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Sammanfattning 

Medins Havs och Vattenkonsulter har utfört en marin videoundersökning med 

habitatklassificering vid Kriegers flak ca 30 km söder om Trelleborg under april 

2020. Totalt filmades 100 provytor om ca 22,5 m2 varav 66 i planerad vind-

kraftspark och 34 i kabelkorridor in mot svensk mark. Filmerna spelades in i 

HD-kvalitet från en laserförsedd släpkamera med GPS-positionering vid start 

och stopposition under goda väderförhållanden.  

Enligt Natura 2000s naturtypsklassificering utgjordes vindkraftsområdet till 

största del av biogena rev, tätt följt av marint vatten (ej Natura 2000-naturtyp) 

och sublittoral sandbotten. Kabelkorridoren dominerades av residualkategorin 

marint vatten men bestod även av biogena rev (1171) och sublittorala sandban-

kar – fri från vegetation (1119). Inga rödlistade arter hittades men de Natura 

2000 beskrivande revarterna blåmussla, oxsimpa och strandkrabba samt de 

sandbanksbeskrivande arterna skrubbskädda, rödspätta och sandstubb påträf-

fades.  

Resultatet visade ett tvådelat vindparksområde med stora skillnader i fauna 

och substrat mellan nord och syd. Området var kraftigt etablerat av blåmusslor 

som ofta täckte all tillgänglig hårdbottenyta med mycket täta bestånd på rev-

strukturer i söder. I norra delen var sanden finare och mjukbottensytor domi-

nerades ofta av sandmask som i många delområden bidrar till en betydande 

bioturbation. Kabelkorridoren hade liknande fauna som vindkraftsparken men 

dominerades i större utsträckning av finsand med undantag av ett stenigare 

parti med grövre sand mitt på korridoren samt grövre sand längst i norr vid 

undersökningsområdets slut (ca 4 km från land).  

 

 

Figur 1. Rödspätta bredvid exkrementhög av sandmask 
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Inledning och syfte 

Medins Havs- och Vattenkonsulter AB har fått i uppdrag av vattenfall Vindkraft 

AB att utföra en översiktlig naturtypskartering med släpvideo i ett planerat vin-

kraftsversområde på 63 km2 utmed svenska gränsen ca 30 km från Trelleborg i 

Skåne län. Därtill har en 300 m bred kabelkorridor videokarterats genom Na-

tura 2000 området Sydvästskånes utsjövatten (SE0430187) fram till dess slut 

ca 4 km från land, se Figur 2. 

Syftet med studien är att dokumentera och öka kunskapen om naturtyper med 

fokus på Natura 2000 och till stöd för konsekvensbedömningar och tillstånds-

processer.  

Kabeldragningen sker inom ett befintligt Natura 2000 område vilket inte 

skall förväxlas med klassificering av videotransekter enligt Natura 2000 sy-

stemet för marina naturtyper vilket appliceras både innanför och utanför 

Sydvästskånes utsjövatten. 

 

 

Figur 2 Placering av undersökningsområde. 
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Metodik  

Fältarbetet genomfördes under 3 fältdagar i april månad 2020; 19/4 - 21/4. To-

talt insamlades data från 100 videotransekter. Nedan specificeras metoder för 

utplacering av provkoordinater, dropvideometodik i fält, analysmetoder och 

klassificeringsgrunder. 

Provtagningen utfördes från NOS katamaran M/S Tender 1 under goda väder-

förhållanden och begränsad våghävning, se Figur 3. Skeppet manövrerades till 

riktposition och nya start- och stopkoordinater noterades. Vid videoprovtagning 

togs även siktdjup med hjälp av en siktskiva två gånger per dag. 

 

 

Figur 3 NOS Provtagningsbåt M/V Tender 1 med hemmahamn Fiskebäck, Göteborg. Bild 
Northern Energy Supply. 

 

Placering av provtagningspunkter 

Riktpositioner för alla transekter i huvudområdet (60) slumpades ut med när-

hetsbuffert (minsta avstånd till nästliggande position) på ca 75% av medelav-

ståndet. Vid korridoren placerades 30 punkter ut växelvis och jämt spritt men 

med dubblering i täthet mitt i området p.g.a. dess avvikande djup och substrat-

profil. Goda väderförhållanden möjliggjorde ytterligare förtätning på 10% för-

delat i glesare luckor från slumpningen. Dessa positioner är numrerade med X i 

kordinatlista, se Figur 4 och Bilaga 1. 
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Figur 4. Placering av provtagningspunkter samt identifieringsbeteckning i relation till djuput-
bredningen i områdena. 

 

 

Videokartering 

Vid varje slumpad koordinat filmades en sträcka på 20–25 m (ca 22,5 m uppmätt 

enligt GPS) och start och sluttid noterades efter det att stabila bildförhållanden 

etablerats. Kameran filmade en ca 1 m bred korridor vilket kalibrerats på land 

med en kameravinkel på ca 30 grader och en altitud på ca 0,5 m över botten. 

Filmytan hölls således konstant inom 20 – 25 m2.  
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Det använda kamerasystemet är framtagen specifikt av Medins Havs och Vat-

tenkonsulter för utsjöjobb med höga kvalitetskrav och innefattar en HD-fil-

mande videokamera med optisk zoom och länk upp till videogranskare och 

vinschförare. Belysningen är dimmbar för optimal ljussättning. Designen klassi-

ficeras som typen ”flying-array” enligt CEFAS 2014, se Figur 5.  

Samtliga videoprov id-märktes och synkroniserades med ljud och bild i en 

startsekvens vid varje prov. Identitetsmärkning och löpnummer protokollför-

des tillsammans med tid, djup och fältanteckningar som stöd för analysarbetet. 

 

Figur 5. Undervattensdrönare som användes vid filmning. 

 

 

Videoanalys 

Från varje analyserad videotransekt bestämdes den procentuella täckningsgra-

den av substrattyp samt blåmusslor Mytilus edulis enligt utkastet av metoden 

”Visuella undervattensmetoder för uppföljning av marina naturtyper och typiska 

arter, Havs- och vattenmyndigheten, version 1:3”.  

I korthet innebar detta att i varje videosekvens hittades första stabila startpunkt 

där bildförhållanden och djupavstånd var rätta. Från den punkten analyserades 

10 bildrutor separerade med 10 sekunders mellanrum med ett sökraster bestå-

ende av 10 överlagda inräkningspunkter. Utöver de tio ordinarie punkterna 

(röda) placerades även 5 reservpunkter ut (blå). Dessa användes i de fall en säker 

observation inte kunde göras vid de ordinarie punkterna, se Figur 6. På varje 

provtransekt inräknades följaktligen totalt 10 x 10 = 100 punkter. Vid varje ras-

terpunkt noterades substrat och eventuell täckningsgrad av blåmussla. Från 

filmsekvensen i övrigt gjordes även fri inräkning av övriga observationer, exem-

pelvis fisk, alger eller exkrementhögar från sandmask Arenicola marina.  
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Figur 6. Förklaring till analys enligt dropvideometoden beskriven av Havs- och vattenmyndig-
hetens utkast av metodbeskrivning för visuella undervattensmetoder (Havs- och vattenmyn-
digheten, 2014). Schematisk bild av en videotransekt med tio stop där bildrutan delas upp i 
10 observationspunkter i rött (samt fem reservpunkter i blått). 

 

Skattning blåmusselförekomst 

Blåmusslor skattades primärt som yttäckningsandel med visuella metoder. För 

att översätta detta till abundans likt övriga observationer av fauna (observat-

ioner/yta) gjordes en skattning baserat på tre kontrollräkningar. 

Från medelvärdet av blåmusselförekomst valdes två totalinräkningstransekter 

(ID 66 & 72) ut samt en med mycket låg förekomst (ID 1). Med handräkneverk 

skattades totalantalet utifrån tiotal i de två täta och i faktiska antal i den låga 

transekten för att ge en översättningsfaktor mellan procentandel yttäckning 

och antal individer. Från medelvärdet av skattningarna antogs ett konservativt 

variationsintervall på +-40 %. 

Videostop 
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Naturtypsklassificering 

Inräknad substrattyp och flora/fauna användes tillsammans med djupinformat-

ion för att klassificera naturtyp. Primärt gjordes detta enligt Natura 2000 (Na-

turvårdsverket 2016 & 2011) och sekundärt enligt HELCOM (HELCOM Under-

water Biotope and habitat classification) (HELCOM HUB 2013). 

Natura 2000 klassificering av marina habitat 

Natura klassificering av marina biotoper är ett klassificeringssystem som ba-

seras på substrat och arter typiska för naturtypen. Det bör dock inte samman-

blandas med Natura 2000-områden vilka är politiskt och expertmässigt utpe-

kade områden som anses ha högre naturvärden ur ett europeiskt perspektiv 

och kan bestå av många olika delområden klassificerade med Natura 2000 

klassificeringssystemet. 

För klassning av naturtyper enligt Natura 2000 har definitionerna enligt Natur-

vårdsverket (Naturvårdsverket 2016 & 2011) använts, vilka i området innefattat 

underkategorierna Biogent rev, mussel- eller ostronbank (1171) och Sublittorala 

sandbankar – fri från vegetation (1119). Även residualkategorin Marint vatten 

(1000) har använts i undersökningen. 

Rev (1170) domineras av mer än 50 % hårda bottensubstrat som kan före-

komma på både mjuk- och hårdbotten. De är topografiskt upphöjda från omgi-

vande botten. Biogena rev, mussel- eller ostronbank (1171) är en under-

kategori till naturtypen Rev (1170) och har i detta fall fått klassningen Biogena 

rev (1171) om en täckningsgrad på mer än 10 % blåmusslor har förekommit på 

transekten. Även transekter som utifrån bottensubstrat klassats till andra natur-

typer har fallit in under denna underkategori om täckningsgraden av blåmusslor 

har varit större än 10 %.  

Sublittorala sandbankar (1110) innefattar sandbankar som är permanent 

täckta med vatten och sträcker sig ner till ett maximalt djup på 30 m. Sand ska 

vara det dominerande bottensubstratet, mer än 50 %, och sandbankarna ska 

vara topografiskt upphöjda från omgivande bottenområde. Sublittorala sand-

bankar – Fri från vegetation (1119) är en underkategori till Sublittorala sandban-

kar (1110) och innefattar att kriterierna för sublittorala sandbankar uppfylls samt 

att vegetationstäckningen är mindre än 5 %.  

Marint vatten (1000) är ingen naturtyp utan en residualkategori inom Natura 

2000s habitatklasser som används för all typ av marint vatten som inte kan ka-

tegoriseras till någon av de naturtyper som redan finns. Östersjöns djupområden 

och därmed större delen av Östersjön räknas därmed som marint vatten trots 

minskande salthalt.  

Även typiska och karakteristiska arter används inom Natura 2000s naturtyper. 

Typiska arter är positiva indikatorer på när en naturtyp mår bra och de an-

vänds i första hand i uppföljningssammanhang (Aronsson 2008a). Karakter-

istiska arter är ”vanliga” arter som utmärker (definierar) habitatet. Här finns 

också ekologiskt viktiga nyckelarter som utgör en livsmiljö för många andra arter 

(Aronsson 2008b). 
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Helcom Hub klassificering av marina habitat 

Helcom Hub är ett hierarkiskt klassifikationssystem som används som komple-

ment till Natura 2000. Ett bottenhabitat kan klassificeras till sex olika nivåer. 

När det fastslagits att vattendjupet medger att fotosyntes kan förväntas ske (fo-

tisk zon) eller inte (afotisk zon), samt vilka substrat som finns representerade, 

har man uppnått nivå 3. Beroende på dominerande organismgrupper eller arter 

kan biotopen vidare delas in i habitat upp till nivå 6. I denna undersökning kunde 

klassificeringen ske till nivå 6, se Figur 7. 

Siktdjupet mättes till max 10 m vid båda lokalerna, vilket ger en ungefärlig gräns 

för afotisk/fotisk zon vid dubbla siktdjupet (ca 20 m) enligt skattningsmodell i 

Helcom Hub. 

 

Figur 7. Schematisk bild över klassificering med Helcom Hub, varje nivå bidrar med ett tecken 
till den slutgiltiga naturtypskoden (i rött nederst). *Dominerade taxa kan vanligtvis ej bestäm-
mas med video på mjukbottnar, infauna prov krävs.  
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Karthantering 

Resultaten pivotgrupperades i Excel för att visualisera skillnader mellan områ-

den och grupper och plottades därefter i mjukvaran QGIS 3.4. Allt kartmaterial 

behandlades projicerat i koordinatsystemet Swereff 99 TM. Positioner redovisas 

dock som decimalgrader i koordinatsystemet WGS 84 i Bilaga 1.  

För djupdata användes Baltic Sea Bathymetry Database (Baltic Sea Hydrogra-

hic Commission, 2013) med en upplösning på 500 m vilket generaliserades till 

djupkonturer. För referensvärden på bottensubstrat användes SGU:s bak-

grundskartor (Hallberg m.fl. 2010). 
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Resultat 

Nedan presenteras resultatet från videoundersökningen i tre delar, först sam-

mansättningen av bottensubstrat, sedan observationer av flora och fauna och 

slutligen klassificering av naturtyp som bygger på de föreliggande resultatavsnit-

ten. 

Substrat 

Vindkraftsparken (utanför Natura 2000 området) 

Vindkraftsparken bestod till största del av mjukbotten, 89 %, dvs. sand, 41 %, 

finsand, 37 %, grus, 4 %, och småsten, 7 %. Även stor sten, block och stora block 

förekom i mindre mängd i området och utgjorde hårdbottensubstratet, se Figur 

8 och Tabell 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 8. Sammansättningen av bottensubstratet i Vindkraftsparken. Övre till vänster: Stensub-
strat. Övre till höger: blocksubstrat. Undre till vänster: sand. Undre till höger: finsand. 

 

 

  

37% Finsand

41% Sand

4% Grus

7% Sten

5% Stor sten

3% Block 3% Stora block
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Kabelkorridoren (innanför Natura 2000 området) 

Kabelkorridoren bestod till 97 % av mjukbottensubstrat. Bottensubstratet ka-

raktäriserades av mestadels finsand, 71 %, och sand, 24 %, med få inslag av 

sten, stor sten och block. Stora block utgjorde mindre än 1 % av bottensubstra-

tet och blev därutav exkluderat ur figuren nedan, se Figur 9. 

 

 
Figur 9. Sammansättningen av bottensubstratet i Kabelkorridoren. Substrattypen stora block 
är exkluderat ur diagrammet p.g.a. låg förekomst. Övre till vänster: Stensubstrat. Övre till hö-
ger: blocksubstrat. Undre till vänster: sand. Undre till höger: finsand. 

 
Finsand dominerade följaktligen substratet i kabelkorridoren medan sand, tät 
följt av finsand, dominerade substratet i vindkraftsparken. Båda områdena be-
stod till övervägande del av mjukbotten, se Tabell 1. 
 
 

Tabell 1. Substratfördelningen vid kabelkorridoren och vindkraftsparken. Substratets storlek 
står i tabellen i parentes.  

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Substrat Korridor Park 

Finsand (<0,06 mm) 71% 37% 

Sand (0,06–2 mm) 24% 41% 

Grus (2–20 mm) 0% 4% 

Sten (20–60 mm) 2% 7% 

Stor sten (60–200 mm) 2% 5% 

Block (200–600 mm) 1% 3% 

Stora block (>600 mm) <1% 3% 

Mjukbotten (<64 mm) 97% 89% 

Hårdbotten (>64 mm) 3% 11% 

71% Finsand

24% Sand

2% Sten

2% Stor sten
1% Block
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I vindkraftsparken följde mjukbottensubstratet i denna undersökning i stora 
drag SGU:s modell med finare sediment mot korridoren och norra delen av 
området och mer grovkornig sand i södra/sydöstra delen av området.  
 
Hårdbotten förekom enbart på ett fåtal transekter och i mindre omfattning än 
vad SGU:s modell påvisar. Korridoren följde djuputbredningen väl med finkor-
nig sand i de djupare områdena och grövre sand norrut närmare land och på en 
topografisk upphöjning vid mitten av korridoren, se Figur 10. 
 
 

 

Figur 10.  Visuell substratfördelning (pajdiagram) jämförd mot SGU:s modell från 2010 (bak-
grund). 
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Flora/Fauna 

Observationer 

Blåmusslor Mytilus edulis (K- och T-art för rev) var totalt sett den vanligaste 

observationen och var vanligt förekommande i båda områdena både innanför (i 

korridoren) och utanför Natura 2000-området (i parkområdet). Även exkre-

menthögar från sandmask Arenicola marina observerades i höga antal i bägge 

områdena. Sandstubb Pomatoschistus minutus (K- och T-art för sublittoral 

sandbank) var den vanligaste förekommande fisken. Pungräkor noterades på 

35 % av transekterna i kabelkorridoren och på 3 % av transekterna i vindkraft-

sparken, se Tabell 2. Inga rödlistade arter hittades. Sammanställning av vilka 

K- och T-arter som noterats för de olika naturtyperna ses i Tabell 6. 

Tabell 2. Förekomst på totala antalet transekter i procent.  

Svenskt namn Vetenskaplig beteckning Korridor 
Vind-

kraftspark 

Blåmusslor Mytilus edulis 79% 76% 

Sandmask, exkrementhög Arenicola marina  79% 64% 

Maskrör Polychaeta sedentaria 76% 26% 

Sandstubb Pomatoschistus minutus 59% 17% 
Snabelsäcksmaskar/slem-
maskar 

Priapulida/Nemertea 50% 6% 

Nässeldjur/mossdjur Cnidaria/Bryozoa 38% 17% 

Pungräka Mysidae 35% 3% 

Lösliggande alger/ålgräs 
Algae/Zostera marina lös-
liggande 35% 3% 

Nässeldjur/foraminiferer Cnidaria/foraminifera 32% 5% 

Skorpbildande alger 
Phaeophyceae/Rhodophyta 
crustose 15% 15% 

Krabba Portunoidea 9% 14% 

Fintrådiga rödalger 
Rhodophyta filamentous 
fine 

12% 5% 

Flundrefiskar Pleuronectidae 9% 5% 

Skrubbskädda Platichthys flesus 0% 5% 

Rödspätta Pleuronectes platessa 3% 3% 

Fisk obestämd Pices indet. 0% 3% 

Vanlig sjöstjärna Asterias rubens 3% 0% 

Finbladiga rödalger Rhodophyta foliose 0% 3% 

Simpor Cottidae 0% 2% 

Mörk smörbult Gobiidae 0% 2% 

Båtsnäcka Theodoxus fluviatilis 0% 2% 

Fingreninga rödalger 
Rhodophyta filamentous 
coarse 0% 2% 

Fingertare/skräppetare Laminariaceae 0% 2% 
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Få förekomster av flora noterades i områdena. Den vanligaste förekommande 
floran var skorpbildande alger som påträffades på 15 % av transekterna i båda 
områdena, se Figur 15, följt av fintrådiga rödalger som förekom på 12 % av 
transekterna i kabelkorridoren samt på 5 % av transekterna i vindkraftsparken. 
Utöver det noterades bara enstaka förekomster.  

 

Störst abundans (individer/yta) hittades för blåmusslor, 2–5 storleksordningar 

större än övriga observationer med störst tätheter i parkområdet, se Tabell 3. 

Sandmask var näst mest abundanta observationer ofta i 1–2 storleksordningar 

större än övriga observationer. Sandstubb och pungräkor var alla vanligare fö-

rekommande i kabelkorridoren medan krabbor påträffades i större grad i vind-

kraftsparken. Abundansen uträknat per hektar visade på en hög abundans av 

exkrementhögar från sandmask, ca 15 000 i kabelkorridoren och ca 8000 i 

vindkraftsparken, se Tabell 3 och Figur 12.  

 

Tabell 3. Abundansen i bägge områdena presenterade som antal observationer per hektar. 
Blåmusslor skattade utifrån yttäckning, se resultatavsnitt Blåmusslor nedan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exkrementhögarna från sandmask hade en tydligt större utbredning i norra 
delen av vindkraftsparken, där även sedimentet i större drag karakteriserades 
av finsand. Kabelkorridoren hade högst abundans av exkrementhögar från 
sandmask. Dessa var i största del belägna norr om den topografiskt upphöjda 
delen av korridoren, även där med ett substrat till störst utsträckning 
bestående av finsand, men också förekommande söder om och på den 
topografiska upphöjnaden, se Figur 11 och 12. 
 

Observationer Antal/ha Antal/ha 

  
Korridor  

(Natura 2000) 
Park 

Blåmusslor* ca 150 000 ca 500 000 

Sandmask, exkrementhög ca 15 000 ca 8 000 

Sandstubb 575 114 

Pungräka 183 13,5 

Krabba 39 87,5 

Flundrefiskar obest. 39,2 20,2 

Skrubbskädda   20,2 

Rödspätta 13,1 13,5 

Fisk obestämd   13,5 

Vanlig sjöstjärna 13,1  
Smörbult, obestämd   6,7 

Båtsnäcka  6,7 

Oxsimpa/rötsimpa   6,7 
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Figur 11. Fördelningen av exkrementhögar från sandmask, antal observationer per transekt. 
SGU:s modell från 2010 som bakgrund. 

 

 

Figur 12. Exkrementhögar från sandmask Arenicola marina på mjukbotten bestående av 
finsand.  
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Krabborna som påträffades i områderna, mestadels i vindkraftsparken, var 
troligtvis av arten strandkrabba Carcinus maenas (T-art för rev), se Figur 11. 
Abundansen uträknat per hektar visade på ca 40 individer i kabelkorridoren 
och ca 88 individer/ha i vindkraftsparken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figur 11. Krabbor, troligtvis strandkrabba Carcinus maenas, på mjukbotten. 

 
Vanlig sjöstjärna, Asterias rubens, påträffades på 40 m djup på en transekt i 
kabelkorridoren, se Figur 12. 
 

 

Figur 12. Vanlig sjöstjärna, Asterias rubens. 
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Enstaka observationer av krabbor gjordes vid kabelkorridoren, då i den södra 
delen av området. I vindkraftparken var utbredningen av krabbor störst i det 
norra området, se Figur 13. 
 

 
 

Figur 13. Observationer av krabbor, troligtvis strandkrabba, i områdena. Antal observationer 
per transekt. SGU:s modell från 2010 som bakgrund. 
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Flertalet observationer gjordes utifrån förekomst och icke-förekomst. Löslig-

gande alger och dött ålgräs förekom främst i kabelkorridoren (ålgräset växter 

endast grunt vid kusten och tappar naturligt blad varje säsong). Även observat-

ioner av fintrådiga rödalger var vanligare förekommande i kabelkorridoren, se 

Tabell 2 och Figur 14. Dock var det i flera fall svårt att se om algerna var fastsit-

tande eller lösliggande då rödalgerna fastnade på stenar och blåmusselstruk-

turer. 

 

Figur 14. Fintrådiga rödalger, antingen lösliggande eller fastsittande.  

 

Även nässeldjur/mossdjur, troligtvis mest hydroider, förekom i områdena på 

38 % av transekterna i kabelkorridoren samt 17 % av transekterna i vindkraft-

sparken, se Tabell 2 och Figur 15.  

 

 

Figur 15. Skorpbildande alger på block med nässeldjur/mossdjur, troligtvis hydroider.  
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Oranga strukturer, troligtvis snabelsäcksmaskar/slemmaskar, påträffades på 
50 % av transekterna i kabelkorridoren och vid 6 % av transekterna i 
vindkraftsparken, se Tabell 2 och Figur 16 a.  
 

Små maskrör förekom på ca tre fjärdedelar av alla transekter vid 

kabelkorridoren och på ca en fjärdedel av transekterna i vindkraftsparken, se 

Tabell 2 och Figur 16 a, vilket stämmer överens med distributionen av finare 

sediment, se Tabell 1. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figur 16. a) Orangea strukturer, troligtvis snabelsäcksmaskar/slemmaskar. I främre delen av 
bilden syns små maskrör. b) Strukturer på mjukbotten, troligtvis nässeldjur eller foraminife-
rer. 

Strukturer på mjukbotten, troligtvis nässeldjur/foraminiferer, registrerades på 

32 % av transekterna i kabelkorridoren och 5 % av transekterna i 

vindkraftparken, se Tabell 2 och Figur 16 b. Även i detta fall kan skillnad på 

antal förekomster i områdena bero på inkonsekvent inräkning, då dessa 

strukturer upptäcktes och började registreras en bit in i analysen.  

 

 
  

b) a) 
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Blåmusslor 

Blåmusslor påträffades både i stora tätheter (max 99 % av ett stenrev) och 

mindre tätheter (1 % på sandbotten med enstaka klumpar). Koloniseringsgra-

den på tillgänglig substrat var ofta uppemot 100 %. Jämfört med substrat-

mängden ”hårdbotten” är täckningsgraden till och med högre eftersom blå-

musslorna ibland koloniserar småsten som inte räknats som hårdbotten. I ka-

belkorridoren (Natura 2000 område) förekom blåmusslor på 79 % av alla tran-

sekter men utgjorde 5 % av den inräknade ytan. Vindkraftsparken utanför Na-

tura 2000 området hade blåmusslor på 76 % av totala antalet transekter men 

här var 17 % av ytan koloniserad av blåmusslor, se Tabell 4 och Figur 17. 

Tabell 4. Blåmusslor som yttäckande förekomst av totala ytan och som förekomst per totala 
antalet transekter. 
 

Blåmusslor Korridor Park 

Yttäckande 5% 17% 

Förekomst/transekt 79% 76% 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Figur 17. Blåmusslor på a) stenar och block b) grovsand. 

 

Blåmusslor var vanligare förekommande i den sydöstra delen av 
vindkraftsparken där representationen av grövre sand och sten var större. I 
området runt kabelkorridoren påvisades en ökning av antalet blåmusslor i det 
topografiskt upphöjda området där även grövre sand med inslag av sten var det 
dominerande substratet, se Figur 10 och Figur 18. 

 

b) a) 
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Figur 18. Fördelning av täckningsgraden av blåmusslor i bägge områdena. SGU:s modell 
från 2010 som bakgrund. 

 

Av transekter med blåmusselförekomst var 12,5 % av ytan täckt av blåmusslor i 

medel. För att översätta procentandel till ungefärligt antal observationer gjor-

des tre skattningsmetoder (se metod) vilket gav 65, 70, 100 och individer per 

procentandel i ett prov. För att ta höjd för osäkerheter antogs ett intervall på 

50–100 förväntade blåmusselindivider per procentenhet i ett prov vilket gav ett 

approximerat värde på ca 60 000–130 000 individer totalt på de analyserade 

transekterna eller ca 150 000 per ha i korridoren jämfört med 500 000 per ha i 

parkområdet.  

 

 
 
  



Medins Havs och Vattenkonsulter AB 

 

25 

Fiskar 

Den vanligaste fiskarten som förekom i båda områdena var sandstubb (K- och 

T-art för sublittoral sandbank) som förekom i en abundans på 575 individer/ha 

i kabelkorridoren och 114 individer/ha i vindkraftsparken, se Tabell 3 och Figur 

19. 

 

 

Figur 19. Närbild på sandstubb (Pomatochistus minutus). Bild: Yuriy Kvach Wikimedia Com-
mons. 
 

Även skrubbskädda (K- och T-art för sublittoral sandbank) och rödspätta (K- 

och T-art för sublittoral sandbank) påträffades på flertalet transekter. Mängden 

plattfiskar (flundrefisk obestämd, skrubbskädda och rödspätta) förkom i 

samma utsträckning i vindkraftsparken som i kabelkorridoren, se Tabell 3 och 

Figur 20. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 20. a) En skrubbskädda på botten bestående av grus och småsten b) En rödspätta på 
botten bestående av finsand. 

 

a) b) 
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En simpa, troligtvis oxsimpa Taurulus bubalis (K-art för rev), påträffades i 
vindkraftsparken, se Figur 21. 
 
 

 
Figur 21. En simpa, troligtvis oxsimpa Taurulus bubalis, på sand/stenig botten med blåmuss-
lor.  
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Utbredningen av plattfiskar (flundrefiskar obestämd, rödspätta och 
skrubbskädda) stämde bra överrens med mjukbottensubstratet. Utbredningen 
var jämt fördelad i vindkraftsparken. Endast en individ per transekt hittades. I 
kabelkorridoren (Natura 2000) påträffades samtliga plattfiskar i mitten av 
korridoren. En simpa, troligtvis Oxsimpa, påträffades i vindkraftsparken, se Fi-
gur 22. 
 
 

 
Figur 22. Fördelningen av plattfiskar samt simpor. SGU:s modell från 2010 som bakgrund. 
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Utbredningen av sandstubb var störst i norra delen av vindkraftsparken. I ka-

belkorridoren var utbredningen jämnt utspridd över området med två transek-

ter i norr, närmare land, samt en transekt i mitten av korridoren där individan-

talet var högre, se Figur 23. 

 

  

Figur 23. Utbredningen av sandstubb i kabelkorridoren samt vindkraftsparken. Storleken på 
cirklarna indikerar antalet förekommande individer. SGU:s modell från 2010 som bakgrund. 
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Naturtypsklassificering 

Naturtypsklassificeringen gjordes i första hand utifrån klassificeringssystemet 

Natura 2000 och i andra hand utifrån Helcom Hub som punktklassificering av 

varje transekt. Natura 2000 generaliserades även till yttäckande polygoner kva-

litativt med stöd från videoobservationer, substratlager och batymetri. Klassifi-

cering av enskilda videotransekter i Natura 2000-klassificeringssytemet bör 

dock inte sammanblandas med det utpekade 2000 området Sydvästskånes ut-

sjövatten (korridoren). 

 

Natura 2000 klassificering av videopunkter 

Utifrån klassificeringen av transekter framgick det att största delen av parkom-

rådet (39 %) var Sublittoral sandbank med underkategori ”fri från vegetation”, 

36 % var kategorin Marint vatten och resterade 28 % Blåmusselrev (underkate-

gori till Rev). Naturtypssammansättningen skiljde sig därmed mot korridorom-

rådet där största delen var Marint vatten (68%) och mindre del var blåmusselrev 

(15%) eller sublittoral sandbank (18%), se Tabell 5. 

 

Tabell 5. Procentfördelning av klassificerade transektytor inom Natura 2000 men antal ytor 
angivet inom parantes. 

Natura 2000 Korridor Park 

Marint vatten 68% (23) 36% (24) 

Rev - Biogent rev, mussel eller ostronbank 18% (6) 39% (26) 

Sublittorala sandbankar - Fri från vegetation 15 % (5) 24% (16) 

Totalsumma 100% (34) 100% (66) 
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Sex olika arter som förekom i undersökningen föll under kategorierna 
karakteristiska- och typiska arter i Natura 2000 systemet. För naturtypen rev  
innefattade dessa arter blåmussla, som både är en karakteristisk och typisk art 
för denna naturtyp, strandkrabba, som är en typisk art och oxsimpa som är en 
karakteristik art. Skrubbskädda, rödspätta och sandstubb är alla både 
karakteristiska och typiska arter för naturtypen sublittoral sandbank och 
återfanns i detta habitat, se Tabell 6.  
 

 

Tabell 6. Sammanfattning av de karaktäristiska- och typiska arterna som påträffats i områ-
dena och finns i naturtyperna rev och sublittoral sandbank. * indikerar grupper/individer som 
med hög sannolikhet infaller under arten  

 

Naturtyp Karaktäristiska arter Typiska arter 

Rev (1170) Blåmussla Blåmussla 

 Oxsimpa*  Strandkrabba* 

   

Sublittoral sandbank (1110) Skrubbskädda Skrubbskädda 

 Rödspätta Rödspätta 

 Sandstubb Sandstubb 
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En uppdelning i utbredningen av Natura 2000-transekter syns där biogena rev 
tenderade att förekomma i högre grad i sydöstra området av vindkraftsparken 
medan sublittoral sandbank noterades i högre grad i södra/sydvästra området.  
Residualkategorin marint vatten hade en tydlig utbredning i norra delen av 
vindkraftsparken. Kabelkorridoren karakteriserades till största del av marint 
vatten med undantag i norra, grundare delen där sublittoral sandbank före-
kom, samt i den topografiskt upphöjda delen där biogena rev dominerade, se 
Figur 24. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 24. Sammanfattning av habitatsklassificeringen med Natura 2000 med SGU:s sub-
stratkarta som bakgrund.  

 
 
  

Klassificering: 
Natura 2000 
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Länsstyrelsen Skåne och PAG Miljöundersökningar utförde 2019 en liknande 

undervattensvideostudie inom Natura 2000 området som kabelkorridoren kor-

sar med 345 videopunkter av samma transektlängd (Göransson 2019). Merpar-

ten av parken ligger dock utanför detta område och endast 2 stationer hamnade 

inom begränsningslinjen för denna studie längst upp i norra kanten av park-

området. I själva kabelkorridoren hamnade 3 punkter innanför dess avgräns-

ning.  

Sett till Natura 2000 är de överlappande ytorna så små att det är svårt att dra 

några större slutsatser. Det finns dock en antydan till mer yta som är blåmus-

selhabitat i norra delen utanför begräsningen som skulle kunna spilla över pre-

cis innanför området, således en mindre underskattning av blåmusselytan. 

Längs korridoren hittades 2019 även en större yta blåmusselbank som korsar 

vid två tillfällen, det första kan styrkas av denna studie men det andra bör av-

färdas då 5 nya punkter inte hittade blåmusslor i det området som endast gene-

raliserats utifrån andra videostationer. 

 

Helcom Hub klassificering av videopunkter 

Helcom Hub är ett hårdare klassificeringssystem där 90 % av substratet måste 

vara av samma typ för att kunna klassificeras som en substratstyp, till skillnad 

från en 50 % gräns för Natura 2000. Detta innebär att om substratet är uppblan-

dat, exempelvis 20 % grus och 80 % block, blir substrattypen bedömd som ”blan-

dad - mixed”, där den enligt Natura 2000 hade infallit under kategorin ”rev”. 

Den vanligaste naturtypen i bägge områdena, klassificerat utifrån Helcom Hub, 

var sand. Dock utgjorde sand en större del, 62 % av transekterna, i kabelkorri-

doren jämfört med 38 % i vindkraftsparken. Vindkraftsparken hade emellertid 

en högre förekomst av blandsubstrat dominerat av blåmusslor. I de fall inga 

epibentiska organismer kunde påträffas på transekten men makroskopisk in-

fauna förekom, i detta fall i form av exkrementhögar från sandmask, och 90 % 

av substratet utgjordes av sand, blev naturtypen klassad till sand med makro-

skopiska strukturer av infauna, se Tabell 7. 

 

Tabell 7. Sammanfattning av klassificerade transekter inom Helcom Hub. P.g.a. ojämnt antal 
transekter i områdena anges antal transekter i procent med antal i parentes. 

Helcom Hub Korridor Park 

Sand 62% (21) 38% (25) 

Mixed substrate dominated by Mytilidae 18% (6) 35% (23) 
Sand characterized by macroscopic infaunal biotic 
structures 20% (7) 24% (16) 

Rock and boulders dominated by Mytilidae  3% (2) 

Totalsumma 100% (34) 100% (66) 
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Utbredningen av naturtyper klassade utifrån Helcom Hub visade på en domi-

nans av ”blandbotten dominerat av blåmusslor” i södra/sydöstra delen av vind-

kraftsparken. ”Sand med makroskopiska strukturer av infauna” förekom i 

större grad i den norra delen av området. Den topografiskt upphöjda delen i 

södra/sydvästra området utgjordes till största delen av sand.  

Två transekter klassades till ”hårdbotten dominerat av blåmusslor”, dessa 

stämde bra överens med SGU:s utbredningsmodell. Kabelkorridoren domine-

rades till största delen av sand förutom vid det topografiskt upphöjda området 

där ”blandbotten dominerat av blåmusslor” och ”sand med makroskopiska 

strukturer av infauna” förekom i en högre utsträckning, se Figur 25. 

 

 

Figur 25. Sammanfattning av habitatsklassificeringen med Helcom Hub med SGU:s sub-
stratkarta som bakgrund.  

 

 

Klassificering: 
Helcom Hub 
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Habitatpolygoner baserade på Natura 2000 klassificering av 
videopunkter 

Med Natura 2000 transekterna geografisk extrapolerade till ytor (se metod) 

blir parkområdet utanför Natura 2000-området Sydvästskånes utsjövatten 

fortfarande tvådelat ungefär längs 30 m kurvan av sanddominerade blandhabi-

tat i söder och finsandsdominerat marint vatten i norr. Förutom tidigare redo-

visade naturtyper finns även polygoner skattade för egentliga stenrev med 

>50% hårdbotten som innefattas av kategorien blåmusselrev, se Figur 26Fel! 

Hittar inte referenskälla.. 

 

 

Figur 26. Natura 2000 ytor i parkområdet ligger i områdets nordöstra del utanför Natura 
2000-området Sydästskånes utsjövatten 
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Mätt i ytenheter innebär detta i parkområdet att ca 16 ha utgörs av sublittoral 

sandbank, ca 21 ha av blåmusselrev och ca 25 ha av marint vatten. Procentför-

delningen är snarlik med bibehållen rangordning den som ges av procentande-

len transekter men inte identisk då tex blåmusselbank med vägledning av sub-

stratkartor skattas något lägre (34% från ytor, 39% av transekterna), se Tabell 

8. Korridorytorna är betydligt mindre med ca 5 ha marint vatten, 1 ha biogent 

rev och1,5 ha sublittoral sandbank. 

 

Av de ca 21 ha biogent rev innefattas uppskattningsvis 6 ha vara av så stenig ka-

raktär (>50% hårdbotten) att de hade kunnat klassificeras som rev utan att in-

neha blåmusslor, motsvarade ca 6% av parkytan och 0 % av korridoren. 

 

Tabell 8. Fördelning av yta mellan habitatpolygoner 

Yta 
Park (km2) 

Korridor (km2) 
Natura 2000 

Marint vatten 25,3 5,2 

Biogent rev (Blåmusselrev) 21,1 0,9 

Sublittoral sandbank 16,4 1,5 

>50% sten 5,9 0 

Procentandel 
Park 

Korridor 
Natura 2000 

Marint vatten 40% 69% 

Biogent rev (Blåmusselrev) 34% 12% 

Sublittoral sandbank 26% 19% 

>50% sten 9% n/a 
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Figur 27. Natura 2000 klassificerade ytor i kabelkorridoren inom Natura 2000 området Syd-
västskånes utsjövatten. Högra bilden visar kabelkorridoren från parken och 15 km kilometer 
in mot kusten. Vänstra bilden visar kabelkorridoren 15 km ut från kusten.  
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Diskussion 

Studien har med god kvalitet uppfyllt mål och syfte genom att klassificera ett 

större utsjöområde och en kabelkorridor utifrån Natura 2000 systemet och gett 

en geografisk fördelning av den vanligast förekommande epifauna som kan ses 

i dropvideo. Tack vare gynnsamma väderförhållanden kunde 10% fler video-

punkter filmas än först planerat och täckningsgraden bör anses god i förhål-

lande till mål och syfte. 

Videometodik är en effektiv metod för habitatkartering av större ytor med god 

förmåga att kvantifiera yttäckning av större artgrupper (främst alger, kärlväxter 

och musselbankar) men saknar den taxonomiska upplösning som exempelvis 

en mindre yttäckande dykinventering kan erbjuda.  

För högre upplösning i ett mindre delområde kan kompletterande riktade me-

toder användas, såsom provfiske, dykkompletteringar, skrapprov på hårdbot-

ten eller huggprov i fickor av mjukare sediment. Befintlig provtagningsmetod 

ger dock en bred grundförståelse för området och kan lätt upprepas för kvanti-

tativ uppföljning av exempelvis blåmusselbankarnas täthet. 

 

Natura 2000 klassificering baserad på video 

Både karakteristiska och typiska Natura 2000-arter hittades inom park och 

korridorsytorna, dvs undanför och innanför ett definierat Natura 2000-område 

(Sydvästskånes utsjövatten). Blåmussla och strandkrabba förekom i bägge om-

rådena, till största del i vindkraftsparken där också rev var en vanligare före-

kommande naturtyp. Båda är typiska arter för naturtypen rev och indikerar att 

naturtypen mår bra. Dock bör indikationer från strandkrabba tas med viss re-

servation då identifikationen inte kunde säkerställas helt, det är dock rimligt 

att anta att det rör sig om strandkrabbor i de flesta om inte alla observationer. 

Skrubbskädda, rödspätta och sandstubb förekom på flest transekter som klas-

sats till marint vatten eller biogena rev, dock är alla både karakteristiska och ty-

piska arter för sublittoral sandbank. En transekt i stort sett helt bestående av 

sand kan klassas till biogent rev om förekomsten av, i detta fall, blåmusslor är 

10 % eller större. Detta betyder att områden som utifrån substrat skulle klassi-

ficerats till sublittoral sandbank hamnar inom kategorin biogent rev. Därför 

fanns transekter som klassats till biogena rev som hade tydliga indikationer på 

att vara sublittoral sandbank i form av karaktärsarter och substratsammansätt-

ning.  

Det finns ingen större diskrepans mot studien 2019 förutom i korridoren men 

överlag var punktätheten där ca 10 ggr tätare 2020 och denna studie bör inom 

avgränsningsområdet ses som mer vägledande än den övergripande studien 

2019. Det området som avviker visade 2019 blåmusselbank baserad på en ge-

neraliserad yta mellan punkter men denna studie visade att så inte var fallet 

med fem täta videostationer. 
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Den kartografiskt uppdelningen i Natura 2000-habitat som yttäckande polygo-

ner bör inte övertolkas på detaljnivå eftersom det i grund och botten bygger på 

ett begränsat antal ”punktobservationer” täckandes en stor yta. Sammantaget 

ger det dock en god övergripande bild av områdena. Det underliggande SGU-

dataskiktet för substrat indikerade fler områden med grövre substrat som inte 

täckts med videopunkter vilket skulle kunna tyda på viss underskattning av blå-

musselrev i dessa delområden. Dock är totalytan med blåmusselrev nu totalt 

sätt större än de steniga partierna i SGU-kartan och innefattar även en del 

sandbotten vilket talar mot en underskattning. Sammantaget kan detta tolkas 

som en indikation på heterogenitet som inte helt fångas av antalet punkter i 

området om kartan används för detaljplanering. Den utförda kvalitativa 

granskning som delvis tar hänsyn till dessa lager bör dock ha minskat dessa fel 

sätt till totalytor. Sammanfattande arealer från polygonerna bör alltså ge säk-

rare relativa värden för de ytor av naturtyper än procentandelen av klassifice-

rade transekter och bör anses beskriva ytorna väl på en övergripande nivå. 

 

Helcom Hub klassificering baserad på video 

Fotisk och afotisk zon, som används för klassificering i Helcom Hub, har i 

denna studie konsekvent bestämts som afotisk. Fotisk zon (1 % ljuspenetration) 

bestäms ofta utifrån siktdjup (2 x siktdjupet = fotisk zon) och sattes i detta fall 

till ca 20 m eftersom alla skattningar av siktdjup varit 10 m eller under. Nor-

malt sätt skall detta begränsa växtligheten av de flesta fotosyntetiserande alger, 

dock hittades fintrådiga rödalger på några transekter, runt 25–30 m djupt, vil-

ket komplicerar bedömningen av afotisk/fotisk zon. Rödalger har en djupare 

utbredning än andra alger och kan leva i områden med väldigt begränsad ljus-

tillgång. Den fotiska zonen kan även variera beroende på abiotiska och biotiska 

faktorer, vilket kan vara en anledning till att rödalgerna påträffats djupare än 

den uppskattade fotiska zonen. Likt andra observationer av, exempelvis, löslig-

gande ålgräs eller större brunalger kan även rödalgerna i detta fall ha varit av-

slitna från grundare områden. Eventuellt kunde 9 stationer (4, 9, 15,17, 20, 22, 

26, x03, x05) ha klassats som fotiska då dessa låg på ett djup mellan 18 – 20 m 

men de saknade tydliga fotiska karaktärer och valdes därför att klassas som 

afotiska.  

Taxonomi 

Intentionen är att alla observationer som görs ska bestämmas till närmaste 

identifierbar taxa. Det kan dock stundtals vara svårt då videokvalitet kombine-

rat med små artbestämningskaraktärer kan komplicera identifikationen. Samt-

liga oklara observationer har dock bilddokumenterats och sambedömts av ex-

pertgrupp på Medins. Vid oklara observationer har de delats upp i större grup-

per/taxa för att med trygghet kunna bedömas till rätt grupp, exempelvis nässel-

djur/mossdjur och nässeldjur/foraminiferer. Skorpbildande alger kan inte sä-

kerställas till art men visuella intrycket tyder på Hildenbrandia/Rhodochorton 

i de flesta observationer. 
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Skattning blåmusslor 

 

En grov översättning mellan yttäckning av blåmusslor och individtäthet gjordes 

men bör användas med viss försiktighet då den främst syftar till att visualisera 

storleksordning på individantal.  

Slutsats 

Denna undersökning har med videometodik skapat en övergripande bild av 

marina naturtyper i ett relativt stort område utan att medföra ingrepp i natu-

ren. Sammanfattningsvis visade studien på naturtyper dominerade av finsand 

och sand med associerade sandbanksarter samt ett varierade inslag av mindre 

sten och block med hög etableringsgrad av blåmusslor både innanför Natura 

2000-området Sydvästskånes utsjövatten (korridoren) och utanför (parkområ-

det). I Natura 2000 klassificeringssystemet av videopunkter innebar detta bio-

gena rev (blåmusselbank) och sublittoral sandbank främst i den grundare södra 

delen av parkområdet medan norra delen och korridoren dominerades av resi-

dualkategorin marint vatten (ej ett egentligt Natura 2000 habitat). 

Stora bestånd av blåmusslor observerades kring enstaka revstrukturer i söder 

men även övriga blandhabitat med enstaka stenar hade nästan 100% etable-

ringsgrad av blåmusslor. Korridoren i Natura 2000 området och största delen 

av parkområdet utanför innefattar dock inte egentliga rev med hårdbottenan-

del större än 50%. På finsanden i norra parkområdet karaktäriserades botten 

av en hög andel exkrementhögar vilka bidrog till en betydande bioturbation i 

finsandsområdena och gav botten ett kraftigt kuperat synintryck. Korridoren i 

Natura 2000 området hade mestadels finsandkaraktär med ett mittliggande 

sten- och grovsandparti samt grövre substrat i uppgrundningen närmast land. 
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Bilagor  

Bilaga 1. Koordinater och djup 

 

ID Område Long X WGS84 Lat Y WGS84 Djup Datum 

1 Park 13,14358439 55,02608808 21 2020-04-27 

2 Park 13,16279189 55,0305646 21,75 2020-04-28 

3 Park 13,13528308 55,03450601 21 2020-04-28 

4 Park 13,11820274 55,03604268 19 2020-04-28 

5 Park 13,15854659 55,03825075 22,65 2020-04-28 

6 Park 13,18310353 55,04106812 27,25 2020-04-28 

7 Park 13,14334104 55,04139349 20 2020-04-28 

8 Park 13,16895253 55,04179632 24,5 2020-04-28 

9 Park 13,12243452 55,04530284 19,75 2020-04-29 

10 Park 13,10891896 55,04643116 20 2020-04-29 

11 Park 13,17825884 55,04769887 27,5 2020-04-29 

12 Park 13,15116014 55,0483495 22 2020-04-29 

13 Park 13,12238043 55,05359024 20 2020-04-29 

14 Park 13,19080095 55,05368316 31,25 2020-04-29 

15 Park 13,10115845 55,05461248 18,75 2020-04-29 

16 Park 13,15719459 55,05487579 25,5 2020-04-29 

17 Park 13,0835328 55,05823146 19 2020-04-29 

18 Park 13,17890781 55,05847409 29,5 2020-04-29 

19 Park 13,13878928 55,05988596 24 2020-04-29 

20 Park 13,10936512 55,06041765 19,5 2020-04-30 

21 Park 13,16071431 55,0611584 27 2020-04-30 

22 Park 13,09170793 55,06437418 18 2020-04-30 

23 Park 13,11751772 55,06539616 21 2020-04-30 

24 Park 13,15161982 55,06580907 28 2020-04-30 

25 Park 13,16684791 55,06747874 33 2020-04-30 

26 Park 13,06280654 55,06994828 19 2020-04-30 

27 Park 13,10861701 55,07055725 20,5 2020-04-30 

28 Park 13,12893316 55,07139329 32 2020-04-30 

29 Park 13,1559237 55,07227833 35 2020-04-30 

30 Park 13,08283426 55,07264989 20 2020-04-30 

31 Park 13,07224355 55,07643751 23,15 2020-04-30 

32 Park 13,10460156 55,07747982 28 2020-04-30 

33 Park 13,0558347 55,0774179 22,05 2020-05-04 

34 Park 13,14565296 55,07786165 35 2020-04-30 

35 Park 13,04399563 55,07894519 22,65 2020-05-04 

36 Park 13,13100173 55,07965464 38 2020-05-04 

37 Park 13,11628289 55,07989715 35 2020-05-04 

38 Park 13,08930136 55,08331778 32,7 2020-05-04 

39 Park 13,06256769 55,0841226 32,45 2020-05-04 

40 Park 13,10219949 55,08425415 34,8 2020-05-04 

41 Park 13,03489213 55,08427479 28,1 2020-05-04 
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42 Park 13,07556498 55,08502541 33 2020-05-04 

43 Park 13,02353077 55,08556451 29,85 2020-05-04 

44 Park 13,11768447 55,08804326 38,5 2020-05-04 

45 Park 13,08408712 55,08986417 34,3 2020-05-04 

46 Park 13,0642577 55,09201769 38,1 2020-05-04 

47 Park 13,04792547 55,09188616 37,45 2020-05-04 

48 Park 13,09776491 55,09341032 37,2 2020-05-04 

49 Park 13,02734343 55,09329943 35,4 2020-05-04 

50 Park 13,01524748 55,09525162 35,35 2020-05-04 

51 Park 13,07647532 55,09747963 39 2020-05-04 

52 Park 13,04098968 55,0985678 37,85 2020-05-04 

53 Park 12,9894422 55,09846466 31,75 2020-05-04 

54 Park 13,09323119 55,10039855 42,1 2020-05-04 

55 Park 13,05727684 55,10066929 38,55 2020-05-04 

56 Park 13,02087183 55,10162587 37,1 2020-05-04 

57 Park 13,00127675 55,10251025 35,4 2020-05-04 

58 Park 13,06643443 55,10434597 38,1 2020-05-04 

59 Park 13,08342464 55,10464504 38,65 2020-05-04 

60 Park 13,04005229 55,10517614 39 2020-05-04 

61 Korridor 13,04527103 55,11226542 38,4 2020-05-04 

62 Korridor 13,04190003 55,12117035 39 2020-05-05 

63 Korridor 13,04548735 55,1301274 38,1 2020-05-05 

64 Korridor 13,04179187 55,13923443 36,55 2020-05-05 

65 Korridor 13,04441926 55,14901411 35,2 2020-05-05 

66 Korridor 13,04273866 55,15891364 32,7 2020-05-05 

67 Korridor 13,043901 55,16829344 31,8 2020-05-05 

68 Korridor 13,04305374 55,17213892 30,25 2020-05-05 

69 Korridor 13,0421479 55,17571381 30 2020-05-05 

70 Korridor 13,04398212 55,18017102 30,7 2020-05-05 

71 Korridor 13,04302219 55,18486189 29,5 2020-05-05 

72 Korridor 13,04097165 55,19006931 30,9 2020-05-05 

73 Korridor 13,04272926 55,19525547 31,6 2020-05-05 

74 Korridor 13,04430209 55,19904434 31,25 2020-05-05 

75 Korridor 13,0434323 55,20392586 31,7 2020-05-05 

76 Korridor 13,04171074 55,20823078 32,9 2020-05-05 

77 Korridor 13,04349089 55,2131009 33,25 2020-05-05 

78 Korridor 13,04441476 55,21906816 33,4 2020-05-05 

79 Korridor 13,04272926 55,22544579 32,6 2020-05-05 

80 Korridor 13,04158907 55,23084066 32,2 2020-05-05 

81 Korridor 13,04569466 55,23911274 32,75 2020-05-05 

82 Korridor 13,04142232 55,24864187 30,95 2020-05-06 

83 Korridor 13,0444463 55,25824578 30,95 2020-05-06 

84 Korridor 13,04151245 55,26780114 32,25 2020-05-06 

85 Korridor 13,04404972 55,27673041 32,15 2020-05-06 

86 Korridor 13,04158005 55,286153 30,95 2020-05-06 

87 Korridor 13,04286897 55,29974007 29,25 2020-05-06 

88 Korridor 13,04091306 55,30894175 27,6 2020-05-06 

89 Korridor 13,04355849 55,32303384 24,1 2020-05-06 

90 Korridor 13,04070576 55,33328625 21 2020-05-06 
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X01 Park 13,16686143 55,04992437 27 2020-05-06 

X02 Park 13,14036211 55,06857547 30 2020-05-06 

X03 Park 13,1382665 55,04956551 19,5 2020-05-06 

X04 Park 13,09401085 55,07232736 21,55 2020-05-06 

X05 Park 13,07323502 55,06517938 18,65 2020-05-06 

X06 Park 13,04846176 55,08533495 32,65 2020-05-06 

X07 Korridor 13,04473473 55,15451976 34,15 2020-05-06 

X08 Korridor 13,04339174 55,16316298 32,2 2020-05-06 

X09 Korridor 13,04159808 55,2351992 32,25 2020-05-05 

X10 Korridor 13,04124656 55,24357571 31,9 2020-05-05 

 


