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Sammenfatning 

Denne rapport beskriver kriterier, som skal danne grundlag for ud-
arbejdelse af bevaringsmålsætninger, naturplanlægning og udarbej-
delse af overvågningsprogrammer til vurdering af 8 marine naturty-
pers bevaringsstatus. Naturtyperne er alle omfattet af EF habitatdi-
rektivet. 



[Tom side]
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Summary

This report describes favourable conservation status criteria for eight
marine habitat types under the EC Habitat Directive that shall form
the background for preparing conservation objectives for habitat ty-
pes, for nature planning, and for monitoring programmes assessing
the conservation status of the natural habitat types. Primarily, the
report applies to a series of authorities and organisations working
with the monitoring, protection, and management of Danish nature.
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1 Indledning 

Denne rapport omfatter kriterier for gunstig bevaringsstatus for 8 
marine naturtyper og er udarbejdet for Skov- og naturstyrelsen. 
 
Rapporten er en komplementering af DMU’s faglige rapport nr. 457, 
”Kriterier for gunstig bevaringsstatus, Naturtyper og arter omfattet af 
EF-habitatdirektivet & fugle omfattet af EF-fuglebeskyttelsesdirek-
tivet" (2. udgave) (Søgaard et al., 2003). Rapporten vedrørende de 
marine naturtyper har derfor samme struktur og form som anvendt i 
Faglig rapport fra DMU nr. 457. 

1.1 Baggrund  

I 1992 vedtog Det Europæiske Råd habitatdirektivet ”Rådets direktiv 
92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr 
og planter”. Direktivets primære sigte er at bidrage til sikring af den 
biologiske mangfoldighed gennem bevarelse af naturtyper samt plan-
te- og dyrearter af betydning for fællesskabet inden for medlems-
staternes områder. 
 
Det vigtigste redskab til at sikre opfyldelse af direktivets sigte er op-
rettelsen af et europæisk system af særlige bevaringsområder, det 
såkaldte Natura 2000-netværk. Dette netværk omfatter dels de særli-
ge bevaringsområder, som er udpeget efter habitatdirektivet, dels 
områder udpeget efter EF-fuglebeskyttelsesdirektivet. 
  
I henhold til habitatdirektivet har Danmark udpeget i alt 254 habitat-
områder til Natura 2000 (Figur 1). Udpegningen er foretaget på 
grundlag af forekomsten af i alt ca. 60 af direktivets naturtyper på 
bilag I og ca. 40 af dets arter på bilag II, der forekommer her i landet. 
Danmark er ligesom de øvrige EU-medlemsstater forpligtet til at 
overvåge og vurdere disse naturtypers og arters bevaringsstatus og at 
afrapportere resultaterne af overvågningen til Fællesskabet hvert 
sjette år (jf. habitatdirektivets artikel 17). 
   
I 1979 vedtog Det Europæiske Råd fuglebeskyttelsesdirektivet ”Rå-
dets Direktiv 79/402 af 2. april 1979 om beskyttelse af vilde fugle”. 
Direktivets primære sigte er at bidrage til sikring af de vilde fugle 
inden for fællesskabets grænser bl.a. gennem beskyttelse af deres 
levesteder. Til implementering af direktivet har Danmark udpeget 
112 fuglebeskyttelsesområder for arter på dette direktivs bilag I 
og/eller for regelmæssigt tilbagevendende trækfuglearter (Figur 2). 
 
I Danmark findes også 27 såkaldte Ramsarområder. De blev i 1978 
udpeget i henhold til Konventionen om beskyttelse af vådområder af 
international betydning navnlig som levesteder for vandfugle (Ram-
sar-konventionen). Ramsar-områderne ligger i deres helhed inden for 
fuglebeskyttelsesområderne, som i udstrakt grad også er sammenfal-
dende med habitatområderne. Områderne kaldes tilsammen for in-
ternationale naturbeskyttelsesområder. 

EF-habitatdirektivet 

EF-fuglebeskyttelses-
direktivet og Ramsar-
konventionen 
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For de internationale naturbeskyttelsesområder gælder generelt, at de 
skal medvirke til at sikre og beskytte forskellige dele af naturen og 
den biologiske mangfoldighed både på nationalt og europæisk plan. 
Kravene i direktiverne og konventionen kan sammenfattes til en be-
varingsmålsætning om at fastholde eller genoprette ’gunstig beva-
ringsstatus’ for de arter og naturtyper, som områderne er udpeget af 
hensyn til. I ”Bekendtgørelse om afgrænsning og administration af 
internationale naturbeskyttelsesområder” (nr. 444 af 7. juni 2003) er 
det nærmere beskrevet, hvordan forpligtelserne skal administreres i 
Danmark. 
  
Skov- og Naturstyrelsen står for at udarbejde retningslinjer for arbej-
det med opstilling af bevaringsmålsætninger, og de regionale myn-
digheder (amter og skovtilsyn) står for de konkrete bevaringsmål-
sætninger for de enkelte områder. 
 
Med henblik på opstilling af bevaringsmålsætninger har Skov- og 
Naturstyrelsen anmodet Danmarks Miljøundersøgelser om - i samar-
bejde med Forskningscenter for Skov og Landskab samt Danmarks 
og Grønlands Geologiske Undersøgelser - at udarbejde de kriterier 
for gunstig bevaringsstatus, som præsenteres i denne rapport. Disse 
kriterier vil også udgøre et vigtigt udgangspunkt for naturovervåg-
ning, naturplanlægning, naturforvaltning og VVM-vurderinger samt 
ved vurdering af, om der kan ske forringelse eller forstyrrelse af na-
turkvaliteterne i de enkelte områder. 
 
Habitatdirektivet angiver en række kriterier, som skal være opfyldt 
for, at en naturtype eller art kan siges at have gunstig bevaringssta-
tus. 
 
En naturtypes bevaringsstatus anses for ’gunstig’, når: 
 
• ”det naturlige udbredelsesområde og de arealer, det dækker inden 

for dette område, er stabile eller i udbredelse ”, og 
• ”den særlige struktur og de særlige funktioner, der er nødvendige 

for dens opretholdelse på lang sigt, er tilstede og sandsynligvis 
fortsat vil være det i en overskuelig fremtid”, og 

• ”bevaringsstatus for de arter, der er karakteristiske for den pågæl-
dende naturtype, er gunstig efter litra i)” (jf. bevaringsstatus for 
arter). 

 
En arts bevaringsstatus anses for ’gunstig’, når: 
 
• “data vedrørende bestandsudviklingen af den pågældende art 

viser, at arten på langt sigt vil opretholde sig selv som en levedyg-
tig bestanddel af dens naturlige levesteder”, og 

• ”artens naturlige udbredelsesområde hverken er i tilbagegang, 
eller der er sandsynlighed for, at det inden for en overskuelig 
fremtid vil blive mindsket”, og 

• der er og sandsynligvis fortsat vil være et tilstrækkeligt stort leve-
sted til på langt sigt at bevare dens bestande.” 

 

 
Bevaringsmålsætninger 
Gunstig bevaringsstatus 
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Disse kriterier er meget generelle, og i forvaltningsmæssige sammen-
hænge er der behov for en konkretisering af, hvad f.eks. begrebet 
”det naturlige udbredelsesområde” dækker. Den Europæiske Kom-
mission forventes at komme med denne konkretisering, men indtil 
den foreligger, er det naturlige udbredelsesområde i denne rapport 
opfattet som den konkrete forekomst; det vil sige den faktiske udbre-
delse af en naturtype eller art. 
 
På baggrund af de generelle kriterier foretog Danmarks Miljøunder-
søgelser i samarbejde med Skov- og Naturstyrelsen og amterne i 2000 
en indledende og foreløbig vurdering af bevaringsstatus for naturty-
per og arter, som er omfattet af habitatdirektivet (Pihl m.fl. 2000). En 
hovedkonklusion fra dette arbejde var, at det eksisterende viden- og 
datagrundlag ikke var tilstrækkeligt til en endelig vurdering af beva-
ringsstatus for hovedparten af de pågældende naturtyper og arter. 

1.2 Formål og anvendelse 

Formålet med denne rapport er at udarbejde operative kriterier for 
vurdering af gunstig bevaringsstatus for 8 marine naturtyper omfat-
tet af EF-habitatdirektivets bilag I. Med denne rapport og rapporten 
udarbejdet af Søgaard et al. (2003) er der udarbejdet kriterier for alle 
naturtyper og arter omfattet af direktivets bilag I og II, som ligger til 
grund for udpegningen af de 254 danske habitatområder (se Figur 1), 
og for de arter på fuglebeskyttelsesdirektivets bilag I, som yngler 
regelmæssigt i Danmark, samt for de arter af regelmæssigt tilbage-

 
Figur 1.1. Habitatområder i Danmark (254) udpeget 
i henhold til EF-habitatdirektivet med angivelse af 
den atlantiske og kontinentale biogeografiske regi-
on. 

Figur 1.2. Fuglebeskyttelsesområder i Danmark 
(112) udpeget i henhold til EF-fuglebeskyttelses-
direktivet. 
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vendende trækfugle, der indgår i udpegningsgrundlaget for de 112 
danske fuglebeskyttelsesområder (se Figur 2). 
 
Kriterierne skal danne grundlag for udarbejdelse af bevaringsmål-
sætninger, for naturplanlægning og for overvågningsprogrammer til 
vurdering af naturtypernes og arternes bevaringsstatus. Rapporten 
retter sig derfor i første række til myndigheder og organisationer, 
som arbejder med overvågning, beskyttelse og forvaltning af den 
danske natur. 
 
Overvågning af habitatdirektivets marine naturtyper har i et vist om-
fang været omfattet af den marine overvågning siden 1989, men er 
yderligere blevet intensiveret med NOVANA-programmet for perio-
den 2004-2009. Overvågningen udføres på baggrund af tekniske an-
visninger (metodevejledninger), som giver detaljerede anvisninger 
på, hvordan de enkelte parametre i kriterier for gunstig bevaringssta-
tus og bevaringsmålsætninger kan overvåges. 
 
I takt med, at ny viden og erfaring opnås i forbindelse med overvåg-
ning af naturtypernes og arternes status og ikke mindst analyser af 
eksisterende data fra den marine overvågning, vil der løbende opstå 
behov for at justere kriterierne for gunstig bevaringsstatus. Sådanne 
justeringer vil følgelig kunne indebære behov for ændringer i beva-
ringsmålsætninger og dermed i overvågningsprogrammet, så det kan 
som udgangspunkt være hensigtsmæssigt at revidere kriterierne 
hvert sjette år i forbindelse med den obligatoriske nationale afrappor-
tering til EU-Kommissionen. 
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2 Metode  

2.1 Udvælgelse af kriterier for gunstig 
bevaringsstatus 

På baggrund af habitatdirektivets generelle kriterier for gunstig beva-
ringsstatus (se afsnit 1.1.4) er der behov for at udvikle mere detaljere-
de og præcise kriterier for, hvornår bevaringsstatus for hver enkelt 
naturtype og art kan betegnes som gunstig. Disse kriterier bør ind-
ledningsvis opfylde følgende krav: 
 
• de skal kunne danne grundlag for overvågning af naturtypens 

eller artens bevaringsstatus 
• de skal være biologisk relevante og kunne tjene som udgangs-

punkt for naturbeskyttelse 
• de skal være umiddelbart forståelige og være baseret på fagligt 

forsvarlige forenklinger 
• de skal være operationelle og lægge op til reproducerbare over-

vågningsmetoder 
• de skal være kvantificerbare. 
 
Kriterierne skal omfatte relevante egenskaber for de pågældende na-
turtyper og arter samt disses levesteder og skal indeholde angivelse 
af, hvilke tærskelværdier der skal være opfyldt for, at de omhandlede 
naturtyper og arter skal kunne opnå gunstig bevaringsstatus. 
  
Indikatorer og kriterier for ’gunstig bevaringsstatus’ følger i princippet 
et koncept, som er udviklet i England (Anon 1999a, 1999b). Der fast-
lægges for hver naturtype og art et sæt indikatorer, som tilsammen 
anses for at være dækkende for en vurdering af typens eller artens 
bevaringsstatus.  
 
For hver af disse indikatorer specificeres, hvilke: 
• egenskaber de beskriver 
• målbare enheder som anvendes 
• kriterier/tærskelværdier som skal være opfyldt for, at ar-

ten/naturtypen kan opnå gunstig bevaringsstatus. 
 
Kriterier for gunstig bevaringsstatus angives på hhv. nationalt niveau 
og lokalt niveau. På nationalt niveau opsummeres kriterier, der er 
anvendt på lokalt niveau inden for de overordnede kriterier for gun-
stig bevaringsstatus, og på lokalt niveau repræsenterer kriterierne 
forhold, som kan måles eller beskrives på en standardiseret måde 
inden for den enkelte lokalitet. 
 
Det er endnu ikke muligt at angive et helt præcist sæt af regler for, 
hvordan opfyldelse af de enkelte kriterier skal opsummeres til en 
samlet lokal - eller national - bedømmelse. I mange tilfælde vil alle 
kriterier skulle være opfyldt, hvis en samlet bedømmelse af status 
skal være ’gunstig’, men det kan tænkes, at dette vil kunne fraviges i 

Kriterier for bevaringsstatus 
på nationalt og lokalt niveau 
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en vis udstrækning for den enkelte naturtype eller art, beroende på 
en nærmere begrundet individuel vurdering. 
 
I gennemgangen af naturtyper er indikatorer og kriterier for gunstig 
bevaringsstatus opstillet i tabeller på både nationalt og lokalt niveau 
med angivelse af, hvilke egenskaber og målbare enheder de omhand-
ler, og de er ofte suppleret med forklarende bemærkninger til de en-
kelte parametre. I indledningen til de nævnte kapitler vil de specifik-
ke indikatorer og kriterier på nationalt og lokalt niveau blive nærme-
re defineret og beskrevet. 
 
En tværgående egenskab ved definitionen af gunstig bevaringsstatus 
er, at en række forhold som minimum skal opretholdes eller forbed-
res, så tilstanden på langt sigt er stabil eller eventuel i forbedring. Det 
gælder f.eks. udbredelse, bestandsstørrelse eller kvalitet af levesteder. 
Af praktiske årsager er sådanne kriterier i tabellerne i de respektive 
kapitler så vidt muligt forkortet til ’stabil eller stigende’, eller tilsva-
rende.  
 
I en række tilfælde er der forhold, som betinger, at stabilitet i forhol-
dene ikke er nok til at opnå langsigtet opretholdelse og dermed gun-
stig bevaringsstatus. For naturtyperne kan der være kritiske tærskel-
værdier, som er nødvendig at overholde af hensyn til typens opret-
holdelse på lang sigt. 
 
 
 
 

 
 
 

Stabil eller forbedret 
udvikling i bevaringsstatus 
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3 Naturtyper 

3.1 Habitatdirektivets naturtyper 

For hver naturtype er givet en kort beskrivelse og bevaringsstatus i 
2000 for så vidt, den foreligger. Desuden gives en beskrivelse af de 
kriterier, der skal indgå i vurderingen af gunstig bevaringsstatus på 
nationalt og lokalt niveau. For hver naturtype angives en række indi-
katorer, og for hver indikator er angivet et kriterium eller en grænse-
værdi, der skal være opfyldt. Indikatorerne relateres til de tre over-
ordnede områder, som habitatdirektivet kræver opfyldt for at sikre 
gunstig bevaringsstatus. De tre overordnede områder er:  
• areal og udbredelsesområde 
• struktur og funktion 
• karakteristiske arter 
 

3.2 Kriterier for gunstig bevaringsstatus på 
nationalt niveau 

På nationalt niveau sammenholdes oplysningerne fra overvågnings-
lokaliteterne med henblik på en samlet vurdering af bevaringsstatus 
for naturtypen. Oplysninger om areal og bevaringsstatus genereres 
ud fra data fra de enkelte naturarealer (eller overvågningsstationer). 
 
Som en del af kriterierne for gunstig bevaringsstatus på nationalt 
niveau specificeres, hvor stort et areal og udbredelsesområde natur-
typen skal dække. Som udgangspunkt skal areal og antal forekomster 
være stabilt eller stigende. 
 
Gunstig bevaringsstatus på nationalt niveau forudsætter en god til-
stand på en væsentlig del af de enkelte arealer med de respektive 
naturtype. Med enkelte undtagelser er dette niveau indtil videre 
valgt som gunstig bevaringsstatus for mere end 70-75 pct. af det ud-
pegede areal eller antal forekomster af naturtypen. På sigt kan det 
vise sig nødvendigt, når en endelig fastlæggelse foreligger fra den 
Europæiske Kommission, at justere denne andel. 
  
Gunstig bevaringsstatus på nationalt niveau forudsætter, at de karak-
teristiske arters udbredelsesområde ikke formindskes, og at der er et 
stabilt eller stigende antal forekomster. Hvis bestandene vurderes at 
være for små til at være levedygtige på længere sigt, skal de være i 
stigning. 
  
Der benyttes ens indikatorer for alle naturtyper til at vurdere, om den 
enkelte type har gunstig bevaringsstatus. De anvendte indikatorer er 
angivet i Tabel 3.1. 
 
 

Areal og udbredelsesområde

Struktur og funktion 

Karakteristiske arter 

Fælles indikatorer på 
nationalt niveau 
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I en række tilfælde er det konkretiseret, hvad udgangspunktet for 
den enkelte indikator vurderes at være, for at kunne følge om udvik-
lingen er positiv eller ej. I andre tilfælde foreligger der for lidt viden 
til at kunne angive udgangsniveauet, som derfor må tilvejebringes 
ved den igangsatte kortlægning og overvågning. For de marine na-
turtypers vedkommende er de allerede under et stor pres af fx eutro-
fiering, som har stået på i mange årtier. I de fleste tilfælde foreligger 
der ikke marine data der kan beskrive gunstige forhold for de enkelte 
naturtypers struktur og funktion. Den viden må i givet fald fremskaf-
fes ved udvikling af modelværktøjer, der beskriver sammenhæng 
mellem væsentlige presfaktorer og udvalgte indikatorer.  

3.3 Kriterier for gunstig bevaringsstatus på lokalt 
niveau 

Naturtypens areal er en vigtig indikator, og bevaringskriteriet er pr. 
definition, at arealet skal være stabilt eller i fremgang. Udviklingen i 
totalt areal og areal med gunstig bevaringsstatus måles i forhold til 
den indledende kortlægning. Det stiller dermed krav til såvel kvalitet 
som reproducérbarhed både med hensyn til afgrænsningen af natur-
typen og til den anvendte metodik i kortlægningen. 
 
Der kan ske en tilbagegang i arealet med naturtypen både som følge 
af arealanvendelsen og som følge af en naturlig udvikling, hvorved 
arealet med en omfattet naturtype kan udvikle sig til en anden omfat-
tet naturtype, som det fx naturligt sker blandt klittyperne. For at 

Tabel 3.1. Overordnede indikatorer og kriterier for gunstig bevaringsstatus fælles for alle naturtyper på natio-
nalt niveau.   

NATIONALT Indikator Målbar enhed Kriterier Bemærkninger 

Areal og udbre-
delse 

Areal  Ha Stabilt eller stigende i 
fht. fastlagt niveau  

Mindre tab af areal, der 
skyldes naturlig succes-
sion og dynamik, herun-
der f.eks. kysterosion, 
kan accepteres 

 Naturtypens udbre-
delsesområde 

Antal forekomster og 
antal ha i hver landsdel 
inden for naturtypens 
naturlige udbredelsesom-
råde 

Stabilt eller stigende NB: Ikke relevant for de 
marine naturtyper 

Struktur og funk-
tion 

Areal med gunstig 
bevaringsstatus*  

Ha Stabilt eller stigende i 
fht. fastlagt niveau 

 

Bør ikke være under 70-
75% af kortlagt areal i 
habitatområderne. Kræ-
ver udviklingsarbejde 

Karakteristiske 
arter 

Bestand af hver 
karakteristisk art  

Antal forekomster pr. art 
og samleindex for hyp-
pighed 

Stabilt eller stigende 

 

Arterne skal vurderes 
langsigtet at kunne op-
retholde sig som en leve-
dygtig bestanddel af 
naturtyperne. Vurderes 
udfra udviklingen over 
mindst to overvågnings-
perioder 

 Udbredelsen af de 
karakteristiske arter 

Antal landsdele med 
forekomst af de karakte-
ristiske arter 

Stabilt eller stigende NB: Ikke relevant for de 
marine naturtyper 

* Opgøres ved at summere areal med gunstig bevaringsstatus på lokalt niveau 

Areal og udbredelse 



 17

kunne vurdere betydningen af denne udvikling bør der lokalt fast-
lægges kritiske arealstørrelser for naturtypen, og udviklingen bør 
vurderes i forhold til det samlede areal med naturtypen både regio-
nalt og nationalt. 
 
Når disse afklaringer foreligger, vil det således være muligt at afgøre, 
om en konkret forekomst er af særlig betydning for den nationale 
udbredelse af den pågældende naturtype, og om successionen i ret-
ning af en ny naturtype fører til hel eller delvis opfyldelse af kriteriet 
for denne naturtypes nationale bevaringsstatus, uden at det sker i 
konflikt med den forsvindende types bevaringsstatus. 
 
Naturtypens struktur og funktion beskrives ved anvendelse af et sæt 
af indikatorer, hvortil der er knyttet kriterier for gunstig bevarings-
status. Tilstanden vil være en funktion af de tidligere og de nuvæ-
rende påvirkninger. Eksempler på sådanne påvirkninger kan være 
eutrofiering (Dahl et al. 2005), manglende afgræsning, forstyrrelser 
eller ændret hydrologi (Pihl et al. 2000). 
 
En række af disse påvirkninger kan kvantificeres (f.eks. eutrofiering), 
og effekten af påvirkningen kan måles ved registrering af indikator-
arter eller afledte indikatorværdier (f.eks. den samlede algedækning i 
en given dybde på et stenrev). Indikatorarter/-værdier kvantificerer 
de biologiske effekter på naturtypens udvikling frem for at kvantifi-
cere påvirkningen (jf. påvirknings- og tilstandsindikatorer ovenfor). 
Af hensyn til muligheden for at formindske en negativ påvirkning er 
det nødvendigt både at kende påvirkningens omfang, og effekten, og 
samtidig have en veldokumenteret relation mellem påvirknings- og 
effektindikator. Sådanne relationer er fx beskrevet i Dahl et al. (2005) 
for en række marine indikatorer. Overvågningen skal kunne besvare 
spørgsmål vedr. naturtypernes tilstand, udvikling og effekten af de 
væsentligste påvirkninger. Det er derfor nødvendigt, at tilstands-
beskrivelsen omfatter parametre, der beskriver de væsentligste på-
virkninger og effekter. Udviklingen er i princippet udtryk for æn-
dring i tilstand over tid og kan dermed beskrives ved udviklingen i 
de parametre, som indgår i beskrivelsen af tilstand. Men ikke alle 
elementer i et økosystem vil reagere lige hurtigt på en given påvirk-
ning, og det er dermed hensigtsmæssigt at inddrage både hurtigt og 
mere langsomt reagerende parametre i overvågningen for at kunne 
beskrive udviklingen over tid. Der kan være betydelige tidsmæssige 
forsinkelser mellem påvirkninger og effekter, idet systemet kan be-
sidde en væsentlig bufferevne (økologisk inerti). Der kan gå årtier fra 
det tidspunkt, hvor næringssalttilførslen formindskes, til det får ef-
fekt på tilførslerne til de marine områder pga. de opbyggede lagre i 
jordens organiske indhold. Den økologiske inerti kan variere fra loka-
litet til lokalitet afhængigt af de naturgivne forhold og områdets for-
historie. 
 
En række konkrete marine projekter er gennemført (Dahl et al. 2005) 
eller iværksat i relation til både habitat- og vandrammedirektiverne, 
og de verificerer foreslåede indikatorer og bidrager med nyttige 
værktøjer til brug for opstilling af konkrete mål for naturtypernes 
gunstige bevaringsstatus. For andre meget vigtige indikatorer gælder 
det, at der fortsat er behov for analysearbejde for at verificere deres 

Struktur og funktion 
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datagrundlag og efterfølgende analyser, før deres egnethed kan fast-
slås.

Den endelige fastsættelse af indikatorer, som behandles i denne rap-
port, må derfor afvente fortsat videnopbygning.

Naturtypens karakteristiske arter er de arter, der er opført i EU's for-
tolkningsmanual, og som findes naturligt i Danmark. De gengives i
beskrivelserne af hver enkelt naturtype i det efterfølgende.

I de tilfælde, hvor der er karakteristiske arter tilstede i naturtypen,
gælder det, at bestandene skal sikres ‘langsigtet opretholdelse på sta-
bilt eller stigende niveau’. Kortvarige naturlige svingninger i be-
standsstørrelse kan godt være forenelige med gunstig bevarings-
status. Derfor skal udviklingen bedømmes over en årrække, som mi-
nimum udgøres af to sammenhængende overvågningsperioder, før
den kan være afgørende i vurderingen af bevaringsstatus.

Enkelte af de karakteristiske arter kan være så fåtallige, at deres lang-
sigtede overlevelse forudsætter en stigende bestand.

Det vil ligeledes blive inddraget i den samlede bedømmelse, at selv i
upåvirket tilstand må der forventes at være en vis svingning i fore-
komsten af sjældne og fåtallige arter. Nogle arter vil lokalt forsvinde,
mens andre arter vil indvandre. Det kan på længere sigt blive nød-
vendigt at korrigere for f.eks. klimaændringer i vurderingen af arter-
nes forekomst og udvikling.

De følgende delkapitler omfatter alene de marine naturtyper, der er
angivet i habitatdirektivets Bilag I (se Tabel 3.2). De terrestriske og
limniske naturtyper er behandlet i en selvstændig rapport (Søgård et
al. 2003).

Tabel 3.2.  Oversigt over marine danske naturtyper omfattet af EF-habitatdi-
rektivet.

1110 Sandbanker med lavvandet vedvarende dække af havvand

1130 Flodmundinger

1140 Mudder- og sandflader blottet ved ebbe

1150 *Kystlaguner og strandsøer

1160 Større lavvandede bugter og vige

1170 Rev

1180 Boblerev

Karakteristiske arter
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1110 Sandbanker med lavvandet vedvarende dække 
af havvand  

Beskrivelse 
Sandbanker, som konstant er dækket af vand på dybder ned til 20 
meter. De er hævet over den omgivende bund, således at der opstår 
en banke. De kan være uden bevoksning eller bevokset med samfund 
af ålegræs. Sandbanker kan træffes tæt på kysten i forbindelse med 
f.eks. revledannelser eller som mere permanente banker længere fra 
kysten. 
 
Naturtypens beskrivelse og karakteristiske arter er for øjeblikket til 
diskussion i EU. 
 
Denne naturtype forekommer fra Nordsøen til Østersøen. Det biolo-
giske indhold på bankerne er derfor udsat for markant forskellige 
saliniteter spændende fra ca. 34‰ til 8-10‰. Ustabilt substrat (omlej-
ring) forekommer på alle lokaliteter og skyldes strømforhold og bøl-
genedslag. Sandbanker kan være ubevoksede eller have en vegetati-
on primært tilhørende havgræs-samfundet, oftest domineret af åle-
græs . Bundfaunaen er tilknyttet de lavvandede samfund, Lavtvands-
samfundet (Macoma-samfundet) og Nordsø-samfundet (Venus-
samfundet). 
  
Graden af eksponering er væsentlig for naturtypens biologiske sam-
mensætning. Ud fra den eksisterende viden vil det som minimum 
være relevant at opdele naturtypen i følgende undertyper:  
 
• Ikke eksponerede sandbanker på lavt vand med undervandsvege-

tation. 
• Eksponerede sandbanker på lavt vand uden undervandsvegetation. 
• Sandbanker på dybt vand uden undervandsvegetation. 
 

Bevaringsstatus 2000 
Bevaringsstatus for denne naturtype er ikke vurderet. Overordnet er 
sandbankernes sedimentsammensætning og biologiske indhold ikke 
særlig detaljeret beskrevet, hvilket besværliggør en eksakt biologisk 
vurdering af bevaringsstatus. 
 
Miljøtilstanden i alle kystnære og åbne indre marine områder vurde-
res generelt som utilfredsstillende for biologiske elementer (fx. Ærte-
bjerg et al. 2004). På baggrund af vurderingen af miljøtilstanden i 
havområderne er det rimeligt at antage, at en generel national vurde-
ring af bevaringsstatus for naturtypen 1110 vil være ugunstig. 

Kriterier for gunstig bevaringsstatus 
Arealet med naturtypen skal være stabilt eller stigende, og det sam-
lede areal med gunstig bevaringsstatus skal være stabilt eller stigen-
de. 
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Lokalt niveau 
De væsentligste antropogene presfaktorer for naturtypen er eutrofie-
ring, fiskeri med slæbende redskaber, sugning af sandforekomster, 
anlæg af vindmølleparker og miljøfremmede stoffer som fx giftige 
bundmalinger. Marin akvakultur i form af fiskeopdræt eller muslin-
gebrug er en mulig eller potentiel presfaktor. Invasive fremmede ar-
ter kan også tænkes at påvirke naturkvaliteten. Klimaeffekter kan på 
længere sigt vise sig at være en presfaktor, men udelades for indevæ-
rende.  
 
Ud over de nævnte kriterier bør opdelingen i undertyperne inddra-
ges på lokalt niveau. 
 
Tabel 3.3 angiver brugbare eller potentielle indikatorer og tilhørende 
kriterier, som kan indgå i vurdering af naturtypens bevaringsstatus. 
Der mangler fortsat et udviklingsarbejde, som kan verificere, hvor-
vidt mange af de foreslåede kvalitetselementer reelt er anvendelige til 
vurdering af naturtypernes status. Endvidere er niveauerne for gun-
stig bevaringsstatus ikke fastlagt. 
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Tabel 3.3. Kriterier for gunstig bevaringsstatus på lokalt niveau for naturtype 1110 - Sandbanker med lav-
vandet vedvarende dække af havvand. Indikatorer markeret med (P) er påvirkningsindikator. Det er pt. 
ikke fastlagt, hvilke niveauer eller variationsbredder det er nødvendigt at overholde for, at tilstanden er 
gunstig. Ikke alle indikatorer er egnede for alle undertyper. 
 

Type 1110 

Indikator 

(Egenskab) 

Målbar enhed 

 

Kriterier 

 

Bemærkninger 

 

Areal Areal Antal ha 

 

Stabilt eller stigende 

 

Bør alene være reguleret af 
naturlige dynamiske processer 

 

Areal af uforstyrret 
havbund (P) 

Forekomst af sammen-
hængende arealer af  
bentisk vegetation og 
følsomme faunaarter 

Stabilt eller stigende Mekanisk fysisk påvirkning (som 
sandsugning og fiskeri med 
slæbende redskaber) påvirker 
geomorfologi og vigtige biologi-
ske elementer 

Næringssaltniveau i 
vandsøjlen (P) 

Koncentration af nærings-
salte i vandet 

Stabil eller faldende Eutrofiering har haft negativ 
effekt på naturtypens sammen-
sætning af flora og fauna. Ni-
veauet bør falde mod mere 
naturlige niveauer, så bentisk 
vegetation og fauna kan genop-
rettes 

Vandets klarhed Lysgennemtrængning i 
vandet 

Stabil eller stigende Bentisk vegetation skal have lys 
for at trives. Eutrofiering har 
mange steder gjort vandet for 
uklart. Vandet bør være klart 
nok til at ålegræs og andre 
bundplanter igen kan opnå 
større udbredelse 

Struktur og funktion 

Bundvegetationens 
dækning og dybde-
grænser  

Dybdeudbredelse af 
bentisk vegetation (dæk-
ningsprocent i given 
dybde) 

Stabil eller stigende Bundvegetationen udgør skjul, 
føde og substrat for mange af 
naturtypens organismer samt 
stabiliserer bunden. Afgørende 
for naturtypens struktur og 
funktion for undertyper 

Makrofauna individtæt-
hed og biomasse 

Ind m-2, g m-2 Skal fastholdes eller 
forbedres til et fastlagt 
niveau 

Faunaen er i flere undertyper 
ansvarlig for de afgørende 
biologiske strukturer og funktio-
ner 

 

Makrofauna artssam-
mensætning 

Afvigelse fra den pågæl-
dende naturtypes arts-
sammensætning i refe-
rencetilstanden 

Er indenfor den for-
ventede variations-
bredde for naturtypen 
i Danmark 

Artssammensætningen er et 
diversitetsmål, hvor ændrede 
kårfaktorer kan aflæses 

 Bentisk vegetations 
artsdiversitet 

Antal arter, diverse indeks
 

Skal fastholdes eller 
øges til et fastlagt 
niveau 

Ændringer i artsdiversitet er 
indikation på ændringer i kårene 

 Bentisk vegetations 
artssammensætning 

Afvigelse fra den pågæl-
dende naturtypes arts-
sammensætning i refe-
rencetilstanden 

Er indenfor den for-
ventede variations-
bredde for naturtypen 
i Danmark 

Artssammensætningen er et 
diversitetsmål, hvor ændrede 
kårfaktorer kan aflæses 

 Miljøfarlige stoffer i 
biota og sediment (P) 

1)Koncentration  

2)Reproduktions-effekter 
på ålekvabber. Aktivi-
tet/frekvens 

3) Specifikke effektindika-
torer for PAH-lignende 
stoffer. Aktivitet/frekvens 

4) Snegle imposex og 
intersex (specifikke effekt-
indikatorer for TBT). 
Indeks for imposex og 
intersex 

Skal fastholdes eller 
mindskes til et fastlagt 
niveau 

Der er konstateret væsentlige 
trusler mod levedygtighed og 
udbredelse af en række snegle 
og andre organismer som følge 
af miljøfarlige stoffer i havet. 
Bl.a. dyrenes reproduktions-
evner kan skades væsentligt. 
Koncentrationen af stoffer med 
sådanne virkninger mod natur-
typens arter bør falde til et 
niveau som ikke vurderes at 
udgøre en risiko for arternes 
levedygtighed 

Karakteristiske arter Bestand af karakteristi-
ske arter 

Bestandsindeks for hver 
tilstedeværende karakte-
ristiske art 

Langsigtet oprethol-
delse på stabilt eller 
stigende niveau 

Opgøres artsvis. Svingninger er 
naturlige. I særlige tilfælde kan 
tilbagegang accepteres/målsæt-
tes 
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1130 Flodmundinger 

Beskrivelse 
Flodmundinger (estuarier) omfatter de nedre, udvidede dele af floder 
eller som i Danmark de udvidede udmundinger af store åer. Det er 
indskæringer i kysten, hvor påvirkningen af ferskvand er stor, lige-
som flodmundingerne generelt er påvirket af tidevand eller vind-
stuvning. Opblandingen af ferskvand og saltvand og nedsat strømha-
stighed i ly af udmundingen fører til aflejring af fint sediment af ler 
og sand, som ofte danner udstrakte mudder- og sandflader, der er 
blottede ved ebbe. Aflejringerne kan føre til dannelse af delta. Natur-
typen er et vigtigt fourageringsområde for mange fugle. 
 
Naturtypen har følgende karakteristiske arter:  
Planter: Bentiske algesamfund, ålegræs (alm., smalbladet og dværg-
bændeltang), alm. havgræs, tagrør, samt alle arter af star, tusindblad, 
vandaks og kogleaks.  
 
Dyr: Bentiske invertebrat samfund og arter af vade- og andefugle. 
 
Afhængigt af ferskvandstilførelsen fra åerne kan der være en mere 
eller mindre markant saltgradient fra den inderste til den yderste del 
af flodmundingen. Flodmundinger kan være ubevoksede eller be-
voksede. Ved tilstedeværelse af vegetation er den inderste del af 
flodmundinger ofte domineret af ferskvands- eller brakvandsarter, 
mens den yderste del er domineret af marine alger og blomsterplanter. 

Bevaringsstatus 2000 
Bevaringsstatus for denne naturtype er ikke vurderet. Via afstrøm-
ning fra land tilføres havet store mængder næringsstoffer, som passe-
rer flodmundingerne. 
 
Miljøtilstanden i alle kystnære og åbne indre marine områder vurde-
res generelt som utilfredsstillende for biologiske elementer  (fx. Ærte-
bjerg et al. 2004). På baggrund af vurderingen af miljøtilstanden i 
havområderne er det rimeligt at antage, at en generel national vurde-
ring af bevaringsstatus for naturtypen 1130 vil være ugunstig.  

Kriterier for  gunstig bevaringsstatus 
Arealet med naturtypen skal være stabilt eller stigende, og det sam-
lede areal med gunstig bevaringsstatus skal være stabilt eller stigen-
de. 

Lokalt niveau 
En væsentlig antropogen presfaktor for naturtypen er eutrofiering. 
Havet tilføres store mængder næringsstoffer, som passerer estuarier-
ne via afstrømning af ferskvand. Øvrige presfaktorer kan fx være 
etablering af diger, svingninger i saltholdigheden som følge af varia-
tioner i ferskvandstilførslen fra åerne og blotlæggelse og udtørring af 
sand- og mudderfladerne som følge af ændrede vandstandssvingnin-
ger. Endvidere kan der gennem flodmundingerne være anlagt en sejl-
rende, hvorfra der med jævne mellemrum skal opgraves og klappes 
aflejret materiale med ændring af arealudbredelsen eller ødelæggelse 
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af evt. vegetations- og bunddyrssamfund tilfølge. I de meget lavvan-
dede deltaområder kan klimaændringer på længere sigt vise sig at 
have en markant effekt på plante- og dyresamfundet, men udelades 
for indeværende. 
 
Kendskabet til naturtypen er endnu for sporadisk til en vurdering af 
særlige lokale forhold 
 
Tabel 3.4 angiver brugbare eller potentielle indikatorer og tilhørende 
kriterier, som kan indgå i vurdering af naturtypens bevaringsstatus. 
Der mangler fortsat et udviklingsarbejde, som kan verificere, hvor-
vidt mange af de foreslåede kvalitetselementer reelt er anvendelige til 
vurdering af naturtypens status. Endvidere er niveauerne for gunstig 
bevaringsstatus ikke fastlagt. 
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Tabel 3.4. Kriterier for gunstig bevaringsstatus på lokalt niveau for naturtype 1130 - Flodmundinger. Indika-
torer markeret med (P) er påvirkningsindikator. Det er pt. ikke fastlagt, hvilke niveauer eller variations-
bredder det er nødvendigt at overholde for, at tilstanden er gunstig. Ikke alle indikatorer er egnede for alle 
undertyper. 

Type 1130 (Indikator 

(egenskaber) Målbar enheder Kriterier  Bemærkninger 

Areal Areal Antal ha Stabilt eller stigende Bør alene være reguleret af naturlige 
dynamiske processer 

Struktur og 
funktion 

Areal af uforstyrret 
havbund (P) 

Forekomst af sammen-
hængende arealer af  
bentisk vegetation og 
følsomme faunaarter 

Stabilt eller stigende Mekanisk fysisk påvirkning (som ind-
dæmning, uddybning af sejlrender) 
påvirker geomorfologi og vigtige biolo-
giske elementer 

 Næringssaltniveau i 
vandsøjlen (P) 

Koncentration af nærings-
salte i vandet 

Stabil eller faldende Eutrofiering har haft negativ effekt på 
naturtypens sammensætning af flora 
og fauna. Niveauet bør falde mod mere 
naturlige niveauer, så bentisk vegetati-
on og fauna kan genoprettes 

 Vandets klarhed Lysgennemtrængning i 
vandet 

Stabil eller stigende Bentisk vegetation skal have lys for at 
trives. Eutrofiering har mange steder 
gjort vandet for uklart. Vandet bør være 
klart nok til at ålegræs og andre bund-
planter igen kan opnå større udbredel-
se 

 Bundvegetationens 
dækning og dybdegræn-
ser  

Dybdeudbredelse af ben-
tisk vegetation (dæknings-
procent i given dybde) 

Stabil eller stigende Bundvegetationen udgør skjul, føde og 
substrat for mange af naturtypens 
organismer samt stabiliserer bunden   

Vil være Salinitetsafhængig 

 

 Bentisk vegetations 
artsdiversitet 

Antal arter, diverse indeks
 

Skal fastholdes eller 
øges til et fastlagt niveau

Ændringer i artsdiversitet er indikation 
på ændringer i kårene 

 Makrofauna individtæt-
hed og biomasse 

Ind m-2, g m-2 Skal fastholdes eller 
forbedres til et fastlagt 
niveau 

Faunaen er i flere undertyper ansvarlig 
for de afgørende biologiske strukturer 
og funktioner 

 Makrofauna artssam-
mensætning 

Afvigelse fra den pågæl-
dende naturtypes arts-
sammensætning i referen-
cetilstanden 

Er indenfor den forven-
tede variationsbredde for 
naturtypen i Danmark 

Artssammensætningen er et diversi-
tetsmål, hvor ændrede kårfaktorer kan 
aflæses 

 Miljøfarlige stoffer i biota 
og sediment (P) 

1)Koncentration  

2)Reproduktions-effekter 
på åle-kvabber. Aktivi-
tet/frekvens 

3) Specifikke effektindika-
torer for PAH-lignende 
stoffer. Aktivitet/frekvens 

4) Snegle imposex og 
intersex (specifikke effekt-
indikatorer for TBT). In-
deks for imposex og inter-
sex 

Skal fastholdes eller 
mindskes til et fastlagt 
niveau 

Der er konstateret væsentlige trusler 
mod levedygtighed og udbredelse af en 
række snegle og andre organismer 
som følge af miljøfarlige stoffer i havet. 
Bl.a. dyrenes reproduktions-evner kan 
skades væsentligt. Koncentrationen af 
stoffer med sådanne virkninger mod 
naturtypens arter bør falde til et niveau 
som ikke vurderes at udgøre en risiko 
for arternes levedygtighed 

Karakte-
ristiske arter 

Bestand af karakteristi-
ske arter 

Bestandsindeks for hver 
tilstedeværende karakteri-
stiske art 

Langsigtet opretholdelse 
på stabilt eller stigende 
niveau 

Opgøres artsvis. Svingninger er natur-
lige. I særlige tilfælde kan tilbagegang 
accepteres/målsættes 
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1140 Mudder- og sandflader blottet ved ebbe  

Beskrivelse 
Mudder- og sandflader, som er tørlagt ved ebbe. Naturtypen mangler 
landplanter, men er ofte dækket af blågrønalger og kiselalger. Stedvis 
kan der forekomme ålegræs. Fladerne rummer ofte rige samfund af 
invertebrater. 
 
Naturtypen er af stor betydning som fødeområde for ande- og vade-
fugle. Den findes spredt langs de indre danske kyster, men fore-
kommer i sin største udstrækning og mest udviklet i Vadehavet. 
 
Der er ikke specificeret nogen liste over karakteristiske arter for den-
ne naturtype. 
  
Naturtypen  adskiller  sig fra naturtyperne 1310 ”Vegetation af kvel-
ler eller andre enårige strandplanter, der koloniserer mudder og 
sand”, og 1320 ”Vadegræssamfund” ved at mangle landplanter.  

Bevaringsstatus 2000 
Bevaringsstatus for denne naturtype er ikke vurderet. 
Miljøtilstanden i alle kystnære og åbne indre marine områder vurde-
res generelt som utilfredsstillende for biologiske elementer (fx. Ærte-
bjerg et al. 2004). På baggrund af vurderingen af miljøtilstanden i 
havområderne er det rimeligt at antage, at en generel national vurde-
ring af bevaringsstatus for naturtypen 1140 vil være ugunstig. 

Kriterier for  gunstig bevaringsstatus 
Arealet med naturtypen skal være stabilt eller stigende, og det sam-
lede areal med gunstig bevaringsstatus skal være stabilt eller stigen-
de. 

Lokalt niveau 
Kystsikring i form af anlæggelse af diger, faskiner eller kystfodring 
kan ændre udstrækningen af naturtypen. Områderne med mudder- og 
sandflader er endvidere følsomme over for forurening med olie og 
andre miljøfremmede stoffer. En anden væsentlig antropogen pres-
faktor er eutrofiering. Ændringer i de klimatiske forhold på længere 
sigt kan ligeledes vise sig at være en presfaktor, men udelades for 
indeværende. Tilsvarende kan indførsel af østersbrug påvirke natur-
typens bevaringsstatus. 
 
Tabel 3.5 angiver brugbare eller potentielle indikatorer og tilhørende 
kriterier, som kan indgå i vurdering af naturtypens bevaringsstatus. 
Der mangler fortsat et udviklingsarbejde, som kan verificere, hvor-
vidt mange af de foreslåede kvalitetselementer reelt er anvendelige til 
vurdering af naturtypernes status. Endvidere er niveauerne for gun-
stig bevaringsstatus ikke fastlagt. 
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1150  Kystlaguner og strandsøer 

Beskrivelse 
Områder med mere eller mindre brakt vand, som er helt eller næsten 
helt adskilt fra havet af sandbanker, rullesten, klipper eller lignende. 
Saltholdigheden varierer typisk temmelig meget afhængig af nedbør, 
fordampning og tilførsel af havvand under storme, tilfældige vinter-
oversvømmelser eller tidevandsskift.  
 
Kystlaguner kan være bevoksede eller vegetationsløse, og placering 
og omfang kan ændres under oversvømmelser. Velkendte eksempler 
er Saltbækvig, Korevlerne, Bøjden Nor og Nissum Fjord, men også 

Tabel 3.5. Kriterier for gunstig bevaringsstatus på lokalt niveau for naturtype 1140 - Mudder- og sandfla-
der blottet ved ebbe. Indikatorer markeret med (P) er påvirkningsindikator. Det er pt. ikke fastlagt, hvilke 
niveauer eller variationsbredder det er nødvendigt at overholde for, at tilstanden er gunstig. 
 

Type 1140 

 

Indikator 

(Egenskab) 

Målbar enhed 

 

Kriterier 

 

Bemærkninger 

 

Areal Areal Antal ha 

 

Stabilt eller stigende 

 

Bør alene være reguleret af naturlige 
dynamiske processer 

 

Areal af uforstyrret 
havbund (P) 

Forekomst af sammenhæn-
gende arealer af følsomme 
faunaarter 

Stabilt eller stigende Mekanisk fysisk påvirkning (som 
sandsugning og fiskeri med slæben-
de redskaber) påvirker geomorfologi 
og vigtige biologiske elementer 

Næringssaltniveau i 
vandsøjlen (P) 

Koncentration af næringssalte 
i vandet 

Stabil eller faldende Eutrofiering har haft negativ effekt på 
naturtypens sammensætning af flora 
og fauna. Niveauet bør falde mod 
mere naturlige niveauer 

Struktur og 
funktion 

Udbredelse af ben-
tiske diatoméer 

Biomasse/Produktion Stabil eller stigende 

 

Bentiske diatoméer kan være den 
største primærproducent på mudder-
flader 

 Løstdrivende alger Dækningsprocent Stabil eller faldende Kan på mudderflader danne sam-
menhængende måtter, der udløser 
iltsvind i underliggende sediment 

 Makrofauna individ-
tæthed og biomasse 

Ind m-2, g m-2 Skal fastholdes eller for-
bedres til et fastlagt niveau

Faunaen er ansvarlig for de afgø-
rende biologiske strukturer og funkti-
oner 

 Makrofauna arts-
sammensætning 

Afvigelse fra den pågældende 
naturtypes artssammensæt-
ning i referencetilstanden 

Er indenfor den forventede 
variationsbredde for natur-
typen i Danmark 

Artssammensætningen er et diversi-
tetsmål, hvor ændrede kårfaktorer 
kan aflæses 

 Miljøfarlige stoffer i 
biota og sediment (P)

Koncentration  

Snegle imposex og intersex 
(specifikke effektindikatorer 
for TBT) Indeks for imposex 
og intersex 

Skal fastholdes eller mind-
skes til et fastlagt niveau 

Der er konstateret væsentlige trusler 
mod levedygtighed og udbredelse af 
en række snegle og andre organis-
mer som følge af miljøfarlige stoffer i 
havet. Bl.a. dyrenes reproduktions-
evner kan skades væsentligt. Kon-
centrationen af stoffer med sådanne 
virkninger mod naturtypens arter bør 
falde til et niveau som ikke vurderes 
at udgøre en risiko for arternes 
levedygtighed 

 

Karakteris-
tiske arter 

Bestand af karakteri-
stiske arter 

Bestandsindeks for hver 
tilstedeværende karakteristi-
ske art 

Langsigtet opretholdelse 
på stabilt eller stigende 
niveau 

Opgøres artsvis. Svingninger er 
naturlige. I særlige tilfælde kan 
tilbagegang accepteres/målsættes 
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mindre vandsamlinger afskåret fra havet af strandvolde m.v. hører 
under definitionen.  
 
Naturtypen har følgende karakteristiske arter:  
 
Planter: Alm. havgræs, børstebladet vandaks, andre vandaks-arter, 
kransnålalge-arter (Tolypella, Lamprothamnion og Chara spp.), lav kog-
leaks, stor najade, strand-vandranunkel, tagrør, kors-andemad, kreb-
seklo og arter af vandstjerne og dunhammer.  
Dyr: Brachionus spp. (en slægt hjuldyr), arter af pebermusling (Abra 
spp. = Syndosmya spp.) og løvfrø. 
 
Områder med fri vandudveksling med havet og uden barriere- eller 
oddedannelse henhører under naturtype 1160 (bugter og vige).  
 
Sammenlignet med andre marine habitatområder er artsdiversiteten 
ringe. De arter, der er tilstede, er ofte specielle ved at kunne klare 
store ændringer i saltholdigheden. 
  
På baggrund af det eksisterende videngrundlag bør naturtypen som 
minimum opdeles i følgende to undertyper: 
• Undertype som ikke er helt adskilt fra havet 
• Undertype med sø- eller vandhulskarakter (brakvandssøer) 

Bevaringsstatus 2000 
Bevaringsstatus for denne naturtype er ikke vurderet. Overordnet er 
naturtypens sedimentsammensætning og biologiske indhold ikke 
særlig detaljeret beskrevet, hvilket besværliggør en eksakt biologisk 
vurdering af bevaringsstatus. 
 
Miljøtilstanden i alle kystnære og åbne indre marine områder vurde-
res generelt som utilfredsstillende for biologiske elementer (fx. Ærte-
bjerg et al. 2004). På baggrund af vurderingen af miljøtilstanden i 
havområderne er det rimeligt at antage, at en generel national vurde-
ring af bevaringsstatus for naturtypen 1150 vil være ugunstig. 

Kriterier for gunstig bevaringsstatus 
Arealet med naturtypen skal være stabilt eller stigende, og det sam-
lede areal med gunstig bevaringsstatus skal være stabilt eller stigen-
de. 

Lokalt niveau 
Kystlaguner og strandsøer er ofte karakteristiske ved at være lavvandede 
med et ringe vandvolumen og en ringe vandudskiftning. Tilførsel af 
selv beskedne mængder næringsstoffer kan derfor have en markant 
effekt på plante- og dyrelivet. Ændringer i tilførslen af fersk- og/eller 
havvand som følge af ændringer i tilstrømnings- eller topografiske 
forhold kan have en markant effekt ikke alene på naturkvaliteten, 
men også på naturtypens udstrækning. Saltholdigheden er – specielt i 
de mere lukkede strandsøer – bestemt af nedbørsmængden og for-
dampningen. Ændringer i klimatiske forhold kan derfor blive en væ-
sentlig presfaktor i fremtiden, men udelades for indeværende. 
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Tabel 3.6 angiver brugbare eller potentielle indikatorer og tilhørende 
kriterier, som kan indgå i vurdering af naturtypens bevaringsstatus. 
Der mangler fortsat et udviklingsarbejde, som kan verificere, hvor-
vidt mange af de foreslåede kvalitetselementer reelt er anvendelige til 
vurdering af naturtypernes status. Endvidere er niveauerne for gun-
stig bevaringsstatus ikke fastlagt. 
 

Tabel 3.6. Kriterier for gunstig bevaringsstatus på lokalt niveau for naturtype 1150 – Kystlaguner og strandsøer. Indika-
torer markeret med (P) er påvirkningsindikator. Det er pt. ikke fastlagt, hvilke niveauer eller variationsbredder det er 
nødvendigt at overholde for, at tilstanden er gunstig. Ikke alle indikatorer er egnede for alle undertyper. 

 

Type 1150 

Indikator 

(Egenskab) 

Målbar enhed 

 

Kriterier 

 

Bemærkninger 

 

Areal Areal Antal ha 

 

Stabilt eller stigende 

 

Bør alene være reguleret af naturlige 
dynamiske processer 

 

Areal af uforstyrret 
havbund (P) 

Forekomst af sammen-
hængende arealer af  
bentisk vegetation og 
følsomme faunaarter 

Stabilt eller stigende Mekanisk fysisk påvirkning (som sand-
sugning og fiskeri med slæbende 
redskaber) påvirker geomorfologi og 
vigtige biologiske elementer 

Næringssaltniveau i 
vandsøjlen (P) 

Koncentration af nærings-
salte i vandet 

Stabil eller faldende Eutrofiering har haft negativ effekt på 
naturtypens sammensætning af flora 
og fauna. Niveauet bør falde mod 
mere naturlige niveauer, så bentisk 
vegetation og fauna kan genoprettes 

Vandets klarhed Lysgennemtrængning i 
vandet 

Stabil eller stigende Bentisk vegetation skal have lys for at 
trives. Eutrofiering har mange steder 
gjort vandet for uklart. Vandet bør 
være klart nok til at ålegræs og andre 
bundplanter igen kan opnå større 
udbredelse 

Struktur og 
funktion 

Bundvegetationens 
dækning og dybdegræn-
ser (blomsterplanter og 
makroalger) 

Dybdeudbredelse af ben-
tisk vegetation (dæknings-
procent i given dybde) 

Stabil eller stigende Bundvegetationen udgør skjul, føde og 
substrat for mange af naturtypens 
organismer samt stabiliserer bunden  

Makrofauna individtæt-
hed og biomasse 

Ind m-2, g m-2 Skal fastholdes eller for-
bedres til et fastlagt niveau

Faunaen kan være ansvarlig for de 
afgørende biologiske strukturer og 
funktioner 

 

Makrofauna artssam-
mensætning 

Afvigelse fra den pågæl-
dende naturtypes arts-
sammensætning i referen-
cetilstanden 

Er indenfor den forventede 
variationsbredde for natur-
typen i Danmark 

Artssammensætningen er et diversi-
tetsmål, hvor ændrede kårfaktorer kan 
aflæses 

 Bentisk vegetations 
artsdiversitet (blomster-
planter og makroalger) 

Antal arter, diverse indeks
 

Skal fastholdes eller øges 
til et fastlagt niveau 

Ændringer i artsdiversitet er indikation 
på ændringer i kårene 

 Bentisk vegetations 
artssammensætning 

Afvigelse fra den pågæl-
dende naturtypes arts-
sammensætning i referen-
cetilstanden 

Er indenfor den forventede 
variationsbredde for natur-
typen i Danmark 

Artssammensætningen er et diversi-
tetsmål, hvor ændrede kårfaktorer kan 
aflæses 

 Miljøfarlige stoffer i biota 
og sediment (P) 

1)Koncentration  

2)Reproduktions-effekter 
på ålekvabber. Aktivi-
tet/frekvens 

3) Specifikke effektindika-
torer for PAH-lignende 
stoffer. Aktivitet/frekvens 

4) Snegle imposex og 
intersex (specifikke effekt-
indikatorer for TBT). In-
deks for imposex og inter-
sex 

Skal fastholdes eller mind-
skes til et fastlagt niveau 

Der er konstateret væsentlige trusler 
mod levedygtighed og udbredelse af 
en række snegle og andre organismer 
som følge af miljøfarlige stoffer i havet. 
Bl.a. dyrenes reproduktions-evner kan 
skades væsentligt. Koncentrationen af 
stoffer med sådanne virkninger mod 
naturtypens arter bør falde til et niveau 
som ikke vurderes at udgøre en risiko 
for arternes levedygtighed 

Karakteris-
tiske arter 

Bestand af karakteristi-
ske arter 

Bestandsindeks for hver 
tilstedeværende karakteri-
stiske art 

Langsigtet opretholdelse 
på stabilt eller stigende 
niveau 

Opgøres artsvis. Svingninger er natur-
lige. I særlige tilfælde kan tilbagegang 
accepteres/målsættes 
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1160 Større lavvandede bugter og vige  

Beskrivelse 
Store indskæringer i kysten, hvor påvirkningen af ferskvand er be-
grænset i modsætning til naturtypen flodmundinger. Bølgepåvirk-
ningen er begrænset i forhold til det åbne hav. Havbunden består ofte 
af meget forskellige sedimenter og substrater, og de forskellige bund-
levende plante- og dyresamfund forekommer i veludviklede zoner 
med mange arter.  
 
Naturtypen har følgende karakteristiske arter: Ålegræs, smalbladet 
og dværg-bændeltang, alm. havgræs, arter af vandaks og bentiske 
alger. Dyr: Bentiske invertebrat samfund. 
 
Naturtypen findes i store dele af de indre danske farvande, idet disse 
generelt er lavvandede set i international sammenhæng.  
 
Naturtypen forekommer fra Nordsøen til Østersøen. Det biologiske 
indhold er derfor udsat for markant forskellige saliniteter spændende 
fra ca. 34‰ til 8 - 10‰. Overordnet må det konstateres, at beskrivel-
sen af denne naturtype giver mulighed for en endog meget stor varia-
tion i biologisk sammensætning, og andre af direktivets naturtyper 
kan findes inden for den geografiske afgrænsning af “bugter og vi-
ge”. Således kan bundtypen variere fra hård sandet eller stenet bund 
til blødt mudret sediment. Der kan endvidere være store forskelle i 
vindeksponering og tilførsel af ferskvand. Sammenholdt med tidlige-
re omtalte regionale salinitetsforskelle forventes det, at artssammen-
sætningen af bundfaunaen og dækningen af bundvegetationen er 
meget forskellig mellem områder, som indeholder denne naturtype. 
 
Naturtypen er karakteriseret ved at være meget varierende og kan ud 
fra et biologisk synspunkt med fordel opdeles i en række undertyper 
efter kriterier som fx vanddybde, bundtype og vandets opholdstid. 
Yderligere parametre som tidevandspåvirkning og grad af ekspone-
ring er ligeledes relevante. En tilbundsgående opdeling vil blive 
uoverskuelig, og en del af såvel presfaktorer som indikatorer vil være 
gengangere. I nedenstående tabel er naturtypen derfor bibeholdt som 
én type, omend den præcise sammensætning af presfaktorer og indi-
katorer vil variere mellem forskellige biologiske typer af denne pri-
mært kystmorfolgiske naturtype. 

Bevaringsstatus 2000 
Bevaringsstatus for denne naturtype er ikke vurderet. Miljøtilstanden 
i alle kystnære og åbne indre marine områder vurderes generelt som 
utilfredsstillende for biologiske elementer (fx. Ærtebjerg et al. 2004). 
På baggrund af vurderingen af miljøtilstanden i havområderne er det 
rimeligt at antage, at en generel national vurdering af bevaringsstatus 
for naturtypen 1160 vil være ugunstig.  
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Kriterier for gunstig bevaringsstatus 
Arealet med naturtypen skal være stabilt eller stigende, og det sam-
lede areal med gunstig bevaringsstatus skal være stabilt eller stigen-
de. 

Lokalt niveau 
De væsentligste antropogene presfaktorer for naturtypen er eutrofie-
ring, fiskeri med slæbende redskaber, ral- og sandsugning og miljø-
fremmede stoffer som fx giftige bundmalinger. Indførte fremmede 
arter kan også tænkes at påvirke naturkvaliteten. Marin akvakultur i 
form af fiskeopdræt eller muslingebrug er en mulig eller potentiel 
presfaktor. Klimaeffekter kan på længere sigt ligeledes vise sig at 
være en presfaktor, men udelades for indeværende. 
 
En opdeling i undertyperne vil på sigt være relevant. Tabel 3.7 angi-
ver brugbare eller potentielle indikatorer og tilhørende kriterier, som 
kan indgå i vurdering af naturtypens bevaringsstatus. Der mangler 
fortsat et udviklingsarbejde, som kan verificere, hvorvidt mange af de 
foreslåede kvalitetselementer reelt er anvendelige til vurdering af 
naturtypernes status. Endvidere er niveauerne for gunstig bevarings-
status ikke fastlagt. 
 

 
Roskilde Fjord. Naturtypen Lavvandede bugte og vige indgår i udpegnings-
grundlaget. Foto: Karsten Dahl. 
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Tabel 3.7. Kriterier for gunstig bevaringsstatus på lokalt niveau for naturtype 1160 – Lavvandede bugte og 
vige. Indikatorer markeret med (P) er påvirkningsindikator. Det er pt. ikke fastlagt, hvilke niveauer eller 
variationsbredder det er nødvendigt at overholde for, at tilstanden er gunstig. Ikke alle indikatorer er egne-
de for alle undertyper. 
 

Type 1160 

 

Indikator 

(Egenskab) 

Målbar enhed 

 

Kriterier 

 

Bemærkninger 

 

Areal Areal Antal ha 

 

Stabilt eller stigende 

 

Bør alene være reguleret af naturlige 
dynamiske processer 

 

Areal af uforstyrret 
havbund (P) 

Forekomst af sammenhængen-
de arealer af  bentisk vegetation 
og følsomme faunaarter 

Stabilt eller stigende Mekanisk fysisk påvirkning (som 
sandsugning og fiskeri med slæben-
de redskaber) påvirker geomorfologi 
og vigtige biologiske elementer 

Næringssaltniveau i 
vandsøjlen (P) 

Koncentration af næringssalte i 
vandet 

Stabil eller faldende Eutrofiering har haft negativ effekt på 
naturtypens sammensætning af flora 
og fauna. Niveauet bør falde mod 
mere naturlige niveauer, så bentisk 
vegetation og fauna kan genoprettes

Vandets klarhed Lysgennemtrængning i vandet 

 

Stabil eller stigende Bentisk vegetation skal have lys for 
at trives. Eutrofiering har mange 
steder gjort vandet for uklart. Vandet 
bør være klart nok til at ålegræs og 
andre bundplanter igen kan opnå 
større udbredelse 

Struktur og 
funktion 

Bundvegetationens 
dækning og dybde-
grænser  

Dybdeudbredelse af bentisk 
vegetation (dækningsprocent i 
given dybde) 

Stabil eller stigende Bundvegetationen udgør skjul, føde 
og substrat for mange af naturtypens 
organismer samt stabiliserer bunden. 
Afgørende for naturtypens struktur 
og funktion for undertyper 

Makrofauna individ-
tæthed og biomasse

Ind m-2, g m-2 Skal fastholdes eller for-
bedres til et fastlagt niveau

Faunaen er ansvarlig for de afgø-
rende biologiske strukturer og funkti-
oner 

 

Makrofauna arts-
sammensætning 

Afvigelse fra den pågældende 
naturtypes artssammensætning i 
referencetilstanden 

Er indenfor den forventede 
variationsbredde for natur-
typen i Danmark 

Artssammensætningen er et diversi-
tetsmål, hvor ændrede kårfaktorer 
kan aflæses 

 Bentisk vegetations 
artsdiversitet 

Antal arter, diverse indeks 
 

Skal fastholdes eller øges 
til et fastlagt niveau 

Ændringer i artsdiversitet er indikati-
on på ændringer i kårene 

 Bentisk vegetations 
artssammensætning

Afvigelse fra den pågældende 
naturtypes artssammensætning i 
referencetilstanden 

Er indenfor den forventede 
variationsbredde for natur-
typen i Danmark 

Artssammensætningen er et diversi-
tetsmål, hvor ændrede kårfaktorer 
kan aflæses 

 Miljøfarlige stoffer i 
biota og sediment 
(P) 

1)Koncentration  

2)Reproduktions-effekter på åle-
kvabber. Aktivitet/frekvens 

3) Specifikke effektindikatorer for 
PAH-lignende stoffer. Aktivi-
tet/frekvens 

4) Snegle imposex og intersex 
(specifikke effektindikatorer for 
TBT). Indeks for imposex og 
intersex 

Skal fastholdes eller mind-
skes til et fastlagt niveau 

Der er konstateret væsentlige trusler 
mod levedygtighed og udbredelse af 
en række snegle og andre organis-
mer som følge af miljøfarlige stoffer i 
havet. Bl.a. dyrenes reproduktions-
evner kan skades væsentligt. Kon-
centrationen af stoffer med sådanne 
virkninger mod naturtypens arter bør 
falde til et niveau som ikke vurderes 
at udgøre en risiko for arternes 
levedygtighed 

 

Karakteris-
tiske arter 

Bestand af karakte-
ristiske arter 

Bestandsindeks for hver tilstede-
værende karakteristiske art 

Langsigtet opretholdelse 
på stabilt eller stigende 
niveau 

Opgøres artsvis. Svingninger er 
naturlige. I særlige tilfælde kan 
tilbagegang accepteres/målsættes 
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1170 Rev 

Beskrivelse 
Rev er områder, hvor havbunden rager op og har stenet bund eller 
anden hård bund. Revet kan eventuelt være blottet ved ebbe. Fra 
havbunden og opefter indeholder revene ofte en ubrudt lagdeling af 
forskellige dyre- og plantesamfund. Det giver de enkelte rev en stor 
rigdom af dyr og planter, som ofte er helt forskellig fra andre, selv 
nærliggende rev. Det er især den faldende saltholdighed ned gennem 
de danske farvande fra Kattegat over til Østerøen omkring Bornholm, 
der er årsag til, at dyre- og plantelivet er meget forskelligt fra rev til 
rev. 
 
Naturtypens beskrivelse og karakteristiske arter er for øjeblikket til 
diskussion i EU. 
 
I de indre danske farvande findes en lang række rev fra det nordlige 
Kattegat ned gennem bælterne over Østersøen til Bornholm. Det bio-
logiske indhold på revene er derfor udsat for markant forskellige 
saliniteter, som varierer fra ca. 34‰ til 8 -10‰. Hovedparten af de 
kendte rev har væsentlige partier med stabile sten. Ustabilt substrat 
kan forekomme pletvis på nogle lokaliteter og er dominerende på 
enkelte rev. Flere rev skifter fra stenrev til biogent dominerede rev i 
form af hestemuslingebanker ved vanddybder over 15-18 meter.  
 
Revenes vertikale udstrækning i forhold til havoverfladen varierer 
betydeligt, hvilket har stor betydning for det aktuelle lysniveau på 
den enkelte position og dermed også det biologiske indhold. 
 
Habitatdirektivet og den tilhørende fortolkningsmanual indeholder 
indtil videre  ikke en tilstrækkelig detaljeret definition på naturtypen 
rev til, at den kan bruges til direkte at afgrænse revenes arealudbre-
delse. I Danmark har man derfor valgt en definition fra Dahl et al. 
(2003), som ikke tager udgangspunkt i stenstørrelserne, men i sedi-
mentets funktion som levested for specialiserede dyr og planter, som 
lever på hårdt substrat.  
 
Ud fra den eksisterende viden vil det som minimum være relevant at 
opdele naturtypen i følgende 6 undertyper: 
• Stabile stenrev på dybt vand med strukturerende makroalgefore-

komster 
• Stabile stenrev på dybt vand med strukturerende makrofaunafore-

komster 
• Stabile stenrev på lavt vand med strukturerende makroalgefore-

komster 
• Stabile stenrev på lavt vand domineret af blåmusling 
• Ustabile stenrev på lavt vand 
• Biogene rev på dybt vand 

Bevaringsstatus 2000 
Bevaringsstatus for denne naturtype er ikke vurderet. Overordnet er 
revenes bundforhold og biologiske indhold ikke særlig detaljeret be-
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skrevet, hvilket besværliggør en eksakt biologisk vurdering af beva-
ringsstatus. 
 
Miljøtilstanden i alle kystnære og åbne indre marine områder vurde-
res generelt som utilfredsstillende for biologiske elementer (fx Ærte-
bjerg et al. 2004). I vurderingen indgår også en række af stenrevene i 
Kattegat, som er omfattet af habitatdirektivet. På baggrund af vurde-
ringen af miljøtilstanden i havområderne er det rimeligt at antage, at 
en generel national vurdering af bevaringsstatus for naturtypen 1170 
vil være ugunstig. 

Kriterier for gunstig bevaringsstatus 
Arealet med naturtypen skal være stabilt eller stigende, og det sam-
lede areal med gunstig bevaringsstatus skal være stabilt eller stigen-
de. 

Lokalt niveau 
De væsentligste antropogene presfaktorer for naturtypen er eutrofie-
ring, fiskeri med slæbende redskaber, stenfiskeri og sugning af ralfo-
rekomster beliggende på havbundens grænselag og miljøfremmede 
stoffer som fx giftige bundmalinger. Indslæbte fremmede arter kan 
også tænkes at påvirke naturkvaliteten negativt. Marin akvakultur i 
form af fiskeopdræt eller muslingebrug er en mulig eller potentiel 
presfaktor. Klimaeffekter og fysiske forstyrrelser, fx som følge af sej-
lads med hurtigfærger eller andre fartøjer, kan også vise sig som en 
presfaktor i fremtiden, men er ikke medtaget for indeværende. Sten-
fiskeri er omtrent ophørt i dag og foregår ikke i Natura 2000-
områder, men vurderes at have påvirket nogle revlokaliteter væsent-
ligt. 
 
Tabel 3.8 angiver brugbare eller potentielle indikatorer og tilhørende 
kriterier, som kan indgå i vurdering af naturtypens bevaringsstatus. 
Der mangler fortsat et udviklingsarbejde, som kan verificere, hvor-
vidt mange af de foreslåede kvalitetselementer reelt er anvendelige til 
vurdering af naturtypernes status. Endvidere er niveauerne for gun-
stig bevaringsstatus ikke fastlagt. 
 

 
Typisk biogent rev med blandet småsten og hestemuslinger. Schultz’s 
Grund 15 m dybde. Foto: Karsten Dahl. 
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1180 Boblerev 

Søjler og plateauer på havbunden, som er opstået ved, at methangas 
på sin vej op gennem havbunden fra dybereliggende lommer sam-
menkitter kalk, dolomit og sandkorn til en betonlignende struktur. 
Efterfølgende er det omgivende løse sediment skyllet bort, hvorved 
strukturen blottes i vandsøjlen. Naturtypen består af disse meget be-
mærkelsesværdige dannelser, hvis form afspejler den vej, gassen har 
bevæget sig. Tætliggende lodrette forløb giver metertykke søjlelig-

Tabel 3.8. Kriterier for gunstig bevaringsstatus på lokalt niveau for naturtype 1170 - Rev. Indikatorer marke-
ret med (P) er påvirkningsindikator. Det er pt. ikke fastlagt, hvilke niveauer eller variationsbredder det er 
nødvendigt at overholde for, at tilstanden er gunstig. Ikke alle indikatorer er egnede for alle undertyper. 
 

Type 1170 

Indikator 

(Egenskab) 

Målbar enhed 

 

Kriterier 

 

Bemærkninger 

 

Areal Areal Antal ha 

 

Stabilt eller stigende 

 

Bør alene være reguleret af naturlige 
dynamiske processer 

 

Areal af uforstyrret 
havbund (P) 

Forekomst af sammenhæn-
gende arealer af  bentisk 
vegetation og følsomme 
faunaarter 

Stabilt eller stigende Mekanisk fysisk påvirkning (som sten-
fiskeri, ralsugning og fiskeri med slæ-
bende redskaber) påvirker geomorfo-
logi og vigtige biologiske elementer 

Næringssaltniveau i 
vandsøjlen (P) 

Koncentration af næringssal-
te i vandet 

Stabil eller faldende Eutrofiering har haft negativ effekt på 
naturtypens sammensætning af flora 
og fauna. Niveauet bør falde mod 
mere naturlige niveauer, så bentisk 
vegetation og fauna kan genoprettes 

Vandets klarhed Lysgennemtrængning i 
vandet 

Stabil eller stigende Bentisk vegetation skal have lys for at 
trives. Eutrofiering har mange steder 
gjort vandet for uklart. Vandet bør 
være klart nok til at makroalger igen 
kan opnå større udbredelse 

Struktur og 
funktion 

Bundvegetationens 
dækning og dybde-
grænser  

Dybdeudbredelse af bentisk 
vegetation (dækningsprocent 
i given dybde) 

Stabil eller stigende Bundvegetationen udgør skjul, føde og 
substrat for mange af naturtypens 
organismer  

Makrofauna individ-
tæthed og biomasse 

Ind m-2, g m-2 Skal fastholdes eller 
forbedres til et fastlagt 
niveau 

Faunaen er i flere undertyper ansvarlig 
for de afgørende biologiske strukturer 
og funktioner 

 

Makrofauna artssam-
mensætning 

Afvigelse fra den pågælden-
de naturtypes artssammen-
sætning i referencetilstanden

Er indenfor den forven-
tede variationsbredde for 
naturtypen i Danmark 

Artssammensætningen er et diversi-
tetsmål, hvor ændrede kårfaktorer kan 
aflæses 

 Bentisk vegetations 
artsdiversitet 

Antal arter, diverse indeks 
 

Skal fastholdes eller 
øges til et fastlagt niveau

Ændringer i artsdiversitet er indikation 
på ændringer i kårene 

 Bentisk vegetations 
artssammensætning 

Afvigelse fra den pågælden-
de naturtypes artssammen-
sætning i referencetilstanden

Er indenfor den forven-
tede variationsbredde for 
naturtypen i Danmark 

Artssammensætningen er et diversi-
tetsmål, hvor ændrede kårfaktorer kan 
aflæses 

 Miljøfarlige stoffer i 
biota og sediment (P) 

1)Koncentration  

2) Specifikke effektindikato-
rer for PAH-lignende stoffer. 
Aktivitet/frekvens 

3) Snegle imposex og inter-
sex (specifikke effektindika-
torer for TBT). Indeks for 
imposex og intersex 

Skal fastholdes eller 
mindskes til et fastlagt 
niveau 

Der er konstateret væsentlige trusler 
mod levedygtighed og udbredelse af 
en række snegle og andre organismer 
som følge af miljøfarlige stoffer i havet. 
Bl.a. dyrenes reproduktionsevner kan 
skades væsentligt. Koncentrationen af 
stoffer med sådanne virkninger mod 
naturtypens arter bør falde til et niveau 
som ikke vurderes at udgøre en risiko 
for arternes levedygtighed 

Karakteristiske 
arter 

Bestand af karakteri-
stiske arter 

Bestandsindeks for hver 
tilstedeværende karakteristi-
ske art 

Langsigtet opretholdelse 
på stabilt eller stigende 
niveau 

Opgøres artsvis. Svingninger er natur-
lige. I særlige tilfælde kan tilbagegang 
accepteres/målsættes 
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nende formationer, mens forskellige forhindringer undervejs medfø-
rer bladformede boblerev eller rev med egentlige huler. Gassen frigø-
res stadig - heraf navnet boblerev. Naturtypen rummer et meget rigt 
økosystem med farvestrålende organismer. 
 

 
Karakteristiske arter er boresvamp, almindelig søanemone, stor sø-
anemone, dødningehånd, trekantorm, børsteormen Dodocaceria con-
charum, en række snegle (Cingula striata, Alvania punctura, Rissoa albel-
la, R. parva), tibenede krebsdyr som anomur og taskekrabbe samt 
slangestjernen Ophiotrix fragilis. 
 
Naturtypens beskrivelse og karakteristiske arter er for øjeblikket til 
diskussion i EU. 
 
Naturtypen findes spredt i det nordlige Kattegat og i den danske del 
af Skagerrak, men der er også væsentlige indikationer på, at naturty-
pen træffes ud for Irlands og Storbritanniens kyster. 
 
Det kan ikke udelukkes, at naturtypen bør opdeles i 2 hovedgrupper 
afhængigt af, hvilken dybde det viser sig, at formationer befinder sig 
på. I givet fald bør der skelnes mellem: 
• Formationer domineret af strukturerende makroalgeforekomster 

på lavt vand 
• Formationer domineret af strukturerende makrofaunaforekomster 

på dybt vand 

Bevaringsstatus 2000 
Bevaringsstatus for denne naturtype er ikke vurderet. Et egentligt 
overvågningsprogram er startet i sommeren 2004.  
 
Miljøtilstanden i alle kystnære og åbne indre marine områder vurde-
res generelt som utilfredsstillende for biologiske elementer (fx. Ærte-

 
Boblerev med søanemone ved Hirsholmene. Foto: Karsten Dahl. 
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bjerg et al. 2004). På baggrund af vurderingen af miljøtilstanden i 
havområderne er det rimeligt at antage, at en generel national vurde-
ring af bevaringsstatus for naturtypen 1180 vil være ugunstig. 

Kriterier for gunstig bevaringsstatus  
Arealet med naturtypen skal være stabilt eller stigende, og det sam-
lede areal med gunstig bevaringsstatus skal være stabilt eller stigen-
de. 

Lokalt niveau 
De væsentligste antropogene presfaktorer for naturtypen er eutrofie-
ring og mekaniske påvirkninger af strukturerne. Fiskeri med slæben-
de redskaber og sand- og ralsugning har muligvis også en effekt. Mil-
jøfremmede stoffer og indslæbte fremmede arter kan også tænkes at 
påvirke naturkvaliteten negativt. Marin akvakultur i form af fiskeop-
dræt eller muslingebrug er en mulig eller potentiel presfaktor. Klima-
effekter og fysiske forstyrrelser, fx som følge af sejlads med hurtig-
færger eller andre fartøjer, kan også vise sig som en presfaktor i frem-
tiden, men er udeladt for indeværende. 
 
Tabel 3.9 angiver brugbare eller potentielle indikatorer og tilhørende 
kriterier, som kan indgå i vurdering af naturtypens bevaringsstatus. 
Der mangler fortsat et udviklingsarbejde, som kan verificere, hvor-
vidt mange af de foreslåede kvalitetselementer reelt er anvendelige til 
vurdering af naturtypernes status. Endvidere er niveauerne for gun-
stig bevaringsstatus ikke fastlagt. 
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Tabel 3.9. Kriterier for gunstig bevaringsstatus på lokalt niveau for naturtype 1180 - Boblerev. Indikatorer 
markeret med (P) er påvirkningsindikator. Det er pt. ikke fastlagt, hvilke niveauer eller variationsbredder 
det er nødvendigt at overholde for, at tilstanden er gunstig. Ikke alle indikatorer er egnede for alle underty-
per. 
 

Type 1180 

 

Indikator 

(Egenskab) 

Målbar enhed 

 

Kriterier 

 

Bemærkninger 

 

Areal Areal Antal ha 

 

Stabilt eller stigende 

 

Bør alene være reguleret af naturlige 
dynamiske processer 

 

Areal af uforstyrret hav-
bund (P) 

Forekomst af sammen-
hængende arealer af  
bentisk vegetation og 
følsomme faunaarter 

Stabilt eller stigende Mekanisk fysisk påvirkning (som 
stenfiskeri, ralsugning og fiskeri med 
slæbende redskaber) påvirker geo-
morfologi og vigtige biologiske ele-
menter 

Næringssaltniveau i vand-
søjlen (P) 

Koncentration af nærings-
salte i vandet 

Stabil eller faldende Eutrofiering har haft negativ effekt på 
naturtypens sammensætning af flora 
og fauna. Niveauet bør falde mod 
mere naturlige niveauer, så bentisk 
vegetation og fauna kan genoprettes

Vandets klarhed Lysgennemtrængning i 
vandet 

Stabil eller stigende Bentisk vegetation skal have lys for 
at trives. Eutrofiering har mange 
steder gjort vandet for uklart. Vandet 
bør være klart nok til at bundplanter 
igen kan opnå større udbredelse 

Struktur og 
funktion 

Bundvegetationens dæk-
ning og dybdegrænser  

Dybdeudbredelse af ben-
tisk vegetation (dæknings-
procent i given dybde) 

Stabil eller stigende Bundvegetationen udgør skjul, føde 
og substrat for mange af naturtypens 
organismer. Afgørende for naturty-
pens struktur og funktion for under-
type 

Makrofauna individtæthed 
og biomasse 

Ind m-2, g m-2 Skal fastholdes eller for-
bedres til et fastlagt niveau

Faunaen er ansvarlig for de afgø-
rende biologiske strukturer og funkti-
oner 

 

Makrofauna artssammen-
sætning 

Afvigelse fra den pågæl-
dende naturtypes arts-
sammensætning i referen-
cetilstanden 

Er inden for den forvente-
de variationsbredde for 
naturtypen i Danmark 

Artssammensætningen er et diversi-
tetsmål, hvor ændrede kårfaktorer 
kan aflæses 

 Bentisk vegetations artsdi-
versitet 

Antal arter, diverse indeks
 

Skal fastholdes eller øges 
til et fastlagt niveau 

Ændringer i artsdiversitet er indikati-
on på ændringer i kårene 

 Bentisk vegetations arts-
sammensætning 

Afvigelse fra den pågæl-
dende naturtypes arts-
sammensætning i referen-
cetilstanden 

Er indenfor den forventede 
variationsbredde for natur-
typen i Danmark 

Artssammensætningen er et diversi-
tetsmål, hvor ændrede kårfaktorer 
kan aflæses 

 Miljøfarlige stoffer i biota 
og sediment (P) 

1)Koncentration  

2) Specifikke effektindika-
torer for PAH-lignende 
stoffer. Aktivitet/frekvens 

3) Snegle imposex og 
intersex (specifikke effekt-
indikatorer for TBT). In-
deks for imposex og inter-
sex 

Skal fastholdes eller mind-
skes til et fastlagt niveau 

Der er konstateret væsentlige trusler 
mod levedygtighed og udbredelse af 
en række snegle og andre organis-
mer som følge af miljøfarlige stoffer i 
havet. Bl.a. dyrenes reproduktions-
evner kan skades væsentligt. Kon-
centrationen af stoffer med sådanne 
virkninger mod naturtypens arter bør 
falde til et niveau som ikke vurderes 
at udgøre en risiko for arternes 
levedygtighed 

Karakteris-
tiske arter 

Bestand af karakteristiske 
arter 

Bestandsindeks for hver 
tilstedeværende karakteri-
stiske art 

Langsigtet opretholdelse 
på stabilt eller stigende 
niveau 

Opgøres artsvis. Svingninger er 
naturlige. I særlige tilfælde kan 
tilbagegang accepteres/målsættes 



[Tom side]
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