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NATURFOCUS I 

Sammenfatning 
 
For at kunne vurdere hvilke konsekvenser en udvidelse af Nordhaven kan få på 
naturværdierne på søterritoriet, og for at opnå et kendskab til området, der muliggør en 
efterfølgende identifikation og placering af eventuelle afværgeforanstaltninger, er der 
foretaget en undersøgelse af floraen og faunaen samt bundforholdene på et ca. 2,7 km2 

stort areal.  
 
Undersøgelserne har vist, der specielt er to naturtyper af høj naturværdi. Den første 
naturtype er områder med udbredte ålegræsbevoksninger på sandbund med et rigt liv af 
blåmuslinger, snegle og fiskeyngel. Den anden naturtype er områder hvor havbunden er 
dækket af forholdsvis store sten bevokset med en tæt algevegetation bestående af 
trådformede rødalger og store brunalger.  Disse områder med en høj naturværdi er 
beliggende i den nordvestlige del af undersøgelsesområdet, på vanddybder under 10 m. 
Områder med en lav naturværdi er områder uden eller med meget spredt 
ålegræsbevoksning eller områder uden sten hvor havbunden udgøres af blødt sediment 
ofte med belægninger af svovlbakterier. Sådanne områder forekommer i den sydøstlige 
og dybere del af området. 
 
I området ud for Nordhavnen er der en sammenhæng mellem sediments karakter og 
vanddybden. På vanddybder ud til 8 m udgøres sedimentet mest af sand men på dybere 
vand bliver sedimentet mere siltet og i de dybde områder i Krondybdet er havbunden 
meget blød og flere steder dækket af hvide svovlbakterier.  
 
I den nordlige del af undersøgelsesområdet er store del af havbunden ud til 7 m’s dybde 
dækket af ålegræs. Denne ålegræsvegetation rummer et varieret dyre- og fiskeliv og er 
sandsynligvis af stor betydning som fouragerings- og opvækstområde. 
  
Forekomsten af sten på havbunden har betydning for algevegetationen og for epifaunaen 
(dyr der sidder fast på underlag som f.eks. sten og havbund). De største forekomster af 
sten er registreret i dybdeintervallet 6-10 m hvor også den tætteste og mest artsrige 
algevegetation forekommer.  Algevegetationen er først og fremmest domineret af 
trådformede rødalger og store brunalger. I forhold til mere marine områder er antallet af 
arter forholdsvis ringe i området. 
 
Blåmuslinger udgør en væsentlig del af faunaen i området og forekommer sammen med 
dyndsnegle i store mængder i ålegræsvegetationen. 
 
Undersøgelserne ud for Nordhavnen har vist, at området rummer store naturværdier i 
form af en veludviklet og tæt ålegræsvegetation med en for Danmark stor 
dybdeudbredelse. Denne ålegræsvegetation rummer et varieret dyreliv i form af  bl.a. 
muslinger, snegle og fisk. Et andet område af stor naturværdi er de områder hvor der 
forekommer store sten med dække af rød- og brunalger. Samlet set forekommer 
områdererne med høj naturværdi i dybdeintervallet fra 3-10 m i den nordvestlige del af 
undersøgelsesområdet.   
 
I den sydøstlige og dybere del af undersøgelsesområdet forekommer der ingen, eller kun 
meget spredte ålegræsbevoksninger og området er næsten uden forekomster af sten og 
alger. Sedimentet er blødt og bundfaunaen er meget fattig.  Dette område vurderes at 
have en lav naturværdi. 
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NATURFOCUS II 

Tilførsel af opfyldningsmaterale til området vil have en direkte effekt på floraen og 
faunaen. I området hvor havbunden bliver dækket af opfyldningsmaterialet vil floraen og 
faunaen forsvinde.  
 
Ålegræs udbredes fortrinsvis ved rodskud og kun i ringe omfang ved frøspiring og en 
reetablering af en ødelagt ålegræsvegetation kan derfor tage mange år. Det er ikke 
sandsynligt, at der i området ud for Nordhavn kan findes lokaliteter hvor der kan etableres 
”erstatningsområder” for ålegræs.  
 
Uden for det område som direkte påvirkes af udgravningsmaterialet kan der ske en 
indirekte påvirkning af flora og fauna.  I forbindelse med anlægsarbejdet vil en del af 
udgravningsmateralet blive resuspenderet i vandet og de finere sedimentpartikler vil med 
strømmen kunne bive ført til nærliggende områder. Suspenderet sedimentmateriale i 
vandet vil kunne reducere lysgennemtrængningen i vandet til skade for væksten af 
ålegræs og alger. Det suspenderede sediment vil med tiden sedimentere. Sker denne 
sedimentation f.eks. på de store brunalger kan det reducere algernes vækst.  
Resuspension af  udybningsmateriale kan desuden medføre en frigivelse af 
næringsstoffer og tungmetaller til skade for miljøet i området. 
 
På baggrund af de udførte undersøgelser af flora og fauna samt af bundforholdene 
vurderes det, at den største effekt af anlægsarbejdet vil være, at et område med 
forholdsvis stor naturværdi forsvinder i den Nordøstlige del af området ud for Nordhavnen. 
Dette kan der kompenseres for ved etablering af en ny biotop bestående af ca. 4.000 m2 

kunstigt stenrev af huledannende sten langs depotområdets spunsvæg. 
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1 Indledning 
Formålet med registrering af naturværdier i det marine område i tilknytning til det 
fremtidige opfyldningsområde på søterritoriet ud for Nordhavnen har været, at skabe et 
opdateret grundlag for efterfølgende vurderinger af udvidelsens effekter på 
naturværdierne samt et detaljeret kendskab til området, der muliggør en efterfølgende 
identifikation og placering af eventuelle afværgeforanstaltninger. 
 
Som et led i VVM-processen for udvidelse af Københavns Nordhavn og ny 
krydstogtterminal er der udarbejdet 11 tekniske baggrundsrapporter, som dokumenterer 
de undersøgelser og beregninger, der ligger til grund for vurderingerne af anlæggets 
virkninger på miljøet.  

 

 

Figur 1 Oversigtskort over området hvor Nordhavnsudvidelsen skal etableres.  

 
Projektet omfatter en udvidelse af Nordhavnsområdet ved opfyldning på søterritoriet. 
Nordhavn skal udvides med et næsten 1 mio. m2 stort areal. Arealet vil blive fyldt op med 
ca. 10 mio. m3 overskudsjord fra Københavnsområdet. I forbindelse hermed etableres der 
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en modtage- og karteringsplads for tilkørt jord samt en ny krydstogtterminal som 
supplement til den nuværende i inderhavnen af Nordhavn, se Figur 1.  
 
Denne tekniske baggrundsrapport behandler marin flora og fauna. Formålet med 
rapporten er at beskrive naturværdier i det marine område i tilknytning til det fremtidige 
opfyldningsområde på søterritoriet ud for Nordhavnen. Endvidere er formålet og at skabe 
et opdateret grundlag for efterfølgende vurderinger af udvidelsens effekter på 
naturværdierne samt et detaljeret kendskab til området, der muliggør en efterfølgende 
identifikation og placering af eventuelle afværgeforanstaltninger. 
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2 Metode 

2.1.1  Feltregistreringer 
Feltarbejde er udført fra den 4-7. oktober 2008. Det undersøgte område omfatter ca. 2,7 
km2 ud for Pakhusbyen og NV for Kronløbet. Dybdeforholdene er kendetegnene ved et 
areal med relativt homogen bundniveau (bathymetri) med dybder fra ca. 5,5 – 9 m i den 
nordvestlige halvdel af området. Ned mod Kronløbet falder dybden til 12,5 m og 
bathymetien er generelt af en større variation. 
 
Området er undersøgt langs 15 transekter på tværs af dybdekurverne (Figur 2) idet 
dybden er en af de vigtigere parametre, hvad angår floristisk og faunistisk udbredelse og 
sammensætning i det marine miljø. Herforuden er der udført registreringer på en transekt 
(transekt 16) fra Kronløbet til Middelgrunden. Undersøgelsen har dækker registrering af 
arter, forekomst og udbredelse af makroalger og ålegræs samt marine faunagrupper. 

Figur  2. Området ud for Nordhavnen med angivelse af transekter for paravanedyk. 

 
Alle paravanedykninger på transekt 1 – 15 er udført i sydøstgående retning således, at 
dykningen er påbegyndt på lav vanddybde pånær transekt 16, hvor besigtigelsen er 
påbegyndt på den dybe del af transektet. I forbindelse med paravanadykningerne er der 
foretaget video- og side-imaging surveys på hver af transekterne. Ved specielle forhold er 
paravandykningerne afbrudt og den pågældende lokalitet er nærmere beskrevet. På de 
dybere vanddybder ud mod Kronløbet er paravanedykningen i flere tilfælde afbrudt, når 
der ikke der ikke længere kunne forventes ændringer i naturværdier og, når sigtbarheden 
var så ringe, at der ikke kunne foretages visuel observationer. Den resterende del af 
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transekterne i Kronløbet, hvor der ikke er foretaget visuel besigtigelse er dog blevet 
undersøgt ved hjælp af hydroakustisk side-imagining med henblik på, at undersøge for 
eventuelle væsentlige ændringer i bundforhold og struktur. 
 
Waypoints til transekterne  er efterfølgende implementeret i GIS-applikation (MapInfo) og 
overført til kortplotter ombord på anvendte fartøj (gummibåd). Video-surveys er foretaget 
af dykker udstyret med HDV U/V-videokamera, dybdemåler og GPS-receiver. Side-
imaging er udført på hver transekt og side-image sonar-ekkogrammer er logget digitalt 
sammen position og retning af fartøjet. OI (Objects of Interest) er løbende markert og 
logget med GPS-position vha. markør. Herved er det muligt efterfølgende at kortlægge 
lokaliteter med specielle bundforhold.  
 
Dykkerens nøjagtige position under paravanesvømningen er modtaget til en kortplotter på 
fartøjet fra en GPS-receiver monteret i en bøje umiddelbart over dykkeren. Dykkerens 
GPS-track og dybde er således logget i synkronisering med videooptagelsens tidskode 
(TC) og dykkerens kommentering af de floristiske og faunistiske forhold. Om bord på 
fartøjet er det muligt for via video-interlink til et miniature videokamera på dykkerens 
maske, at  følge dykkerens observationer således at observationer også kan 
kommenteres og registeres af lineføreren. 

  
Videooptagelserne er foretaget i digital HDV 1080i (High Definition Video). Formatet har 
fire gange større opløsning (1440x1080 pixels) end standard video (PAL) og dermed en 
væsentlig bedre og klarerer visualisering. 

 
Side-imaging som er en form sidescanning er foretaget med en 455 KHz 160o beam sonar 
for bedste opløsning. Sonar-ekkogrammer blev logget i ”son-format”  hvormed det er 
muligt at konvertere til andre ekkogram formater for efterfølgende gennemsyn, analyser 
og eksport af snapshots.  

 
På baggrund af dykkerens observation samt gennemgang af videooptagelserne er der 
foretaget en klassificering af de undersøgte områder ud for Nordhavnen på baggrund af 
Tabel 1 og 2. 
 
Bedømmelse af et havområdets miljøkvalitet tager ofte udgangspunkt i en opgørelse af 
plante- og dyrelivets artsdiversitet, dækningsgrad og individantal og for planternes 
vedkommende også deres horisontale og vertikale udbredelse. Endvidere kan der i 
bedømmelsen også inddrages en analyse af bund- og sedimentforhold så som 
kornstørrelse og organisk stofindhold.  En sådan undersøgelse er ofte meget kostbar og 
tidskrævende. I nærværende undersøgelse er bedømmelsen af områdets naturværdi 
udelukkende baseret på en mindre tidskrævende dykker- og videobesigtigelse hvor 
bedømmelsen og klassificeringen er baseret på dykkernes subjektive vurdering. Denne 
vurdering er dog fortaget på baggrund af et meget stort erfaringsgrundlag hvor både 
plante- og dyrelivets sammensætning og udbredelse indgår foruden bundens karakter og 
sammensætning. De enkelte elementer der indgår i klassificeringen er angivet i tabel 1. 
En tilsvarende klassificering, men kun på baggrund af algevegetationen, er foretaget  på 
Kalkgrunden ud for Grenå Havn i 2008 (Naturfocus 2008). 
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Klassificering Beskrivelse 

5 
 
Meget 
høj naturværdi 
 

Alger 
Meget fin vegetation med stor artsdiversitet og domineret af flerårige alger. Stort 
vegetationsdække. Næsten ingen epifyttiske alger. 
 
Ålegræs 
I områder uden sten er bunden totalt dækket af kraftige og sunde ålegræsplanter. 
Planterne er uden påvækst af epifyttiske alger (alger der gror på andre alger eller 
planter) eller dyr. 
 
Bundforhold 
Fin sandbund velegnet for ålegræs og/eller områder med store sten velegnet som 
substrat for makroalger. 

4 
 
Høj naturværdi 
 

Alger 
Fin vegetation med mange arter. Vegetationen er hovedsagligt domineret af 
flerårige alger. Enkelte epifyttiske alger. God vegetationsdække. 
 
Ålegræs 
Ålegræsområdet med enkelte bare pletter. Planterne bevokset med enkelte 
epifyttiske alger eller dyr. 
 
Bundforhold 
Sandet-siltet havbund og/eller områder med mindre sten. 

3 
 
Moderat 
naturværdi 
 

Alger 
Generelt en artsrig vegetation men domineret af enårige alger. En del epifyttiske 
alger. Moderat vegetationsdække. 
 
Ålegræs 
De enkelte planter står mere spredt og der forekommer forholdsvis store områder 
uden vegetation. Planterne er ofte bevokset med epifyttiske alger og mosdyr. 
 
Bundforhold. 
Sedimentet siltet med et moderat indhold af organisk stof. Enkelte spredte sten i 
området 

2 
 
Lav naturværdi 
 

Alger. 
Vegetationen udgøres af enkelte arter hovedsagligt enårige trådformede arter. 
Forholdsvis mange epifyttiske alger. Spredt vegetationsdække. 
 
Ålegræs. 
Kun spredte forekomster af ålegræs. Meget store områder uden vegetation. Meget 
påvækst på planterne. 
 
Bundforhold. 
Sedimentet siltet og blødt med et stort indhold af organisk stof.  Kun ganske få 
stører sten i området. 

1 
 
Meget 
lav naturværdi 
 

Alger. 
Artsfattig vegetation med mange eutroferingsbetingede arter. Mange epifyttiske 
alger: Ringe vegetationsdække. 
 
Ålegræs. 
Ingen eller kun enkelt forekomst af planter. 
 
Bundforhold. 
Blødt organisk rigt sediment ofte med forekomst af ”liglag”. Ingen forekomst af 
sten. 

Tabel 1. Overordnet klassificering af områdets naturværdi. 
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Klassificering Artsdiversitet flora Artsdiversitet  fauna Sediment Sten størrelse cm 

1 Ringe Ringe Blødt 0 – 2 (ral) 

2 Moderat Moderat Siltet 2 – 10 

3 Stor Stor Sand 10 – 30 

4 - - - > 30 

Tabel 2. Klassificering af flora, fauna, sediment og stenstørrelse. 
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3 Resultater 

3.1 Naturværdi 

På baggrund af dykkerobservationerne samt på baggrund af 
undervandsvideooptagelserne er der foretaget en klassificering af områdets naturværdi ud 
for Nordhavnen. Klassificeringen er foretaget på baggrund af kriterierne angivet i tabel 1.  
 

Figur  3. Naturtyper der er klassificeret med en høj eller meget høj naturværdi. 

 
Dykkerundersøgelserne har vist, at der generelt er to naturtyper der kan klassificeres med 
en høj eller meget høj naturværdi (figur 3). Den første naturtype er områder med udbredte 
ålegræsbevoksninger på sandbund med et rigt liv af blåmuslinger, snegle og fiskeyngel. 
Den anden naturtype er områder hvor havbunden er dækket af forholdsvis store sten 
bevokset med en tæt algevegetation bestående af trådformede rødalger og store 
brunalger. Til områderne er ofte knyttet en del fisk. Områder med moderat naturværdi er 
områder med spredte bevoksninger af ålegræs eller spredte sten med ringe påvækst af 
alger. Sedimentet udgøres her ofte af silt.  
 
Områder af lav eller meget lav naturværdier er områder uden eller med meget spredt 
ålegræsbevoksning eller områder næsten uden sten hvor havbunden udgøres af blødt 
sediment. I disse områder forekommer der kun få bunddyr og der kan på de dybere 
beliggende lokaliteter forekommer belægninger af svovlbakterier (figur 4). 
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Figur  4. Naturtyper der er klassificeret med en lav eller meget lav naturværdi. 

 
Som det fremgår af figur 5 er de områder med de højst naturværdier beliggende i den 
nordvestlige del af undersøgelsesområdet, på vanddybder under 10 m.  I områdets 
sydøstlige og dybere del er det vurderet, at den samlet naturværdi er forholdsvis lav.  
 

Figur  5. Klassificering af havbundens naturværdi ud for Nordhavnen.  Vurdering: 5. meget høj 
naturværdi, 4. høj naturværdi, 3. moderat naturværdi, 2. lav naturværdi, 1. meget lav 
naturværdi. 
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3.2 Bundforhold 

Sedimentforholdene er generelt bestemt af dybdeforholdene i området ud for 
Nordhavnen. På vanddybder mellem 3-8 m, ofte i områder med ålegræs, udgøres 
sedimentet af velsorteret sand med et ringe indhold af organisk stof (figur 6). På 
vandybder mellem 8-10 m er sedimentet mere siltet med et højere indhold af organisk 
stof. Der blev ved paravanesvømningerne ofte observeret røde belægninger af 
blågrønalgen Spirulina subsalsa i disse områder (figur 7). Kraftige belægninger af 
benthiske mikroalger dækker ofte det siltet sediment. På vandybder over 10 m er 
sedimentet mere blødt (figur 6) og specielt i Kongedybet forekom der udbredte områder 
med ”liglag” bestående af hvide svovlbakterier. 
 

Figur 6. Hård bund med sand og blød siltet bund. 

 
Som det fremgår af figur 8 er det sandet sediment fordelt i den nordlige del af 
undersøgelsesområdet mens det mere siltet og bløde sediment forekommer på dybere 
vand i den sydlige del. 
 



NATURFOCUS 10 

 
Marin flora og fauna - Nordhavnen 2008 Nr. 4 - Marin flora og fauna - VVM Nordhavn.doc 
 

Figur 7. Blågrønalgen Spirulina subsalsa under en skrubbe. 

Figur 8. Fordelingen af sand, silt og blødt sediment ud for Nordhavnen. 
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Figur 9. Dækningsgraden af sten i området ud for Nordhavnen. Figur 9. Dækningsgraden af sten i området ud for Nordhavnen. 

Figur 10. Udbredelsen af sten opdelt i dominerende stenstørrelse. Figur 10. Udbredelsen af sten opdelt i dominerende stenstørrelse. 
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Tilstedeværelsen af sten på havbunden er ikke alene vigtig som fasthæftningssubstrat for 
alger og dyr men også vigtig som skjulested og forageringområde for fisk. 
Dækningsgraden af sten på havbunden er vist på figur 9. Af figuren fremgår det, at i 
dybdeintevallet mellem 6-10 m er den største del af havbunde dækket af sten. Figur 10 
viser, at generelt forekommer de største sten på dybeste vand, men her er forekomsterne 
så spredte, at  den samlede dækninggrad er ringe. 
 

3.3 Flora 

Figur 11. Tæt vegetation af ålegræs med løstliggende rødalger og sandbund med spredte sten 
bevokset med alm. klotang (Ceramium rubrum). 

 

3.3.1  Ålegræs 
I området ud for Nordhavn udgør ålegræs en meget vigtig del af økosystemet (figur 11) . 
Vegetationen tjener som levested for en række organismer og som opvækstområder for 
fiskeyngel. Ålegræs udgør også en vigtig fødekilde for forskellige arter herunder 
knopsvaner. Ålegræs er desuden medvirkende til at stabilisere sedimentet og dermed 
forhindre erosion af kysten. Ålegræsbælterne spilder desuden en væsentlig rolle i 
omsætningen af næringsstoffer. Ålegræssets dækningsgrad variere generelt med 
vanddybden men i dybeintervallet 3-6 m er dækningsgraden i området vurderet til 20-
100% (figur 12). Tilsvarende dækningsgrader er der blevet fundet i forbindelse med 
vegetationsundersøgelser ved Middelgrunden (Hedeselskabet 1999 og 2000) samt i 
forbindelse med miljøundersøgelserne i forbindelse med konstruktionen af 
Øresundsbroen (Øresundskonsoriet 2000). Der er generelt en god overensstemmelse 
med forekomsten af sand (figur 8) og ålegræssets udbredelse.  Ålegræs forekommer i 
området net til 7,2-7,5 m’s dybde men er på transekt 16 registretet helt ned til 7,9 m’s 
dybde. Tilsvarende dybde (8 m) har Hedeselskabet fundet i forbindelse med 
vegetationsundersøgelser i 1999 (Hedeselskabet 2000). 
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Figur 12. Udbredelsen og dækningsgraden af ålegræs ud for Nordhavnen. 

 

3.3.2  Alger 
I mellem ålegræs bevoksningerne forekommer der generelt en del løstliggende alger 
fortrinsvis bestående af trådformede rødalger som alm. klotang (Ceramium rubrum) og i 
mindre grad af alm. ledtang (Polysiphonia fucoides), fedtemøg (Ectocarpus siliculosus) og 
krølhårdstang (Chaetomorpha linum) (figur 11).  I dybdezonen 3-6 m er de større sten i 
området  bevokset med alm. klotang (Ceramium rubrum), alm. ledtang (Polysiphonia 
fucoides), kile-rødblad Coccotylus truncatus og fliget rødblad (Phyllophora 
pseudoceranoides). På dybere vand forekommer der desuden spredte bevoksninger af 
sukkertang (Laminaria saccharina) og fingertang (Laminaria digitata).  I store områder er 
dækningsgrade af alger mindre end 20% og kun i områder med stører stenansamlinger er 
dækningsgraden større (figur 13). Algernes arsdiversitet er i forhold til mere marine 
områder forholdsvis ringe ud for Nordhavnen. På figur 14 er vist den relative artsdiversitet 
i området. Artsdiversiteten er generelt størst i den norrdvestlige del af området. 
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Figur 13. Dækninggraden i procent af alger på havbunden. 

Figur 14. Artsdiversiten af alger. 1. ringe, 2. moderat 3. stor. 
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3.4 Fauna 

Figur 15. Mellem ålegræsbevoksningen forekommer flere steder store blåmuslingebanker. En rig 
epifauna (fauna der er fæstet på overflader) på et gammelt anker. 

 
Ud for Nordhavnen fra ca. 2-16 m’s dybde forekommer der et typisk Macoma-samfund. 
Dette samfund er karateriseret ved at udgøres af arter som østersømusling (Macoma 
baltica), sandmusling (Mya arenaria), hjertemusling (Cerastoderma glacum), blåmusling 
(Mytilus edulis), dyndsnegl (Hydrobia ulvae) og sandorm ( Arenicola marina). En meget 
stor del af  faunaen er dog knyttet til ålegræsvegetationen (figur 15). Især dyndsnegle og 
mindre blåmuslinger samt hydrozoer bruger ålegræsbladene som substrat (figur 11). 
 
Faunens dækningsgrad har i området varieret mellem 0-60 % (figur 16). Blåmuslinger 
bidrager med den største andel og forekommer især mellem ålegræsvegetation, specielt  
på dybere vand, hvor ålegræssets dækningsgrad reduceres (figur 15). Som tidligere 
nævnt er ålegræsvegetationen et vigtig levested for en række dyr, dette afspejler sig bl.a. 
i, at det er i vegetationen at artsdiversiteten er størst (figur 17). 
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Figur 16. Epifaunaens dækningsgraden i procent i området ud for Nordhavnen.  Figur 16. Epifaunaens dækningsgraden i procent i området ud for Nordhavnen.  

Figur 17. Artsdiversiten af epifauna. 1. ringe, 2. moderat 3. stor. Figur 17. Artsdiversiten af epifauna. 1. ringe, 2. moderat 3. stor. 

.doc 
 

RendenStubben

Nord

Kronløbet

Fiskerihavnen

Skudeløbet

Fauna
Dækningsgrad %

60
50
40
30
20
10
0

RendenStubben

Nord

Kronløbet

Fiskerihavnen

Skudeløbet

Artsdiversitet
Fauna

3
2
1



NATURFOCUS 17 

 
Marin flora og fauna - Nordhavnen 2008 Nr. 4 - Marin flora og fauna - VVM Nordhavn.doc 
 

4 Transekt 16  
I den dybe del af Kronløbet udgøres havbunden af  en blød siltet bund med spredte 
belægninger svovlbakteier (figur 18). Områdets naturværdi vurderes til at være ringe. På 
skrænterne op mod Middelgrund forøges mængden af sten med aftagende vanddybde. 
På 8 m’s dybde forekommer der en del store sten som er bevokset med en tæt 
algevegetation bestående hovedsagligt af  alm. klotang (Ceramium rubrum) og i mindre 
grad af alm. ledtang (Polysiphonia fucoides), samt store brunalger som sukkertang 
(Laminaria saccharina) og fingertang (Laminaria digitata) (figur 18). 
 
 

 

 Figur 18. Forekomst af hvide svovlbakterier ”liglag” i Kronløbet samt store sten på skrænterne på 
transekt 16. 

 

 

Figur 19. På transekt 16 forekommer der en tæt ålegræsvegetation på vandybder under 6 m 
afvekslende med store sten bevokset med rød- og brunalger. 

 
Områdets naturværdi vurderes til at være moderat til høj. På 7,9 m’s dybde forekommer 
de første spredte ålegræsplanter, men en rigtig tæt vegetation af ålegræs forekommer 
først på 6 m’s dybde. Fra 6 m og til 2,5 m’s dybde forekommer der en tæt 
ålegræsvegetation afbrudt af områder med store sten, der hovedsagligt er bevokset med 
alm. klotang (Ceramium rubrum). Mellem ålegræsvegetationen forekommer der en del 
løstdrivende rødalger samt til tider store områder med båmuslinger (figur 19). Området er 
meget afvekslende med et rigt dyre- og fiskeliv. Områdets naturværdi er vurderet til at 
være meget høj. 
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5 Miljøpåvirkninger og afværgeforanstaltninger i anlægsfasen 

5.1 Fysisk påvirkning 

Den største påvirkning på den marine flora og fauna ved anlæggelsen af den ny 
krydstogtterminal og depotområdet er, at et areal på ca. 14 ha med udbredelse af ålegræs 
dækkende fra 60% - 0 % af havbunden forsvinder sammen med et tilsvarende areal med 
spredte store sten med algevegetation og en rig epifauna (fauna der er fæstet på 
overflader). 
 
I figur 5 er vist, hvilke område der bliver berørt i forhold til de naturværdivurderinger der er 
blevet foretaget på baggrund af undersøgelsen af flora- og faunaforhold. Af tabel 3 
fremgår det, at inden for anlægsområdet er 68 % af det berørte område klassificeret som 
områder med en meget lav eller lav naturværdi, mens 32 % af området er klassificeret 
som områder med en moderat til høj naturværdi. Der er i anlægsområdet ikke områder 
der er klassificeret som områder med meget høj naturværdi.  
 
Uddybningen langs krydstogtterminalen vil foregå i et område som er klassificeret med en 
meget lav til lav naturværdi.  

 

Naturværdi klassificering Ha % 
Meget høj naturværdi (5) 0 0 
Høj naturværdi (4) 9 11 
Moderat naturværdi (3) 18 21 
Lav naturværdi (2) 24 28 
Meget lav naturværdi (1) 33 40 
Total 85 100 

Tabel 3 Angivelse af areal og procentfordeling af de klassificerede naturværdi områder inden for 
anlægsområdet.  

5.1.1 Afværgeforanstaltninger  
Det vurderes, at der ikke umiddelbart kan etableres et kompensationsområde for de ca. 
14 ha med forekomster af ålegræs, der inddrages. Men det foreslås at der uden for den 
fremtidige spunsvæg mod nord etableres en ny biotop bestående af store huledannende 
sten. Det vurderes, at med udlæggelse af sten langs 500 m af spunsvæggen genoprettes 
et naturareal på mindst 3.000-4.000 m². Et sådan areal vil give grobund for en tæt 
algevegetation samt en rig epifauna, som vil tiltrække forskellige fiskearter der både kan 
finde skjul og føde i hullerne mellem stenene.  
 
På østsiden af Nordhavn, ud mod sejlrenden er der en rig undervandsfauna som 
formodes at fungere som fødegrundlag for flere fiskearter. Ved etablering af en lodret 
kajanlæg vil meget af fødegrundlaget forsvinde og området vil miste sin værdi som 
fourageringsområde. Anlæggelsen af kompensationsområdet langs spunsvæggen med 
store sten vurderes at være en betydelig foranstaltning for at opretholde 
en undervandsfauna som f.eks. krabber og rejer, som kan danne et velegnet 
fødegrundlag for flere fiskearter, bl.a. torsk, således at området ikke mister rekreativ værdi 
for lystfiskere.  
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5.2 Sedimentspild og resuspension 

Opgravning af sediment og gytje fra havbunden i forbindelse med uddybning af Kronløbet 
samt langs krydstogtterminalen kan medføre effekter på havmiljøets plante- og dyreliv, så 
som forøget koncentration af suspenderet stof, nedsættelse af vandets gennemsigtighed, 
forøget sedimentationsrate, frigivelse af næringsstoffer, frigivelse af tungmetaller og andre 
miljøfremmede stoffer samt frigivelse af organisk stof med efterfølgende iltforbrug. På 
baggrund af modelberegninger af sedimentspild ved uddybning ved Kronløbet samt ved 
krydstogtterminalen og på baggrund af kortlægningen af ålegræs og algernes udbredelse 
er der dog ikke noget der tyder på, at sedimentfaner fra udgravningerne vil påvirke 
områder der er bevokset med ålegræs.  
 
Modelberegningerne har vist, at der er tale om meget begrænsede mængder sediment, 
der vil bundfælde sig i nærområdet. Sedimentationen uden for selv graveområdet vil ikke 
medføre aflejringstykkelser på over 1 cm (DHI 2009). 
 
Da ålegræs og alger kan tåle en vis mængde pålejringer af sediment uden at blive 
påvirket, vurderes aflejringer på omkring 1 cm ikke som kritiske for det marine planteliv. 
Tilsvarende er kun ganske få bunddyrsarter meget følsomme overfor pålejring af nyt 
sediment, mens de fleste er moderat eller slet ikke følsomme. Med de meget beskedne 
mængder der afgraves og dermed også spildes og sedimenterer i området anses 
mængden for så lav, at der næppe vil kunne ses påvirkninger. Undersøgelser i Storebælt 
har vist, at der faktisk kan ske en stimulering af bundfaunaen ved en lille sedimentation.   
 
Resuspension af sediment i forbindelse med anlægsfasen vil føre til en periodevis 
reduktion af gennemsigtigheden i vandet i områder med ålegræs. Ålegræs respondere 
direkte og eksponentielt på en permanent ændringer af mængden af suspenderet 
materiale i vandsøjlen og eksempelvis vil dybdeudbredelsen reduceres med ca. 0,5 m ved 
2 mg/l suspenderet materiale og ålegræs overlever ikke, hvis den skygges med mere end 
60% nedsættelse af lysintensiteten i 3 måneder (VKI 1994 og 1995). 
 
Ved afgravning for henholdsvis krydstogtterminalen og sejlrendeudvidelsen er der tale om 
korte perioder og med vekslende strømforhold. Resultaterne af beregninger viser, at max-
koncentrationen for suspenderet materiale er ganske kortvarig (DHI 2009). Ved 
afgravningen er der meget begrænset spredning af materiale og der forventes ingen 
effekter af disse på ålegræsset.  
 
Ved afgravning af gytjelaget på 150.000 m3 i forbindelse med etablering af spuns til 
depotområdet er der tale om et finkornet materiale. I figur 20 er der efter 
modelberegninger vist udbredelse og overskridelseshyppighed for henholdsvis 2, 10 og 
15 mg/l suspenderet stof i vandfasen. I områder med ålegræs umiddelbar nord for depotet 
vil der maksimalt ske overskridelse af de 2 mg/l suspenderet stof i ca. 25% af tiden og 
denne hyppighed aftager sammen med koncentrationen af suspenderet stof nordpå i 
Svanemøllebugten. Overskridelserne vil kun forekomme periodevist og varigheden er 
relativ kort og med en maksimal koncentration på på 9 mg/l, figur 21, målt i det mest 
belastede område med ålegræs nord for depotet. 
 



NATURFOCUS 20 

 
Marin flora og fauna - Nordhavnen 2008 Nr. 4 - Marin flora og fauna - VVM Nordhavn.doc 
 

Figur 20. Overskridelseshyppighed for henholdsvis  2, 10 og 15 mg/l suspenderet materiale. 7-m kurven 
svarende til dybdegrænsen for ålegræs er indlagt som sort linie (Efter DHI 2009). 

 

 

Figur 21. Ændringer i koncentrationer af suspenderet materiale umiddelbart nord for depotet vist over 
en 50 dages periode (Efter DHI 2009). 

 
Modelberegningerne sammenholdt med udbredelsen af ålegræs viser således, at der kun 
kortvarigt vil være forhøjede koncentrationer af suspenderet stof, og at disse vil komme i 
pulser og der er tale om så spredte hændelser.  
 
På baggrund af ovennævnte modelberegninger sammenholdt med en begrænset  
graveperioden på 2 måneder i vinterhalvåret vurderes skygningseffekten af suspenderet 
materiale ikke på sigt at påvirke forekomst og vækst af ålegræs i området. 
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5.2.1 Afværgeforanstaltninger 
Effekterne af det resuspenderede stof og den reducerede lysgennemtrængning i vandet 
på ålegræs- og algevegetationen kan minimeres, hvis uddybningerne foretages som 
planlagt uden for planternes og algernes vækstsæson som er i sommerhalvåret i perioden 
marts til oktober.  
 
I sommermånederne sker der ofte en setling (nedslag) af nye individer af bl.a. 
blåmuslingelarver på havbunden. Forekomst af sedimenteret materiale med et højt 
organisk indhold kan gøre det svært for muslingelarverne at sætte sig fast på sten og 
sediment. Det bør derfor tilstræbes at uddybningerne ikke fortages i denne periode.  
 

6 Miljøpåvirkninger og afværgeforanstaltninger i driftsfasen 
Depotet vil under driftsfasen blive fyldt op med jord. Erfaringsmæssigt vil der ved 
indbygning af materialer i depotet ske en afgivelse af kemiske stoffer fra jorden til vandet. 
Det vand, der fortrænges af de indbyggede materialer samt det regnvand der falder på 
området bliver pumpet ud i Øresund efter filtrering/sedimentation der forhindrer udledning 
af forurenede partikler.  
 
Ved udledning af overskudsvand fra jorddepotet vurderes arsen og kobber for at være de 
mest potentielle kilder til forurening. Både i anlægs-, men primært i driftsfasen, vil 
havmiljøet omkring Nordhavnen således få tilført kobber og arsen, dog i koncentrationer 
der forventes at være under kravværdierne. Derfor vurderes mængden af kobber og arsen 
ikke at give anledning til hverken momentane eller kumulative miljømæssige problemer i 
havmiljøet.  
 
Det vurderes ikke, at der vil være en påvirkning af bundfaunaen i projektets driftsfase, 
hvorfor afværgeforanstaltninger ikke er aktuelt.  
 
 

 
Marin flora og fauna - Nordhavnen 2008 Nr. 4 - Marin flora og fauna - VVM Nordhavn.doc 
 



NATURFOCUS 22 

 

7 Konklusion 
Undersøgelserne ud for Nordhavnen har vist, at området rummer store naturværdier i 
form af en veludviklet og tæt ålegræsvegetation med en for Danmark stor 
dybdeudbredelse. Denne ålegræsvegetation rummer et varieret dyreliv i form af  bl.a. 
muslinger, snegle og fisk. Et andet område af stor naturværdi er de områder hvor der 
forekommer store sten med dække af rød- og brunalger. Samlet set forekommer 
områdererne med høj naturværdi i dybdeintervallet fra 3-10 m i den nordvestlige del af 
undersøgelsesområdet.   
 
I den sydøstlige og dybere del af undersøgelsesområdet forekommer der ingen, eller kun 
meget spredte ålegræsbevoksninger og området er næsten uden forekomster af sten og 
alger. Sedimentet er blødt og bundfaunaen er meget fattig.  Dette område vurderes at 
have en lav naturværdi. 
 
Tilførsel af opfyldningsmaterale til området vil have en direkte effekt på floraen og 
faunaen. I området hvor havbunden bliver dækket af opfyldningsmaterialet vil floraen og 
faunaen forsvinde.  
 
Ålegræs udbredes fortrinsvis ved rodskud og kun i ringe omfang ved frøspiring og en 
reetablering af en ødelagt ålegræsvegetation kan derfor tage mange år. Det er ikke 
sandsynligt, at der i området ud for Nordhavn kan findes lokaliteter hvor der kan etableres 
”erstatningsområder” for ålegræs.  
 
Uden for det område som direkte påvirkes af udgravningsmaterialet kan der ske en 
indirekte påvirkning af flora og fauna.  I forbindelse med anlægsarbejdet vil en del af 
udgravningsmateralet blive resuspenderet i vandet og de finere sedimentpartikler vil med 
strømmen kunne bive ført til nærliggende områder. Suspenderet sedimentmateriale i 
vandet vil kunne reducere lysgennemtrængningen i vandet til skade for væksten af 
ålegræs og alger. Det suspenderede sediment vil med tiden sedimentere. Sker denne 
sedimentation f.eks. på de store brunalger kan det reducere algernes vækst.  
Resuspension af  udybningsmateriale kan desuden medføre en frigivelse af 
næringsstoffer og tungmetaller til skade for miljøet i området. 
 
På baggrund af de udførte undersøgelser af flora og fauna samt af bundforholdene 
vurderes det, at den største effekt af anlæggelsesarbejdet vil være, at et område med 
forholdsvis stor naturværd forsvinder i den Nordøstlige del af området ud for Nordhavnen. 
 
Ved basisundersøgelsen af den marine flora og fauna er der registreret naturværdier 
(skala fra 1-5) af meget lav værdi (40%) til høj værdi (11%) inden for anlægsområdet. En 
lille område med høj naturværdi blev registreret umiddelbart nord for anlægsområdet.  
 
Ved etablering af depotområdet forekommer en fysisk påvirkning, da der inddrages et 
område på ca. 14 ha med varierende forekomst af ålegræs og et tilsvarende område med 
spredte store sten, forekomst af makroalger og en rig epifauna. Der kan ikke 
kompenseres for tabet af ålegræs, men udlægning af store huledannende sten langs 
depotets spunsvæg vil etablere en ny rig biotop til kompensation for inddragelsen af det 
resterende område.  
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Spild og resuspension af sediment i anlægsfasen vurderes ikke nævneværdigt at påvirke 
forekomster af ålegræs, alger og bunddyr uden for anlægsområdet, når gravearbejdet 
udføres indenfor de angivne tidsrammer.  
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