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•   Habitatområde nr. 16 Løgstør Bredning som eksempel på           
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•     Optimering af stenrev ved analyse af bundens beskaffenhed 

  Funderingsforhold (dyndtykkelse og gas i sedimentet)  
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Lavvands habitatkortlægning og downscaling konceptet  

Satellit billeder Luftfoto Akustisk survey 

Side scan  ROV Video  

Substrattypekort 

Habitat naturtypekort 



Lavvands habitatkortlægning  

Warrior 165 Maritina 
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Dybdekort Løgstør Bredning 
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Dybdekort og arkiv sejllinjer Løgstør Bredning 
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Dybdekort, arkiv- og 2012 sejllinjer Løgstør Bredning 
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Dybdekort, arkiv-, 2012 sejllinjer og ortofoto forår 2012  Løgstør Bredning 
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Arkiv-, 2012 sejllinjer og ortofoto sommer 2012  Løgstør Bredning 
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Arkiv-, 2012 sejllinjer, ortofoto sommer 2012 og substrattyper Løgstør Bredning 
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Arkiv-, 2012 sejllinjer, ortofoto sommer 2012 og substrattyper/bundtyper 

 Løgstør Bredning 
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Hab16-006 

Arkiv-, 2012 sejllinjer, ortofoto sommer 2012, substrattyper og targets  

Løgstør Bredning 
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Marin Habitatområde nr. 16 Løgstør Bredning 1170 Rev (sten og 

biogene rev) 
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Andre arkivdata DTU Agua  

Løgstør Bredning 
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Substrattypekort Løgstør Bredning 
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Substrattypekort og arkivlinjer Løgstør Bredning 
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Substrattypekort og arkivlinjer samt områder med >5m dyndtykkelse og Løgstør 

Bredning 

Mudder >5m 
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Substrattypekort og arkivlinjer samt områder med >5m dyndtykkelse og Løgstør 

Bredning 

Mudder >5m 

gas 



Marin Habitatområde nr. 9 syd for Læsø 

Metodekombination kvantificering af stenrev 

Side scan  Sediment ekkolod Video 

7
5
m

 
7
5
m

 

           100m 

100m 

In
te

rv
a

l 
1

m
 

Placering af stenrev - Optimering ud fra bundens beskaffenhed 



1 

3 

Marin Habitatområde nr. 9 syd for Læsø 

kortlægningsmetodik kvantificering af stenrev 
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Multibeam detaljeret opmåling af vanddybde  

Blue Reef før design af kunstige rev 
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Biogen rev 

Arkiv-, 2012 sejllinjer, ortofoto sommer 2012, substrattyper og targets  

Løgstør Bredning 



Ca. 2m tykt sandlag 

Marin Habitatområde nr. 260 Femern Bælt 

1170 Rev (sten og biogene rev) 

Ca. 70% dækning biogen rev 

Blåmuslinge banke Biogen rev ca. 60% 
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Substrattypekort og arkivlinjer Løgstør Bredning 
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Boomer arkiv data – Tykkelse yngste sedimentlag 
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Opsummering 
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•  Fordeling af bæredygtig bund (muddertykkelse og gas i sedimentet)  

 

•  Fordeling af eksisterende stenrev og kvantificering af stentæthed  

   

•  Fordeling af biogene rev, makroalger og ålegræs  

 

•  Tykkelse af yngste sedimentlag (potentielle itsvindsområder) 

 

•  Detaljerede dybdeforhold før og efter  

 

•  Detaljeret sitesurvey i udpegede områder i designfasen og monitering af færdige rev 

 

•  Detaljeret analyse af bundens beskaffenhed vil udgøre 1 – 2% af etableringsudgiften, 

 men kan optimere og spare 10-tal gange mere 
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