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Undervandsstøj og havstrategi
Gennem de seneste år er marin støjforurening gået fra at være relativt ubemærket til i dag at være et miljøproblem med stigende opmærksomhed, og selvom EU’s VVM-direktiv håndterer projekter, der
kan have væsentlig indvirkning på miljøet – herunder støj – var der
indtil fornylig ingen lovhjemmel, der specielt var rettet mod undervandslyd. Dette er nu ændret med Havstrategi Direktivet.
Frank Thomsen

Introduktion
Lydens hastighed i vand er mere end 4 gange
hastigheden igennem luften. Samtidigt er
absorberingen af lyd mindre sammenlignet
med luften (se boks 1). De andre sanser: syn,
føleevne, lugt og smag, er begrænsede i deres
rækkevidde og/eller signaltransmissionshastighed. Derfor bruger mange havpattedyr lyd
som deres vigtigste kommunikationsmiddel –
for at finde en mage, søge føde, undgå rovdyr
og farer, og til at navigere. Menneskelige
aktiviteter på havet, som involverer støj, kan
påvirke disse funktioner og på grund af den
begrænsede absorption, kan virkningens
geografiske rækkevidde være ganske stor (se
/1/). Støj er et relativt nyt miljøproblem, men
i forhold til Havstrategi Direktivet (Marine
Strategy Framework Directive) er støj nu inkluderet, og der er udviklet to indikatorer for
registrering, modellering og måling af støj.

til brug ved geofysiske undersøgelser eller
lavfrekvente sonarer. Disse kilder omfatter i
nogle tilfælde maksimale lydtryksniveauer på
over 200 dB re 1 µPa (se fx /3/). De fleste af
disse højintensive lyde har en energi på noget
under 1 kHz, og lyden kan spredes meget
langt omkring under vandet. Endelig er der
højfrekvente impulslyde, der i nogle tilfælde
har en energi i det ultrasoniske område, der
ikke kan opfattes af det menneskelige øre
(i.e. > 20 kHz). De kan være ganske intensive. Ekkolodspejlinger/sonarsystemer i små
fartøjer er et eksempel på en sådan lydtype.

Dokumenterede virkninger
Om der i det marine miljø kan dokumenteres
effekter af lyd, kommer stort set an på afstanden mellem lydkilden og de modtagende
dyr. Dertil kommer at lyden potentielt kan
forstyrre biologisk relevante signaler, så som
eksempelvis parringskald eller kontaktkald
fra delfiner, der derfor kan føre til et væld af
adfærdsreaktioner, hvoraf nogle kan blive ret
så alvorlige.

Tæt på lydkilden og/eller ved høje niveauer
kan lyd både beskadige eller i nogle tilfælde
helt slå akvatisk liv ihjel (beskrevet i /2/, se
figur 2). For at gøre emnet endnu mere kompliceret ved vi nu, at de fysiske påvirkninger
er relateret til den akkumulerede ekspone
ring til lyden, og dermed inklusiv varigheden
af påvirkningerne. Derfor kan fysiske påvirkninger af enkelte individer potentielt forekomme ved lydtrykniveauer, der ikke direkte
forårsager en adfærdsmæssig reaktion, når
disse individer er eksponeret over en længere
periode. I nogle tilfælde betyder dette, at effektzonen for de fysiske påvirkninger kan
blive større end lydresponszonen.
Baseret på denne begrebsramme er der nu
en voksende viden omkring lydpåvirkninger
af marint liv (se /2/, se figur 2). Det skal dog
påpeges, at informationen om emnet er langt
fra komplet. Dette kan eksempelvis ses på
marsvin (Phocoena phocoena), som er den
hyppigst forekommende hvalart i danske
farvande og som også opført i EU-habitatdirektivet, som berettiger en særlig beskyttelse.
Gennem studier i fangenskab ved vi, at disse
arter er meget lydfølsomme og at deres
hørelse spænder over et bredt frekvensområde fra 250 Hz til over 180kHz /4/ (menneskelig hørelse: 20 Hz – 20 kHz).
Alligevel er hørelsen hos disse dyr kun blevet testet på en håndfuld individer, som viser
forskelle i evnen til at høre. I et tilfælde blev
hørelsen rapporteret til at være meget forskellige på det samme individ, muligvis på grund af høresvækkelse med tiden (se /5/).

Maritime lyd-kilder
Der er en lang række aktiviteter (menneskelige som naturlige), der udsender
undervandsstøj. Nogle af disse kilder er vist
i figur 1, og en mere detaljeret beskrivelse
af de maritime kilder kan findes i /2/. Der er
mere eller mindre konstante lavfrekvente
marine lydkilder, der stammer fra skibe,
opgravning/oprensning eller driften af offshore vindmølleparker. Det meste af deres
akustiske energi er på mindre end 1 kHz og
omfatter lydtryks-niveauer på mellem 150
og 190 dB re 1 µPa. Derudover er der lav- til
mellemfrekvente højintensive impulskilder
såsom nedramning af pæle ved marine konstruktioner (fx i forbindelse med offshore
vindmøller), luftkanoner (airgun arrays)

Figur 2. Overblik over marine lydkilder. Kilde: Coates, 2002 © Seiche Ltd. 2006.
20. årgang nr. 2, maj 2013 • 59

Havstrategi

dere påvirkningerne af lyd på det marine liv.
DHI arbejder pt på at udvikle et værktøj til
kvantificering af lyd og lydeffekter på det marine liv ved at kombinere nye koncepter såsom habitat- og agentbaseret modellering
med lydmodellering.
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Figur 2. Zoner for lydens indflydelse, model
fra Richardson et al. 1995

Denne begrænsede information om hørefølsomhed udfordrer studierne om påvirkning.
Modeløvelser har vist, at marsvin kan høre
pæleramningslyde ved havvindmøller over
lang afstand, i visse tilfælde over mere end 80
km /3/, og studier i marken har vist, at individer ved danske havvindmølleparker reagerede på pæleramning over ret store afstande (> 20 km, se for eks. /6/). Men det er
ikke klart, om denne adfærdsreaktion også
gælder andre steder.
Ligeledes mangler vi information omkring
langsigtede konsekvenser på akustiske forstyrrelser. Et studie i den vestlige Østersø (Ny
sted havvindmøllefarm) viste langtidspåvirk
ning fra konstruktionen på den lokale
bestand af marsvin, selv om der har været
tegn på bedring i de seneste år (se /7/ og /8/).
I et område i den hollandske del af Nordsøen
var der en generel forøgelse i akustisk aktivi
tet fra marsvin ved en vindmøllepark fra baseline til drift, på linje med en generel øgning i
mængden af marsvin i de hollandske farvande
indenfor det sidste årti /9/.
Fisk er også i stand til at opfange og udsende lyde, og vi ved, at nogle arter – så som
sild (Clupea harengus) og torsk (Gadus mor
rhua) – er meget følsomme over for lavfre
kvent lyd som dunk fra pæleramning. Eksperimenter med afspilning af indspillede
pæleramningslyde har vist adfærdsmæssige
reaktioner fra torsk og tunge ved relativt lave
niveauer. Der var også tegn på tilvænning,
idet fiskene ikke reagerede så stærkt efter
flere eksponeringer i forhold til første afspil
ning /10/. Hvis pæleramning påvirker marine
fisk på vitale tidspunkter af deres liv, f.eks.
under gydning, kan det have konsekvenser
for rekruttering og fiskeri. Men studierne på
fisk er kun lige påbegyndt, så det er endnu
ikke muligt at drage konklusioner af virkningerne fra de marine aktiviteter på fisk.
Opsummering: der er en masse ubesva
rede spørgsmål når det drejer sig om at vur60 • Vand & Jord

Siden de første bekymringer om potentielle
virkninger af undersøisk lyd på marint liv
blev rejst i begyndelsen af 1970’erne (eks.
/11/), er emnet blevet debatteret (med en
del ledsagende kontroverser) mellem forskere, offentligheden, industrien og andre
interessenter inkl. NGOer. Dette har især
været tilfældet i det seneste årti (eks. /2/). Der
findes lovgivningsmæssige rammer såsom
EU-habitatdirektivet (1992), som beskytter
en række havpattedyr og fiskearter, der er
følsomme over for lyde. Ligeledes kræver EUVVM-direktivet, at medlemsstaterne udfører
en miljøvurdering (VVM) for projekter, der
kan have væsentlig indvirkning på miljøet.
VVM kan omfatte metoder til vurdering af
konsekvenserne af lyd og kan føre til afværge-

foranstaltninger. Dette kan være ’soft-start’
procedurer, hvor lydens intensitet langsomt
øges for at give det marine liv chancen til
at flygte fra den umiddelbare farezone. Det
gælder f.eks. i nogle tilfælde under pæleram
ning til havvindmøllefarme. Man kan også
bruge ’akustiske pingere’, der jager følsomme
arter så som marsvin ud af den umiddelbare
farezone, en metode som jævnligt anvendes i
danske farvande (se f.eks. /7/).
De ovennævnte lovmæssige tiltag styrer de
larmende aktiviteter en hel del. Men indtil
fornylig var der ingen lovhjemmel, der specielt var rettet mod undervandslyd. Dette ændredes i Europa med Havstrategi Direktivet
(MSFD, 2008). Formålet med MSFD er at beskytte, bevare og hvis det er muligt, at genop
rette havmiljøet for at kunne bevare biodiversiteten og sørge for varierede og dynamiske
oceaner og have, der er rene, sunde og
produktive. Direktivet pålægger medlems
landene at opnå ’God Miljøstatus’ (GES) i
deres lokale havmiljø senest i år 2020. Annex
1 i MSFD oplister de 11 kvalitetskrav i GES,
hvoraf et lyder, at ’introduktionen af energi,

Faktaboks: Undervandslyd
Lydtryk
Lyd i vand er en rejsende bølge, hvori partikler i mediet (vandet) først tvinges
sammen og derefter fra hinanden. Lyden kan måles som en forskel i tryk indenfor mediet, som sker i alle retninger, og beskrives som lydtrykket. Enheden
for lydtryk er Pascal (Newton pr kvadratmeter).
Hver lydbølge har en trykkomponent (målt i Pascal) og en partikelbevægelseskomponent, der angiver forskydningen i meter, hastigheden i meter pr sekund, og accelerationen i meter pr sekund2 af mediet i lydbølgen. Havdyr er
følsomme overfor enten tryk eller partikelbevægelse eller begge dele afhængigt af deres modtage-mekanismer. Trykket kan måles med et trykfølsomt apparat som fx en hydrofon (en undervandsmikrofon).
På grund af de mange slags tryk og deres intensitet og havdyrs forskellige
hørelse, beskrives de normalt ved hjælp af en logaritmisk skala. Den mest almindeligt anvendte logaritmiske skala til at beskrive lyd er decibelskalaen (dB):
Niveauet for lydtrykket (SPL) for en lyd angives således i decibel (dB):
SPL (i dB) = 10 log10 (P2/P02)
hvor P er det målte lydtryk, og P0 er referencetrykket. Referencetrykket i undervandsakustik defineres som 1 micropascal (µPa). Eftersom dB værdien angives på en logaritmisk skala, vil en fordobling af lydtrykket betyde en stigning
på 6 dB i lydtryksniveauet. Eftersom referencetrykket for målinger i luft er 20
µPa, og da vand og luft adskiller sig akustisk, kan dB niveauerne for lyd i vand
og i luft ikke sammenlignes direkte.
Partikelbevægelse
De fleste terrestriske dyr er følsomme overfor lydtryk. Men fisk og mange hvirvelløse dyr er også følsomme overfor partikelbevægelse. Det er påvist, at følsomhed overfor partikelbevægelse er vigtig for fisk, der reagerer på lyde fra
forskellige retninger.
Lyd eller støj?
De to begreber, lyd og støj, er ikke klart definerede. Normalt er lyd en meget
bredt defineret betegnelse, der omfatter alle akustiske bølger, hvorimod støj
referer til en uønsket lyd. Men da vi ikke egentlig ved, hvad marine organismer
opfatter som ’uønsket’, anvendes her det mere neutrale udtryk ’lyd’. De eneste
undtagelser er videnskabeligt fastlagte udtryk såsom ’omgivende støj’, når der
refereres til materiale, der anvender dette udtryk.
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Figur 3. Marsvinet er den mest udbredte hvalart i de danske farvande, og den er meget følsom overfor lyd. Foto: Werner Piper.

inklusive undervandslyd, befinder sig på ni
veauer, som ikke påvirker havmiljøet negativt’. På basis af rådgivning fra en ekspertgruppe /12/ har EU fastlagt to indikatorer,
som yderligere præciserer GES. Den første indikator omhandler fordelingen i tid og sted
for høj-, lav- og mellemfrekvente impulslyde.
Den præcise ordlyd i den seneste revision fra
EU-ekspertgruppen /13/ lyder:
The proportion of days and their distribu
tion within a calendar year, over geographi
cal locations whose shape and area are to be
determined, and their spatial distribution in
which either the monopole energy source
level (in units of dB re 1 µPa² m² s), or the
zero to peak monopole source level (in units
of dB re 1 µPa² m²) of anthropogenic sound
sources, measured over the frequency band
10 Hz to 10 kHz, exceeds a value that is likely
to entail significant impact on marine ani
mals.
Den anden indikator omhandler vedvarende lavfrekvent lyd (se detaljer i /14/ og /15/,
se også /13/:
Trends in the annual average of the squa
red sound pressure associated with ambient
noise in each of two third octave bands, one
centred at 63 Hz and the other at 125 Hz, ex
pressed as a level in decibels, in units of dB
re 1 µPa, either measured directly at obser
vation stations, or inferred from a model
used to interpolate between or extrapolate
from measurements at observation stations.
Mens det for den første indikators vedkommende måske kun vil være nødvendigt med
en skrivebordsvurdering af de aktiviteter, der
forårsager lavfrekvente pulser, såsom pæleramning og seismiske undersøgelser, så vil den
anden indikator sandsynligvis indeholde
måling af omgivende støj, måske på et regionalt niveau, hvilket vil indebære et kæmpe
fremskridt m.h.t. at identificere tendenser i

eksisterende tryk som eksempelvis dem, der
stammer fra skibsdrift (se /16/). Detaljerede
krav i forbindelse med sådan en overvågning
er for tiden ved at blive undersøgt af en EU
ekspertgruppe, og kravene for at kunne leve
op til direktivets meget ambitiøse tidsplan vil
blive offentliggjort i 2013.
Tak
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