med
våglängder från några till
100 m
(substrattyp 1b)

3

Linjära till kurviga
högreflektiva spår (ca 2-4
m breda, få dm djupa)

4

Hög- och lågreflektiva.
Sticksugningsspår
Avrundade, stora och djupa av varierande ålder
(1-6 m) spår
och urgröpningsgrad

5

Hög- och lågreflektiva
linjära spår överlagrande
irreguljära-avrundade
större spår

Släpsugningsspår
överlagrande
sticksugningsspår

6

Lågreflektiva kurviga
former överlagrande högre
reflektiva linjära spår

Dynamiska
sandbottenformer
överlagrande
släpsugningsspår

16

Släpsugningsspår av
relativt recent ålder
(förmodligen 2013)

7

Högreflektiva rundade
Musselansamlingar på
former (5-20 m:s diameter) relativt slät siltig
på lågreflektiv bakgrund
sandbotten
(djupare västliga området)

8

Högreflektiva kurviga
avlånga former (5-100
m:s längd) på lågreflektiv
bakgrund (sydliga kanten
av Disken)

Musselansamlingar på
sluttande siltig sandbotten

9

Högreflektiv striering på
lågreflektiv bakgrund
(djupare området i SV)

Eroderande bottentyp
avspeglande strömerosion
av äldre blottlagt
sedimentlager (framhävt av
musselansamlingar)

1
0

Båtform med markant
skugga

Vrak. Visat exempel
förmodligen K7
bärgningsfartyg

Figur 5-2. Översikt och tolkning av karakteristiska side scan sonar reflexionsfacies som påträffats i
undersökningsområdet.
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5.3

Substrattyper
Baserat på side scan sonar och Innomar data, positioner med kornstorleksanalyser från HAPSytsedimentprover och videoobservationer från paravandyk, har undersökningsområdet indelats i
följande två substrattyper enligt Miljöstyrelsens klassifikationssystem:
1a Mjuk botten: Bottentypen består av homogen siltig sand (mud) utan tecken på dynamisk
aktivitet. Bottentypen visas som exempel 1 i Figur 5-2.
1b Sand: Homogen sandig botten (sand definierad som kornstorlek mellan 0,06 och 2,0 mm)
med tecken på dynamisk påverkan som sandvågor och ripplar. Dessutom kan musselskal och ett
visst innehåll av grus förekomma. Bottentypen visas som exempel 2 i Figur 5-2.

Större delen av undersökningsområdet är präglat av sandig bottentyp 1b med tecken på
dynamisk aktivitet med ständig avlagring och resuspension av sediment (Figur 5-5). Endast i den
sydvästliga, lite djupare och förhållandevis flatare, delen av det kartlagda området finns
substrattyp 1a karaktäriserat av en sedimentyta bestående av silt till siltig mycket fin sand med
ett visst organiskt innehåll (glödförlust >1.5%) och utan tecken på dynamisk aktivitet.
Jämförelser mellan substrattypfördelningen i föreliggande undersökning med indelningen som
gjordes 2014 /1/ visar i stort sätt samma mönster (Figur 5-3). Det skall dock framhållas att den
mera siltiga substrattypen 1a i 2014 års karta också har avrapporterats för den nordöstliga delen
av den danska sektorn (Figur 5-3). Denna kunde inte återfinnas vid föreliggande undersökning.
Av side scan mosaiken från 2017 framgår att i detta område, och i den angränsande djupare
svenska sektorn mot nordöst, var substrattyp 1b dominerad av vandrande sandbottenformer.
Dessa observationer kunde bekräftas av kornstorleksanalyserna – jfr. Figur 6-29.
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Figur 5-3. Indelning av substrattyper i undersökningsområdet. För jämförelse visas klassificeringen från
2014 års miljöundersökning av Disken /1/ i nedre högra hörnet. Avvikelser mellan 2014 och 2017 för
substrat 1a och 1b i den nordöstra delen av Disken beror antagligen på en feltolkning av mätdata från
2014, då sedimentprovtagning också under 2014 visade på ett övervägande sandigt sediment.

5.4

Dynamiska bottenformer
Från side scan sonar och multibeam data finns observationer av såväl mycket stora som mindre
dynamiska bottenformer (dyner) som avspeglar de kraftiga strömförhållandena omkring Disken
och den helt dominerande sandtillförseln från norr. Storleksordningen av bottenformerna
avspeglar både ström- och djupförhållandena samt sandtransportriktningen. Den norra änden
och den östra flanken av Disken domineras helt av vandrande sandbottenformer (Figur 5-4, Figur
5-5). I den norra delen av undersökningsområdet på vattendjup omkring 13-16 m finns mycket
stora sammansatta bottenformer med en våglängd på upp till ca 100 m och en maximal höjd på
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upp till 1,5 m. De stora bottenformerna är typiskt överlagrade av mindre former som har en
dominerande vandringsriktning (asymmetri) mot syd. På den östra flanken av Disken i
djupintervallet omkring 15-20 m finns bottenformer (dyner) med en våglängd i storleksordningen
10-20 m och en maximal höjd på ca 0,6 m. På den djupare delen av Diskens östflank (ca 15-27
m) finns mindre bottenformer med en våglängd i storleksordningen 1-10 m och en maximal höjd
på ca 0,3 m.

Figur 5-4. Variation av dynamiska bottenformer från Disken i ett utsnitt av undersökningsområdet 2017
som side scan spår. Mellan de två lila strecken, i den högre delen av bilden, finns täktområdet.Till vänster
och höger finns exponeringszonerna på den danska respektive svenska sidan.Det röda strecket anger
avståndet 500 m från täktområdet.
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Figur 5-5. Side scan sonar tolkning: Områden präglade av dynamiska bottenformer i
undersökningsområdet.

5.5

Spår av sandutvinning
Det finns tydliga spår efter sticksugning och släpsugning i området (Figur 5-2 och Figur 5-6).
Släpsugningsspår finns i huvuddelen av Diskens danska täktområde, där utvinningen upphörde i
början av 2014. Sticksugningsspår finns över huvudparten av täktområdet, dock inte i den
sydvästra änden. Dessutom ses också spår som troligen är av äldre datum inom
exponeringszonen (0-500 m) i den sydöstra delen av området (svenskt farvatten) samt inom
exponeringszonen i den nordvästra delen.
De linjära släpsugningsspåren har ett maximalt djup på ca 0,5 m och en bredd på ca 2-3 m. I
den nordliga delen av täktområdet är släpsugningsspåren troligen av nyare datum, delvis
utslätade av mot söder riktade bottenformer (jfr. Figur 5-2, ex. 6). Likaledes kan det observeras
att intensiv släpsugningsaktivitet delvis har lett till utjämning av äldre sticksugningsspår (jfr.
Figur 5-2, ex. 5).
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Figur 5-6. Side scan sonar tolkning: Områden präglade av släpsugningsspår (lodrät linjär rastrering)
överlappande med området präglat av sticksugningsspår (horisontell streckning).

5.6

Högreflektiva bottenpartier
Side scan sonar-mosaiken från partier i den sydvästra delen av undersökningsområdet visar
markanta högreflektiva avrundade former till mera linjära element (mörka partier på side scan
sonar bilder). Den sydvästra delen av undersökningsområdet är typiskt karaktäriserad som en
typ 1a siltig sandbotten utan synlig dynamisk påverkan och ligger utanför området som har
utnyttjats för sandutvinning. De högreflektiva partierna framträder endast svagt i förhållande till
den omkringliggande havsbottnen, men kan dock lokaliseras även vid analysen av de
morfologiska parametrarna (jfr. avsnitt 4).
De högreflektiva partierna bildar olika typer av geometrier som lokaliserats till olika delar av
ovannämnda område. Väster om täktområdet Disken finns typiskt runda högreflektiva partier
med en diameter på ca 5-20 m (jfr. Figur 5-2, ex. 6). Längs den sydvästra flanken av
täktområdet, på djup omkring 13-15 m, finns avlånga till kurviga högreflektiva partier med en
längd i storleksordningen 25-75 m och en bredd på några meter (jfr. Figur 5-2, ex. 7). I den
djupare sydvästra delen finns en markant bottentypmed ett linjärt hög/låg-reflektivt mönster. De
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högreflektiva linjerna är ca 1-3 m breda och kan följas upp till flera hundra meter (jfr. Figur 5-2,
ex. 8).
Jämförelser mellan side scan sonar upptagningar och korsande video transekter understödjer att
de högreflektiva partierna vid de flesta tillfällena visar på musselansamlingar. Orsaken till de
geometriskt olika typerna av musselansamlingar skall möjligtvis ses i relation till underliggande
geologiska lager, släntinstabilitet (mass failure) eller zoner med gas/vatten som sipprar ut längs
sidan av Disken. Det sydvästligaste området med utpräglad striation ligger på flanken av en
rännstruktur som sträcker sig norrut mot Helsingör. Observationer från tidigare seismiska
undersökningar av profiler, som ligger vinkelrät mot rännstrukturen, visar att lagertjockleken av
den översta holocena marina enheten bara är ca 1-2 m och att lagerföljden i rännstrukturen
möjligtvis har varit utsatt för erosion genom senare delen av Holocen. Det är således möjligt att
mönstren på havsbottnen kan avspegla erosivt bildade strukturer framhävda genom
musselbankar på exponerade sedimentlager.
5.7

Vrak m.m.
Vid genomgång av side scan linjerna har två vrakstrukturer observerats i den sydvästra delen av
undersökningsområdet och positionerna anges i nedanstående Tabell 5-1. Vrak nummer 1 är
utmärkt med ’vrak med känt djup’ symbol på sjökortet, men de två vraken figurerar inte i
kulturarvsstyrelsens register. Vragguiden.dk har information om existerande vrak på båda
positionerna, jfr. nedanstående Tabell 5-1.
Tabell 5-1. Positioner för två identifierade vrak.

Vrak nr.

X- UTM32N Y- UTM32N Beskrivning

Förmodad ID.

1

726874

6210515

Ca. 30 m långt, orienterat Ö-V

K7 eller FTKI
bevakningsfartyg

2

726691

6209763

Ca. 15 m långt, orienterat
VNV-ÖSÖ

Kalle, Hajkutter

Vrak 1 blev också observerat på positionen vid undersökningarna av Disken 2014, när det blev
identifierat som vraket ’Prammen’ med Kulturarvsstyrelsens id: 183062. Med referens till
Kulturarvsstyrelsens register finns id: 183062 dock på position: 726695/ 6210364, ca. 240 m
från vrak nummer 1. Den akustiska signalen från vrak 2 visas i Figur 5-7.
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Figur 5-7. Side scan sonarbild av linjen över vrak 2 (Tabell 5-1) där vraket avtecknar sig nederst i
vänster del av bilden. Vraket är det mörka avlånga objektet med vit skugga som indikerar att vraket
häver sig en bit över havsbottnen.

Side scan mosaiken baserad på 2014 och 2017 års data har jämförts för området som täcks av
båda dataseten (danskt farvatten), Figur 5-8. Det framgår att många större bottenformer som
observerades i den norra del av området 2014 också identifierades i 2017 års dataset. Mindre,
troligen mera mobila bottenformer, som identifierades i 2017 års mosaik, har inte kunnat
jämföras på grund av sämre upplösning i bildmosaiken från 2014. Multibeam dataseten, som
analyseras i följande avsnitt är bättre lämpade för detta. I den sydliga och västliga delen av det
danska täktområdet kan identiska spår upptäckas tydligt i 2014 och 2017 års side scan sonar
mosaik och det är tydligt att här har nettosedimentationen varit mycket liten. Inom
exponeringszonen, syd och väst om täktområdet, kan mörka (högreflektiva) fläckar upptäckas i
side scan mosaiken från både 2014 och 2017 och det är tydligt att de flesta större fläckar kan
identifieras på samma position i båda dataseten. I avsnitt 4 ges en mera detaljerad analys av
morfologiska förändringar med koppling till sedimentdynamiken i området.
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Figur 5-8. Jämförelse mellan side scan sonar mosaik 2014 (t.v.) /1/ och 2017 (t.h.).

5.8

Slutsatser
Kartläggningen av substrat och ytsediment med side scan sonar och sediment-ekolod 2017 har
klarlagt det huvudsakliga tillståndet hos de fysiska förhållandena i täktområdet på Disken och
den angränsande exponeringszonen. I den norra och östra delen av undersökningsområdet syns
sandbottenformationer som rör sig i sydlig riktning, både på grunt vatten och på de största
djupen. I den sydliga och västliga delen av undersökningsområdet tilltar innehållet av silt och
organiskt material och definierar gränsen mellan dynamisk präglad substrattyp 1b och mera
finkornig typ 1a. Det finns tydliga linjära spår efter några få år gammal släpsugning över nästan
hela Diskens täktområde. Äldre och upp till flera meter djupa runda sticksugningshål finns i ett
brett band över Disken och inkluderar delområden av - exponeringszonen (0-500 m) i både den
nordvästliga och den sydöstra delen av undersökningsområdet. Efter mätningarna av Disken
2014 har det vid sydlig sandtransport skett en viss utjämning av täktspår i den norra delen av
undersökningsområdet och det måste antas att denna utveckling kommer att fortsätta långsamt
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sydöst över området. Däremot ser sedimenttillförseln till den sydvästra delen av Diskens
undersökningsområde ut till att vara så begränsad att det kommer att ta många årtionden innan
spåren efter sandsugningen försvinner. I det följande avsnittet kommer detaljerade
geomorfologiska beräkningar att belysa och kvantifiera sedimentdynamiken i högre
detaljeringsgrad.
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6.

SEDIMENTDYNAMIK
Detta kapitel ger en redovisning av databehandling och analys av bathymetridata och
bottenprover och en analys av sedimentdynamiken på Disken.
Havsbottnens morfologi är ett resultat av de processer som påverkar sedimenten över tiden.
Därför finns det – speciellt i dynamiska miljöer – ett klart samband mellan morfologi och
sediment. Kärnan i analysmetoderna är att använda den detaljerade informationen om
havsbottnens morfologi som kan utläsas från bathymetrin (djupkort från 2014 och 2017
genererat från multibeam data), bl.a. med parametrar och index för havsbottnens lutning,
orientering, kurvtäthet och variabilitet. Genom att kombinera den mycket detaljerade
morfologiska kartläggningen, som är yttäckande, med de statistiska sedimentparametrarna
extraherat från kornstorleksanalysen av bottenproverna, som är punktinformation, kan
ytsedimenten kartläggas. Denna detaljerade kartläggning av morfologi och ytsediment har utförts
både 2014 och 2017.
En undersökning har genomförts av sedimentdynamiken på Disken med avseende på att värdera
återetableringen av havsbottnens morfologi och ytsediment i täktområdet, som ingår i
värderingen av återetableringen av de biologiska samhällena i täktområdet. Detta har utförts
genom:
•
•

•
•

att generera en geomorfologisk karta och en ytsedimentkarta;
att identifiera sticksugningshål och släpsugningsspår samt kvantifiera den tidsmässiga
utvecklingen av dessa med avseende på att värdera återetableringen av havsbottnen i
områden påverkade av sticksugning respektive släpsugning;
att identifiera bottenformer samt estimera och kvantifiera migrationsriktning och
sedimenttransportrater relaterat till vandrande bottenformer;
att jämföra bottenformsdynamik och den tidsmässiga utvecklingen i sticksugningshål och
släpsugningsspår i syfte att värdera återetableringen av morfologi och ytsediment i
täktområdet.

Dataunderlaget i undersökningen består av bottenprover (HAPS-prover) insamlade 2014 /1/ och
2017 (jf. avsnitt 4.3) samt bathymetridata, djupkarta i form av digitala elevationsmodeller
(DEM), från 2014 /1/ och 2017 (jf. avsnitt 4.1). Djupkartan från 2017 har genererats med en
gridcellstorlek på 1x1m, således har den resulterande rastergriden placerats precis som i
djupkartan för 2014, med avseende på att göra de två djupkartorna så jämförbara som möjligt.
2014-DEM och 2017-DEM med 1-m upplösning visas i Figur 6-1 respektive Figur 6-2.
Havsbottnens djup i undersökningsområdet 2014 varierar från ca -8 till -17 m DVR90. Med
utvidgningen av undersökningsområdet 2017 ingår djupare liggande områden, vilket innebär att
havsbottnens djup i 2017-DEM varierar från ca. -8 till -30 m DVR90.
Framtagandet av båda djupkartorna beskrivs detaljerat i Bilaga 1.
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Figur 6-1. 2014-DEM (djupkarta) med 1-m upplösning och överlagd skuggeffekt.
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Figur 6-2. 2017-DEM (djupkarta) med 1-m upplösning och överlagd skuggeffekt.

Analysen av havsbottnens morfologi och ytsediment består av en rad metodiska delelement som
delvis beskrivs nedan. För en mer detaljerad beskrivning av metoderna se Bilaga 1.
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Multiskala-analys för identifiering av geomorfologiska skala-nivåer
Det primära målet med skala-analysen är att identifiera de skalor som bäst isolerar och beskriver
de geomorfologiska enheterna som är centrala för undersökningen, dvs. sticksugningshål och
släpsugningsspår som orsakats av sandutvinningen.
De representativa skalor som används för de geomorfometriska analyserna har tagits fram
genom lokalvarians-metoden /4/5/10/. Lokalvarians-konceptet är ursprungligen utvecklat för att
bestämma en optimal skala. Drăguţ m.fl. /5/ utvidgade konceptet till att också omfatta
multiskala-analys genom att introducera ”Rate of Change of Local Variance” (ROC-LV). Skalaanalysen beskrivs detaljerat i Bilaga 1.
Med utgångspunkt i skala-analysen och en visuell värdering av de använda ytparametrarna på
signifikanta skala-nivåer samt dimensionerna på de för undersökningen centrala morfologiska
enheterna, har tre skalor använts för den vidare analysen (1 m, 7 m och 31 m). Den högst
möjliga upplösningen har bestämts till 1 m, därför att denna gridcellstorlek värderas till att vara
en god kompromiss mellan att uppnå en hög morfologisk detaljeringsgrad och samtidig minimera
påverkan av störningar i data. I förhållande till morfologin möjliggör denna skala utläggning av
parametrar relaterade till exempelvis släpsugningsspåren. Den efterföljande skalan (7 m) skiljer
släpsugningsspåren från sticksugningshål. En ytterligare skalnivå (31 m) har valts för analys av
storskaliga former som exempelvis Diskens banktopp och sidor samt flack botten och kanaler.
Den utjämnande effekten, som de utvalda skalorna har på DEM (djupkartan), har visualiserats i
Figur 6-3 med hjälp av en tvärprofil tvärs över Disken från väst mot öst, så att tvärprofilen
täcker både släpsugningsspåren och sticksugningshål. På 1-m upplösningen framstår de enkla
släpsugningsspåren tydligt, däremot är de på nästa skalnivå (7 m) väsentligt mer utjämnade,
medan de enkla sticksugningshålen i fördjupningen stadigt framstår tydligt och endast är något
utjämnade. På 31 m skalan är sticksugningshålen helt utjämnade och efterlämnar endast en stor
sänka.
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Figur 6-3. Urklipp av 2014-DEM (djupkarta) med skuggeffekt och placering av tvärprofil (svart linje)
gående från väst mot öst (överst). Översta tvärprofilen (1x1 m) framhäver släpsugningsspåren.
Mellersta tvärprofilen (7x7 m) framhäver sticksugningshål. Nedersta tvärprofilen (31x31 m) framhäver
storskalig morfologi med Diskens banksida och topp samt den samlade sänkan relaterad till
sticksugning.
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Ytparametrar för att karaktärisera och identifiera geomorfologiska enheter
För att genomföra en rums- och tidsanalys av undersökningsområdet har en rad lämpliga
ytparametrar valts. Ytparametrarna beräknas med hjälp av grannskapssanalyser, där ett
analysfönster (3x3 gridceller) flyttas över DEM-ytan (djupet).
Lutningen är den första avledda DEM-ytan (djupet) och är ett mått på förändringen i djup över
ett givet avstånd. Lutningskartan anger den kraftigaste lutningen från en given gridcell.
Lutningen påverkar strömhastigheten och har därmed potential för att påverka lokala erosionsoch avlagringshastigheter, sedimenttransporten och bildningen av bottenformationer (exempelvis
/3/).
Lutningen har använts för att identifieria bl.a. släpsugningsspår (1-m upplösning),
sticksugningshål (7-m upplösning) och bottenformationer (7-m upplösning) samt till bestämning
av storskalig morfologi genom den geomorfometriska klassifikationen (31-m upplösning).
Kurvtätheten är den andra avledda DEM-ytan (djupet) och beskriver tangenten till lutningen.
Kurvtätheten kan uppdelas i profil och plan kurvtäthet. Profil kurvtäthet är parallell med den
brantaste lutningen och beskriver förändringen av lutningen över ett givet avstånd. Plan
kurvtäthet är vinkelrät mot brantaste lutningen och beskriver förändringen av ytorienteringen. I
ett geomorfologiskt perspektiv är profil kurvtäthet relaterad till acceleration/deceleration av
ström (flow), medan plan kurvtäthet påverkar kanalisering av ström och sediment /3/.
Profil kurvtäthet har använts för identifiering av släpsugningsspåren (1-m upplösning), medan
plan kurvtäthet har använts för identifiering av sticksugningshål (7-m upplösning).
Rugosity är ett mått på ytvariationen och beräknas som förhållandet mellan ytarealen och
planarealen. Ett rugosity-värde på 1 indikerar ett plant område medan högre värden indikerar
områden med större relief /9/.
Rugosity har också använts för identifikation av sticksugningshål (7-m upplösning).
Bathymetriskt Positions Index (BPI) är ett mått på en gridcells vertikala position i förhållande till
de omkringliggande gridcellerna innanför ett användardefinerat grannskap /6/. Positiva BPIvärden tilldelas gridceller som är placerade högre än det omkringliggande genomsnittet, medan
negativa BPI-värden tilldelas gridceller som har en lägre position. Plana områden eller områden
med konstant lutning tilldelas BPI-värden omkring noll /6/.
BPI har också använts för identifiering av sticksugningshål (7-m upplösning) samt till bestämning
av storskalig morfologi genom den geomorfometriska klassifikationen (31-m upplösning).
Geomorfometrisk klassifikation för automatisk geomorfologisk klassifikation
En geomorfometrisk klassifikation med Benthic Terrain Modeler (BTM) har utförts. BTM har
uvecklats av /11/ och först använts för havsbottensklassifikation av /6/. BTM utnyttjar
ytparametrarna lutningen och BPI samt en klassifikationsordbok som underlag för att bestämma
varje gridcells geomorfometriska tillhörighet.
Proceduren för den använda BTM klassifikationen samt klassifikationsordboken efter /7/ är
illustrerad i Figur 6-4. Den geomorfometriska klassifikationen är detaljerat beskriven i Bilaga 1.
Den geomorfometriska klassifikationen har använts för identifiering och bestämning av storskalig
morfologi (31-m upplösning).
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Figur 6-4. BTM klassifikation. DEM (överst). Från DEM uttolkas B-BPI, F-BPI och lutningen (i mitten).
Dessa parametrar utnyttjas därefter som underlag i BTM, där varje gridcell tilldelas en geomorfometrisk
klass efter klassifikationsordboken (nederst). Den geomorfometriska klassifikationen beskrivs detaljerat
i Bilaga 1.
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6.1

Storskaliga geomorfologiska enheter
Klassifikationen av storskalig morfologi är baserad på den geomorfometriska klassifikationen som
utförts på 31-m upplösningen med de fem geomorfometriska klasserna: depression, flats, slopes,
crest och small scale crest (Figur 6-5 – Figur 6-6).

Figur 6-5. Geomorfometrisk klassifikation för 2014 för 31-m upplösning med använda B-BPI-, F-BPIskalor (angivna i meter) och lutningsgränser (°).
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Figur 6-6. Geomorfometrisk klassifikation för 2017 för 31-m upplösning med använda B-BPI-, F-BPIskalor (angivna i meter) och lutningens gränser (°).

Baserad på den geomorfometriska klassifikationen utförd på 31-m upplösningen har fyra
storskaliga geomorfologiska enheter identifierats: banktopp, banksida, kanal och plan botten
(Figur 6-7). Banktoppen är definierad som området avgränsat av klassen crest i den
geomorfometriska klassifikationen. Banksida är definierad efter klassen slope, där gränsen i den
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sydliga delen av området har dragits manuellt efter de mera osammanhängande slope områdena
och lutningskartan. Kanal är definierad efter klassen depression, medan plan botten motsvarar
flats i den geomorfometriska klassifikationen.

Figur 6-7. Storskalig morfologi med avgränsning av banktopp och banksida samt plan botten och kanal.
Avgränsningen av storskaliga morfologiska enheter är baserad på den geomorfometriska
klassifikationen på 31-m upplösning (Figur 6-6).
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6.2

Sticksugningshål
Sticksugningshål spänner över ett stort spektrum av storlekar och karaktärsdrag, varför det är
nödvändigt att kombinera flera ytparametrar för att bäst möjligt avgränsa sticksugningshålen.
Sticksugningshålen har identifierats genom att generera en mall baserad på lutningen, plan
kurvtäthet, rugosity och BPI (7-m upplösning). Lutningen, plan kurvtäthet och rugosity för 2014
och 2017 med 7-m upplösning visas i Figur 6-8 – Figur 6-13, där sticksugningshålen framhävs.

Figur 6-8. Lutningen för 2014 (7x7 m gridcellsstorlek), där sticksugningshålen kan identifieras.
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Figur 6-9. Lutningen för 2017 (7x7 m gridcellsstorlek), där sticksugningshålen kan identifieras.
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Figur 6-10. Plan kurvtäthet för 2014 (7x7 m gridcellsstorlek), där sticksugningshålen kan identifieras.
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Figur 6-11. Plan kurvtäthet för 2017 (7x7 m gridcellsstorlek), där sticksugningshålen kan identifieras.
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Figur 6-12. Rugosity för 2014 (7x7 m gridcellsstorlek), där sticksugningshålen kan identifieras.

41

Figur 6-13. Rugosity för 2017 (7x7 m gridcellsstorlek), där sticksugningshålen kan identifieras.

Sticksugningshålen är i relation till de utnyttjade ytparametrarna karaktäriserade genom
lutningar > 2° (primärt sidorna av hålen), plan kurvtäthet mindre än -0,3 eller större än 0,3
(relaterade till hålens planform), rugosity > 1,002 och en standardiserad bredd-skala BPI (B-BPI)
< -40 (negativ BPI indikerar att en given cell har en lägre elevation än det omkringliggande
genomsnittet). Den resulterande mallen for sticksugningshålen i 7-m upplösning (Figur 6-13) har
därefter använts till att extrahera ytparametrarna lutningen, plan kurvtäthet och rugosity till
analys av sticksugningshålens tidsmässiga utveckling.
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Figur 6-14. Gridceller karaktäriserade som sticksugningshål baserad på lutningen, plan kurvtäthet,
rugosity och breddskala BPI (B-BPI). Dessa gridceller har använts som mall för att beräkna lutning, plan
kurvtäthet och rugosity för 2014 och 2017 för att se utveckling över tiden (se Figur 6-15).

43

Mallen for sticksugningshålen i 1-m upplösning har i kombination med släpsugningsmallen
dessutom använts till att skilja olika släpsugningsspår åt beroende på om de befinner sig i eller
utanför sticksugningshålen (se avsnitt 6.3).
Lutningen, plan kurvtäthet och rugosity av gridcellerna extraherad som sticksugningshål under
2014 och motsvarande celler under 2017 visas för jämförelse i Figur 6-15 med medelvärden och
standardavvikelser i Tabell 6-1.
Medelvärdet av ytparametern lutning minskar från 2014 till 2017, vilket indikerar en utjämning
av havsbottnen. Medelvärdet av ytparametern rugosity minskar också från 2014 till 2017, vilket
även det indikerar en utjämning av havsbottnen.
Tabell 6-1. Medelvärden och standardavvikelser av ytparametrar för gridceller klassificerade och
extraherade som sticksugningshål.
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Ytparameter
Lutning 2014

Medelvärde
3,45

Standardavvikelse
1,65

Lutning 2017
Plan kurvtäthet 2014

3,21
-0,15

1,58
1,03

Plan kurvtäthet 2017
Rugosity 2014

-0,12
1,004

0,90
0,0032

Rugosity 2017

1,003

0,0028

Figur 6-15. Lutningen (överst), plan kurvtäthet (mitten) och rugosity (nederst) av gridcellerna
extraherade som sticksugningshål under 2014 och motsvarande gridceller under 2017.
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6.3

Släpsugningsspår
Släpsugningsspåren varierar mindre i storlekar och karaktärsdrag än vad sticksugningshålen gör.
Spåren träder fram genom ytparametrarna lutning och profil kurvtäthet med 1-m upplösning
(Figur 6-16 – Figur 6-19). Släpsugningsspåren har identifierats genom att generera en mall
baserad på profil kurvtäthet (1-m upplösning).

Figur 6-16. Lutningen för 2014 (1x1 m gridcellsstorlek), där släpsugningsspåren kan identifieras.
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Figur 6-17. Lutningen för 2017 (1x1 m gridcellsstorlek), där släpsugningsspåren kan identifieras.
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Figur 6-18. Plan kurvtäthet för 2014 (1x1 m gridcellsstorlek), där släpsugningsspåren kan identifieras.
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Figur 6-19. Plan kurvtäthet för 2017 (1x1 m gridcellsstorlek), där släpsugningsspåren kan identifieras.

Släpsugningsspåren är karaktäriserade genom konvexa kanter (negativ profil kurvtäthet) och en
konkav botten (positiv profil kurvtäthet). Därför kan spåren isoleras genom att identifiera det
intervall av profil kurvtäthet som kännetecknar de mera plana områdena på Disken (värden
omkring noll). De plana områdena på Disken har generellt profil kurvtäthets-värden i intervallet
-4 till 4, där värden < -4 beskriver de konvexa områdena (kanterna av släpsugningsspåren) och
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värden > 4 beskriver de mera konkava områdena (bottnen av släpsugningsspåren). Den
resulterande mallen för släpsugningsspåren i 1-m upplösning (Figur 6-20) har därefter använts
till att extrahera ytparametrarna lutning och profil kurvtäthet för analys av släpsugningsspårens
tidsmässiga utveckling.
Då släpsugningsspåren i stora delar av täktområdet också kan finnas i sticksugningshålen, har
tre olika mallar utarbetats för att analysera utvecklingen av de utvalda ytparametrarna relaterad
till släpsugningsspåren: 1) släpsugningsspår exklusive spår i sticksugningshål; 2)
släpsugningsspår i sticksugningshål och; 3) ”alla” släpsugningsspår.
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Figur 6-20. Gridceller karaktäriserade som släpsugningsspår (markerat med svart) baserat på profil
kurvtäthet. Dessa gridceller har använts som mall till att extrahera lutningen och profil kurvtäthet från
2014 och 2017 för analys av en tidsmässig utveckling (se Figur 6-21).

Lutning och profil kurvtäthet av gridcellerna extraherad som släpsugningsspår 2014 och 2017
visas för jämförelse i Figur 6-21 och med medelvärden och standardavvikelser i Tabell 6-2.
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Medelvärdet för ytparametern lutning minskar från 2014 til 2017, vilket indikerar en utjämning
av havsbottnen. Dessutom minskar standardavvikelsen för lutningen, vilket indikerar färre
gridceller med skarpa lutningar 2017 jämfört med 2014.
Tabell 6-2. Medelvärden och standardavvikelser för ytparametrar för gridceller klassificerade och
extraherade som släpsugningsspår.

Ytparameter

Medelvärde

Standardavvikelse

Lutning 2014
Lutning 2017

5,65
3,96

3,65
2,92

Profil kurvtäthet 2014
Profil kurvtäthet 2017

0,24
0,22

12,57
13,93

Figur 6-21. Lutningen (överst) och profil kurvtäthet (nederst) för gridcellerna karaktäriserade som
släpsugningsspår 2014 och motsvarande för gridceller 2017.
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6.4

Bottenformationer
Aktiva strömnormala bottenformationer (bankar) med en dominerande migrationsriktning har
karaktäriserats som asymmetriska med en relativt plan stödsida och en mera sluttande läsida.
Bankar med kontinuerlig strömseparation vid toppen och en recirkulationsström i fördjupningen
har typiskt karaktäriserats genom läsideslutningar >10°, medan den naturliga staplingsvinkeln
för sand typiskt är 32-35°.
Bankläsidor har extraherats som lutningar >10° och <35°, där arealen av samhörande gridceller
är >50 m2. Arealkriteriet är infört för att utlämna mindre bottenformationer som potentiellt inte
är relaterade till en dominerande migrationsriktning, samt för att utlämna störningar i data som
följd av precisionen i data (se också diskussion avseende djupskillnadsmodell nedan). Dessutom
har det genomförts en manuell filtrering av områdena i syfte att utlämna området i den SV delen
av Disken där de djupaste och brantaste sticksugningshålen finns (Figur 6-14).
Under 2014 uppfyller 8 områden av täktområdet kriterierna for bankläsidor, dvs. polygoner >50
m2 bestående av samhörande gridceller med lutningar >10° och <35°; dessa 8 områden finns
alla i den NÖ delen av täktområdet (Figur 6-22).
Under 2017 uppfyller däremot 714 områden kriterierna för bankläsidor (Figur 6-23). Dessa
områden sträcker sig längs den N och Ö delen av Disken och finns primärt utanför täktområdet i
det utvidgade undersökningsområdet.
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Figur 6-22. Gridceller karaktäriserade som läsidor av bottenformer (markerat med svart) baserade på
lutningen och läsidesarealen 2014. Dessa gridceller har använts som mall till att extrahera lutningen och
orienteringen 2014 för att bestämma migrationsriktningen (se Figur 6-24).
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Figur 6-23. Gridceller karaktäriserade som läsidor av bottenformer (markerat med svart) baserade på
lutningen och läsidesarealen 2017. Dessa gridceller har använts som mall till att extrahera lutningen och
orienteringen 2017 för att bestämma migrationsriktningen (se Figur 6-24).

De resulterande mallarna for bankläsidor 2014 (Figur 6-22) och 2017 (Figur 6-23) har därefter
använts till att extrahera ytparametrarna lutning och orientering 2014 respektive 2017 för analys
av bankläsidornas orientering och därmed bottenformernas dominerande migrationsriktning.
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Under 2014 har de 8 områdena innehållande totalt 630 gridceller en dominerande sydvänd
bankläsidesorientering med en medelorientering på 173° (Figur 6-24 och Tabell 6-3), och därmed
en sydgående migrationsriktning. De sammanhängande bottenformationsfälten, som sträcker sig
längs den N och Ö delen av Disken och som uppmätts i det utvidgade undersökningsområdet
2017, har också en dominerande sydvänd bankläsidesorientering med en medelorientering på
174° (Tabell 6-3) och därmed också en sydgående migrationsriktning.
Den dominerande sydgående migrationsriktningen indikerar en dominerande sydgående
sedimenttransport, vilket är i överensstämmelse med tidigare tolkningar av Disken som en
avlagringsformation, uppbyggd av sediment som eroderat från Nordkusten och därefter
transporterats från nord mot syd.

Figur 6-24. Rosdiagram av bottenformernas läsidesorientering 2014 (vänster) och 2017 (höger). Antalet
gridceller karaktäriserade som bankläsidor 2014 och 2017 är 630 respektive 66 468. Statistiken för
lutningen och orienteringen av gridcellerna visas i Tabell 6-3.

Tabell 6-3. Medelvärde och standardavvikelse av ytparametrarna lutning och orientering for gridceller
klassificerade som bankläsidor. Antalet gridceller karaktäriserade som bankläsidor 2014 och 2017 är
630 respektive 66 468.

Ytparameter
Lutning 2014

Medelvärde
12

Standardavvikelse
1,3

Lutning 2017
Orientering 2014

15
173

4,0
17

Orientering 2017

174
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En djupskillnadsmodell (DEM of Difference (DoD)) har genererats genom att subtrahera 2014DEM (djupkarta) från 2017-DEM (djupkarta), varvid ett resulterande negativt gridcellsvärde
representerar erosion i storleksordningen motsvarande det resulterande gridcell-värdet, och
omvänt är avlagring representerat av ett positivt gridcell-värde.
Det är dock inte trivialt att jämföra djupkartor, eftersom precisionen för den enskilda djupkartan
är av avgörande betydelse för resultatet. Därför är det nödvändigt att beräkna precisionen för de
data som ligger till grund for den enskilda djupkartan, där speciellt den vertikala precisionen är
viktig för bestämning av avlagring och erosion.
Den vertikala precisionen av 2014-DEM (djupkarta) har uppskattats till ±0.2 m, medan den för
2017-DEM (djupkarta) har uppskattats till ±0.5 m. Därutöver finns ett ickekonstant vertikalt
offset mellan de två djupkartorna i storleksordningen ±0.2 m. Det betyder, att djupskillnader i
storleksordningen <0.7 m inte är signifikanta. Därmed är det möjligt att använda
djupskillnadsmodellen för att analysera den tidsmässiga utvecklingen av större bottenformationer
och större sticksugningshål, medan det inte är möjligt att använda djupskillnadsmodellen för
bestämning av den tidsmässiga utvecklingen av släpsugningsspåren, mindre sticksugningshål och
mindre bottenformationer.
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Inom täckningsområdet för djupskillnadsmodellen har tre områden observerats med signifikant
avlagring relaterade till migration av bottenformer/sticksugningshål. Ett område i den N delen av
täktområdet är relaterat till sydgående bottenformsmigration (Figur 6-25) och två områden i den
SV delen är relaterade till sydgående migration av den N kammen/sidan av sticksugningshålen
(Figur 6-26).

Figur 6-25. Överst: Zoom-in av 2017-DEM i den N delen av täktområdet. Områden karakteriserade som
bankläsidor 2014 och 2017 visas med svart respektive blått, medan signifikant avlagring (> 0.7 m i
djupskillnadsmodellen) visas med rött. Placeringen av transekten visas med en svart linje.
Nederst: Transekter 2014 och 2017 visas med svart respektive blått, medan djupskillnad visas med rött
(positivt anger avlagring och negativt anger erosion).

Figur 6-25 visar dessutom övergången från de samhörande linjära och sinuösa
bottenformationerna på den Ö delen av Disken till de icke samhörande crescentiska
bottenformationerna på den centrala delen av Disken. Figur 6-26 illustrerar dessutom
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utjämningen av släpsugningsspårenen under perioden 2014-2017, då släpsugningsspåren
framträder tydligt på 2014-DEM jämfört med 2017-DEM.

Figur 6-26. Överst: Zoom-in av 2014- DEM (vänster) och 2017-DEM (höger) i den S delen av täktområdet
i området med de störste sticksugningshålen. Signifikant avlagring (> 0.7 m i djupskillnadsmodellen)
visas med rött. Placeringen av transekten visas med en svart linje.
Nederst: Transekter 2014 och 2017 visas med svart respektive blått, medan djupskillnad visas med rött
(positivt anger avlagring och negativt anger erosion).
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Baserat på dessa få signifikanta migrations- och avlagringsmönster har sedimenttransporten
uppskattats till ~5.3 m3 från 2014 till 2017 per enhetsbredd, dvs. ~1.8 m3/år per enhetsbredd.
6.5

Ytsediment
För vart och ett av de 34 bottenproven (HAPS-prover) har ett ytprov (0-2 cm sedimentdjup) och
ett bulkprov tagits (2-10 cm sedimentdjup). Ett prov kunde inte tas (H14 bulk), vilket innebär att
67 sedimentprov har tagits totalt.
Torrsubstans, innehåll av organiskt material, kornstorleksfördelning och statistiska parametrar
har bestämts för alla 67 sedimentprover. Analyserna av sedimenten har utförts på ackrediterat
laboratorium. Bestämning av torrsubstans samt innehåll av organiskt material har utförts enligt
DS 204.
Kornstorleksfördelningarna har bestämts genom laser granulometri på en Malvern Mastersizer
2000.
Sedimentsammansättningen har beskrivits statistiskt genom insättning av
kornstorleksfördelningarna i analysverktyget GRADISTAT /2/. I föreliggande analys har Folk &
Ward-metoden använts för beskrivning av de statistiska parametrarna för
kornstorleksfördelningarna. De statistiska parametrarna för kornstorleksfördelningarna från 2014
har återberäknats i GRADISTAT för att möjliggöra jämförelser av resultaten mellan 2014 och
2017. Kornstorleksfördelningarna har beskrivits med det vanliga sedimentklassifikationssystemet
/8/. Bearbetningen av ytsedimentet beskrivs detaljerat i Bilaga 1.
Ytsedimentets medelkornstorlek och sorteringsgrad 2014 respektive 2017 visas i Figur 6-27 Figur 6-30. Ytsedimenten varierar från mycket fin sand till mediumgrov sand 2014 med de finare
medelkornstorlekarna söder om Disken och de grövre på Disken. I det utvidgade
undersökningsområdet 2017 varierar ytsedimentet från mycket grov silt till mellansand med de
finaste medelkornstorlekarna sydväst om Disken och de grövsta på den nordöstra och östra delen
av Disken, dvs. samma mönster som 2014.
Sorteringsgraden varierar 2014 från ringa sorterat till välsorterat. De fina
kornstorleksfördelningarna är generellt mindre sorterade än de grövre fördelningarna. Med
utvidgningen av undersökningsområdet 2017 ökar också variationen i sorteringsgrad, så att den
sträcker sig från mycket ringa sorterad till välsorterad. De fina kornstorleksfördelningarna är
generellt mindre sorterade än de grövre fördelningarna, dvs. samma mönster som 2014.
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Figur 6-27. Ytsedimentets medelkornstorlek 2014.
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Figur 6-28. Ytsedimentets sorteringsgrad 2014.
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Figur 6-29. Ytsedimentets medelkornstorlek 2017.
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Figur 6-30. Ytsedimentets sorteringsgrad 2017.

Den rumsliga variationen i sammansättningen av ytsedimenten 2014 respektive 2017 visas i
Figur 6-31 - Figur 6-32, den är dessutom illustrerad med den procentuella fördelningen av ler,
silt, sand, fin sand, mellansand och grov sand.
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Figur 6-31. Ytsedimentets sammansättning 2014 fördelat på ler, silt, sand, fin sand, mellansand och grov
sand.
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Figur 6-32. Ytsedimentets sammansättning 2017 fördelat på ler, silt, sand, fin sand, mellansand och grov
sand.

Ytsedimentets innehåll av organiskt material (bestämt genom glödförlust) 2014 respektive 2017
visas i Figur 6-33 - Figur 6-34. Innehållet av organiskt material är generellt lågt i
undersökningsområdet och varierar från 0,2 % til 2.0 % 2014 och från 0,3 % til 3.9 % under
2017. Generellt är de grövre och bättre sorterade ytsedimenten på själva Disken karaktäriserade
genom ett innehåll av organiskt material <1 %, medan de finare och sämre sorterade
ytsedimenten syd och sydväst om Disken är karaktäriserade av ett lite högre innehåll av
organiskt material (1-4 %). Det är svårt att säga om den tillsynes minimala ökningen i innehåll
av organiskt material från 2014 till 2017 beror på en reell och generell ökning i innehållet av
organiskt material, eller om den är ett uttryck för en naturlig rumslig och tidslig variation.
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Bottenproverna från 2014 och 2017 har analyserats på samma sätt, men små mätosäkerheter
kan naturligtvis också leda till små variationer i resultat.

Figur 6-33. Ytsedimentets innehåll av organiskt material 2014 bestämt genom glödförlust.
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Figur 6-34. Ytsedimentets innehåll av organiskt material 2017 bestämt genom glödförlust.

Resultaten från bottenproven från 2014 och 2017 visar att sammansättningen av
bottensedimenten 2014 och 2017 generellt är identisk. Ytsedimentkaraktäristika, inklusive
statistiska parametrar, för alla bottenprov från både 2014 och 2017 redovisas i Bilaga 1.
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Den storskaliga morfologi och ytsedimentsammansättning har kombinerats i Figur 6-35.
Banktopp och banksida har karaktäriserats som bottenmaterial övervägande bestående av
mellansand och fin sand med banksidan generellt finkornigare än banktoppen. Den plana botten
har karaktäriserats som bottenmaterial övervägande bestående av fin sand och silt och dessutom
med ett högre innehåll av organiskt material (jfr. Bilaga 1). Det har inte insamlats bottenprover
från områden som klassificerats som kanal (Figur 6-35).

Figur 6-35. Ytsedimentets sammansättning fördelat på ler, silt, sand, fin sand, mellansand och grov sand
vs. storskalig morfologi.
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6.6

Slutsats
Den akustiska kartläggningen av Disken 2017, som omfattar både den danska och svenska
delen, har klarlagt detaljerade djupförhållanden, utbredningen av sedimenttyper, dynamiska
bottenformer och täktspår. Baserad på jämförelse mellan kartläggningen av den danska delen av
Disken 2014 och det större området som kartlades 2017, har en analys genomförts av morfooch sedimentdynamiken på Disken. Jämförelsen avsåg att värdera återetableringen av morfologi
och ytsediment i täktområdet, som ingår i värderingen av återetableringen av biologiska
samhällen i täktområdet.
De bathymetriska och geomorfologiska undersökningarna, tillsammans med resultaten från
provtagning av ytsediment, visar att det finns en markant skillnad avseende dynamik och
sedimenttransport på och omkring Disken. Den norra delen och östra flanken av Disken präglas
av sydgående horisontella sandiga bottenformationer, som delvis utslätar tidigare täktspår. Den
sydliga och västliga delen av Disken präglas av tydliga och nyare täktspår från 2013 eller
tidigare.
En storskalig geomorfologisk karta för området omkring Disken, med avgränsning av Diskens
banksida och banktopp samt kanaler och plan botten, har tagits fram (Figur 6-7). Likaledes har
en ytsedimentkarta tagits fram med ytsedimentets sammansättning fördelat på ler, silt, sand, fin
sand, mellansand och grov sand (Figur 6-35). Banktoppen och banksidan karaktäriseras av
bottenmaterial övervägande bestående av mellansand och fin sand med banksidan generellt
finkornigare än banktoppen. Den plana botten karaktäriseras av bottenmaterial övervägande
bestående av fin sand och silt, och dessutom med ett högre innehåll av organiskt material. Det
finns inga signifikanta förändringar i sammansättningen av bottensedimentet från 2014 till 2017.
Tydliga linjära spår efter några få år gammal släpsugning har identifierats över nästan hela
Diskens täktområde, och tidsutveckling från 2014 til 2017 har kvantifierats (Figur 6-16 -Figur
6-20). Tidsutvecklingen indikerar att det finns en tendens till utjämning av släpsugningsspåren.
Äldre och upp till flera meter djupa punktvisa sticksugningshål finns i ett brett band över Disken
och inkluderar delar av exponeringszonen (0-500 m) i både den nordvästra och den sydöstra
delen av undersökningsområdet. Sticksugningshål har identifierats och analyserats, och
tidutvecklingen från 2014 till 2017 har kvantifierats (Figur 6-8 - Figur 6-14). De morfologiska
förändringarna av sticksugningshålen från 2014 till 2017 är begränsad, och den större
utjämningen av sticksugningshålen på den norra och östra delen av Disken kan antas att ha
pågått tidigare och över längre tid. Rapportering av täktpositioner på den danska delen av Disken
har pågått sedan slutet av 1980-talet, och dessa data visar att utvinning med sticksugning under
den perioden huvudsakligen har skett på den södra halvan av Disken. Detta förhållande
tillsammans med de observerade bottenformerna i den norra och östra delen av Disken
komplicerar analysen av reversibiliteten av bottenförhållandena inom Disken-området.
Dynamiska bottenformationer har identifierats. Den norra och östra delen av Disken utanför
täktområdet är karaktäriserade av sammanhållna linjära och sinuösa bottenformationer, medan
täktområdet på den centrala delen av Disken karaktäriseras av sticksugningshål, som över tiden
transformerats och återtransformerats till skilda crescentiska bottenformer. Bottenformationerna
har en dominerande sydgående bankläsidesorientering och därmed en sydgående
migrationsriktning. Detta indikerar en dominerande sydgående sedimenttransport, vilket är i
överensstämmelse med tidigare tolkningar av Disken som en avlagringsform som är uppbyggd av
sediment som eroderats från Själlands nordkust och därefter transporterats från nord mot syd.
Baserat på några få signifikanta migrations- och avlagringsmönster från djupskillnadsmodellen
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för perioden 2014-2017 är sedimenttransporthastigheten (relaterad till bottenformsvandring)
uppskattad till ~2 m3/år per enhetsbredd.
Utifrån bottenformsdynamiken och tidsutvecklingen av sticksugningshål och släpsugningsspår
kan morfologin i delar av täktområdet antas komma att återetableras. Tidsutvecklingen av
släpsugningsspåren indikerar att morfologin i områden med släpsugningsspår och utan
sticksugningshål kommer att återetableras med tiden, men ytterligare undersökningar behövs för
att beräkna den tid det tar. Den utveckling av bottenformationer som kan ses, samt den
bottenformationsdynamik som finns på Disken, indikerar att bottenformationssfält kommer att
återetableras eller nybildas med tiden, men även här behövs ytterligare undersökningar för att
kunna göra en tidsbestämning. Det kan antas att sticksugningshålen med tiden delvis kommer
att utjämnas och delvis utveckla sig till aktiva bottenformationer. Ytterligare undersökningar
kommer att behövas för att bestämma den tid som krävs och för att värdera om dimensionerna
av dessa bottenformationer kommer att söka sig mot ett tidigare eller nytt stadium. I nuläget
transformeras sticksugningshålen till skilda crescentiska bottenformationer.
Baserat på det relativt begränsade antalet bottenprov från 2014 och 2017 kan det antas att
ytsedimenten i täktområdet inte har förändrats. Ytterligare undersökningar av den lokala
morfologin krävs för att kunna avgöra om det sker småskaliga förändringar.
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7.

FYSISK-KEMISKA LIVSFÖRHÅLLANDEN
Olika fysiska och kemiska förhållanden knutna till såväl själva bottnen som till de berörda
vattenmassorna är avgörande för vilket slags organismer som kan trivas på havsbottnen. För att
förstå vad som betingar skillnader i utbredningen av marina organismer, bör man känna till
essentiella livsvillkor. I första hand styr ljus, salt, bottentyp och vattenutbyte vilken slags
bottendjur- och växter som kan leva i ett givet område. Dessa betydande fysiokemiska
parametrar redovisas i följande avsnitt.

7.1

Hydrografi och vattenutbyte
Strömmen genom Öresund styrs av vattenståndskillnader mellan Kattegatt och västra Östersjön
(barotrofa strömmar) och densitetsskillnader i vattenmassorna i Öresund och omkringliggande
farvatten (baroklina strömmar). Vattenståndsskillnaden beror särskilt på regionala
meteorologiska förhållanden. Fördelningen av densiteten är ett resultat av blandning orsakad av
bl.a. vind och friktion mot bottnen och mellan motriktade vattenströmmar (entrainment).
Det finns ett nederbördsöverskott i Östersjöregionenvilket medför en nordgående
nettoutströmning genom Stora Bält, Öresund och Lilla Bält. Vattnet som strömmar ut från
Östersjön är relativt bräckt, medan däremot vattenmassor som pressas in från Kattegatt är salt
havsvatten och därför tyngre än vattenmassorna i Östersjön. Vattenmassorna är därmed för det
mesta separerade med ett bräckt ytlager och ett mera salt bottenlager. Språngskiktet
(skiljeplanet mellan de två vattenmassorna) i norra Öresund ligger normalt på omkring 12
meters djup.
Nettoutströmningen via Stora Bält, Öresund och Lilla Bält uppgår totalt till omkring 15 000 m3/s
(ca 450 km3/år). Som följd av den motsatt riktade salta inströmningen av bottenvatten till
Östersjön och den efterföljande uppblandningen med ytvattnet är bruttoutströmningen genom de
tre sunden ungefär dubbelt så stor. Vanligtvis antas det att Öresund står för mellan 20 och 25 %
av strömmen, vilket motsvarar en utströmning av ytvatten på drygt 6 000 m3/s (knappt 200
*109 m3/år). Strömmen genom den smala norra delen av Öresund är därför ofta kraftig med
hastigheter på upp till 1,5 m/s (knappt 3 knop). Detta säkrar ett effektivt vattenutbyte över
större delen av Disken.
Att döma av de naturliga morfologiska bottenformationerna på Disken (Avsnitt 5.4) präglar en
relativt kraftig nord-syd-gående bottenström den nordöstra flanken på Disken. Speciellt under
språngskiktet på 12 m finns i djupintervallet 13-15 m stora och mindre begränsade
bottenformationer som har en dominerande vandringsriktning mot syd. På den östra flanken av
Disken i djupintervallet 15-20 m finns motsvarande men mindre vandrande bottenformationer. I
den sydvästra halvan av Disken-området är botten jämn utan markanta vågripplar, som pekar på
lugnare strömförhållanden med skiftande riktningar (Figur 5-5).

7.2

Djup och substratförhållande
Disken-området är en stor sammanhängande sandbank i norra Öresund, som faller under
definitionen for en av de sju marina Natura2000-naturtyperna som finns i danska farvatten, se
Faktaruta 1.
Faktaruta 1. Den svenska och danska definitionen av naturtypen sandbank omfattad av habitatdirektivet
(NATURA 2000 naturtyper).

1110 Sublittorala sandbankar (svensk definition)
Bankar som är permanent täckta av havsvatten. De ligger vanligen på relativt grunt vatten,
med ett maximalt djup på ca 30 meter under havsytan. Bankarna består i huvudsak av
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sandiga sediment, men andra kornstorlekar kan också förekomma, tex ler, grus inklusive
skalgrus, sten och stenblock. Bankarna skiljer sig topografiskt från omgivande bottenområden.
Det varierande bottensubstratet erbjuder livsmiljöer för både mjuk- och hårdbottenlevande
arter. Bankarna kan vara fria från vegetation eller täckta av sjögräs och/eller makroalger. De
bankar som är belägna längre ut från kusten har ett gott vattenutbyte och fungerar ofta som
refug för marina arter som trängts bort från mer kustnära områden.
Trålning och/eller sandsugning kan ha förekommit i habitatet.
1110 Sandbanker med lavvandet vedvarende dække af havvand (dansk defintion)
Sandbanker er topografiske elementer i havet i form af opragende eller forhøjede dele af
havbunden, som hovedsagelig er omgivet af dybere vand, hvis top er dækket af vanddybder
på op til 20 meter, og som ikke blottes ved lavvande. De består hovedsagelig af sandede
sedimenter, men andre kornstørrelser i form af mudder, grus eller store sten kan også være
tilstede på en sandbanke. De har ofte en afrundet eller aflang form, men kan også have
uregelmæssige former, fx i form af revler. Deres sider kan strække sig ned på dybere vand
end 20 meter.
Karakteristiske plante- og dyrearter
Smalbladet, almindelig og dværg-bændeltang (Zostrera angustifolia, Z. marina og Z. noltii),
langstilket og almindelig havgræs (Ruppia cirrhosa, R. maritima), stor, stilket og krybende
vandkrans (Zannichellia spp.), børstebladet og hjertebladet vandaks (Patamogeton pectinatus,
P. perfoliatus) samt kransnålalger (fx Tolypella nidifica, Lamprothamnium papulosum, Chara
aspera, C. baltica, C. canescens, C. connivens, C. horrida og C. tomentosa).
Karakteristiske dyrearter er sandbundslevende fisk, børsteorme, krebsdyr, koraldyr, muslinger
og pighude i form af fiskene sandgrævling (havtobis og kysttobis, Ammodytes spp.), stribet og
plettet fløjfisk (Callionymus lyra og C. maculatus), sandkutling, lerkutling og spættet kutling
(Pomatoschistus spp.), lille fjæsing (Echiichtys vipera), rødspætte (Pleuronectes platessa),
ising (Limanda limanda), skrubbe (Platichthys flesus), stor næbsnog (Nerophis ophidion),
havbørsteormene Scoloplos armiger, Pygospio elegans, Nereis diversicolor og Travisia sp.,
muslingerne østersømusling (Limecola balthica), alm. sandmusling (Mya arenaria), alm. og
brakvandshjertemusling (Cerastoderma edule og C. lamarcki), samt krebsdyrene hestereje
(Crangon crangon) og østersøkrebs (Saduria entomon). Naturtypen er ofte vigtig for
fouragering og rast for mange arter af fugle som f.eks. lommer og sortænder eller er
opvækstområde for fisk, ligesom den også benyttes af sæler og hvaler.
Substratet på Disken består till helt övervägande del av sand (kornstorlek 0,06 - 2 mm),
motsvarande substrattyp 1b (Figur 5-3). Inom undersökningsområdet har sedimentet i den
sydvästra delen en finare och lite mer siltig sammansättning (substrattyp 1a). Även i den
djupaste delen (>20m) i det nordöstra hörnet av Disken området återfinns substrattyp 1a.
Sedimentets organiska innehåll avspeglar sig i substrattyperna genom ett högre innehåll i den
siltiga delen av Disken-området (Figur 6-34). På den utpräglat sandiga delen utgör glödförlusten
<1 % av torrsubstansen, medan glödförlusten i den mera siltiga sydvästra delen pendlar mellan
2 och 4 % (Figur 6-34). På en enskild djup station i det nordöstra området (nr 17), uppgick det
organiska innehållet till 1,9 %.
Djupen i undersökningsområdet varierar från 10 m på sandbankens topp och slänter ned til 30 m
på bankens relativt branta sidor i den nordöstra delen av undersökningsområdet (Figur 6-2).
Största delen av sandbanken ligger på mellan 10 och 15 meters djup. Själva täktområdets
morfologi är tydligt präglad av sandsugningen med fördjupningar från såväl släp- som
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sticksugning. Särskilt i den sydvästra delen av täktområdet har sticksugningen givit upphov till
en tät ärrig mosaik med fördjupningar ner til 3 m (Figur 6-2 och Figur 6-9 -Figur 6-14).
Sidorna av banken stupar naturligt förhållandevis brant på den östra sidan medan djupen ökar
långsammare längs västra sidan. Helt identiska djup- och substratförhållanden fanns i
undersökningsområdet jämfört med 2014.
7.3

Salinitet
Salthaltspåverkan ändrar sig betydligt mellan 10 och 15 m beroende på att skiljelinjen
(språngskiktet) mellan det inträngande bottenvattnet och det utströmmande ytvattnet vanligtvis
finns inom detta intervall. Genomgående är saltkoncentrationen under 15 ‰ i de övre 10 m,
medan den på 15 meters djup vanligtvis ligger på över 27 ‰ /14/. Detta betyder att olika
livsvillkor finns en relativt liten djupgradient. De skillnader i djup som sandsugningen har
genererat på den lägsta delen av Disken, kommer alltså att medföra förändringar av livsvillkoren.
På grund av skillnaden i salthalt, kommer det att vara en skillnad i sammansättningen av djur
mellan de översta och nedersta delarna av sandbanken. Övergången kommer naturligtvis att
vara flytande, men i relation till en salthaltsbetingad skillnad mellan habitat, kommer ett djup på
12 m att representera gränsen för arter med snävare salthaltstolerans (så kallade stenohalina
arter som exempelvis sjöborrar).
Den topografiska förhöjning som Disken utgör med sitt läge i den smala norra delen av Öresund
kommer dock att tvinga det inströmmande bottenvattnet lite uppåt och därmed minska
saltsprångskiktets djup över Disken-området. Även om denna mekanism medför en ökad
blandning av yt- och bottenvatten och därmed en minskning av bottenvattnets saltkoncentration,
kommer bottendjuren i Disken-området generellt att uppleva högre saltkoncentrationer i
förhållande till motsvarande djup längs kusten.
Särskilt den relativt kraftiga bottenströmmen längs den norra och östra delen av Disken medför
en högre saltpåverkan här än på motsvarande djup i den västliga och södra delen. Under det
salta Nordsjövattnets inträngning längs bottnen i Öresund, tvingas det upp över eller öster om
Disken, vilket resulterar i en genomgående hög salthalt i den nordöstra halvan av
sandbanksområdet.

7.4

Ljusförhållanden
Siktdjupen i norra Öresund har i genomsnitt över de senaste 10 åren legat på omkring 7,5 m
/14/. Detta möjliggör en nettoprimärproduktion ned til 15 meters djup. Som tumregel kommer
en ljuspåverkan på 1% av ytinstrålningen på våra breddgrader att vara tillräcklig för en
fotosyntes som kan tillåta tillväxt och uppbyggnad av växtbiomassa. Detta betyder att det finns
både makro- och mikrobentisk primärproduktion ner till 15 meters djup i norra Öresund, vilket
har avgörande betydelse för de olika slags djur som kan leva där. Därför kommer det normalt
inte att kunna leva sandmaskar (Arenicolidae) djupare än 15 m.
En ökning av djupet med omkring 70 cm på Disken som följd av sandutvinningen kommer att
reducera ljusinstrålningen till havsbottnen med ca. 20%. Eftersom fotosyntesen på 12 meters
djup typiskt kommer att vara ljusbegränsad, kommer ökningen av djupet på Disken att medföra
en motsvarande nedgång i den bentiska nettoprimärproduktionen.
Eftersom planktonalger normalt finns framför allt i ytvattnet, kommer en höjning av
språngskiktets läge dessutom att medföra en större kontakt med bottenvattnet och därmed
minska de filtrerande djurens födotillgång. Det kan således antas att den organiska produktionen
i Disken området har blivit kraftigt reducerad pga sandsugningen.
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En bättre förståelse för de biologiska konsekvenserna av sandsugningen förutsätter en kvalitativ
och kvantitativ inventering av bottendjurens fördelning i relation till ovanstående styrande
fysiokemiska förhållanden. En sådan uppdelning skulle i högre grad göra det möjligt att förstå
bakgrunden till de likheter och skillnader som syns i sammansättningen av djur i de olika delarna
av Disken.
Bottenfaunan spelar en avgörande roll i det marina ekosystemet. I relation till djur högre upp i
födokedjan som fisk kommer bottnens produktivitet att bestämmas av ovannämnda fysiokemiska
förhållanden. Eftersom både tillgången till primärproduktionen och påverkan av salthalt är vitala
för bottendjuren, kan naturtypen sandbank i norra Öresund förväntas uppvisa optimala
förhållanden avseende variation och sekundär produktion för bottendjur på djup mellan 10 och
15 meter. Disken kan således betraktas som ett potentiellt viktigt födoområde för bottenlevande
fiskar i norra Öresund.
7.5

Habitattyper
Med bakgrund av de varierande fysisk-kemiska förhållanden som beskrivits ovan har Diskenområdet delats in i tolv specifika habitattyper (Figur 7-1).
Som kriterier för indelningen har fem villkorsfaktorer valts, djup (som bl.a. uttrycker ljusinfallet
vid botten), substrat, ström och salthalt, samt om det har förekommit sandsugning eller ej.
Fördelningen av HAPS-stationer har utförts enligt dessa kriterier.
Tabell 7-1. Karakterisering av 12 identifierade habitattyper (I – XII) på Disken i relation till djup,
substrat, ström- och saltpåverkan. Påverkansgraden är indelad i tre relativa kategorier: låg (L), moderat
(M) och hög (H). Vidare har det angivits om det förekommit sandsugning (Y) eller ej (N).
Stationsnummer för HAPS-provfälten 2014 och 2017 visas i relation till habitattyper.

Habitat typ
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Djup

Substrat Sandtäkt Ström

Salt

Stationer

Stationer

m

1A/1B

Y/N

L,M,H

L,M,H

2014

2017

I

15-20

1B

N

L

H

-

1,20

II

10-15

1B

N

M

H

5,6,9,35,36

2,3,5,6,9

III

15-20

1B

N

H

H

-

14,15,18

IV

>20

1B

N

H

H

-

17

V

10-12

1B

Y

M

L

7,10,13

7,10,13

VI

10-15

1B

N

H

H

-

16

VII

10-15

1B

Y

L

L

21,24,27

21,24,27

VIII

10-15

1B

Y

M

M

-

30,33

IX

15-20

1A

N

L

H

22,23,26,39,40

19, 22,23,26

25,28,29,41,42 25,28,29,31,32,34

X

10-15

1B

N

M

M

XI

10-15

1B

N

H

H

8,11,12,37,38

8,11,12

XII

10-15

1B

N

L

M

-

4

Figur 7-1. HAPS-lokalernas fördelning efter habitattyper indelade i förhållande till den specifika
påverkan avseende djup, substrat, ström och salt, samt om det har förekommit sandsugning i
området. Kriterierna för de specifika habitattyperna anges i Tabell 7-1.

De områden där det förekommit sandsugning ligger på själva banktoppen (Figur 6-7). Djupet för
denna del av Disken ligger genomgående mellan 10 till 12 m, medan de efterlämnade
sticksugningshålen går ned till 14-15 meters djup (Figur 6-3). Banktoppen är på den danska
sidan representerade av habitattyperna V och VII (Figur 7-1) och på den svenska delen av
habitattyperna VI och VIII. Det finns fortfarande spår efter sticksugningshål på svenska sidan
(Figur 6-9), inom habitattyp VIII.
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Djupskillnaden mellan den västliga randen av banktoppen på omkring 10 m (Figur 6-2) och den
övriga banktoppen på 11-12 m tillskrivs primärt resultatet av decenniers sanduttag. På den norra
och östra delen har en omfattande sandtransport påvisats (jfr. avsnit 5.4), vilken också har
betydelse för den långsamma djupökningen från väster till öster på banktoppen (Figur 6-2).
Ett opåverkat referensområde till banktoppen, utan påverkan från recent råmaterialutnyttjande,
är inte tillgängligt inom det valda provtagningsprogrammet. Även om det för området med
habitattypen VI inte kan identifieras spår från sandsugning, är strömpåverkan här så mykcet
större att det faller utanför jämförelsen med de övriga områdena på banktoppen. Om spåren från
sandsugning i område VIII är av äldre datum, dvs. från 1980-talet när sandtäkt upphörde på
svenska sidan, kan detta område användas till att bedöma sandsugningens verkan över tid.
Det har observerats betydande skillnader i levnadsförhållanden i Disken-området. Även om
området har en relativt liten geografisk utbredning och förefaller homogent, utgör särskilt
skillnaderna i strömpåverkan och därmed sanddynamiken en avgörande faktor för vilka
bottendjur och växter som kan trivas på Disken.
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8.

BIOLOGISKA FÖRHÅLLANDEN
Växt- och djurlivet på havsbotten på och omkring Disken undersöktes i oktober 2017 genom
undervattensfotografering med dykare längs fastlagda transekter och genom analys av 200
HAPS-prov. Under 2014 gjordes en liknande undersökning i ett mindre område som omfattade
täktområdet och exponeringszonerna norr och söder om täktområdet. /1/. Under 2014 togs 130
HAPS-prov.
Resultaten och beskrivningarna av bottenfaunan redovisas i detta kapitel utifrån fysisk-kemiska
levnadsförhållanden, som uttryckts med tolv olika habitattyper (Figur 7-1). Därmed skiljer den
sig från 2014 års undersökning /1/, där de kvantitativa biologiska resultaten redovisades med
avseende på enskilda HAPS-prov och dessutom grupperades i relation till geografiska delområden
som framgår av Tabell 4-2.

8.1

Analys och databehandling
HAPS-proverna har analyserats enligt NOVANAs instruktioner för marin bottenfauna /12/. Alla
individer har identifierats till art- eller släktnivå. I laboratoriet har infaunan bestämts och
grupperats med samma metodik som 2014. Biomassan har bestämts både som våtvikt och
torrvikt (efter torkning till konstant vikt vid 60 °C).
Fotografering av dyktransekter utfördes på samma sätt som 2014, dock med utvidgning av
områdena omedelbart öst och väst om täktområdet. Videoupptagningarna synkroniserades så att
positionerna för enskilda videosekvenser kan bestämmas med hjälp av tidsregistreringen. Därför
har videosekvenserna kunnat samköras med den geofysiska kartläggningen som en närmare
verifikation och dokumentation av de registrerade fysiska strukturerna på havsbotten från den
akustiska kartläggningen. I Figur 8-1 visas transekterna för videoupptagningarna.
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Figur 8-1. Substrattyperna på undersökningsområdet Disken 2017 mot bakgrund av genomförda
videoupptagningar. De streckade linjerna är de genomförda dyktransekterna i oktober 2017 medan de
heldragna linjerna anger de planerade. Avvikelserna beror på avdrift pga vind och ström.

Resultaten från HAPS-proverna 2014 och 2017 har analyserats enskilt och därefter statistiskt för
varje provlokal (provtagningsfält eller HAPS-stationer, jfr. Figur 4-4). Den använda statistiken
omfattar en redovisning av fördelningen på arter, individer, biomassa och diversitet som grundas
på 5 till 10 replikat per provtagningslokal. Dessutom har samma parametrar använts för en
gruppering av provtagningslokalerna i specifika habitattyper med likartade fysiokemiska
förhållanden.
8.2

Statistik
Standardavvikelse och variation för individtätheten och biomassan för varje provtagningsfält (510 HAPS-prov) har beräknats för statistiska jämförelser mellan stationsfälten. På grund av
heterogeniteten i faunasammansättningen kommer redovisningen som baserar sig på de enskilda
HAPS-prov som har en provtagningsareal under 0,015 m2, inte att vara representativ (Figur 8-2).
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Figur 8-2. Redovisning från Disken 2014 /1/ som visar hur antalet funna arter i ett givet område
förhåller sig till antalet HAPS-prov. Det måste tas minst fem HAPS-prov för att man skall få en
någorlunda representativ bild av förhållandena.

Som mått på variationen hos djurlivet har olika biodiversitetsindex använts, Shannon index,
Pielou’s evenness index och Bray-Curtis likhetsindex. De statistiska beräkningarna beskrivs
närmare i Bilaga 2.
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8.3

Videotransekter och punktfotografering
Den kvalitativa fotograferingen av Disken (2017) vittnar framförallt om ett varierat och rikt liv,
vilket visar på ett bra ekologiskt tillstånd (Figur 8-3). I förhållande till djup och substrat samt
exponering (värderat med hjälp av sandripplar), observerades en relativt god täckning och
tillväxt av organismer. Storlekssammansättningen och musseltillväxten pekar på att området inte
visar tecken på dåliga syreförhållanden, stark dominans av enskilda arter eller ett onormal
predationstryck.

Figur 8-3. Fotografier av det makroskopiska livet på Disken i oktober 2017. De mörka gröna skuggorna på
sandbotten är bentiska mikroalger. Överst.tv.: Sten beklädd med blåmusslor, havstulpaner och hydroider.
Överst.th.: Exkrementer från sandmask. Mitten. tv.: skrubba och blåmusslor. Mitten.th.: Äldre
blåmusselbank med skräppetare (Saccharina latissima) och rödalger. I kanten ses stycken av svart slagg
som härstammar från förra århundradets ångbåtar. Nederst.tv.: yngre blåmusselbank med sandstubb.
Nederst th.: Rödspätta.

Det fanns tydliga visuella spår efter stick- och släpsugning i stort sett i samma områden som
påvisades vid den geofysiska kartläggningen (Figur 5-6). Sticksugningshålen utgjordes av
avrundade fördjupningar ned till 3 m under den omgivande botten. Även om det i dessa fanns
nerdrivna makrofyter (Figur 8-4), såg det ut som vattenutbytet var tillräckligt för att skapa en
aerob omsättning vid botten. Endast på ett ställe observerades vita svavelbakterier på
sedimentytan (Figur 8-4).
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Figur 8-4. Stillbild från videoupptagning från sticksugningsfördjupning i skärningspunkten av
videotransekterna D3 och D8 (Figur 4-3). T.v.: ansamlingar av skräppetare, ålgräs och detritus samt
spridda levande blåmusslor. T.h.: fläckar med vita svavelbakterier, beroende på hög organisk
belastning och låga syrehalter.

Vattentemperaturen vid 10 meters djup vid undersökningstidpunkten i oktober 2017 var ca.
13°C, vilket är normalt för årstiden. Denna temperatur tillåter en relativt snabb nedbrytning,
vilket innebär att eventuella förekomster av låga syrehalter borde kunna observeras i form av
fläckar med svavelbakterier. Eftersom detta endast registrerades vid en transekt av de totalt ca.
26 km dyktransekterna i Disken-området, förefaller tillståndet 2017 ha varit något bättre än
2014, då vita svavelbakterier observerades på 9 lokaler /1/. Temperaturen i ytvattnet (0-10 m)
låg vid undersökningstidpunkten i november 2014 på ca. 12°C.
Samma välkända större organismer som observerades vid undersökningen 2014 observerades
även vid undersökningen 2017. Det låga djupet (<15 m) ger dessutom förutsättningar för en hög
mikrobentisk algproduktion. I områden där blåmusslor (Mytilus edulis) har etablerat sig och levt i
många år finns också bra möjligheter för etablering av makroalger. Den övervägande bentiska
primärproduktionen på Disken kan dock knytas till mikrobentiska alger på de exponerade
sandytorna. Siktdjupet under sommarhalvåret /14/ möjliggör en potentiell mikrobentisk tillväxt
på över 1 g C/m2/d. Fotosyntesen på denna sandbotten utgör antagligen det viktigaste
födounderlaget för det rika livet på Disken. Områden med blåmusslor tillåter inte samma grad av
mikrobentisk tillväxt, men i gengäld är blåmusslor de viktigaste organismerna för att fånga och
kvarhålla planktonalger från de passerande vattenmassorna och bidrar på det sättet till den
organiska nedbrytningen på Disken.
Täckningsgraden av blåmusslor låg på omkring 2 % i undersökningsområdet som helhet utifrån
observationer med video. Vid en jämförelse mellan överlappande delar av
undersökningsområdena 2014 och 2017, verkar det som om utbredningen av blåmusslor blivit
lite större. Under 2014 uppskattades täckningsgraden till ca. 1 %.
Liksom 2014 var utbredningen av blåmusslor i exponeringszonerna norr om täktområdet lite
lägre (<1 %). Likaledes fanns det få blåmusslor i den djupare sydöstra delen av det undersökta
området på svensk sida.
Den största förekomsten av blåmusslor fanns i den sydvästra delen av Disken-området med en
generell täckning på ca 10 %. Den absolut högsta tätheten av blåmusslor, med förekomster av
stora sammanhängande bankar på över 100 m2, sågs längs ett öst-västligt band på D8transekten (Figur 8-1). Det fanns ingen omedelbar skillnad mellan den svenska och danska
sidan, men att döma av yttillväxten på musslorna, är tillväxten störst på de grundaste delarna av
Disken, vilket innebär den danska delen. Denna skillnad beror antagligen på blåmusslors
djuprelaterade födotillgång i form av planktonalger som avtar med djupet, samt den
omständighet att sjöstjärnor trivs bäst under språngskiktet (12 m) i Öresund. Inga större
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ansamlingar av äldre blåmusslor hittades på de djupaste delarna (under 12 m), vare sig längs
den västra sidan av täktområdet eller på den svenska sidan.
Frånvaron av musslor på de grunda norra delarna av Disken tillskrivs den kraftiga
sandtransporten och ständiga sedimentomlagringar (jfr. Avsnitt 6.1). Mussellarver kan settla
under strömpåverkade förhållanden, men är i gengäld sårbara för ständiga sandomlagringar när
de har etablerat sig på botten.
8.4

Infauna
I den kvantitativa redovisningen av infaunan noterades 118 olika arter (taxa) under 2017 (Tabell
8-1).
Tabell 8-1. Arter och obestämda grupper (taxa) av bottendjur på Disken 2017, fördelat på klasser.

Art (Taxa)
Edwardsia sp.
Halcampa chrysanthellum
Asterias rubens
Abra alba
Abra nitida
Angulus tenuis
Arctica islandica
Astarte montagui
Cerastoderma edule
Corbula gibba
Ennucula tenuis
Ensis americanus
Fabulina fabula
Hiatella arctica
Limecola balthica
Macoma calcarea
Musculus niger
Mya arenaria
Mysella bidentata
Mytilus edulis
Nucula nitidosa
Parvicardium ovale
Phaxas pellucidus
Spisula subtruncata
Thracia papyracea
Thyasira flexuosa
Tubificoides benedii
Echinocardium cordatum
Echinocyamus pusillus
Aporrhais pespelicani
Diaphana minuta
Hinia reticulata
Nassarius pygmaeus
Nudibranchia indet.
Peringia ulvae
Philine aperta
Retusa obtusa
Balanus crenatus
Ampelisca brevicornis
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Klass
Anthozoa
Anthozoa
Asteroidea
Bivalvia
Bivalvia
Bivalvia
Bivalvia
Bivalvia
Bivalvia
Bivalvia
Bivalvia
Bivalvia
Bivalvia
Bivalvia
Bivalvia
Bivalvia
Bivalvia
Bivalvia
Bivalvia
Bivalvia
Bivalvia
Bivalvia
Bivalvia
Bivalvia
Bivalvia
Bivalvia
Clitellata
Echinoidea
Echinoidea
Gastropoda
Gastropoda
Gastropoda
Gastropoda
Gastropoda
Gastropoda
Gastropoda
Gastropoda
Hexanauplia
Malacostraca

Art (Taxa)
Ophiura albida
Phoronis sp.
Ampharete baltica
Anobothrus gracilis
Antinoella sarsi
Arenicola marina
Aricidea suecica
Artacama proboscidea
Capitella capitata
Chaetozone setosa
Chone duneri
Chone Sp
Dipolydora quadrilobata
Enipo kinbergi
Eteone barbata
Eteone flava
Eteone longa
Galathowenia oculata
Gattyana cirrhosa
Glycera alba
Goniada maculata
Harmothoe imbricata
Hediste diversicolor
Heteromastus filiformis
Lanice conchilega
Levinsenia gracilis
Magelona mirabilis
Marenzelleria viridis
Neanthes succinea
Neanthes virens
Nephtys caeca
Nephtys ciliata
Nephtys hombergii
Nephtys longosetosa
Ophelia borealis
Ophelina acuminata
Pectinaria auricoma
Pectinaria koreni
Pholoe baltica

Klass
Ophiuroidea
Phoronida
Polychaeta
Polychaeta
Polychaeta
Polychaeta
Polychaeta
Polychaeta
Polychaeta
Polychaeta
Polychaeta
Polychaeta
Polychaeta
Polychaeta
Polychaeta
Polychaeta
Polychaeta
Polychaeta
Polychaeta
Polychaeta
Polychaeta
Polychaeta
Polychaeta
Polychaeta
Polychaeta
Polychaeta
Polychaeta
Polychaeta
Polychaeta
Polychaeta
Polychaeta
Polychaeta
Polychaeta
Polychaeta
Polychaeta
Polychaeta
Polychaeta
Polychaeta
Polychaeta

Aoridae indet.
Bathyporeia sarsi
Carcinus maenas
Corophium insidiosum
Diastylis rathkei
Gammarus sp.
Gastrosaccus spinifer
Grandidierella japonica
Haustorius arenarius
Lamprops fasciata
Megamphopus cornutus
Microdeutopus gryllotalpa
Monuculodes cf carinatus
Nototropis swammerdamei
Oedicerotidae indet
Pariambus typicus
Phoxocephalus holboelli
Phthisica marina
Nemertini indet.
Amphiura filiformis

Malacostraca
Malacostraca
Malacostraca
Malacostraca
Malacostraca
Malacostraca
Malacostraca
Malacostraca
Malacostraca
Malacostraca
Malacostraca
Malacostraca
Malacostraca
Malacostraca
Malacostraca
Malacostraca
Malacostraca
Malacostraca
Nemertini
Ophiuroidea

Phyllodoce groenlandica
Phyllodoce mucosa
Poecilochaetus serpens
Polydora caeca
Polydora cornuta
Prionospio fallax
Pseudopolydora pulchra
Pygospio elegans
Rhodine gracilior
Scalibregma inflatum
Scolelepis squamata
Scoloplos armiger
Spio filicornis
Spio martinensis
Spiophanes bombyx
Terebellides stroemi
Trochochaeta multisetosa
Anoplodactylus petiolatus
Phascolion strombi
Turbellaria indet.

Polychaeta
Polychaeta
Polychaeta
Polychaeta
Polychaeta
Polychaeta
Polychaeta
Polychaeta
Polychaeta
Polychaeta
Polychaeta
Polychaeta
Polychaeta
Polychaeta
Polychaeta
Polychaeta
Polychaeta
Pycnogonida
Sipunculidea
Turbellaria

Under 2014 identifierades 92 arter (taxa), vilket också inkluderar flera utpräglade necto- eller
epibentiska arter (räkor, eremitkräftor, krabbor och havstulpaner). Även om de flesta arterna
återfanns, blev 20 av ”infaunaarterna” från 2014 inte funna under 2017, medan 46 ”nya arter”
(ej funna 2014) noterades 2017. Mest anmärkningsvärd är förekomsten av den främmande
amphipoden Grandidierella japonica, som förekom i 73 av de 200 HAPS proverna under 2017
med ett totalt individantal på 831.
Orsaken till dessa skillnader är inte känd. Många av de ”nya arterna” som bara hittades 2017,
bland annat G. japonica, noterades i samma område som undersöktes 2014. Skillnaderna kan
därför inte enbart tillskrivas det större antalet prover eller att nya områden lagts till i 2017 års
undersökning, bland annat den svenska delen av Disken.
Proverna från 2014 togs i november och i oktober vid 2017 års undersökning. Skillnaden i
temperaturer var inte väsentlig, 13°C respektive 12°C, så det större antalet funna arter 2017
kan delvis bero på en förbättring av förhållandena på Disken.
8.4.1

Generella kvantitativa förhållanden

Artantal, individtäthet och biomassa för infaunan i relation till habitattypsindelningen i Diskenområdet (Figur 7-1), framgår av de följande tabellerna.
Tabell 8-2 Infaunadata från Disken 2017 med redovisning av antal funna arter, individtäthet och
biomassa (torrvikt) for varje identifierad habitattyp (Figur 7-1).
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Tabell 8-3. Infaunadata för Disken 2014. Antal funna arter, individtäthet och biomassa (torrvikt)
redovisad för var av de 12 tolv habitattyper som identifierades 2017 (Figur 7-1).

Särskilt biomassan avviker markant från område till område, och följer någorlunda mönstret med
individantalet men inte antalet arter (Tabell 8-2). Det finns dock ingen signifikant korrelation
mellan någon av parametrarna (R2 < 0,5). De två områden på dansk sida där det har förekommit
sandsugning (habitattyp V och VII) har ett signifikant högre individantal än de övriga områdena
(dock med undantag för habitattyp IX). Skillnaden gentemot motsvarande område på svensk
sida (habitattyp VIII) tillskrivs primärt skillnader i strömpåverkan. Nedanstående figurer över
fördelningsmönstret i Disken-området för antal arter (Figur 8-7), individtäthet (Figur 8-10) och
biomassa (Figur 8-13) visar på ett tydligt mönster, att alla tre parametrarna ökar från nordöst
mot sydväst i ett omvänt förhållande mot strömpåverkan (Figur 5-4). Samma generella mönster
gjorde sig gällande 2014 (Tabell 8-3), dock med den skillnaden att artantal, individtäthet och
biomassa är signifikant högre 2017.
8.4.2

Artfördelning

Det relativa artantalet mellan de olika förekommande djurgrupperna på Disken, oktober 2017,
redovisas för de 12 habitattyperna/-områdena i Figur 8-5.

Figur 8-5. Det relativa antalet arter för de vanligaste djurgrupperna i de 12 identifierade
habitatområdena på Disken, som undersöktes i oktober 2017. Gruppen ”Andre” är arter inom grupperna
anthozoa och echinodermata.
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Artdiversiteten domineras av havsborstmaskar (Polychaeta) på alla lokaler, följda av musslor
(Bivalvia). I det djupa nordöstra hörnet av undersökningsområdet (habitatområde III och IV),
utgjorde djurgruppen ”andre”, som bland annat inkluderar mjukbottenormstjärnor (Amphiura),
dock den näst artrikaste gruppen. På de grundaste lokalerna (V, VII, VIII och XII), omkring
språngskiktet på 12 m, är kräftdjur (Amphipoda) den bottendjursgrupp som därnäst har flest
arter.
For att möjliggöra en jämförelse har samma indelning av arter i djurgrupper utförts för data
insamlade 2014, se Figur 8-6.

Figur 8-6. Det relativa antalet arter redovisat för de vanligaste grupperna i de 6 habitatdelområdena, där
bottenprover togs 2014. Gruppen ”Andre” utgörs av arter inom grupperna anthozoa, echinodermata och
turbellaria.

Liksom 2017 dominerade havsborstmaskarna följt av musslorna antalet arter under 2014. Även
om amphipoderna (kräftdjur) artmässigt hade en mera framträdande roll i täktområdet 2017 i
förhållande till 2014, observerades också under 2014 det största antalet kräftdjursarter i denna
del av undersökningsområdet.
Fördelningen av arter i HAPS-proverna 2017 (200 st.) i relation till provtagningslokalerna
redovisas i Figur 8-7 tillsammans med motsvarande för 2014 (130 HAPS-prover). Då det på varje
lokal togs 5 eller 10 HAPS-prover, antas artantalet vara statistiskt representativt för de aktuella
lokalerna (Figur 8-2), även om 10 prov på varje station antagligen ger ett större antal arter.
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Figur 8-7. HAPS-provdata för artantalet på Disken 2014 (t.v.) och 2017 (t.h.) redovisat på basis av
resultat från varje provtagningslokal (punkter). Punkterna har färgats i överensstämmelse med deras
respektive habitattyp. Notera att skalfärgerna omfattar lite fler arter under 2017 än 2014.

Om man betraktar ovanstående förhållanden ses samma generella mönster i fördelningen av
arter 2014 och 2017. Artantalet ökar i diagonalen från den nordöstra hörnan av
undersökningsområdet till den sydvästra hörnan. Detta mönster sammanfaller med en avtagande
strömpåverkan i samma diagonala riktning (Figur 5-4). Ständiga sandomlagringar beroende på
en kraftig strömpåverkan är en avgörande begränsande faktor för bottenlevande organismers
utbredning. Det verkar alltså som om den naturliga sanddynamiken på Disken spelar en större
roll för fördelning och antal av arter än den som orsakas av sandsugningen. Detta framgår av att
det inte skett någon signifikant förändring av artsammansättning i de tidigare täktområdena
mellan 2014 och 2017.
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8.4.3

Individtäthet

Individantalet på Disken 2017, enligt samma djurgruppsindelning som 2014, visas för de 12
habitatområdena i Figur 8-8.

Figur 8-8. Den relativa individtätheten för de vanligast förekommande djurgrupperna i de 12
habitatdelområdena på Disken som undersöktes i oktober 2017. Gruppen ”Andre” innehåller arter inom
grupperna anthozoa och echinodermata.

Liksom för det relativa antalet arter förekom generellt flest havsborstmaskar - dock dominerades
individantalet av amphipoder på de grunda och relativt strömsvaga lokalerna på toppen av
sandbanken (V, VII og XII). Även antalet av maskar ur gruppen Phoronida (tillhörande en
självständig grupp, horseshoe worm på engelska) var talrik 2017 på de diagonalt
motsattliggande och mest siltiga habitatområdena III og IX.
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Ungefärligen samma generella fördelningsmönster för individantalet observerades 2014 (Figur
8-9).

Figur 8-9. Den relativa individtätheten för de vanligast förekommande djurgrupperna i de 6
habitatdelområdena som undersöktes i november 2014. ”Andre” utgör arter inom grupperna anthozoa,
echinodermata och turbellaria.

Det kan på grundval av de relativa resultaten av individantalet i de 6 habitatområdena, som
undersöktes både 2014 och 2017, inte observeras någon väsentlig skillnad mellan de två åren.
Mönstret i individtätheten på Disken mellan 2014 och 2017 liknar varandra mycket (Figur 8-10),
med de största tätheterna i det tidigare danska täktområdet. Det är samtidigt här, som den
största ökningen av individtätheterna har skett med nästan en fördubbling. Denna skillnad beror
troligen inte på förskjutningen i provtagningstidpunkt på knappt en månad mellan 2014
(november) och 2017 (oktober), där temperaturen på 10 meters djup avvek med mindre än en
grad (12,1°C respektive 12,8°C /14/). Banktoppen på Disken, där den största sandtäkten har
skett, har tidigare varit känd som ett mycket produktivt område för bottendjur och blivit kallad
”den hvide skal” efter sina många små musslor, som bland annat utgör föda för flatfisk (sensu
Kbh. Universitets marinbiologiske Laboratorium Helsingør). Ökningen i individantal är därför
antagligen ett resultat av att sandsugningen upphörde 2014.
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Figur 8-10. HAPS-provdata för individantalet på Disken 2014 (t.v.) och 2017 (t.h.) baserat på HAPSprovlokalerna. De enskilda lokalerna har färgats i överensstämmelse med deras respektive habitattyp.
Skillnaden i skalan mellan de två åren beror på att det generellt har skett en fördubbling av
individantalen under 2017 jämfört med 2014.

8.4.4

Biomassa

Musslor utgör den dominerande delen av biomassan på Disken 2017 (Figur 8-11). Ett markant
undantag utgör den djupa lokalen (>20 m) i det nordöstra hörnet (habitatområde IV), där
masken Phoronida samt havsborstmaskar och ormstjärnor dominerade bilden. Likaledes avvek
det strömpåverkade habitatområdet nr. VI på disktoppen genom dominans av gastropoder.
Generellt dominerade musslor biomassan på den minst strömexponerade sydvästliga halvan av
Disken-området, omfattande habitatområdena I, VII, IX, X og XII.
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Figur 8-11. Biomassafördelningen för de vanligast förekommande djurgrupperna i de 12
habitatområdena på Disken som undersöktes i oktober 2017. Gruppen ”Andre” utgörs av arter inom
grupperna anthozoa och echinodermata.

Ett liknande förhållande observerades 2014, jfr. Figur 8-12. Precis som 2017 var
havsborstmaskarna framträdande i den nordöstra delen av undersökningsområdet.

Figur 8-12. . Biomassafördelningen för de vanligast förekommande djurgrupperna i de 6
habitatområdena som undersöktes i november 2014. Gruppen ”Andre” utgörs av arter inom grupperna
anthozoa, echinodermata och turbellaria.
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Fördelningen av biomassan för HAPS-provlokalerna redovisas i Figur 8-13. Den visar för båda
åren en markant kontrast i biomassafördelningen som pekar på hur heterogen miljön är på
Disken-området, trots att den till en början förefaller ha ett homogent utseende. Precis som för
individtätheten ses den största skillnaden mellan 2014 och 2017 på det tidigare täktområdet på
dansk sida. Motsvarande förändringar ses inte i omkringliggande områden, som också fanns med
i 2014 års undersökningar. Det kan därför antas, att förändringen hänger samman med att
området håller på att återta sin ekologiska potential efter avslutad sandutvinning. Att den största
framgången observeras i den sydliga delen av täktområdet sammanhänger med tidigare omtalad
större naturlig sanddynamik i den nordöstra halvan av Disken och detta områdes större
ekologiska robusthet mot fysiska störningar som sandsugning.

Figur 8-13. HAPS-provdata för biomassan, uttryckt som torrvikt, från Disken 2014 (t.v.) och 2017
(t.h.) redovisat på basis av resultaten från HAPS-provfälten (26 under 2014 och 34 under 2017). De
enskilda fältpunkterna har färgats i överensstämmelse med deras respektive habitattyp. Notera att
den mörkaste kategorin representerar en betydligt större biomassa 2017 jämfört med 2014.
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8.4.5

Similaritet HAPS-prover

Ett mått på likhetsfördelningen erhålls med Pileou’s evenness index (Figur 8-14). Genom att
avbilda detta utifrån HAPS-provlokalerna får man samtidigt ett uttryck för hur jämnt och likartat
de aktuella arterna fördelar sig mellan provfälten. Därigenom erhålls en bild av områdets
heterogenitet, som också kan indikera olika habitatförhållanden i Disken-området.
Likhetsfördelningen ser i stora drag ut att vara den samma 2014 och 2017, men man ska komma
ihåg att den naturliga variationen kan medföra viss skevhet i denna typen av analys.

Figur 8-14. HAPS-provdata för likhetsgraden uttryckt som Pileous index för Disken 2014 (t.v.) och
2017 (t.h.) redovisat på basis av HAPS-provlokalerna. De enskilda lokalerna har färgats i förhållande
till deras respektive habitattyper.

Artdiversiteten kan uttryckas genom Shannons index (Figur 8-15). Precis som för likhetsindexet
följer diversitetsindexet 2017 mönstret från 2014, vilket visar på styrkan att bruka
sammansättningen av bottendjur som indikator på livsvillkoren. Båda indexen ger en bra
uppfattning om de heterogena livsvillkoren i Disken-området.
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Figur 8-15. Diversiteten uttryckt som Shannons index på Disken baserat på de 26 HAPS-stationerna
2014 (t.v.) och de 34 stationerna 2017 (t.h.). Stationerna har färgats i enlighet med habitattypen.
Indexkategorierna är en smula större 2017 jämfört med 2014.

Genomgående ger ovanstående sammanställningar av HAPS-data för 2014 och 2017 en rimligt
klar bild av fördelning och sammansättning av bottendjur, samt utvecklingen av dessa, på Disken
över de tre aktuella åren. Disken-området är i biologiskt hänseende heterogent, vilket gör att det
är svårt att skilja mellan orsak och verkan bakom observationerna. Ett generellt mönster
framträder, med en relativt bottendjursfattig nordöstlig halva och ett rikt bottendjurssamhälle i
den motsatta sydvästra halvan. Denna skillnad beror primärt på skillnader i strömpåverkan, som
medför en del sandomlagringar i den nordöstra delen och relativt stabila substratförhållanden i
den sydvästra delen. Det betyder samtidigt en större ekologisk motståndskraft mot fysisk
påverkan av havsbotten i de nordöstra delarna, medan de sydvästra delarna är sårbara för
fysiska störningar av havsbotten.
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8.4.6

Similaritet – habitat

I den motsatta änden av analysspektrat finns en sammanställning av HAPS-prover grupperade i
förhållande till habitatområden (Figur 8-16).

Figur 8-16. MDS-plot för HAPS-data 2014 (övre figuren) och 2017 (nedre figuren) grupperade i
relation till de 12 habitatområdena (I – XII). Siffrorna motsvarar de 26 HAPS-provlokalerna 2014 och
de 34 provlokalerna 2017. Bray-Curtis similaritetsmatrix har använts till beräkning av stationernas
placering i plotten. Själva täktområdet representeras av habitat V i den norra halvan och VII i den
södra.

MDS-plottens indelning av provtagningslokalerna i relation till likhetsgraden visar på god
överensstämmelse med lokalernas gruppering i de 12 identifierade habitattyperna/-områdena. Det
kan således påvisas ett bra samband mellan en områdesindelning, som baseras på fysiska faktorer
(jfr. Figur 7-1), och en likhetsfördelning baserad på sammansättningen av bottendjur (jfr. Figur
8-14).
Täktområdet på den danska delen av Disken (habitatområden med habitattyperna V og VII) ligger
tydligt för sig själv både 2014 och 2017. Dock skiljer sig själva täktområdet mindre från de övriga
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områdena under 2017 än 2014, vilket mycket väl kan tas som uttryck för att det har skett en
återgång till mera ursprungliga förhållanden efter det att sandsugningen upphörde 2014.
Sett i detta perspektiv har återkolonisationen varit störst i den södra delen av täktområdet, vilket
medfört att de fysiskt likartade lokalerna på banktoppen av Disken (V, VII og VIII) nu liknar
varandra avseende artsammansättning. Detta stämmer överens med analysen i avsnitten 8.4.3
och 8.4.4, där det framgår att den största förändringen i hela undersökningsområdet har skett i
den södra delen av det danska täktområdet.
8.5

Slutsats
Undersökningen av sandbanken Disken i norra Öresund 2017 har visat på en generell framgång
för bottendjuren sedan 2014 – detta trots att spåren av sandutvinningen, särskilt
sticksugningshålen, inte har förändrats märkbart under de tre gångna åren. Även på den svenska
delen av bankens topp finns tydliga spår av sticksugning, vars ålder inte har varit möjligt att
bestämma.
Den geofysiska kartläggningen och analysen ger information om rumsliga och tidsmässiga
skillnader på Disken, som resultat av såväl naturliga betingelser som förhållanden som har med
den tidigare sandsugningen att göra. Genom att dela in området i några väldefinierade
habitatområden baserade på fysisk-kemiska miljöfaktorer, har det varit möjligt att skilja mellan
naturliga betingelser och den mänskliga påverkan på biologin. Hade exempelvis de observerade
skillnaderna mellan den svenska delen av Disken och täktområdet på den danska sidan enbart
kunnat tillskrivas sandsugningen, skulle man felaktigt ha dragit slutsatsen att utvinningen inte
har någon betydelse (eller kanske rentav har en positiv inverkan).
Disken-området visar, trots tydlig geografisk avgränsning och topografiskt utseende, på en
betydande fysisk och biologisk variation. En stor del av denna variation beror på olikartade
strömförhållanden. Generellt går skiljelinjen mellan kraftig och svag strömpåverkan av botten
som en diagonal från nordväst till sydöst på Disken-området. Dessa strömskillnader innebär en
naturlig fysisk störning av sedimentet i den nordöstra delen av Disken, medan mer stabila
substratförhållanden finns i den sydvästra delen. Bottenfaunan är därför lite fattigare i det
strömpåverkade området, men samtidigt är detta system robust när det gäller fysiska störningar
som exempelvis sandsugning. Det motsatta gäller i det mera sedimentstabila området, vilket kan
ses genom ett mera varierat och rikt bottendjursliv i den sydvästra delen i förhållande till den
nordöstra halvan, inklusive de delar av täktområdet som ligger i den ena respektive den andra
halvan av Disken. Som konsekvens har den södra delen av täktområdet längre återhämtningstid
för att nå sin ekologiska potential än den norra.
Den betydande påverkan som den naturliga sanddynamiken har visat sig ha för bottenlivet på
Disken har inte beskrivits tidigare. Kunskapen om sandtransportens betydelse för de bentiska
ekosystemen är på det hela taget tämligen sparsam. Det har därför inte varit möjligt att jämföra
med andra liknande områden.
Förutom betydelsen av fysisk påverkan, vare sig det är fråga om ström eller sandsugning, kan en
generell förbättring av de biologiska förhållandena observeras i Disken-området, sannolikt till
följd av de senaste tio årens minskande eutrofiering. Områden med vita svavelbakterier på
sedimentytan var således i stort sett frånvarande 2017, medan de var relativt talrika 2014. Detta
trots att undersökningen 2017 utfördes en månad tidigare än 2017 och att de vita
svavelbakterierna är vanligare ju varmare och mera stillastående vattnet är (högre temperatur =
högre omsättning).
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Resultaten från videouppptagningar visar på en avsevärt ökad utbredning av blåmusslor på den
grunda södra delen av Disken efter sandsugningens upphörande 2014. Detta stöds av det faktum
att de flesta musselbankar som observerades i denna undersökning var relativt unga (Figur 8-3).
Frånvaron av blåmusslor på de grunda norra delarna av Disken beror antagligen på svårigheter
för blåmussellarver att ”settla” och att därefter överleva i ett område med stor sanddynamik.
Den försämring av de fysiska levnadsförhållandena som sandsugningen har medfört för
ekosystemen på Disken har inneburit en lägre bentisk primärproduktion som resultat av det
ökade djupet och därmed minskad ljustillförsel till bottnen. Den därav följande nedgången i
fotosyntesen med 20 % betyder en motsvarande nedgång i produktionen av musslor,
havsborstmaskar, snäckor och kräftdjur som livnär sig på mikrobentiska alger.
Även om de biologiska förhållandena har förbättrats i de tidigare täktområdena under de senaste
3 åren, har artantalet och biomassan under nuvarande förhållanden svårt att nå upp till sin fulla
ekologiska potential. Så länge eutrofieringen inte är större, verkar det som om vattenutbytet är
tillräckligt för att även förse sandsugningsfördjupningarna med syrerikt vatten för den organiska
omsättningen. Mot bakgrund av den utveckling som har skett efter det att sandsugningen
upphört, uppskattas att full återetablering av de biologiska förhållandena på Disken kommer att
kräva mellan 5 och 10 år, beroende på områdets naturliga robusthet.
Den betydande påverkan som den naturliga sanddynamiken har visat sig ha för bottenlivet på de
exponerade delarna av Disken har inte tidigare beskrivits. Den existerende kunskapen om
sandtransportens betydelse för biologin i liknande marina system är i det hela taget sparsam. Det
är därför svårt att avgöra hur allmängiltig återetableringspotentialen efter en råmaterialutvinning
kommer att vara för andra liknande marina system.
Disken har ett bra biologiskt tillstånd med en för denna naturtyp rik bottenfauna. Djupintervallet
omkring saltsprångskitet ger optimala förutsättningar för ett produktivt och rikt djurliv vid
botten. Undersökningarna bekräftar denna bild. Sandsugningen verkar inte, 4 år efter
upphörandet, ha försämrat dessa förutsättningar irreversibelt. De observerade förhållandena
vittnar om att de naturliga fysiokemiska variationerna, eller annan utifrånkommande påverkan på
de strömpåverkade delarna av Disken, har större betydelse för det biologiska tillståndet i Diskenområdet än sandutvinningen. Detta gäller särskilt den nordöstra delen av Disken-området, som
är under kraftigare strömpåverkan än den södra delen. Även på ett så litet, välavgränsat och
topografiskt homogent område som Disken, varierar sandsugningens skadliga verkan på biologin
från närmast obetydlig till relativt drastisk.
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Indledning
Denne tekniske rapport omhandler databehandling og analyse af batymetridata og bundprøver med
henblik på analyse af morfo- og sedimentdynamikken på Disken:
Til vurderingen af, i hvilken udstrækning råstofindvindingen på Disken har påvirket havmiljøet,
skal der foretages detaljerede analyser (kvantitative og kvalitative) af morfologien og
overfladesedimenterne samt erosion og aflejring i området. Geofysiske data fra nærværende
undersøgelse (2017) samt fra 2014 vil danne grundlag for analysen. Disse analyser vil skulle
bruges i vurderingen af restitutionen af biologiske samfund i indvindingsområdet. Denne
videnskabelige analyse er i forhold til 2014-undersøgelsen. De grafiske præsentationer af analysen
vil blive afrapporteret på GIS format.
Kernen i analysemetoderne er at anvende den detaljerede information om havbundens morfologi,
som kan ekstraheres fra batymetrien (dybdekort fra 2014 og 2017 genereret fra multibeam data),
bl.a. med parametre og indekser for havbundens hældning, orientering, kurvethed og variabilitet.
Ved at kombinere den meget detaljerede morfologiske kortlægning, som er fladedækkende, med de
statistiske sedimentparametre ekstraheret fra kornstørrelsesanalysen af bundprøverne, som er
punktinformation, kan overfladesedimentkortlægningen forbedres. Denne detaljerede kortlægning
af morfologi og overfladesediment er udført for både 2014 og 2017.
Der er foretaget en undersøgelse af morfo- og sedimentdynamikken på Disken med henblik på at
vurdere reetableringen af havbundens morfologi og overfladesediment i indvindingsområdet, som
indgår i vurderingen af reetableringen af biologiske samfund i indvindingsområdet. Dette er udført
ved:


at generere et geomorfologisk kort og et overfladesedimentkort;



at identificere stiksugningshuller og slæbesugningsspor og kvantificere den tidslige udvikling af
disse med henblik på at vurdere reetableringen af havbunden i områder påvirket af hhv.
stiksugning og slæbesugning;



at identificere bundformer samt estimere og kvantificere migrationsretning og
sedimenttransportrater relateret til bundformsvandring;



at sammenholde bundformsdynamik og den tidslige udvikling i stiksugningshuller og
slæbesugningsspor med henblik på at vurdere reetableringen af morfologi og overfladesediment
i indvindingsområdet.
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Materialer og Metoder
Datagrundlaget i den geofysiske del af undersøgelsen består af batymetrisk data fra undersøgelsen i
2014 (opmålt 30/9-1/10 2014) samt batymetrisk data opmålt i perioden 11-14/10 2017. Ligeledes
indgår der 20 overfladesedimentprøver udtaget i perioden 27-29/10 2014 samt 67
overfladesedimentprøver indsamlet medio oktober 2017.
Den geofysiske analyse af Disken består af en række metodiske delelementer som illustreret i Figur
1. De første to delelementer, dvs. indsamling af batymetrisk data med multi phase echo sounder
(MPES) og overfladesedimentprøver er udført af hhv. GEUS og PAG Miljöundersökninger. GEUS
har også stået for processering af den indsamlede MPES-data. De resterende delelementer uddybes
nærmere i de efterfølgende metodeafsnit.

Figur 1: Flowdiagram over de overordnede metodiske delelementer.

Dybdemodeller
Dybdemodellen eller den digitale elevationsmodel (DEM) for Disken 2014 (2014-DEM) er
reproduceret med et punktdatasæt (XYZ format) fra 2014, som består af z-middelværdier med en
gridcellestørrelse på 1x1 m. 2014-DEM er produceret i to skridt i ArcMap 10.5. Først konverteres
ASCII-filen ”Disken_1m_MEAN.xyz” til et feature filformat (shapefil) vha. værktøjet ”ASCII 3D
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to Feature Class”. I forbindelse med konverteringen til shapefil format (.shp) skal der foretages
nogle valg angående output type og koordinatsystem. Output Feature Class Type sættes til
Multipoint, fordi denne feature type letter håndteringen af store punktdatasæt. Punkdatasættets
koordinatsystem sættes til ETRS89 UTM32N. Dernæst konverteres punktdatasættet (.shp) til raster
format vha. værktøjet ”Feature to Raster”. 2014-DEM genereres med en gridcellestørrelse på 1x1 m
svarende til opløsningen på XYZ-filen.
DEM for Disken 2017 (2017-DEM) er produceret med de af GEUS indsamlede og postprocesserede punktdata (XYZ format). I ArcCatalog 10.5 konverteres ASCII-filen først til en LASfil (.las) med LAStool add-in værktøjet ”txt2las” (rapidlasso GmbH, 2016). LAS formatet er
udviklet til brug for LiDAR data og er derfor egnet til håndtering af store punktskyer. LAS-filen
konverteres derefter til LAS datasæt (.lasd) vha. værktøjet ”Create LAS Dataset”, hvor
datapunkterne angives i koordinatsystemet ETRS89 UTM32N. Las datasættet (.lasd) bruges til at
generere en raster DEM vha. værktøjet ”LAS Dataset to Raster”. DEM genereres således, at hver
gridcelle tildeles middelværdien af alle z-værdier, som falder indenfor den pågældende gridcelle. I
de tilfælde hvor ingen datapunkter falder indenfor en given gridcelle efterlades gridcellen uden zværdi. Interpolation med det formål at beregne z-værdier for tomme gridceller er fravalgt for at
undgå en evt. uhensigtsmæssig påvirkning af de efterfølgende DEM-analyser. Fordi z-værdierne er
angivet med positivt fortegn i XYZ-filen, skal de konverteres til dybder relativt til DVR90. Dette
gøres ved at indstille z-faktoren til -1, dvs. at alle z-værdier multipliceres med -1. 2017-DEM
produceres med en gridcellestørrelse på 1x1 m, således at det resulterende rastergrid placeres
præcist som i 2014-DEM. Dette gøres i environment settings under processing extent, hvor
funktionen snap raster vælges og sættes til 2014-DEM. Oparbejdningen af begge DEM er
illustreret i Figur 2.
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Figur 2: Flowdiagram over oparbejdning af DEM baseret på punktdata for 2014 og 2017.

Multiskala-analyse til identifikation af geomorfologiske skala-niveauer
Det primære formål med skala-analysen er at identificere de skalaer, som bedst isolerer og beskriver
de geomorfologiske former, som er centrale for den pågældende undersøgelse, dvs.
slæbesugningsspor og stiksugningshuller forårsaget af sandindvinding.
I forbindelse med terrænanalyse er det vigtigt at tage højde for den rumlige skala hvorpå en given
analyse foretages, da både DEM-opløsningen og analyseskalaen vil påvirke resultatet (Wilson et al.,
2007).
Repræsentative skalaer til brug for de geomorfometriske analyser bestemmes vha. lokalvariansmetoden (Woodcock & Strahler, 1987; Drăguţ et al., 2010; Drăguţ et al., 2011). Lokal varians (LV)
beregnes som standardafvigelsen indenfor et lokalt område på 3x3 gridceller og bestemmes for
samtlige celler ved at analysevinduet flyttes fra celle til celle over hele elevationsmodellen. Den
centrale celle i analysevinduet tildeles den beregnede standardafvigelse. Middelværdien af
standardafvigelsen for hele overfladen tages derefter som udtryk for lokalvariansen for den
undersøgte skala (DEM-opløsning). Lokalvarians-konceptet var oprindeligt udviklet til at bestemme
én optimal skala. Drăguţ et al. (2010) udvidede konceptet til også at omfatte multiskala-analyse ved
at introducere ”Rate of Change of Local Variance” (ROC-LV). ROC-LV muliggør analyse af
lokalvarians-dynamikken fra ét skalaniveau til det næste:
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𝑅𝑂𝐶 = (

𝐿𝑉 − 𝐿𝑉−1
) ∗ 100
𝐿𝑉−1

LV er lokalvarians for det givne skalaniveau, LV-1 er lokalvarians for det forudgående skalaniveau.
Signifikante skalaniveauer tolkes som det første udsving på grafen – det være en lokal minimumeller maksimumværdi – samt de efterfølgende maksimumværdier, som dominerer indenfor et
lokalområde på grafen (Drăguţ et al., 2010).
Lokalvariansen er bestemt for successive skala-niveauer ved at resample 2014-DEM til stadigt
grovere opløsninger, vha. bi-lineær interpolation i 1-meter skridt op til en cellestørrelse på 50x50 m.
Den øvre grænse for skala-analysen er fastsat med det formål at bestemme det første signifikante
stor-skala niveau, hvor individuelle stiksugningshuller (diameterinterval på ca. 20-60 m) udglattes i
sådan en grad, at de udgør større samlede depressioner i overfladen. Skala-analysen er udført på i alt
fire terrænparametre. De fire terrænparametre er selve DEM og den deraf afledte hældning (1.
afledte), samt profil- og plan kurvethed (2. afledte), som er afledte af hældningen. Hældning og
kurvethed beregnes i ArcMap 10.x for hver celle i relation til de 8 omkringliggende celler.
Produktionen af de 50 x 4 rasterlag og bestemmelse af den gennemsnitlige lokalvarians for hvert
lag, er udført vha. en model konstrueret til formålet (bilag 1). Dernæst er den resulterende LV
eksporteret fra ArcGIS-modellen, og ROC-LV er beregnet som beskrevet ovenfor. ROC-LV er
plottet som en funktion af gridcellestørrelse, og ud fra disse plots er der bestemt signifikante skalaniveauer til brug for de geomorfometriske analyser.
For 2017 undersøgelsen er de 50 DEMer baseret på MPES punktdata, hvilket betyder at samtlige
datapunkter indgår i beregningen af alle DEM-opløsninger, hvorved de adskiller sig fra 2014DEMerne, som er baseret på et 1x1 m grid, som er resamplet til et stadigt grovere grid. Derudover
er skala-analysen identisk for de to datasæt. Skala-analysen er illustreret skridt for skridt i Figur 3.
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Figur 3: Flowdiagram over skala-analysen. 2014-DEMer er produceret ved resampling med afsæt i en DEM med
gridcellestørrelse (gs) på 1x1 m. 2017-DEMer er produceret med MPES punktdata, hvorved z-værdien i hver gridcelle er
middelværdien for samtlige datapunkter indenfor den givne gridcelle. Der er produceret DEMer med gridcellestørrelser fra
1x1 m til 50x50 m i skridt af 1 m for begge datasæt (2014 og 2017).

LV og ROC-LV graferne for DEM, hældning og kurvethed viser to overordnede tendenser (Figur
4). For DEM ses en øget lokalvarians med øget gridcellestørrelse, hvorimod lokalvariansen for
hældning og kurvethed har en aftagende tendens med øget gridcellestørrelse. Den stigende tendens
observeret for DEM lokalvariansen forklares med, at den udglattende effekt, som den øgede
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gridcellestørrelse har på z-værdierne, er mindre end effekten fra det øgede analyse-areal (3x3
celler), hvilket, grundet terrænets beskaffenhed, resulterer i en højere standardafvigelse. Derimod
forholder det sig omvendt med hældning og kurvethed, hvor effekten af de udglattede z-værdier i
højere grad påvirker de resulterende standardafvigelser i forhold til effekten af det øgede analyseareal.
ROC-LV graferne giver successive udsving fra 3-meter-skalaen op til 17-meter-skalaen, herefter
flader kurverne generelt ud, og der bliver længere mellem udsvingene. Udsvingene fra 3 til 17mskalaen skalerer med slæbesugningsspor og stiksugningshuller af mindre diameter. Omkring 28 mskalaen og op efter forekommer der igen markante udsving på graferne. Disse udsving skalerer med
stiksugningshuller med relativt store diametre og dertil relaterede depressioner på Disken.

Figur 4: Lokalvarians (LV) beregnet for DHM, hældning og kurvethed (venstre). ROC-LV beregnet ud fra LV-værdierne
samt udvalgte skalaniveauer (højre).

Med udgangspunkt i skala-analysen og en visuel vurdering af de anvendte terrænparametre på
signifikante skala-niveauer samt dimensionerne på de, for undersøgelsen, centrale morfologiske
enheder, er der udvalgt 3 skalaer til brug for den videre analyse (hhv. 1 m, 7 m og 31 m). Den højest
mulige opløsning er bestemt til 1x1 m, fordi denne gridcellestørrelse vurderes til at være et godt
kompromis mellem at opnå en høj morfologisk detaljeringsgrad og samtidig minimere påvirkningen
af støj i data (ca. ±0.2 m). I forhold til morfologien muliggør denne skala udledning af parametre
relateret til fx slæbesugningssporene. Den efterfølgende skala (7 m) adskiller slæbesugningsspor fra
stiksugningshuller. Slæbesugningssporene er ca. 4 m brede, og ved at sammenligne
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overfladerepræsentationer omkring dette skalaniveau, sammenholdt med resultaterne fra skalaanalysen, synes et skalaniveau på 7 m tilstrækkeligt til at udglatte slæbesugningssporene og
samtidig minimere udglatningen af terrænparametre relateret til stiksugningshullerne. Et yderligere
skalaniveau (31 m) er udvalgt med henblik på analyse af stor-skala former. Skalaniveauet til storskala former er udvalgt på grundlag af skala-analysen, som for alle parametre, dog mest markant for
DEM og kurvethed, giver et udslag ved 31-meter-skalaen (Figur 4).
Den udglattende effekt, som de udvalgte skalaer har på DEM, er yderligere visualiseret vha. et
tværprofil. Tværprofilet er placeret således, at det dækker både slæbesugningsspor og
stiksugningshuller. På 1-m opløsningen fremstår de enkelte slæbesugningsspor tydeligt, hvorimod
de på næste skalaniveau (7 m) er væsentligt mere udglattede. Derimod fremstår de enkelte
stiksugningshuller i depressionen stadig tydeligt og kun let udglattede. På 31-m skalaen er
stiksugningshullerne helt udglattede og efterlader dermed kun én stor depression (Figur 5).
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Figur 5: Tværprofil som gennemskærer slæbesugningsspor og individuelle stiksugningshuller som tilsammen udgør en større
depression. Profil koordinat-endepunkter: 727.002E, 6.210.714N og 727.784E, 6.210.713N. Øverst ses tværprofilets placering
på DEMen (1x1 m) overlagt med skyggeeffekt. Tværprofilet dækker de 3 udvalgte skalaer dvs. DEM gridcellestørrelser på
1x1 m (øverst), 7x7 m (i midten) og 31x31 m (nederst).
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Overfladeparametre til karakteristik og identifikation af geomorfologiske enheder
Til brug for en rumlig og tidslig analyse af undersøgelsesområdet er der udvalgt en række egnede
overfladeparametre, som beregnes på baggrund af nabolagsanalyser, hvor et analysevindue (3x3
gridceller) flyttes henover DEM-overfladen, og den resulterende beregningsværdi tildeles den
centrale gridcelle i analysevinduet.

Hældning er den første afledte af overfladen og er et mål for ændringsraten i elevationen over en
given afstand. Hældningskort angiver den stejleste hældning. Hældningen påvirker
strømningshastigheden og har dermed potentiale for at påvirke lokale erosions- og aflejringsrater,
sedimenttransporten og dannelsen af bundformer (fx Dolan et al., 2012). I ArcGIS 10.x beregnes
hældningen i grader efter metoden foreslået af Horn (1981):

𝑑𝑧 2
𝑑𝑧 2
180
√
𝐻æ𝑙𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔 (°) = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛 ( ( ) + ( ) ) ∗ (
)
𝑑𝑥
𝑑𝑦
𝑝𝑖
Hvor dz/dx og dz/dy er ændringsraten i hhv. x-retningen og y-retningen. Hældningen omregnes fra
radianer til grader ved at multiplicere med 180/pi.

Kurvethed er den anden afledte af DEM-overfladen og beskriver tangens til hældningen (hældning
af hældningen). Kurvethed kan opdeles i profil- og plan kurvethed. Profil kurvethed er parallel på
retningen med den stejleste hældning og beskriver ændringsraten af hældningen over en given
afstand. Plan kurvethed er vinkelret orienteret på retningen med den stejleste hældning og beskriver
ændringsraten af overfladeorienteringen. I et geomorfologisk perspektiv er profil kurvethed relateret
til acceleration/deceleration af strømning (flow), mens plan kurvethed påvirker kanalisering af
strømning og sedimenter (Dolan et al., 2012).

Rugosity er et mål for overfladevariationen og beregnes som forholdet mellem overfladearealet og
planarealet. En rugosity værdi på 1 indikerer et fladt område mens højere værdier indikerer områder
med større relief (Wilson et al., 2007).

𝑟𝑢𝑔𝑜𝑠𝑖𝑡𝑦 =

𝑜𝑣𝑒𝑟𝑓𝑙𝑎𝑑𝑒𝑎𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑎𝑓 3𝑥3 𝑛𝑎𝑏𝑜𝑙𝑎𝑔
𝑝𝑙𝑎𝑛𝑎𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑎𝑓 3𝑥3 𝑛𝑎𝑏𝑜𝑙𝑎𝑔
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Bathymetrisk Positions Index (BPI) er et mål for en gridcelles vertikale position i forhold til de
omkringliggende celler indenfor et bruger-defineret nabolag. BPI blev først foreslået af Lundblad et
al. (2006) og er direkte baseret på Weiss’ (2001) topografiske pendant – Topografisk Positions
Index (TPI). BPI-algoritmen sammenholder elevationen af den centrale gridcelle med
gennemsnitselevationen af de omkringliggende gridceller indenfor det specificerede nabolag.
Positive BPI-værdier tildeles gridceller, som er placeret højere end det omkringliggende
gennemsnit, mens negative BPI-værdier tildeles gridceller, som har en lavere position. Flade
områder eller områder med konstant hældning tildeles BPI-værdier omkring nul (Lundblad et al.,
2006).
𝐵𝑃𝐼(𝑠𝑘𝑎𝑙𝑎𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟) = 𝑧𝑔𝑟𝑖𝑑 − 𝑛𝑚𝑖𝑑𝑑𝑒𝑙

Hvor zgrid er elevationen af den undersøgte celle og nmiddel er middelelevationen indenfor det
specificerede nabolag. Skalafaktoren er radius af analysevinduet multipliceret med gridcelle
størrelsen.
Ændringen over tid af de morfologiske enheder som primært er relateret til sandindvinding, er
kvantificeret for en udvalgt række af overfladeparametre. Forskellige overfladeparametre eller
kombinationer deraf er benyttet til at ekstrahere den rumlige udbredelse af de undersøgte
morfologiske enheder.

Slæbesugningsspor

Hældning og profil kurvethed er udvalgt til brug for analysen af slæbesugningssporene. Profil
kurvethed er benyttet til at producere de skabeloner som er brugt til at ekstrahere
overfladeparametre for slæbesugningssporene. Skabelonerne er produceret på baggrund af 2014
overfladen med en gridcellestørrelse på 1x1 m. Da slæbesugningssporene er karakteriseret ved
konvekse kanter (negativ profil kurvethed) og en konkav bund (positiv profil kurvethed) kan
sporene isoleres ved at identificere det interval af profil kurvethed (værdier omkring nul) som
kendetegner de mere plane områder af Disken. De plane områder af Disken har generelt profil
kurvetheds-værdier i intervallet -4 til 4, hvorved værdier < -4 beskriver de konvekse områder
(kanterne af slæbesugningssporene) og værdier > 4 beskriver de mere konkave områder (bunden af
slæbesugningssporene). Da slæbesugningsspor, i store dele af indvindingsområdet, også kan
erkendes i stiksugningshullerne er der udarbejdet tre forskellige skabeloner til at analysere
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udviklingen af de udvalgte overfladeparametre relateret til slæbesugningsspor: 1)
slæbesugningsspor eksklusiv spor i stiksugningshuller; 2) slæbesugningsspor i stiksugningshuller
og; 3) ”alle” slæbesugningsspor. Skabelonen for ”alle” slæbesugningsspor er produceret ved først at
fjerne alle værdier af profil kurvethed i intervallet -4 til 4, samt alle værdier < -60 og alle værdier >
60. Den øvre og nedre grænse er brugt til at fjerne eventuel støj i data. Ovennævnte filtrering er
udført med raster calculator, hvor accepterede gridcelleværdier tildeles værdien 1 i det resulterende
rasterlag og gridcelleværdier relateret til plane områder eller støj tildeles værdien 0. Dernæst er det
resulterende rasterlag konverteret til et polygonlag i henhold til de tildelte værdier (0 eller 1).
Antallet af polygoner er reduceret ved at forene (merge) de polygoner, hvis areal < 100m2, med
tilstødende polygoner, hvorefter polygonlaget konverteres tilbage til raster format. Reduktionen af
polygoner er bl.a. foretaget for at fjerne områder relateret til mindre former, som deler
karakteristika (profil kurvethed) med slæbesugningssporene, især langs den sydlige og vestlige del
af Disken. Det resulterende raster format er derefter brugt til at ekstrahere hældning og profil
kurvethed fra ”alle” slæbesugningssporene for 2014 og 2017 overfladerne.

Stiksugningshuller

Til forskel fra slæbesugningssporene, spænder stiksugningshullerne over et større interval af
dimensioner og overfladeparametre, hvorfor det er nødvendigt at kombinere flere
overfladeparametre, for bedst muligt at afgrænse stiksugningshullerne. Stiksugningshullerne er
ekstraheret ved at generere en skabelon baseret på hældning, plan kurvethed, rugosity og BPI (7x7
m gridcellestørrelse). For hver af de ovennævnte parametre er der produceret et rasterlag baseret på
fastsatte grænseværdier. Stiksugningshullerne er i relation til de benyttede overfladeparametre
karakteriseret ved hældninger > 2° (primært siderne af hullerne), plan kurvethed mindre end -0,3
eller større end 0,3 (relateret til hullernes planform), rugosity > 1,002 og en standardiseret bredskala BPI (B-BPI) < -40 (negativ BPI indikerer at en given celle har en lavere elevation end det
omkringliggende gennemsnit). For hver af de fire rasterlag er accepterede celleværdier sat lig 1 og
afviste celleværdier sat lig nul. De fire rasterlag er lagt sammen vha. af raster calculator, hvor det
resulterende rasterlag består af gridcelleværdier mellem 0 og 4, afhængig af hvor mange kriterier
hver enkelt celle opfylder. Rasterlaget er derefter konverteret til et polygonlag, hvor polygon
antallet er reduceret ved at forene polygoner < 200 m2 med tilstødende polygoner. Det blev besluttet
at minimum 3 kriterier skal være opfyldt for at en celle betragtes som del af et stiksugningshul,
hvorfor alle polygoner der maksimalt opfylder 2 kriterier (afviste gridceller), og alle polygoner der
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som minimum opfylder 3 kriterier (accepterede gridceller) er forenet. Det resulterende polygonlag
er konverteret tilbage til raster format i både 1-m og 7-m opløsning. Skabelonen for
stiksugningshullerne, i 1-m opløsning, er i kombination med skabelonen for slæbesugningsspor
brugt til at differentiere mellem slæbesugningsspor afhængigt af, om de befinder sig i eller uden for
stiksugningshullerne.
Skabelonen for stiksugningshullerne, i 7-m opløsning, er brugt til at ekstrahere overfladeparametre
til brug for analysen af stiksugningssporene (hældning, plan kurvethed, rugosity).
De ekstraherede overfladeparametre for slæbesugningsspor og stiksugningsspor er eksporteret til
ascii format, hvorefter nodata-værdier er bortfiltreret og histogrammer for 2014 og 2017 data er
genereret i MatLab.

Bundformer

Aktive strømningsnormale bundformer (banker) med en dominerende migrationsretning er
karakteriseret ved at være asymmetriske med en relativ flad stødside og en stejlere læside. Banker
med kontinuerlig strømningsseperation ved kammen og en recirkulationsstrøm i truget er typisk
karakteriseret ved læsidehældninger >10, mens den naturlige stablingsvinklen for sand typisk er
32-35.
Bankelæsider er ekstraheret som hældninger >10 og <35, hvor arealet af sammenhængende
gridceller desuden er >50 m2. Arealkriteriet er indført for at udelade mindre bundformer, som
potentielt ikke er relateret til en dominerende migrationsretning, samt for at udelade støj i data som
følge af præcisionen af data (se også diskussion ift. dybdeforskelsmodel nedenfor). Derudover er
der foretaget en manuel filtrering af områderne med henblik på at udelade området i den SV del af
Disken, hvor de dybeste og stejleste stiksugningshuller er placeret.

Geomorfometrisk klassifikation for automatisk geomorfologisk klassifikation
Den geomorfometriske klassifikationsanalyse er udført med Benthic Terrain Modeler (BTM), en
add-in toolbox til ArcGIS, udviklet af Wright et al. (2005) og først anvendt til
havbundsklassifikation af Lundblad et al. (2006). BTM benytter overfladeparametrene hældning og
BPI, samt en klassifikationsordbog som input til at bestemme hver gridcelles geomorfometriske
tilhørsforhold. Klassifikationsanalysen benytter både en bred-skala BPI (B-BPI) og en fin-skala BPI
(F-BPI). Forskellen er, at B-BPI bestemmes vha. et relativt stort nabolag (fx en cirkel) med det
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formål at klassificere stor-skala former. Hvorimod F-BPI bestemmes med et relativt lille nabolag
for at klassificere små-skala former. Størrelsen på nabolaget angives ved analysevinduets (cirklens)
radius i antal gridceller. Skalaen (eller analysevinduets radius angivet som længde) for BPI
beregningen er dermed antal gridceller * gridcellelængden (fx 100 * 1 m = 100 m). Da størrelsen
på analysevinduets radius påvirker resultatet af de beregnede BPI-værdier og dermed også den
endelig klassifikation, er udvælgelsen af passende størrelser for analysevinduet afgørende for
klassifikationsresultatet. Bestemmelse af egnede skalaer kan foretages vha. multiskala-analyse som
tidligere beskrevet og/eller visuelt ved at bestemme dimensionerne af signifikante morfologiske
enheder indenfor undersøgelsesområdet. Yderligere finjustering af klassifikationsresultatet kan
foretages gennem visuel vurdering baseret på kendskab til overfladens beskaffenhed.
Hældningskortet anvendes til at skelne mellem relativt flade og hældende områder, ud fra om en
given gridcelle har en hældningsværdi over eller under en prædefineret hældningsgrænse.
Klassifikationsordbogen definerer hvilken klasse en given gridcelle skal tildeles baseret på
gridcellens B-BPI, F-BPI og hældningsværdi. Inden klassifikationsanalysen blev BPIerne
standardiseret, fordi elevationsdata generelt er rumligt auto-korreleret (spatially auto-correlated)
(Weiss, 2001). Standardiseringen af BPIerne er udført med det dertil beregnede værktøj i BTM
toolbox. Antallet af geomorfometriske klasser samt de anvendte grænseværdier er brugerdefinerede. I indeværende projekt er BPI grænserne mellem de enkelte klasser sat til 100, hvilket
svarer til én BPI standardafvigelse (Lundblad et al., 2006). En grænseværdi på 100 BPI er anvendt
af andre forfattere i områder med relativt kuperet terræn (fx Diesing et al., 2009; Lundblad et al.,
2006; Verfaillie et al., 2007). Andre har anvendt en BPI grænseværdi på 50 (½ standard afvigelse) i
områder med relativt lavt relief (Andersen et al., 2017; Kaskela et al., 2012).

Der er foretaget en række følsomhedsanalyser på de parametre og kriterier som indgår i BTM
klassifikationen med følgende formål: 1) at bestemme en optimal størrelse for det analysevindue,
som anvendes til beregningen af B-BPI, 2) at bestemme en optimal hældningsgrænse mellem flade
(flats) og hældende (slopes) områder og 3) at finde det antal geomorfometriske klasser, som er
egnet til at beskrive undersøgelsesområdet. Følsomhedsanalyserne inkluderer derfor BTM
klassifikationsresultater med varierende B-BPI skala, klassifikationsresultater opnået med
varierende hældningsgrænse (1°-5°) og klassifikationsresultater opnået med to forskellige
klassifikationsordbøger. Samtlige følsomhedsanalyser er udført på 2014-DEM med 1x1 m
opløsning. Følsomhedsanalyse af skala for BPI beregninger er foretaget ved at justere længden af
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radius for analysevinduet, indenfor hvilket BPI er beregnet. B-BPI er beregnet med
analysevinduesradier på hhv. 150 m, 200 m og 300 m, og F-BPI er beregnet med en
analysevinduesradius på 31 m. Skalaen for F-BPI er fastsat på baggrund af multiskala-analysen.
Størrelsesordenen af de testede B-BPI radier svarer omtrent til bredden af de højest eleverede
områder af Disken, som tilsammen danner en SØ – NNV orienteret kam, der vurderes til at være ca.
200 m bred.
Den optimale hældningsgrænse, som skal differentiere mellem flade og hældende områder, er
baseret på en subjektiv vurdering af de resulterende klassifikationer. En hældningsgrænse på 3°
visualiserer tydeligst slæbesugningssporene og er derfor valgt som grænseværdi for hældningen.
Derudover svarer 3° til én standardafvigelse på hældningskortet (1 m opløsning), hvorfor
grænseværdierne for hhv. 7-m og 31-m opløsningerne er sat til værdierne svarende til én
standardafvigelse, dvs. 1,3° og 0,4° for at kompensere for den udglattende effekt af de grovere
opløsninger.
En såkaldt zone klassifikation bestående af 5 geomorfometriske klasser efter Verfaillie et al. (2007)
og en struktur klassifikation (Lundblad et al., 2006) bestående af 12 geomorfometriske klasser er
testet for at fastsætte det nødvendige antal klasser til en geomorfometrisk klassifikation af
undersøgelsesområdet. På baggrund af en sammenligning af de anvendte klassers arealer anvendes
5 klasser til den geomorfometriske klassifikation. Følsomhedsanalyserne er vist i bilag 2.
Proceduren for den anvendte BTM klassifikation samt klassifikationsordbogen efter Verfaillie et al.
(2007) er illustreret i Figur 6.

18

Figur 6: BTM klassifikation. DEM (1x1 m) (øverst). Fra DEM udledes B-BPI, F-BPI og hældning (midt). De afledte
parametre benyttes derefter som input i BTM, hvor hver gridcelle tildeles en geomorfometrisk klasse efter
klassifikationsordbogen (nederst).
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Stor-skala geomorfologiske enheder

Der er foretaget en morfologisk klassifikation af stor-skala former indenfor undersøgelsesområdet.
Klassifikationen er baseret på den geomorfometriske klassifikation udført på 31-m opløsningen. Der
er identificeret fire morfologiske stor-skala enheder: banketop, bankesider/fod, kanal og flad bund.
Banketoppen er defineret som området afgrænset af crest klassen i den geomorfometriske
klassifikation. Bankesider/fod er defineret efter slope klassen, hvor grænsen i den sydlige del af
området er trukket manuelt efter de mere usammenhængende slope områder og hældningskortet.
Kanal-klassen er defineret efter depression klassen, mens flad bund svarer til flats i den
geomorfometriske klassifikation.
Den morfologiske klassifikation er udført ved først at konvertere den geomorfometriske
klassifikation til et polygonlag vha. af værktøjet Polygon to raster, hvorefter polygoner med et areal
≤ 961 m2 (= 1 gridcelle) er forenet med tilstødende polygoner. Herefter er polygoner forenet til de
endelige fire morfologiske klasser beskrevet ovenfor.

Dybdeforskelsmodel
Den morfologiske udvikling over den undersøgte periode er kvantificeret vha. en
dybdeforskelsmodel (DEM of Difference eller DoD). Dybdeforskelsmodellen er produceret ved at
subtrahere 2014-DEM fra 2017-DEM, hvorved en resulterende negativ gridcelleværdi indikerer
erosion i størrelsesordenen svarende til den resulterende celleværdi, og omvendt vil en resulterende
positiv celleværdi indikere aflejring.
∆𝑧 = 𝑧𝑡2 − 𝑧𝑡1
Hvor zt2 er overfladeelevationen til tiden t2, zt1 er overfladeelevationen til tiden t1 og Δz er
elevationsændringen.
Det er dog ikke trivielt at sammenligne dybdekort, idet præcisionen af de enkelte dybdekort er af
afgørende betydning for resultatet. Derfor er det nødvendigt at estimere præcisionen af de data, som
ligger til grund for de enkelte dybdekort, hvor specielt den vertikale præcision er vigtig ift.
bestemmelse af aflejring og erosion.
Den vertikale præcision af 2014-DEM (dybdekort) er estimeret til 0.2 m, mens den for 2017-DEM
(dybdekort) er estimeret til 0.5 m. Derudover er der et ikke-konstant vertikalt offset mellem de to
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dybdekort i størrelsesordenen 0.2 m. Det betyder, at dybdeforskelle i størrelsesordenen <0.7 m
ikke er signifikante. Dermed er det muligt at anvende dybdeforskelsmodellen til den tidslige
udvikling af større bundformer og større stiksugningshuller, mens det ikke er muligt at anvende
dybdeforskelsmodellen til bestemmelse af den tidslige udvikling af slæbesugningsspor, mindre
stiksugningshuller og mindre bundformer.

Overfladesediment
Prøvetagning

Overfladesediment er udtaget med HAPS ved 34 udpegede positioner – en position i hvert
undersøgelsesfelt. Ved hver position er udtaget en overfladeprøve (0-2 cm) og en bulk prøve (2-10
cm). Én prøve kunne ikke udtages (H14 bulk), hvilket betyder at der i alt er udtaget 67
sedimentprøver. Tørstofindhold, indhold af organisk materiale, samt kornstørrelsesfordeling og
dertilhørende statistiske parametre er bestemt for alle 67 sedimentprøver.

Sedimentanalyser

Analyserne af sedimentet er udført på akkrediteret laboratorium. Bestemmelse af tørstofindhold
samt indhold af organisk materiale er udført i henhold til DS 204. Tørstofindholdet i procent er
bestemt ved afvejning af sedimentprøverne før og efter tørring ved 105 °C i minimum ét døgn.
Herefter udtages repræsentative delprøver vha. Coning and quartering-metoden (Krumbein &
Pettijohn, 1938) til bestemmelse af organisk indhold samt kornstørrelsesfordeling. Indholdet af
organisk materiale (%) bestemmes ved at prøvernes tørstof glødes i to timer ved 550°C. Glødetabet
er bestemt for tre delprøver udtaget fra hver af de 67 prøver, hvoraf det gennemsnitlige glødetab for
delprøverne benyttes som mål for det organiske indhold i de enkelte prøver.
Kornstørrelsesfordelingerne bestemmes ved laser granulometri på en Malvern Mastersizer 2000. I
udgangspunktet analyseres to delprøver på mastersizeren. Der foretages fem målinger på hver
delprøve og gennemsnittet af disse tages som kornstørrelsesfordelingen for den enkelte delprøve. I
de tilfælde hvor en eller to af målingerne (fordelingskurverne) afviger med mere end ca. 1 vol-% fra
de resterende målinger, ekskluderes disse fra gennemsnitsberegningen. Hvis de to delprøvers
kornstørrelsesfordelinger er tilnærmelsesvis identiske tages et gennemsnit af fordelingerne, og
resultatet heraf betragtes dermed som repræsentativt for den pågældende sedimentprøve. I de
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tilfælde, hvor kornstørrelseskurverne for to delprøver afviger fra hinanden med mere end ca. 1 vol%, analyseres en tredje delprøve, og gennemsnittet af de to delprøver, hvis median-værdi (d50) er
tættest på hinanden, antages at være repræsentativ for den pågældende sedimentprøve.
Sedimentsammensætningen beskrives statistisk ved at indsætte kornstørrelsesfordelingerne i
analyseværktøjet GRADISTAT (Blott & Pye, 2001). I GRADISTAT beregnes de statistiske
parametre middelkornstørrelse, mode, sortering, skævhed m.fl. både aritmetisk og geometrisk i
længde-enheder, og logaritmisk i phi-enheder, vha. af moment-metoden og den grafiske metode
beskrevet af Folk & Ward (1957). I indeværende analyse benyttes Folk & Ward-metoden til
beskrivelse af de statistiske parametre for kornstørrelsesfordelingerne. Udover at denne metode
kobler de beregnede parametre op på en deskriptiv terminologi, giver metoden også ifølge Blott &
Pye (2001) den mest robuste basis for sammenligning af kompositionelle varierede sedimenter. De
statistiske parametre for kornstørrelsesfordelingerne fra 2014 genberegnes i GRADISTAT for
dermed at gøre resultaterne for 2014 og 2017 sammenlignelige. Bearbejdningen af
overfladesedimentet er illustreret i Figur 7.

Figur 7: Flowdiagram over sedimentanalysen.
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Kornstørrelsesfordelingen er beskrevet med sedimentklassifikationssystemet foreslået af Wentworth
(1922), hvor klasserne fint sand og meget fint sand samt groft sand og meget groft sand er grupperet
(Tabel 1).

Tabel 1. Wentworth (1922) sedimentklassifikationssystem med grupperinger af fint sand/meget fint sand og groft sand/meget
groft sand.

Betegnelse

Middelkornstørrelsesinterval (mm)

Ler

0,00006 – 0,004

Silt

0,004 – 0,063

Fint sand

0,063 – 0,250

Medium sand

0,250 – 0,500

Groft sand

0,500 – 2,000
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Resultater og diskussion
Dybdemodeller
2014-DEM dækker selve indvindingsområdet med dybder fra ca. 8 m til 17 m. 2017-DEM dækker
indvindingsområdet, 500 meter sikkerhedszonen samt hele den nordlige, østlige og sydlige del af
1000 m sikkerhedszonen. Fra begge DEMer kan der erkendes slæbesugningsspor,
stiksugningshuller og bundformer (dog primært i den nordlige og østlige i det udvidede
undersøgelsesområde i 2017). Derudover er der observeret mindre fordybninger primært i
indvindingsområdet med diametre på ca. 10-20 m og dybder på omkring 0,5 m. Langs den sydlige
og vestlige rand af Disken er der observeret en del mindre forhøjninger på omkring 0,1-0,2 m, som
er ca. 10-20 m lange og mindre end 10 m bredde. Ved at sammenholde de valgte opløsninger ses
det, at stiksugningshullerne fremstår tydeligt på 7-meter opløsningen mens de større depressioner,
som består af adskillige stiksugningshuller, kan erkendes af 31-meter opløsningen (Figur 8) (se
bilag 3 for stort format).
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Figur 8: 201-DEM (venstre) og 2017-DEM (højre) med 1-m opløsning overlagt med skyggeeffekt (øverst). 7-m opløsning (i
midten). 31-m opløsning (nederst).
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Stor-skala geomorfologiske enheder
Resultaterne af den geomorfometriske klassifikation er vist i Figur 9.
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Figur 9: Geomorfometrisk klassifikation for 2014 (venstre) og 2017 (højre) med 1-m, 7-m og 31-m opløsning. Anvendte BBPI-, F-BPI-skalaer (angivet i meter) og hældningsgrænser (°) fremgår af de enkelte kort.

Klassifikationen af stor-skala morfologi er baseret på den geomorfometriske klassifikation udført på
31-m opløsningen med de 5 geomorfometriske klasser: depression, flats, slopes, crest og small
scale crest (Figur 9). Baseret på den geomorfometriske klassifikation udført på 31-m opløsningen er
der identificeret 4 stor-skala geomorfologiske enheder: banketop, bankeside, kanal og flad bund
(Figur 10). Banketoppen er defineret som området afgrænset af crest klassen i den
geomorfometriske klassifikation. Bankeside er defineret efter slope klassen, hvor grænsen i den
sydlige del af området er trukket manuelt efter de mere usammenhængende slope områder og
hældningskortet. Kanal-klassen er defineret efter depression klassen, mens flad bund svarer til flats
i den geomorfometriske klassifikation.
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Figur 10. Stor-skala morfologi med afgrænsning af banketop og –side samt flad bund og kanal. Afgrænsningen af stor-skala
morfologiske enheder er baseret på den geomorfometriske klassifikation på 31-m opløsning (Error! Reference source not
found.).
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Stiksugningshuller
Stiksugningshullerne spænder over et stort spektrum af dimensioner og karakteristika, hvorfor det
er nødvendigt at kombinere flere overfladeparametre for bedst muligt at afgrænse
stiksugningshullerne. Stiksugningshullerne er ekstraheret ved at generere en skabelon baseret på
hældning, plan kurvethed, rugosity og BPI (7-m opløsning). Hældning, plan kurvethed og rugosity
for 2014 og 2017 med 7-m opløsning er vist i Figur 11 – Figur 13, hvor stiksugningshullerne
fremhæves.

Figur 11. Hældning for 2014 (venstre) og 2017 (højre) med 7-m opløsning, hvor stiksugningshullerne kan identificeres.
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Figur 5. Plan kurvethed for 2014 (venstre) og 2017 (højre) med 7-m opløsning, hvor stiksugningshullerne kan identificeres.
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Figur 13. Rugosity for 2014 (venstre) og 2017 (højre) med 7-m opløsning, hvor stiksugningshullerne kan identificeres.

Stiksugningshullerne er i relation til de benyttede overfladeparametre karakteriseret ved hældninger
> 2° (primært siderne af hullerne), plan kurvethed mindre end -0,3 eller større end 0,3 (relateret til
hullernes planform), rugosity > 1,002 og en standardiseret bred-skala BPI (B-BPI) < -40 (negativ
BPI indikerer at en given celle har en lavere elevation end det omkringliggende gennemsnit). Den
resulterende skabelon for stiksugningshullerne i 7-m opløsning (Figur 7) er efterfølgende brugt til at
ekstrahere overfladeparametre hældning, plan kurvethed og rugosity til analyse af
stiksugningshullernes tidslige udvikling.

Skabelonen for stiksugningshullerne i 1-m opløsning er i kombination med
slæbesugningsskabelonen desuden brugt til at differentiere mellem slæbesugningsspor afhængigt af,
om de befinder sig i eller uden for stiksugningshullerne.
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Figur 7. Gridceller karakteriseret som stiksugningshuller baseret på hældning, plan kurvethed, rugosity og bred-skala BPI
(B-BPI). Disse gridceller er anvendt som skabelon til at ekstrahere hældning, plan kurvethed og rugosity i 2014 og 2017 for
en tidslig udvikling (se Figur 8).
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Hældning, plan kurvethed og rugosity af gridcellerne ekstraheret som stiksugningshuller i 2014 og
de tilsvarende celler i 2017 er vist til sammenligning i Figur 8 med middelværdier og
standardafvigelser vist i Tabel 1.

Middelværdien af overfladeparameteren hældning er faldende fra 2014 til 2017, hvilket indikerer en
udjævning af havbunden. Middelværdien af overfladeparameteren rugosity er ligeledes faldende fra
2014 til 2017, hvilket også indikerer en udjævning af havbunden.

Tabel 1. Middelværdi og standardafvigelse af overfladeparametre for gridceller klassificeret og ekstraheret som
stiksugningshuller.

Overfladeparameter

Middelværdi

Standardafvigelse

Hældning 2014

3,45

1,65

Hældning 2017

3,21

1,58

Plan kurvethed 2014

-0,15

1,03

Plan kurvethed 2017

-0,12

0,90

Rugosity 2014

1,004

0,0032

Rugosity 2017

1,003

0,0028
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Figur 8. Hældning (øverst), plan kurvethed (midterst) og rugosity (nederst) af gridcellerne ekstraheret som
stiksugningshuller i 2014 og de tilsvarende gridceller i 2017.
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Slæbesugningsspor
Slæbesugningssporene spænder modsat stiksugningshullerne over et relativt snævert spektrum af
dimensioner og karakteristika. Sporene træder frem ved overfladeparametrene hældning og profil
kurvethed med 1-m opløsning (Figur 9). Slæbesugningssporene er ekstraheret ved at genere en
skabelon baseret på profil kurvethed (1-m opløsning).

Figur 9. Hældning for 2014 (venstre) og 2017 (højre) med 1-m opløsning, hvor slæbesugningsspor kan identificeres.
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Figur 10. Profil kurvethed for 2014 (venstre) og 2017 (højre) med 1-m opløsning, hvor slæbesugningsspor kan identificeres.

Slæbesugningssporene er karakteriseret ved konvekse kanter (negativ profil kurvethed) og en
konkav bund (positiv profil kurvethed). Derfor kan sporene isoleres ved at identificere det interval
af profil kurvethed, som kendetegner de mere plane områder af Disken (værdier omkring nul). De
plane områder af Disken har generelt profil kurvetheds-værdier i intervallet -4 til 4, hvorved
værdier < -4 beskriver de konvekse områder (kanterne af slæbesugningssporene) og værdier > 4
beskriver de mere konkave områder (bunden af slæbesugningssporene). Den resulterende skabelon
for slæbesugningssporene i 1-m opløsning (Figur 11) er efterfølgende brugt til at ekstrahere
overfladeparametrene hældning og profil kurvethed til analyse af slæbesugningssporenes tidslige
udvikling.

Da slæbesugningsspor i store dele af indvindingsområdet også kan erkendes i stiksugningshullerne,
er der udarbejdet tre forskellige skabeloner til at analysere udviklingen af de udvalgte
overfladeparametre relateret til slæbesugningsspor: 1) slæbesugningsspor eksklusiv spor i
stiksugningshullerne; 2) slæbesugningsspor i stiksugningshuller og; 3) ”alle” slæbesugningsspor.
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Figur 11. Gridceller karakteriseret som slæbesugningsspor (markeret med sort) baseret på profil kurvethed. Disse gridceller
er anvendt som skabelon til at ekstrahere hældning og profil kurvethed i 2014 og 2017 for en tidslig udvikling (se Figur 12).
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Hældning og profil kurvethed af gridcellerne ekstraheret som slæbesugningsspor i 2014 og de
tilsvarende celler i 2017 er vist til sammenligning i Figur 12 med middelværdier og
standardafvigelser vist i Tabel 2.
Middelværdien af overfladeparameteren hældning er faldende fra 2014 til 2017, hvilket indikerer en
udjævning af havbunden. Desuden er standardafvigelsen af hældningerne faldende, hvilket
indikerer færre gridceller med stejle hældninger i 2017 sammenlignet med 2014.
Resultater for slæbesugningsspor hhv. udenfor og i stiksugningshuller er vist i Figur 13 og Figur 14,
hvor tendensen er den samme som for alle slæbesugningsspor vist i Figur 12, hvorfor de statistiske
parametre for disse ikke er vist i Tabel 2. De statistiske parametre og i sti

Tabel 2. Middelværdi og standardafvigelse af overfladeparametre for gridceller klassificeret og ekstraheret som
slæbesugningsspor.

Overfladeparameter

Middelværdi

Standardafvigelse

Hældning 2014

5,65

3,65

Hældning 2017

3,96

2,92

Profil kurvethed 2014

0,24

12,57

Profil kurvethed 2017

0,22

13,93
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Figur 12. Hældning (øverst) og profil kurvethed (nederst) af gridcellerne karakteriseret som slæbesugningsspor i 2014 og de
tilsvarende gridceller i 2017.
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Figur 13. Hældning (øverst) og profil kurvethed (nederst) af gridcellerne karakteriseret som slæbesugningsspor (eksklusiv
spor i stiksugningshuller) i 2014 og de tilsvarende gridceller i 2017.
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Figur 14. Hældning (øverst) og profil kurvethed (nederst) af gridcellerne karakteriseret som slæbesugningsspor i
stiksugningshuller i 2014 og de tilsvarende gridceller i 2017.

Bundformer og dybdeforskelsmodel
I 2014 er der i indvindingsområdet 8 områder, der opfylder kriterierne for bankelæsider, dvs.
polygoner >50 m2 bestående af sammenhængende gridceller med hældninger >10 og <35; disse 8
områder er alle placeret i den NØ del af indvindingsområdet (Figur 15).
I 2017 derimod er der 714 områder, der opfylder kriterierne for bankelæsider (Figur 16). Disse
områder strækker sig langs den N og Ø del af Disken og er primært placeret udenfor
indvindingsområdet i det udvidede undersøgelsesområde.
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Figur 15. Gridceller karakteriseret som læsider af bundformer (markeret med sort) baseret på hældning og læsideareal i
2014. Disse gridceller er anvendt som skabelon til at ekstrahere hældning og orientering i 2014 til bestemmelse af
migrationsretningen (se Figur 17).
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Figur 16. Gridceller karakteriseret som læsider af bundformer (markeret med sort) baseret på hældning og læsideareal i
2017. Disse gridceller er anvendt som skabelon til at ekstrahere hældning og orientering i 2017 til bestemmelse af
migrationsretningen (se Figur 17).
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De resulterende skabeloner for bankelæsider i 2014 (Figur 15) og 2017 (Figur 16) er herefter
anvendt til at ekstrahere overfladeparametrene hældning og orientering i hhv. 2014 og 2017 til
analyse af bankelæsidernes orientering og dermed bundformernes dominerende migrationsretning. I
2014 har de 8 områder indeholdende i alt 630 gridceller en dominerende sydvendt
bankelæsideorientering med en middelorientering på 173 (Figur 17 og Tabel 3), og dermed en
sydgående migrationsretning. De sammenhængende bundformsfelter, der strækker sig langs den N
og Ø del af Disken opmålt i det udvidede undersøgelsesområde i 2017, har ligeledes en
dominerende sydvendt bankelæsideorientering med en middelorientering på 174 (Tabel 3), og
dermed også en sydgående migrationsretning.
Den dominerende sydgående migrationsretning indikerer en dominerende sydgående sediment
transport, hvilket er i overensstemmelse med tidligere tolkninger af Disken som en aflejringsform,
der er opbygget af sediment eroderet fra Nordkysten og efterflg. transporteret fra nord mod syd.

Figur 17. Rosediagrammer af bundformernes læsideorientering i 2014 (venstre) og 2017 (højre). Antallet af gridceller
karkateriseret som bankelæsider i 2014 og 2017 er hhv. 630 og 66468. Statistik af hældning og orientering af gridcellerne er
vist i Tabel 3.

Tabel 3. Middelværdi og standardafvigelse af overfladeparametrene hældning og orientering for gridceller klassificeret som
bankelæsider. Antallet af gridceller karkateriseret som bankelæsider i 2014 og 2017 er hhv. 630 og 66468.

Overfladeparameter

Middelværdi

Standardafvigelse

Hældning 2014

12

1,3

Hældning 2017

15

4,0

Orientering 2014

173

17

Orientering 2017

174

26

45

Indenfor dækningsområdet af dybdeforskelsmodellen er der observeret tre områder med signifikant
aflejring relateret til migration af bundformer/stigsukningshuller, hvor et område i den N del af
indvindingsområdet er relateret til sydgående bundformsmigration (Figur 18) og to områder i den
SV del er relateret til sydgående migration af den N kam/side af stiksugningshuller (Figur 19).
Figur 18 viser desuden overgangen fra de sammenhængende lineære og sinuøse bundformer på den
Ø del af disken til de usammenhængende crescentiske bundformer på den centrale del af Disken.

Figur 18. Øverst: Zoom-in af 2017-DEM i den N del af indvindingsområdet. Områder karakteriseret som bankelæsider i
2014 og 2017 er vist med hhv. sort og blå, mens signifikant aflejring (> 0.7 m i dybdeforskelsmodellen) er vist med rød.
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Placering af transekt er vist med en sort linje. Nederst: Transekter i 2014 og 2017 er vist med hhv. sort og blå, mens
dybdeforskel er vist med rød (positiv er aflejring og negativ er erosion).

Figur 19 illustrerer desuden udjævningen af slæbesugningssporen i perioden 2014-2017, idet
slæbesugningssporene træder tydeligt frem på 2014-DEM sammenlignet med 2017-DEM.
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Figur 19. Øverst: Zoom-in af 2014- DEM (venstre) og 2017-DEM (højre) i den S del af indvindingsområdet i området med de
største stiksugningshuller. Signifikant aflejring (> 0.7 m i dybdeforskelsmodellen) er vist med rød. Placering af transekt er
vist med en sort linje. Nederst: Transekter i 2014 og 2017 er vist med hhv. sort og blå, mens dybdeforskel er vist med rød
(positiv er aflejring og negativ er erosion).

Baseret på disse få signifikante migrations- og aflejringsmønstre er sedimenttransportraten estimeret
til ~5.3 m3 fra 2014 til 2017 pr. enhedsbredde, dvs. ~1.8 m3/år pr. enhedsbredde.

Overfladesediment
Overfladesedimentets middelkornstørrelse og sorteringsgrad i hhv. 2014 og 2017 er vist i Figur 20.
Overfladesedimentet spænder fra meget fint sand til medium sand i 2014 med de finere
middelkornstørrelser syd for Disken og de grovere på Disken. Med udvidelsen af
undersøgelsesområdet i 2017 spænder overladesedimentet fra meget groft silt til medium sand med
de fineste middelkornstørrelser sydvest for Disken og de groveste på den nordøstlige og østlige del
af Disken, dvs. samme mønster som i 2014.
Sorteringsgraden varierer i 2014 fra ringe sorteret til velsorteret med de fine
kornstørrelsesfordelingerne generelt værende ringere sorteret end de grovere fordelinger. Med
udvidelsen af undersøgelsesområdet i 2017 øges også variationen af sorteringsgraden, således at
den spænder fra meget ringe sorteret til velsorteret med de fine kornstørrelsesfordelingerne generelt
værende ringere sorteret end de grovere fordelinger, dvs. samme mønster som i 2014.
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Figur 20. Overfladesedimentets middelkornstørrelse i 2014 (venstre) og 2017 (højre) (bulk, 2-10 cm sedimentdybde).
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Figur 21. Overfladesedimentets sorteringsgrad i 2014 (venstre) og 2017 (højre) (bulk, 2-10 cm sedimentdybde).

Den rumlige variation i sammensætningen af overfladesedimentet i hhv. 2014 og 2017 er i Figur 22
desuden illustreret med den procentuelle fordeling af ler, silt, sand, fint sand, medium sand og groft
sand.
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Figur 22. Overfladesedimentets sammensætning i 2014 (venstre) og 2017 (bulk, 2-10 cm sedimentdybde) fordelt på ler, silt,
sand, fint sand, medium sand og groft sand.

Overfladesedimentets indhold af organisk materiale (bestemt ved glødetab) i hhv. 2014 og 2017 er
vist i Figur 23-Error! Reference source not found.. Indholdet af organisk materiale er generelt
lavt i undersøgelsesområdet med variationer fra 0,2% til 2.0% i 2014 og fra 0,3% til 3.9% i 2017.
Generelt er de grovere og bedre sorterede overfladesedimenter på selve Disken karakteriseret ved et
indhold af organisk materiale <1%, mens de finere og dårligere sorterede overfladesedimenter syd
og sydvest for Disken er karakteriseret ved et lidt højere indhold af organisk materiale (1-4%). Det
er vanskeligt at sige om den tilsyneladende minimale stigning i indhold af organisk materiale fra
2014 til 2017 skyldes en reel og general stigning i indholdet af organisk materiale, eller om det er et
udtryk for en naturlig rumlig og tidslig variation. Bundprøverne fra 2014 og 2017 er analyseret
identisk, men små måleusikkerheder kan naturligvis også føre til små variationer i resultaterne.
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Figur 23. Overfladesedimentets indhold af organisk materiel i 2014 og 2017 (bulk, 2-10 cm sedimentdybde) bestemt ved
blødetab.

Baseret på karakteristika af bundprøver fra 2014 og 2017 er sammensætningen af bundsedimentet i
2014 og 2017 generelt identisk. Overfladesedimentkarakteristika, inklusiv statistiske parametre, for
alle bundprøver fra både 2014 og 2017 er tilgængelige i bilag 6-9.

Stor-skala morfologien og overfladesedimentsammensætningen er kombineret i Figur 24. Banketop
og –side er karakteriseret ved bundmateriale overvejende bestående af medium og fint sand med
bankesiden værende generelt finere end banketoppen. Den flade bund er karakteriseret ved
bundmateriale overvejende bestående af fint sand og silt, og desuden et højere indhold af organisk
materiale. Der er ikke indsamlet bundprøver i områderne klassificeret som kanal.

52

Figur 24. Overfladesedimentets sammensætning fordelt på ler, silt, sand, fint sand, medium sand og groft sand ift. stor-skala
morfologien.
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Konklusion
Den akustiske kortlægning af Disken i 2017, der omfatter både den danske og svenske del, har
klarlagt detaljerede dybdeforhold, udbredelsen af sedimenttyper, dynamiske bundformer og
indvindingsspor. Baseret på sammenligning mellem kortlægning af den danske del af Disken i 2014
og det større område kortlagt i 2017, er der foretaget en undersøgelse af morfo- og
sedimentdynamikken på Disken med henblik på at vurdere reetableringen af morfologi og
overfladesediment i indvindingsområdet, som indgår i vurderingen af reetableringen af biologiske
samfund i indvindingsområdet.
De batymetriske og geomorfologiske undersøgelser suppleret med prøvetagning af
overfladesediment underbygger, at der er en markant forskel på dynamik og sedimentransport på og
omkring Disken området. Hvor den nordlige del og østlige flanke af Disken er præget af sydværts
vandrende sandede bundformer, som delvist udvisker tidligere indvindingsspor, er den sydlige og
vestlige del af disken præget af tydelige og nyere indvindingsspor fra 2013 eller før.
Et stor-skala geomorfologisk kort for området omkring Disken med afgrænsning af diskens
bankeside og –top samt kanaler og flad bund er genereret. Ligeledes er der genereret et
overfladesedimentkort med overfladesedimentets sammensætning fordelt på ler, silt, sand, fint sand,
medium sand og groft sand. Banketoppen og –siden er karakteriseret ved bundmateriale
overvejende bestående af medium og fint sand med bankesiden værende generelt finere end
banketoppen. Den flade bund er karakteriseret ved bundmateriale overvejende bestående af fint
sand og silt, og desuden et højere indhold af organisk materiale. Der er ingen signifikante ændringer
i sammensætningen af bundsedimentet fra 2014 til 2017.
Der er identificeret tydelige lineære spor efter få år gammel slæbesugning over næsten hele Disken
indvindingsområdet, og den tidslige udvikling fra 2014 til 2017 er kvantificeret. Den tidslige
udvikling indikerer en tendens til udjævning af slæbesugningssporene. Ældre og op til flere meter
dybe punktvise stiksugningshuller findes i et bredt bånd over Disken området og inkluderer
delområder af 500 m sikkerhedszonen i både den nordvestlige del og den sydøstlige del af
undersøgelsesområdet. Stiksugningshuller er identificeret og analyseret, og den tidslige udvikling
fra 2014 til 2017 er kvantificeret. Ændringerne i morfologien af stiksugningshullerne fra 2014 til
2017 er begrænset, så den større udjævning af stiksugningshullerne på den nordlige og østlige del af
Disken må antages at være foregået tidligere og over længere tid. Indberetning af
indvindingspositioner på den danske del af Disken har foregået siden sidst i 1980’erne, og disse
data viser at indvinding med stiksugning i den periode hovedsageligt har fundet sted på den sydlige
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halvdel af Disken indvindingsområde. Dette forhold sammenholdt med de observerede bundformer
i den nordlige og østlige del af Disken komplicerer analysen af reversibilitet af bundforhold i
Disken området.
Dynamiske bundformer er identificeret. Den nordlige og østlige del af Disken udenfor
indvindingsområdet er karakteriseret af sammenhængende lineære og sinuøse bundformer, mens
indvindingsområdet på den centrale del af Disken er karakteriseret ved stiksugningshuller, som over
tid er transformeret og fortsat transformeres til usammenhængende crescentiske bundformer.
Bundformerne har en dominerende sydvendt bankelæsideorientering og dermed en sydgående
migrationsretning. Dette indikerer en dominerende sydgående sediment transport, hvilket er i
overensstemmelse med tidligere tolkninger af Disken som en aflejringsform, der er opbygget af
sediment eroderet fra Nordkysten og efterflg. transporteret fra nord mod syd. Baseret på få
signifikante migrations- og aflejringsmønstre fra dybdeforskelsmodellen for perioden 2014-2017 er
sedimenttransportraten (relateret til bundformsvandring) estimeret til ~2 m3/år pr. enhedsbredde.
Baseret på bundformsdynamikken og den tidslige udvikling af stiksugningshuller og
slæbesugningsspor vurderes det, at morfologien i dele af indvindingsområdet vil reetableres. Den
tidslige udvikling af slæbesugningssporene indikerer, at morfologien i områder med
slæbesugningsspor og uden stiksugningshuller vil reetableres med tiden; men det vil kræve
yderligere undersøgelser at bestemme den pågældende tid. Tendensen til udvikling af bundformer
samt bundformsdynamikken indikerer, at bundformsfelter vil (re)etableres med tiden; men det vil
kræve yderligere undersøgelser at bestemme den pågældende tid. Det vurderes, at
stiksugningshullerne med tiden vil delvist udjævnes og delvist udvikle sig til aktive bundformer;
men det vil kræve yderligere undersøgelser at bestemme den pågældende tid, samt at vurdere om
dimensionerne af disse bundformer vil søge mod et tidligere eller et nyt stadium, i øjeblikket
transformeres stiksugningshullerne til usammenhængende crescentiske bundformer.
Baseret på det relativt lille antal bundprøver fra 2014 og 2017 vurderes det, at overfladesedimentet i
indvindingsområdet er forblevet uforandret; men det vil kræve yderligere undersøgelser at vurdere
effekten af lokale gradienter i morfologien, så som kam og trug af bundformer og
stiksugningshuller, på lokale sorteringseffekter af overfladesedimentet.

55

Referencer
Andersen MS, Gergely Á, Al-Hamdani Z, Steinbacher F, Larsen LR, Ernstsen VB
(2017). Processing and performance of topobathymetric lidar data for geomorphometric and
morphological classification in a high-energy tidal environment. Hydrol. Earth Syst. Sci.,
21(1), 43-63. doi:10.5194/hess-21-43-2017
Blott SJ, Pye K (2001). GRADISTAT: a grain size distribution and statistics package for the
analysis of unconsolidated sediments. Earth Surface Processes and Landforms, 26: 1237-1248. Doi:
10.1002/esp.261.
Diesing M, Coggan R, Vanstaen K (2009). Widespread rocky reef occurrence in the central
English Channel and the implications for predictive habitat mapping. Estuarine, Coastal and
Shelf Science, 83(4), 647. doi:10.1016/j.ecss.2009.05.018
Dolan MFJ, Thorsnes T, Leth JO, Al-Hamdani Z, Guinan JC, Van Lancker V (2012). NGU Report
2012.045: Terrain characterization from bathymetry data at various resolutions in European waters
– experience and recommendations. Download fra https://www.ngu.no/publikasjon/terraincharacterization-bathymetry-data-various-resolutions-european-waters-experiences
Drăguţ L, Eisank C, Strasser T (2011). Local variance for multi-scale analysis in geomorphometry.
Geomorphology, 130: 162-172.
Drăguţ L, Tiede D, Levick SR (2010). ESP: a tool to estimate scale parameter for multiresolution
image segmentation of remotely sensed data. International Journal of Geographical Information
Science, 24(6): 859-871. Doi: 10.1080/13658810903174803.
Folk RL (1954). The distinction between grain size and mineral composition in sedimentary-rock
nomenclature. The Journal of Geology, 62: 344-359.
Folk RL, Ward WC (1957). Brazos River bar: a study in the significance of grain size parameters.
Journal of Sedimentary Petrology, 27: 3-26.
Hansen LØ (2017). Morphodynamics and sediment dynamics in a meander bend in the Little Belt
strait. Department of Geosciences and Natural Resource Management, University of Copenhagen,
Denmark. Unpublished MSc Thesis, 103 pp.
Horn BKP (1981). Hill shading and the reflectance map. Proceedings of the IEEE, 69: 14-47.

56

Kaskela AM, Kotilainen AT, Al-Hamdani Z, Leth JO, Reker J (2012). Seabed
geomorphic features in a glaciated shelf of the Baltic Sea. Estuarine Coastal and Shelf
Science, 100, 150-161. doi:10.1016/j.ecss.2012.01.008
Krumbein WC, Pettijohn FJ (1938). Manual of Sedimentary Petrography. Appleton-Century-Crofts,
New York.
Lundblad ER, Wright DJ, Miller J, Larkin EM, Rhinehart R, Naar DF, Donahue BT, Anderson SM,
Battista T (2006). A Benthic Terrain Classification Scheme for American Samoa. Marine Geodesy,
29(2): 89-111. Doi:10.1080/01490410600738021.
Orbicon (2014). Miljøvurdering. Fællesområdet 554-CA Disken. For Naturstyrelsen 15-06-2014
Rapidlasso GmbH (2016). txt2las. Download fra https://rapidlasso.com/lastools/
Verfaillie E, Doornenbal P, Mitchell AJ, White J, Van Lancker V (2007). The bathymetric position
index (BPI) as a support tool for habitat mapping. Worked example for the MESH Final Guidance,
14.
Weiss AD (2001). Topographic positions and landforms analysis (Map gallery poster). Proceedings
of the 21st Annual ESRI User Conference. San Diego, CA.
Wentworth CK (1922). A scale of grade and class terms for clastic sediments. Journal of Geology,
30: 377-392.
Wilson MFJ, O’Connell B, Brown C, Guinan JC, Grehan AJ (2007). Multiscale terrain analysis of
multibeam bathymetry data for habitat mapping on the continental slope. Marine Geodesy, 30: 3-35.
Woodcock CE, Strahler AH (1987). The factor of scale in remote sensing. Remote sensing of
Environment, 21: 311-332.
Wright DJ, Lundblad ER, Larkin EM, Rhinehart RW, Murphy J, Cary-Kothera L, Draganov K
(2005). ArcGIS Benthic Terrain Modeler. Corvallis, Oregon: Oregon State University, Davey Jones
Locker Seafloor Mapping/Marine GIS Laboratory and NOAA Coastal Services Center. Download
fra https://coast.noaa.gov/digitalcoast/tools/btm

57

Bilag
Bilag 1: ArcGIS modelbuilder til brug for skala-analysen
Bilag 2: Følsomhedsanalyse af BTM input-parametre
Bilag 3: Digitale højdemodeller for 2014 og 2017
Bilag 4: Hældning, kurvethed og rugosity for 2014 og 2017
Bilag 5: BTM klassifikationer for 2014 og 2017
Bilag 6: Kornstørrelsesfordelinger 2017
Bilag 7: Sedimentkarakteristika for 2014 og 2017
Bilag 8: Morfologisk klassifikation og gennemsnitlig kornstørrelsesfordeling 2017
Bilag 9: Statistiske kornstørrelsesparametre for 2014 og 2017

58

Bilag 1: ArcGIS model builder konstrueret til skala-analysen

ArcGIS model builder. Konstrueret i ArcMap 10.5 til resampling af 2014 og 2017 DEMerne og bestemmelse af den midlede
standardafvigelse for hvert rasterlag af de fem overfladerepræsentationer. De to del-elementer af kurvethed dvs. profil
kurvethed og plan kurvethed er brugt til skala-analysen. Mørkeblå er input DEMen (1 m opløsning). Lysblå er
inputparameteren som definerer de opløsninger DEM skal resamples i (1 m, 2 m, 3 m, …, 50 m). Gul repræsenterer toolbox
funktioner. Grøn repræsenterer resulterende rasterlag. Tyrkis er den resulterende middel standardafvigelse bestemt for
hvert rasterlag.
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Bilag 2: Følsomhedsanalyse af BTM input-parametre
Der er foretaget følsomhedsanalyser på de parametre og kriterier som indgår i BTM klassifikationen
for at; 1) bestemme en optimal skala til beregningen af B-BPI; 2) bestemme en optimal
hældningsgrænse mellem flade (flats) og hældende (slopes) områder og; 3) finde det antal
geomorfometriske klasser som er egnet til at beskrive undersøgelsesområdet. Følsomhedsanalyserne
inkluderer BTM klassifikationsresultater med varierende B-BPI skala, varierende hældningsgrænse
(1° – 5°) samt klassifikationsresultater opnået med to forskellige klassifikationsordbøger.
Følsomhedsanalyserne er udført på 2014 DEMen med 1x1 m opløsning.
Følsomhedsanalysen af skala for B-BPI er udført ved at justere længden af radius for
analysevinduet indenfor hvilket BPI er beregnet. B-BPI er beregnet med analysevinduesradier på
hhv. 150 m, 200 m og 300 m. F-BPI er, på baggrund af multiskala-analysen, fastsat til 31 m.
Klassifikationsresultaterne er sammenlignet på baggrund af det samlede areal af hver resulterende

area (m2)

x 1000

klasse for de tre B-BPI skalaer (Figur 25).
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Figur 25: Følsomhedsanalyse af analysevinduets radius med en 5 klassers klassifikation. Den anvendte hældningsgrænse
mellem flats og slopes er 3° Bxxx er B-BPI radius og Fxx er F-BPI radius angivet i meter.

Den optimale hældningsgrænse, hvis formål er at differentiere mellem flade og hældende områder,
er baseret på en subjektiv vurdering af de resulterende klassifikationer. Følsomhedsanalysen er
udført med en B-BPI(300), F-BPI(31) og hældningsgrænser fra 1° - 5°. En hældningsgrænse på 3°
visualiserer tydeligst slæbesugningssporene og er derfor valgt som grænse for DEM’erne med en
gridcellestørrelse 1x1 m. Den valgte hældningsgrænse på 3° svarer til én standardafvigelse på
hældningskortet (1-m opløsning), hvorfor grænseværdierne for hhv. 7-m og 31-m opløsningerne
tilsvarende er sat til værdier svarende til én standardafvigelse, dvs. 1,3° og 0,4° for at kompensere
for den udglattende effekt af de grovere opløsninger.
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For at bestemme det antal af morfometriske klasser som i tilstrækkelig grad beskriver
undersøgelsesområdet er der foretaget en geomorfometrisk zone klassifikation med 5 klasser efter
Verfaillie et al. (2007) (Figur 26) og en struktur klassifikation med 12 klasser efter Lundblad et al.
(2006) og Hansen (2017) (Figur 27). Klassifikationerne er foretaget på 2014DEM’en med en gridcelle størrelse på 1x1 m. Det samlede areal af hver klasse opnået med begge klassifikationsanalyser
ses i Figur 28. Som det fremgår af histogrammet synes 5 klasser tilstrækkeligt til en morfometrisk
beskrivelse af undersøgelsesområdet, da arealerne af yderligere klasser (5+) udgør en relativ
beskeden andel af den samlede overflade.
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Figur 26: 5 klassers geomorfometrisk klassifikation efter Verfaillie et al. (2007).
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Figur 27: 12 klassers geomorfometrisk klassifikation efter Lundblad et al. (2006) og Hansen (2017).
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Figur 28: Sammenligning af geomorfometrisk klassifikation med 12 klasser (structures) og med 5 klasser (zones). B-BPI
analysevindueradius = 300 m, F-BPI analysevindueradius = 31 m og slope/flat grænse = 3°. * morfometrisk klasse forbeholdt
zone klassifikationen.
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Bilag 3: Dybdemodeller for 2014 og 2017
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Bilag 4: Hældning, kurvethed og rugosity for 2014 og 2017
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Bilag 5: BTM klassifikationer for 2014 og 2017
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Bilag 6: Kornstørrelsesfordelinger 2017
Kornstørrelsesfordelinger for Disken 2017. Ved hver position er der udtaget én prøve for de øverste
2 cm af overfladen (0-2 cm: tynd sort linje) og én for dybdefraktionen 2-10 cm (bulk: tyk sort linje).
De steder hvor prøvepositionerne for 2014 og 2017 er sammenlignelige er kornstørrelsesfordelingen
for 2014 inkluderet (rød linje).
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Bilag 7: Sedimentkarakteristika for 2014 og 2017
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Sedimentkarakteristika 2017 (0-2 cm)
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Sedimentkarakteristika 2017 (2-10 cm)
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Bilag 8: Morfologisk klassifikation og gennemsnitlig kornstørrelsesfordeling
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Bilag 9: Statistiske kornstørrelsesparametre for 2014 og 2017

Kornstørrelsesparametre 2014
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Kornstørrelsesparametre 2017
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Bilaga 2
Den statistiska databehandlingen som använts i rapporten
Shannon index*
Shannons index (H) är ett vanligt sätt att beskriva diversiteten i växt- och djursamhällen som
baserar sig på organismsammansättningen och inte bara på antalet arter, eftersom den relativa
förekomsten av arter förekommer i formeln:
𝐻𝐻 = − sum (p𝑖𝑖 ln[𝑝𝑝𝑝𝑝])

Där pi är antalet djur av var art dividerat med det sammanlagda anlet individer av alla arter i
samhället.
*) Shannon index, Shannon-Wiener eller Shannon-Weaver – kärt barn har många namn. Enligt ”Spellerberg,
IF & JF Fedor (2003). A tribute to Claude Shannon (1916–2001) and a plea for more rigorous use of species
richness, species diversity and the ‘Shannon–Wiener’ Index. Global Ecology & Biogeography: 12, 177–179”
används beteckningen Shannon index i rapporten.

Pielou’s evenness
Pielou’s evenness är ett uttryck för likhetsfördelningen.
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃′𝑠𝑠 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 =

𝐻𝐻

𝐻𝐻𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

Där H är det observerade värdet från Shannon index och Hmax = ln (n), antalet arter. Vid lika
värden för H og Hmax ger Pielous’s evennes ett värde på 1.
Bray-Curtis indeks
Med utgångspunkt för individantal för enskilda arter kan man med hjälp av Bray-Curtis
similaritets-mått beräkna likhetsvärden mellan enskilda prov i området med hjälp av
programvaran PRIMER 6 og R (Statistical computing).
p

∑2 min( y

ij

, yik )

S jk = 100 pi=1

∑( y

ij

+ yik )

i=1

Likheten mellan den j’te och k’te variabeln beräknas från följande formel: där yij och yik är antalet
av i’te art på variabel j, k och i går från 1 till p (antal arter).
Indexvärdena ligger mellan 0 (ingen likhet) och 100 (fullständig likhet), och har uträknats i ett
similaritetsmatrix.
Transformering av datamaterialet har utförts innan similaritetsmatrixen har beräknats. En
transformering av data innebär att stora skillnader i förekomst mellan arterna utjämnas, och
därmed får mindre vanliga arter också betydelse för resultatet. Det är klart, att ju större vikt
man vill lägga på de vanliga arterna, desto mindre radikal transformering (ev. ingen) bör utföras.
I föreliggande rapport har datamaterialet kvadratrot-transformerats. Dessförinnan har antalet
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individer per art för varje HAPS-station, 26 och 34 under 2014 respektive 2017, beräknats
genom att ta det sammantagna antalet individer per art dividerat med den sammanlagda
provarealen, till exempel 5*0,0143 m².
MDS-analyse
Indexvärdena för Bray-Curtis similaritetsmatrixen mellan proverna i varje HAPS-område används
som input i en MDS-analys (Multi Dimensional Scaling), som beräknar de koordinater som
används vid placeringen av enskilda prover i en ordinationsplot. Plottarna visar likheter och
eventuella grupperingar mellan proverna. Analysen tar inte utgångspunkt i absoluta
similaritetsvärden utan i deras rangordning, och efter flera genomräkningar av materialet finner
man den bästa möjliga likheten mellan den resulterande ordinationsplotten och rangordningen i
den ursprungliga similaritetsmatrixen. I denna analys har 25 genomräkninger genomförts, vilket
är standard i mjukvaran och som är avvägd i förhållande till tid och processorer.
Den stressfaktor som anges i ordinationsplotten är ett uttryck för hur god denna likhet är.
Stressvärdet är ett uttryck för spridningen omkring en icke-parametrisk regressionslinje, som kan
avbildas grafiskt mellan variablernas Bray-Curtis dissimilaritet (x-värden) och variablernas
avstånd i den 2-dimensionella MDS-plotten (y-värden).
Stressvärdet skall användas som riktningslinje för tolkningen av ordinationsplotten:
•

Stress < 0,05 innebär att värdet är mycket lågt, möjligheten för feltolkningar är minimal.

•

Stress 0,06 - 0,10 motsvarar god ordination, liten möjlighet för feltolkning. 3 eller fler
dimensioner kan inte öka informationen.

•

Stress 0,11 - 0,20 innebär att ordinationen ger en potentiellt användbar 2-dimensionell
bild, men för höga värden bör det inte läggas för mycket vikt på detaljer i plotten.

•

Stress 0,21 - 0,30: så höga värden indikerar att punkterna i den 2-dimensionella
ordinationsplotten är nära att vara slumpvis placerade. En sådan plot skall därför tolkas
med skepsis.

Man kan inte mäta hur stor likheten är mellan stationerna i MDS-ordinationsplotten, men bara
säga att exempelvis station 1 liknar station 2 mer än den liknar station 3 osv.
MDS har den fördelen framför andra multivariata analyser (Principal Components Analysis (PCA),
Correspondence Analysis (CA), Detrended Correspondence Analysis (DCA), och Faktoranalys), att
den inte är baserad på en underliggande modell som ställer krav på datamaterialets utseende.
Det är viktigt att understryka, att en MDS-ordination inte är ett statistiskt test, utan uteslutande
en metod för att reducera informationsmängden i ett flerdimensionellt datamaterial till 2
dimensioner, som kan presenteras i en ordinationsplott.
ArcMap
För kartläggning av artantalet, individantalet, biomassan, Pielou’s evenness index och Shannons
index, har programmet ArcMap v.10.5.1 tnyttjats. Metoden som använts är inverse distance
weighted (IDW) interpolation. IDW skattar ett cellvärde genom beräkning av genomsnittet av
datapunkter i närheten av cellen. Ju tätare en punkt är på en cell desto mer inflytande kommer
punktens värde att få på cellens skattade värde. Metoden antar att objekt, som ligger nära
varandra också har samma karakteristika. IDW kan kontrollera kända punkters inflytande på
interpolerade celler. Kontrollen skapas genom att ändra variabeln Power. Både Power och
Number of points, som berättar något om sökradien, blev genom standardvärdena 2 respektive
12.
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Miljöundersökning av Disken 2017
Marin sandutvinning i allmänhet, och i Öresund i synnerhet, är en
mycket omdiskuterad fråga. Denna undersökning bidrar till ny kunskap
om miljöeffekterna av sandutvinningen på sandgrundet Disken i
Öresund.
Disken är en mycket speciell miljö, med en strömpåverkan och
tillförsel av sand som påverkar området på olika sätt. I nordöst är
strömpåverkan och sandomlagringarna större, vilket ger området en
naturlig fysisk störning. I sydväst är strömpåverkan mindre och den
organiska halten i botten är högre. Detta skapar varierande
förutsättningar för djurlivet på Diskens olika delar.
Undersökningen visar bland annat utvecklingen för parametrar som
utbredning av blåmusslor, syreförhållanden, antalet funna arter samt
de fysiska spåren av sandutvinningen.
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