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I

Forord

Pa Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside hedder det blandt andet:
"Af undersøgelser fra 1977/78 og 1993/94 af danskernes rekreative udnyttelse
af navnlig skovene viser det sig, at befolkningens ønsker gennem de sidste 1520 ár har veret stabile. Folk vii have stilhed det er ganske enkelt højeste prio
ritet. Dernst er oplevelser ved vand f.eks. søer, vandløb og moser i høj
kurs." http://www.sns.dk/publicallnetpub/altidnat/page/5 .htm#Anchor5.
-

-

-

I Danmark er vand mere end soer, vandiøb og moser, for merheden til havet
giver mulighed for endnu flere for naturoplevelser. Plante- og dyrelivet i havet
kan dog vre svrt at komme i merhed af, ligesom det er ved andre vádomrâ
der. Mange kender dog kystzonen fra sommerens badeture, hvor en snorkel og
et par dykkerbriller kan âbne døren til en belt andet verden. Serligt hvor dyr og
planter kan finde nogle holdepunkter i form af nogle sten eller bâdebroer buyer
der mulighed for rige oplevelser, som ogsá kan udnyttes uden at man nødven
digvis skal i vandet. De mange havne og den nre adgang til kysten give sr
ligt gode muligheder i Danmark for at give et større publikum oplevelser af havets livsformer.
Naturzoner

Dette projekt bar set mermere pa mulighederne for at tilvejebringe rekreative
oplevelsen af "livet i havet". Der er fokuseret pa at gøre brug af uudnyttede re
kreative muligheder i havnemiljøet, iser lystbâdehavne, gennem simple kon
struktioner og forandringer, som kan gøre naturoplevelser ved bavmiljøet
nemmere at opnâ. Disse "naturzoner" kan synliggøre eksisterende dyre- og/eller
planteliv i havnene, f.eks. tangskove, krabber, fiskeyngel og muslinger, eller
skabe mulighed for at dyr/pianter kan indvandre fra havnens omgivelser. Na
turzoner kan vre ganske smA, da de heist skal passe md i havnenes eksisteren
de konstruktion og plan, og ikke kneve for store investeringer. Der er sâledes
tale om at forbedre havnes rekreative verdi, mens forbedringer af det fysisk
kemiske miijø ikke er omfattet af projektet.
Der foregar i disse àr en udvikling af mange tidligere industrihavne i byemes
centrum med øget offentlig adgang, beboelse og erhvervsbyggeri, hvor et ele
ment godt kunne vere yderligere opievelser ved etabiering af naturzoner. I
dette projekt er der dog i første omgang set pa mulighederne i lystbâdehavne,
da disse primrt besøges af rekreative arsager af bade badejere og "bolvrks
matroser", og fordi der ailerede er aktiviteter i bl.a. Dansk Sejiunion for at for
bedre miljøet, inki. vandmiljøet, i lystbàdehavnene. Der er ikke i projektet ud
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ført undersøgeiser af havnes rekreative werdi i form af f.eks. besøgstal, bruger
grupper, oplande eller iignende.
Lystbadehavne

Der er en nekke publikums- og naturforhoid som taler til fordei for
lystbadehavne som ressource for disse opievelser:
Publikum:
*
*
*
*

Nerhed til publikum. Havne ligger typisk ner elier i de tetbefolkede om
rader
Det er et nemt udflugtsmdl. Der eksisterer infrastruktur i form af transport
og parkeringsmuligheder, isboder, toiletter m.m.
Eksisterende attraktion. Mange havne er allerede mal for udflugter for an
dre end bâdejere og/eller udnyttes ved fritidsaktiviteter, inkl. ferier.
Faciliteterfor oplevelsen. Der er ofte gode adgangsforhold til vandet i
form afbadebroer og moler m.m. og man kan se ned i vandet idet moler og
bade beskytter mod bølger og ophvirvlet materiale.

Natur:
*

*
*
*

Gnenseflader

Havne rummer oft estflere naturlyper. Der findes gerne bade sand- og
mudderbund, stenmoier og en vekslen meliem molernes ra yderside og det
mere fredelige havnebasin.
Den lypiske dybde 0,5-4 m i lystbádehavne er biologisk interessant. Pa de
lave vanddybder kan man stadig se gennem vandet ofte belt ned til bunden.
Den mest varierede naturlype, stenrevet, eksisterer i form af moler og sten
setninger med et ofte alsidigt dyre- og planteliv.
Pd den permanent vanddcekkede dybde er der muiighed for at se mange dyr
pa, iser hvor stenbund, sand og wekst afhavalger og álegnes er mulig

Formidling af eksisterende naturlige oplevelser i havnene eiier ankeg afnatur
zoner bar en rekke grenseflader til havneejere, brugere og myndigheder, og
deres positive medvirken er vigtig for succesfulde naturzoner. Naturvejiedere i
kommuner kan vre de mest direkte involverede i plankegning og formidling
af naturzoner.
Projektet er gennemført pa cowi Rãdgivende Ingeniører AS af en projekt
gruppe bestaende af Frank Stuer-Lauridsen projektleder, Jørn Thomsen, Claus
Overgaard Sørensen, Erling Poulsen og Ole Geertz-Hansen. Tak til en rekke
danske eksperter indenfor "livet i havet", lokale fiskere og bavnemestre, som
velvilligt har bidraget til projektet.
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Sammenfatning

I projektet er 15 danske lystbadebavne inspiceret med det formal at indsamle
erfaring om indsamling og eventuelle mulige naturzoner. Havnene er udvaigt
efter deres forskellige konstruktioner.
Havnetyper

Lystbadehavne blev inddelt i fire typer afluengig af deres anhegs- og konstruk
tionsform. Den "traditionelle" form for lystbAdehavn, hvor havnen enten er
anlagt pa en kyststrkning beskyttet af dkmoler bygget ud i vandet eller an
lagt i et omrade udgravet md i landet fra kysten. ø-havne, som er en moderne
havnetype, bvor havnen er konstrueret som en 0 anlagt i en beskyttet bugt eller
vig. Naturhavnen er fra naturens side beskyttet, idet den ligger i en snver del
af en fjord eller lignende. Der er sâledes ingen &ekverker omkring havnen.
Havnene vil ofte ligge i omrâder med strom og vil dermed have en betydelig
vandudskiftning. Den sidste type lystbadehavn er de mindre fiskelejer, hvor det
foruden de lokale fiskefartojer primert er gestesejlere som bruger havnene.

Forslag til naturzoner

I rapporten er der peget pa en nekke forsiag til naturzoner som kan etabieres i
lystbadehavne af de ovenmevnte typer:
*

*

*

*

*
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Krabbefiskestedet
En naturzone, hvor børn og ogsa gerne voksne kan fiske krabber med net
eller fiskeskind pa snor findes allerede i mange bavne med moier af natur
sten.
Muslinger, skaldyr, scekdyr og havalger
Havnens moler giver serlig favorable forhold for denne type organismer,
som knever et fast og relativt stabilt underlag, men som ogsa knever et ri
meligt vandmiljo bade med hensyn til iltindhold og et lavt indhoid af gifti
ge substanser
Fiskestimested
Ved fiskestimestedet skal man kunne betragte stimer af smafisk. Hunde
stejler og fiskeyngel i stimer kan ses nar der er genskin fra bunden.
Smdsten og sand
Der er en nekke dyr knyttet til omrader med en bund af smAsten med man
ge skjulesteder, f.eks. hvor rejer, fiskeyngei og andre velkamouflererede
smadyr kan ses.
Vandtrappe eller kunstige "rock pools"
Idéen bag tide-vandstrappen skyldes den interesse som "rock pools" og
"tidal pools" altid medforer hos besogende pa klippekyster. Her efterlades
fordybninger i klippen vandfyldte, nar hojvandet tnekker sig tiibage og i de

CO%VJ

5

*

*

pytter samles en tilpasset flora og fauna plus ofte tilfieldige "gster" som
fiskeyngel og stone krebsdyr.
Biotoper i specielle omrdder
Der kan muligvis etableres mere specielle faciliteter som hvilepiadser for
seler eller adgang til stone omrader med alegrsenge athengig af lokale
forhold.
Udkigsrepos ‘en
Udkigsreposen er ikke som de ovrige forsiag athengig af ser1ige naturfor
hold. Forslaget tager mere udgangspunkt i, at publikum med fordel kan
bringes tettere til vandoverfiaden.

De fleste af disse lader sig realisere i alle typer havne, men lokale forhold kan
gore, at nogle typer er mere relevante end andre.
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Definition

3

Koncept for naturzoner

3.1

Indledning

En "naturzone" skal i deime rapport forstás som "et lokalt afgnenset omrâde i
eller ved en havn, hvor det er muligt for publikum at iagttage et naturligt dyre
og planteliv". Det ligger implicit at det ikke skal vre nodvendigt at anvende
dykkerudstyr eiier lignende.

pa forhand er der en nekke bemerkninger der bor knyttes tii de forsiag til "na
turzoner", som vises her.
*

Naturzoner skal forstas som lokalt udvalgte omrader eller faciliteter i hay
ne. Der er ikke tale om udhegning af hele eller halve havne til "naturgen
opretning".

*

Det er forsogt at foreslá koncepter, som ikke knever inddragelse af kaj
pladser elier begnenser manovreringen i havnebassinet, men kan etableres
i mindre anvendte omráder af havnearealet.

*

Det er sogt at undga forslag som knever tilstedewerelse og vedligehold af
pumpeudstyr, lyskastere eller lignende.

*

I nogle havne vil nogle af forslagene kunne realiseres med meget begnen
sede eller ingen ombygninger, men blot ved skiltning pa og opmerksom
hed til eksisterende forhold.

For alle forsiag glder det at det bor vurderes individuelt i havne, hvor place
ringen er mest fordelagtig. Der skal altid tnkes pa sol og vandstromning ved
orientering af ankeg og vaig af sted.
Der vii naturligvis vre perioder pA aret i bavnene, hvor der kan vre algeop
blomstringer med darlig sigt til folge, indskyliede mengder af los tang eller
Alegnes, eller blot generel for dArlig vandkvalitet til at de aniagte faciliteter
fungerer. Vaig af placering for faciliteter skal derfor omhyggeiig planhegges
efter og tilpasses lokale forbold. Iser skal det vurderes om de dyr og planter
som er onskelige vil indvandre af sig seiv eller om de findes i forvejen. Det ma
vurderes fra gang til gang. Forslagene her skal iser tjene til inspiration.
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3.2

Krabbefiskestedet

Baggrund

En naturzone, hvor born og ogsA gerne voksne kan fiske krabber med net eller
fiskeskind pA snor findes allerede i mange havne med moler af natursten.
Strandkrabben, som er den almindeligste art i danske farvande, og findes belt til
Bornholm, ynder at gemme sig i hullerne mellem stenene.

Design

Ser1igt gode forhold for et krabbefiskested opnAs hvor en bAdebro lober paral
lelt med en stenmole i en afstand pA 2-5 meter. Her kan man ligge pA bAdebro
en, kigge lige ned i vandet og undgA de ofte glatte sten nederst pA molen. For at
undgA at sprre bAdebroen kan man forsyne bAdebroen med tvrbj1ker, hvor
der monteres et tnedk til at ligge pA. Ofte findes disse tverbje1ker allerede til
forankring af bAdebroen mod en skrA stenstning. Da krabber ynder skygge er
det fint med et tnethek, men publikum vii gerne kunne se krabberne og det er
derfor vigtig at medtage solens stilling i overvejelserne ved piacering af et
krabbefiskested. Optimait lober molen/stensetningen vest-ost og vender publi
kumssiden mod nord. Til denne side ligger broen et par meter fremskudt sA solen i syd kan oplyse vandet ved stenene og under broen, Aiternativt lober sten
stningen nord-syd og publikumssiden vender mod ost. Solen i vest vii da kun
ne oplyse vandet under broen.
PA molesiden anlgges eller udnyttes en skrA reiativ steji naturstensindfatning
genie med en stendiameter 0,2 0,4 m ned i vandet. Der skai heist vre lavt
vand, max 1 m, af hensyn tii sigtbarheden. Afstand til vandoverfiaden fra broen
er ikke afgorende indenfor 0,5 1,5 m, men athngig afbundforhold og sigt.
-

-

Billederne erfra Rorvig havn, hvor der er ivrigt krabbefiskeri i den gamie havn tv, mens der i den
nye lystbádehavn th er ska.rmet effektivt afmellem bddebro og stenswtning.
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Forsiag til "krabbefiskested" med natursten og tradwkpá twerbjadker tegnet med udgangspunkt i
eksisterende bddebro i Dragor gamie havn.

---

"For"fotofra Dragor havn

Tang skal kunne etableres af sig seiv, men det er vigtigt at der ved bunden er
mulighed for huler og gemmesteder mellem storre sten. God sigt kan sikres
med en lys sandbund eller der kan anvendes smAsten op til max 50 mm diame
ter sA krabber stadig kan gA pA dem. Krabber er rovdyr, men spiser ogsA Ads
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ler, og det er ingen skade til hvis der er fritids- eller lystfiskere i merheden, som
kan levere fiskeaffald.
De fysiske rammer for et krabbefiskested kan etableres i de fleste havne. Det er
dog ikke i alle havne der fra naturens hAnd findes krabber.

3.3
Baggrund

Muslinger, skaldyr, saekdyr og tang

Dyr og planter som er fastsiddende, er en naturlig del af et kystmiljo og derfor
principielt ogsA af en havns miljø. Havnens moler giver serlig favorable forhold for denne type organismer, som knever et fast og relativt stabilt underlag,
men som ogsA knever et rimeligt vandmiljo bAde med hensyn tii iltindhoid og
et lavt indhold af giftige substanser, herunder antibegroningsmidier. Selv i noget forurenede havnemiljoer vil der dog typisk vere mulighed for at se disse
nr havnens munding elier pa ydersiden afthekmoleme. Det er iser Abne flu
trerende muslinger, skdyr, rurer med filtrerapparatet ude og formodentlig en

nekke makroalger iser rorhinde, diverse rodalger og bheretang, som man kan
forvente at f at Se.
Design

Hyis der ikke umiddelbart fra naturens hAnd er gode voksesteder for muslinger
i havnen kan man etablere "muslingebanker" pA et sted, hvor denne naturzone
kan trives. Der kan opsettes en passende flade f.eks. 2 x 4 m mesten lodret i
vandet med overkant nr middeivandlinie. Materialet kan vre ubehandlet tne
eller lignende som er et passende underlag for muslingelarver. Det forventes at
flora og fauna etabieres af sig selv, men underiagt kan ogsA eksponeres pA et
passende sted i forvejen og flyttes til havnen senere. Underlaget skal kunne ud

skiftes/genbruges og da det ikke mA behandles med antibegroningsmidier kan
det forventes at gA til over en Arnekke. Da der skal vere god vii der sandsynlig
vis vre tale om en placering mer &ekmoler, eller i forbindelse med udkigsre
pos.
BiAmuslinger slar sig genie ned pA reb, tovwerk og ankerlueder, og hvis det er
vanskeligt at skaffe publikum acceptable synsforhold kan der anvendes ned
senkede reb, tovwerk og ankerlueder, som kan hives ud af vandet. Tovverket
kan eventuelt eksponeres til muslingelarve i et omrAde, hvor de er hyppige og
transporteres til havnen senere.
En naturzone der favoriserer fastsiddende organismer kan etableres i alle typer
lystbAdehavne. De lokale forhold vil dog have stor indflydelse pA hvilke arter
der slAr sig ned.

3.4
Baggrund

Fiskestimested

Ved fiskestimestedet skal man kunne betragte stimer af smAfisk. Hundestejier
og fiskeyngel i stimer kan ses nAr der er genskin fra bunden. Fiskeyngien kan
f.eks. omfatte kutlinger, siid, hundestejler og fladfiskeyngei, iser skrubber.

Design

P:51 139PDOCHavet

PA lavt vand skal der heist vere lys sandbund eller sten for at fiskenes ses i
vandet. Det er dog ikke afgorende med dybde sAhenge der er under f.eks. 2-4 m
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for yngeistorrelse <10 cm, da stimerne isr i forAret/forsommeren gAr nr
overfiaden, det knever blot hoj iysintensitet i passende vinkel i forhold tii pub
likum. Ft fiskestimested findes sandsyniigvis fra naturens hAnd i mange havne
og der findes mAske flere steder i den enkelte havn. Det bor vre reiativt sim
peit at etabiere ved udhegning af sand, hvis der alierede gAr stimer som blot er
svere at se.
Stimer af storre fisk dog stadig yngei eller juvenile feks. siid og torsk, er ikke
sA almindeiige at et sr1igt godt sted kan udpeges uden at kende den enkelte
havns forudstninger.

Hundestejlerpá lavt vand i Ishoj havn

Fisk, som ikke gAr i stimer, er mere aimindelige i tangskove og Alegnesenge.
Naturzoner og udkigssteder for sAdanne biotoper kan ikke etabieres uden at
kende den enkeite havn, da de mi1jomssige forudstninger ofte ikke er tiiste
de for de mere knevende naturiige biotoper.
0-havne og naturhavne er opiagte steder at udnytte til fiskestimer, iser da de
ofte bar storre omrAder med lavt vand, men ogsA i andre havne kan der vre
gode fiskestimesteder. Det glder srde1es hvis havnen tilbyder stromhe.

3.5
Baggrund

Smâsten og sand

Der er en nekke dyr knyttet til omrAder med en bund af smAsten med mange
skjulesteder, feks. hvor rejer, fiskeyngel og andre velkamouflererede smAdyr
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kan ses, Det er ofte det man oplever, nAr man er sA heldig at kunne se ned mel
iem de store sten i en dkmole.
Design

Dkmoier er sjldent tiigngelige for publikum, og de kan vre farlige steder
at kravie rundt. Hvis et stone publikum skal kunne se noget lignende skal der
vre Abent, vanddybden vre lay og bunden reiativ lys. En mAde at skaffe den
slags forhold er ved at etablere naturzonen nr kysten, feks. hvor thekmolen
moder stranden. Biotopen "smAsten og sand" kan eventuelt reaiiseres som en
stenkiste med en pleramme omkring til at stabiiisere smAstenen. Hvis ekspo
neringen til bolger ikke er for voldsom kan den eksisterende molefod udvides,
sA den ikke slutter med en brat overgang mellem store sten og sandbund, men i
stedet i mindre sten som stnekker sig et par meter ud pA havbunden.
Ved storre bolgeeksponering risikeres det, at udiagte sten beres bort af bolge
slaget. Dette kan muiigvis undgAs hvis man iangs et areal ved moiefoden pA
feks. 2x6 m banker bundgarns-p1e ned med 10-20 cm meliemrum. Hvis der
er tale om en naturstens mole med vandpassage, bor siden mod moien er fri for
pele. Pelene mod stranden kan vere skrAsat for at siippe af med sA meget op
skyld som muiigt, men eiiers hoides pelehojden lay for ikke at fange for meget
tang og opskyid. I arealet lgges sten 5-25 cm diameter, og den permanente
vanddybde er mm. 10 cm. Nichen vii biive kraftigt eksponeret, med stor ud
skiftning afvand, og formodet god for krebsdyr og smAfisk.
Denne naturzone bor kunne anhegges i de nvnte havnetyper athngig af de
lokale forhoid. Den bor dog ikke etableres, hvor der erfaringsmssigt samler
sig tang og Aiegnes, da den vil vre folsom overfor at "drukne" i rAdnende op
skyld.

Yderside afstenmole ner strand med adgangsforhold
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3.6

Vandtrappe eller kunstige "rock pools"

Baggrund

Idëen bag tide-vandstrappen skyides den interesse som "rock pools" og "tidal
pools" aitid medforer hos besogende pA klippekyster. Her efterlades fordyb
ninger i kiippen vandfyldte, nAr hojvandet tnekker sig tiibage og i de pytter
samies en tilpasset flora og fauna pius ofte tiifldige "gster" som fiskeyngel
og storre krebsdyr. Noget tiisvarende findes ikke rigtig i Danmark udover pA
Bornholm, men selv pA sandstrande tiitnekker sandsiottenes voldgrave og andre
rouge vandfyldte fordybninger, bAde et begnenset dyreliv og et interesseret
publikum.

Design

I en havn foresiAs feks. fire tii fem vandtette "skAle" i varierende hojde stobt i
en betontrappe, som placeres pA ydermoler, hvor en vis vandudskiftningen er
forventeiig. Ved at have flere skAle vii der ofte vere en elier flere vandfyldte
uanset den aktuelie vandstand. Der stobes en pubiikumstrappe sammen med.
Ved mere eller mindre permanent vandthekning er det en niche for dyr feks.
rejer og andre mindre dyr som kan vere svre at se ved naturiig vanddybde og
miijo.
I forbindeise med eksisterende bAde- eiier gangbroer nr mole kan der feks.
etableres kunstige "rock pools" i vandthekkede skAie piaceret pA molens sten,
hvor adgangsforhold kan etableres via et tnedk, som ved "krabbefiskestedet"
eiier stobte tnedesten i beton pA molen elier indfatningen.

Eksisterende gangstipá mole. Muligplacering afvandtrappe eller rockpoolpá begge sider

Da der ikke er noget synderligt tidevand i Danmark kan der etabieres en vand
tilforsei, som gerne ogsA kan ievere smAdyr mm. Der kan henges spande op tii
brug for pubiikum, eiler settes et stigror op som rar vand ieveret afboigeslaget.
Der er dog muligt at denne facilitet vil kneve pumpning, idet en bolge
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slagspumpe vii virke primert i perioder med bhest, dvs. iser udenfor sommer
perioden og forsyningssikkerheden med spandemetoden ikke er helt i top.
Det er muligt at denne naturzone vii fungere bedst i havne, hvor moler ekspo
neres, dvs. ikke naturhavne og o-havne. Det bor dog afvejes i hver tilfielde om
forboldene er acceptable for den valgte naturzone.

3.7

Biotoper i specielle omrâder

3.7.1

Hvileplads for seIer

I havne med store uforstynede vandflader eller ved fremskudte bolgebrydere ud
for havnemundingen kan der muligvis etableres hvilesteder for seler. Se1er
ynder iave sandbanker og lignende som eventuelt overskylles let og som giver
hurtigt adgang tii vandet. Der bor naturiigvis were selko1onier og naturlige
selbanker i merheden. I Hundige havn, som er en o-havn, er der ofte en sl,
som tager ophoid pA en flAde ret nr mennesker.

3.7.2

Storre âIegrsenge og tangskove

Iser i de moderne o-havne eller i naturhavne kan der were stone flader med
Alegnes eiler tang, som ikke udnyttes rekreativt. Her kan det were muligt at
anhegge gangbroer eller piatforme for pubiikum.

3.8

Udkigsrepos’en

Baggrund

Udkigsreposen er ikke som de ovrige forslag afhengig af serlige naturforhold.
Forslaget tager mere udgangspunkt i, at man i en havn ofte er temmelig langt
fra vandoverfiaden og/eller at der er kraftige ubrudte bolgesluerme til beskyttel
se af gangarealer.

Design

Udkigsreposen Abner for adgang gennem bolgesluermen og bringer publikum
max 0,5 m fra vandoverfiaden med mulighed for at ligge pA maven og kigge.
En mAde at foroge synsoplevelsen for publikum er ved at stille vandkikkerter
til rAdighed.
Fra reposen kan man f.eks. betragte tangskov eller Alegnesenge med de fisk
som gemmer sig der. Fiskestimer eller fladfiskeomrAder med sandbund kan og
sA were en god naturzone for udkigsreposen, ligesom dyr og planter pA den lidt
dybere bund kan betragtes. Fra en udkigsrepos kan der henges tovwerk eller
lueder med muslinger, som kan betragtes i vandet eller tnekkes op.
Med en udkigsrepos kan bavne, som er mere pneget af silt udnytte ogsA den
noget fattigere biotop til naturzone formAl, f.eks. hvor pa steder hvor man kan
se hvis ikke dyrene selv i det mindste sneglespor, materiale fra borsteormenes
huller og Andehuller fra nedgravede musiinger.
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Eksempel

En udkigsrepos kan etableres i alie havne med en publikumsegnet naturzone.
Som eksempei kan der i Vedbek etableres en repos til et iavvandet sandbunds
omrAde. Denne type konstruktion, bvor en gang- eiler bAdebro er adskilt fra en
naturstensetning findes i mange iystbAdehavne.
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Tegningpá eksisterende brystningfra Vedbak havn sondre mole

--

"For"fotofra Vedbtek havn setfra strand mod bddebro og mole

3.9

Andre faciliteter

Der er en nekke mindre faciliteter som generelt kan give mulighed for flere
naturoplevelser i havnemiljoer. En del af de nedenmevnte forsiag tjener ude
lukkende til at sikre publikum adgang tii vandet:
Triedesten pA thekmoler i form af plan beton eller sammenstobte natursten.
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*

LAger i brystning og bolgesluerme.

*

Gangbroer som forbindelse til moler.

Andre smAting som vandkikkerter, spande og fiskenet kan eventuel stiiles til
rAdighed via udlAn hos naturvejieder eller permanent vere tilgengelige i hay
nen.
Hvis det ikke er wesentligt, at faciliteterne skal fungere af sig selv, er der na
turligvis en del andre muligheder nAr der er muligt at inddrage pumpning af
vand, lyssetning under vandet m.m.
Der er i merwerende projekt ikke arbejdet med muiige naturzoner for tenestri
ske dyr og planter. Der kan formodentlig med fordel arbejdes med integrerede
biotoper, hvor naturlig salttAlende vegetation, tanglopper o.lign. samarbejdes.
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Appendix I: Note om havnetyper

P:51 1 39PDOCHavet I Havnen Rapport.doc

4JJ%7J

18

Indledning
FormAiet med dette notat er at foretage en inddeling afiystbAdehavne i et antal
typer efter funktion, oprindelse, beliggenhed mm. til bjelp for udwelgelsen af
havne til den forestAende inspektion.

Havnetyper
Selvom alle lystbAdehavne har hver deres serpneg er der en nekke tnek der gAr
igen i flere havne. Det er valgt i det folgende at beskrive fire typer, der repne
senterer storstedelen af de danske lystbAdehavne. I praksis er mange havne
kombinationer af flere af typerne.

Type A Traditionelle Iystbâdehavne
-

Den mest almindelige form for lystbAdebavn, hvor havnen enten er anlagt pA en
kyststnekning beskyttet af chekmoier bygget ud i vandet eller anlagt i et omrAde
udgravet md i landet fra kysten. Indretningen af havnen er typisk opdelt i hay
nebassin med manovreringsplads og iiggepladser forbAdene og landarealer med
servicefaciliteter. Liggepladserne bestAr af bAdebroer med bAdene liggende yin
kelret derpa fortojret tii pe1e eller bojer. Landarealet rummer foruden service
faciliteter piads til vinteropbevaring af de hjemhorende bAde. Som eksempel pA
denne havnetype viser figur 1 Jyllinge LystbAdehavn
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Figur I Jyllinge Lystbddehavn
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Type B 0-typen
-

En modeme havnetype, hvor havnen er konstrueret som en o anlagt i en be
skyttet bugt eiler vig. Øen har forbindelse til det tilstodende iandomrAde og bA
debroerne orienteret udad fra oen. Oen rummer tiilige servicefaciliteter, mens
arealer til vinteropbevaring og parkeringspladser kan were placeret enten pA
oen eiler pA det tilstodende landareal.
Havnetypen rummer et meget stort vandareal og er st2erkt repnesenteret i Koge
Bugt. Figur 2 viser en plan over Hundige Havn

Figur 2 Hundige Havn
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Type C Naturligt beskyttede havne
-

Type C er havne der fra naturens side er beskyttet, idet den ligger i en snver
del af en fjord eiier lignende. Der er sAledes ingen ±ekwerker omkring havnen.
Havnene vii ofte ligge i omrAder med strom og vii dermed have en betydelig
vandudskiftning. Et eksempel pA denne type havn er Karrebksminde, der hg
ger pA indersiden af Abningen til Kanebek Fjord, Figur 3 og 4
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Figur 3 Beliggenhed afKarrebceksminde Lystbãdehavn

Figur 4 Karrebaksminde Lystbãdehavn
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Type D Gamle fiskelejer
-

Type D omfatter havne som typisk er gamle mindre fiskeiejer oftest beliggende
i naturskonne omrAder. I mange af disse havne er der foruden de lokaie fiske
fartojer primert gestesejiere som bruger havnene. Der er ikke store tilknyttede
landarealer, og der er ofte ikke bygget bAdebroer i bassinet. I princippet er der
blot tale om et lukket bassin afgnenset af kajmure evt. suppleret med fortoj
ningspeie/-bojer i enkelte dele af havnen. Faciliteteme er begnensede, men
pga. omgivelseme er disse havne meget popuiiere mAl for ferie- og weekendtu
re, og havnene er som regel overfyldte i hojsesonen, hvilket medforer at bAde
ne mA fortojre udenpA hinanden. Figur 5 yiser Espergerde Havn som eksempel
pA en havn af type D
Mange af de gamle fiskelejer er udbygget med traditionelle iystbAdehavne af
type A, og fiskelejet udgor sAledes et havneafsnit. Som eksempel pA dette er
Rorvig Havn medtaget, se Figur 6.

Figur 5 Espergcerde Havn

Figur 6 Rørvig Havn
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Havnekonstruktioner
Hovedelementeme i en lystbAdehavn er thekwerker til reducering af bolgeuro i
havnebasinnet, indfatninger til afgnensning af bassinet mod land samt bAdebro
er og dertil borende fortojningsenheder.

Dekverker
Havnens dekwerker bestAr stort set aitid af moier elier bolgebrydere i form af
stenkastninger. Molerne placeres sAledes, at direkte passage af bolger frembragt
af den vindretning, der giver den hojeste so, undgAs. Stenkastningeme er oftest
anlagt med skrAninger pA 1:1,5 1:2.
-

Figur 7 yiser en traditionci stenkastningsmoie med keme af stenfyid og store
deksten.

L01

Figur 7 Stenkastningsmole

Figur 8 viser en twermole, hvor stenkastningen pA den ene side er erstattet af en
lodret weg understottet af peiebukke. Dette giver fortojningspiadser pA indersi
den og god udnytteise af bassinet.

Figur 8 Stenkastningsmole med lodret indfatningsvceg

Indfatninger
Havnebassinets afgnensning mod iand kan bestA af enten skrA indfatninger elier
lodrette indfatninger. De skrA indfatninger er biliige at etablere og udformes
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ofte som skrAningsbeskytteiser i form af stenkastninger. En anden fordei ved
skrA indfatninger er at de chemper indkomne boiger. En typisk skrAningsbe
skyttelse er vist pA Figur 9.
Ulempen ved skrAningerne er at der er piadsknevende i bassinet, samt at der
ikke kan ligge bAde i merheden. Sidstmevnte uiempe kan dog afhjelpes ved
etablering af en bAdebro over skrAningen som vist pA Figur 10

Figur 9 Skrdningsbeskyttelsemed stenkastning

BEF&STET SKRANING

Figur 10 Bddebro anlagt over skrdningsbeskyttelse
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De lodrette indfatninger er oftest spunswegge af stAl, beton elier tra. Fordelen i
forhold til de skrA indfatninger er, at der kan etableres liggepladser umiddelbart
op ad weggen. Figur 11 viser en indfatning med spunsweg.

Figur 11 Indfatning med spunsvceg

En anden form for lodret indfatning bestAr af gabioner placeret pA bunden som
yist pA Figur 12. Gabioner er kasseformede net, som er fyldt op med sten. Ga
bioner som indfatningsweg i lystbAdehavne er ikke serlig udbredte i Danmark.

Figur 12 Indfatning med gabion

Bâdebroer
En almindeiig type bAdebro er en peiefunderet bro som vist pA Figur 13. Deime
bro giver bekvem adgang til bAdene, som iigger vinkeiret pA broen. De nedre
dele pe1e, skrAstivere mm er typisk lavet af tropisk trie feks. azobé eiler bas
ralocus ment de ovre deie er af trykimpnegneret tne.
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Figur 13 Pcelefunderet bddebro aftne

Der findes ogsA andre typer faste broer, f.eks. en direkte funderet bro som vist
pA Figur 14, hvor understotningeme er sojler afbetonbrondringe placeret di
rekte pA bunden

Figur 14 Direktefunderet bddebro

I tidevandshavne samt i havne med stor vanddybde ses ofte flydebroer. Disse
broer bestAr af flydende pontoner forankret til fundamenter pA bunden via lue
der. Pontoneme kan were iavet af beton, stAl, aluminium elier glasfiber og kan
eventuelt were bekhedt med the pA oversiden. Figur 15 viser en flydebro.
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Forsiag til inspektionshavne
Ved en inspektionsrunde til lystbAdehavne bor alie de mevnte havnetyper samt
de fleste af de mevnte konstruktioner were repnesenteret.
NedenstAende liste giver eksempier pA sje11andske lystbAdehavne pius to fyn
ske under de forskeliige kategorier. De frenThevede havne er besogt under
projektet.

Havne Type A
*
*
*

Jyllinge LystbAdebavn
Svanemoilehavnen
Margretheholms Havn

*
*
*
*

Dragor Havn lystbAdehavnen
Rungsted LystbAdehavn
Skovshoved Havn
NivA LystbAdehavn

*

Helsingor Nordhavn

*

Rorvig Havnny del

*

Roskiide lystbAdehavn

*
*
*
*

Kerteminde LystbAdehavn
Svendborg LystbAdehavn
Rodvig Havn
Fakse Ladeplads

Havne Type B
*
*
*
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Havne Type C
*

Kanebeksminde LystbAdehavn

*

Prasto Havn

*

Vordingborg Nordbavn

*
*
*

Kerteminde gamle del
Svendborg Havn
Kalvehave Havn

Havne Type D
*

Espergerde Havn

*

Sletten Havn

*

Hombek gamle del

*
*
*

Dragor gamle del
Taarbak Havn
Rorvig Havn gamle dcl

Kilder
Figureme i dette notat med bavneplaner og konstruktioner stammer fra hen
holdsvis "Sejlerens Logbog og Havnelods ‘99" og "LystbAdehavne" fra Dansk
Vandbygningsteknisk Selskab 1983.
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Appendix 2: Biologiske samfund I havnen
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Indledning
I dette kapitel beskrives det piante- og dyreliv som man vii kunne finde i havne,
sAfremt de rette miljomaessige betingeiser er tilstede. Der findes yderst begnen
sede undersogelser af hviike dyr og planter der findes i havnebassiner. Den ge
nerelle opfattelse er, at der vil were taie om kystflora og -fauna, med indslag
fra hArdbunds-/stenrevsbiotopen, under hensyntagen til saitholdigheden og be
lastningen med n2eringssaite og antibegroningsmidler.

Eksisterende undersogelser
Frederikshavn

I samtaler med danske eksperter er den historiske udvikling i havnes artsrigdom
sogt belyst, men der er ikke fundet bearbejdet materiaie pA omrAdet. Der findes
materiale i form af optegneiser af arter f.eks. fra Frederikshavn havns moler,
som foiteller om en art er tilstcde elier ej, men ikke giver mulighed for at
fasthegge om en art er i frem- eiler tilbagegang. Frederikshavn bavn ligger ogsA
i et mere artsrigt miljo hojere saltholdighed end de fleste danske lystbAdehav
ne og der bringes derfor ikke artslister derfra, selvom sAdanne findes Kirke
gaardm.fl. 1974

Københavns havn
DFU 1994 Under
sogeiser af fiskefore
komster i Koben
havns havn, 1994

VKI 1991 Under
sogelser af sediment
og bundfauna i Kal
vebodlobet og Syd
havnen i 1990

I Københavns havn bar kommunens miljokontrol undersogt fiskeforekomst og
bundfauna, dog heller ikke med det formAl at beskrive udviklingen, men pri
mert at beskrive forekomst. Konklusioneme fra gamfiskeri-undersogelsen
var:
*

Der blev registreret 12 arter: abone, hviliing, ising, oned, rodspette, sild,
skrubbe, torsk, tangspnel, ulk, Al og Alekvabbe. Torsk og skrubbe udgjorde
85% af fangsteme.

*

Salttoiererende arter var hyppige i havnens nordlige ende, men brakvands
arterne dominerede i den sydiige.

*

Sammensetningen og fangstrateme var som forventet i et øresund
lavvandsomrAde.

Undersogeiseme i Kobenhavns havn viste, at der er reiativt mange dyr per m2
med snegle som de hyppigste og muslinger med storst biomasse. I Kalvebodlo
bet og Sydbavnen var der folgende sammensetning: 8 sneglearter, 9 muslinge
arter, 13 krebsdyrarter, 10 iedormearter og 6 fra andre grupper. Det nvnes, at
der findes bAde Alegnes og bavgnes i proveme.
Ved sammenligning med en tidligere undersogelser afbundfaunaen i Sydhav
nen fra 1978, konkluderes det, at det er sket en omstrukturering afbundfauna
en, sAledes at dybtsiddende flerArige arter er udskiftet med enArige epifaunaar
ter. Det kan tyde pA en oget belastning med organisk stof eutrofiering i hay
nen og sedimentet. Det var dog ingen tydelig forskel meilem undersogelseme i
1986 og 1990, sA beiastningen er muligvis ikke oget i den periode.

P:51 1 39PDOCHavet I Havnen Rapport.doc

cow’

31

Kerteminde
Larsen 1996 Speciaieprojekt ved
Odense Uniyersitet

Der har ikke weret udfort undersogeiser i seive Kerteminde lystbAdehavn elier
fiskerihavn. Undersogelseme, som bar weret en del af et naturvejlederprojekt,
er udfort ved indersiden afKerteminde fjords udiob, hvori havnen iigger Lar
sen 1996. Da biotopen kan ligne andre naturhavne i beskyttede vige medtages
den her. Der er fundet fire algearter bheretang, savtang, rorhinde og sukker
tang og 28 dyrearter, heraf 12 fiskearter. BlAmusling, strandkrabbe, kutlinger,
rurer og brodkrummesvamp var tairige.

Biotoper
I havnebassiner og pA ydersiden af havnemoler kan man finde en nekke marine
naturtyper, som i grove tnek vii vere en elier flere af folgende fire typer af
biotoper, hver med deres karakteristiske plante- og dyreliv:
*

Revbiotoper pA moler

*

Aiegnesbevoksninger

*

Sandbundlmudderbund

*

Frie vandmasser

I det folgende beskrives det piante- og dyreliv man typisk kan tneffe i hver af
disse biotoper.

Revbiotoper pa moler
Moler og kajer kan flingere som kunstige klippekyster. Hvis vandkvaliteten ik
ke er for ringe og bvis substratet er det rette, finder man et artrigt og fasciner
ende plante- og dyreiiv, som kan studeres fra moien. Der er en rig bevoksning
af alger, som igen er ievested for et utal af arter af krebsdyr, muslinger, snegle,
orme og fisk.

Planter
PA stenene er der en rig bevoksning af alger med gronne, brune og rode farve
nuancer.
Alger i fjeren

I det omrAde af moien, der skiftevis er vandchekket og torlagt, den sAkaldte
littoraizone eller fjre, findes nogie arter, som er i stand til at ieve bAde over og
under vandet, som kan tAle ferskvand i form af regn og som kan tAle en vis grad
afudtorring. Midt i denne zone finder man ofte brunalgen bheretang Fucus
vesiculosus, der trives bAde i saitvand og det brakke østersovand. I farvande
med hoj saithoidighed kan man desuden finde lay klortang Fucus spiralis og
buietang Ascophyllum nodosum. Fomeden i fjeren vokser gronaigen rorhinde
Enteromorpha intestinalis.

Alger i den permanent vanddekkede
zone

I den overste del af den permanent vand &ekkede zone finder man gronaigen
sosalat Ulva lactuca, der ikke tAier udtorring. Brunalger dominerer i ovrigt
ned til ca. 5 meters dybde med tiette bestande af savtang Fucus serratus
overst og hengere nede bladtangarter som sukkertang Laminaria sachharina
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og fingertang Laminaria digitata. Mindre brunaiger som vataige Ectocarpus
siliculosus og duntang Pilayella littoralis er ogsA hyppige. Rodaiger findes
pA alie dybder, men dominerer pA dybere vand. Rodaiger af skegteme Polysip
honia og Ceramium er hyppige. Gaffeltang Furcellaria lumbricalis er ogsA
almindelig.

Stedlige variationer

Artssammensetningen pA moleme kan varierer en del fra havn til bavn i
Danmark, idet den pAvirkes af parametre som:
*

Eksponering tii bolger og strom

*

Substrat

*

Salinitet

*

Vandudskiftning og

*

Vandkvalitet

Artssammensetningen kan ogsA variere pA forskellige moler i den samme havn.
Ydersiden afmoler er sAiedes mere eksponeret til bolger og strom end moler og
kajer inde i havnen, hvilket vii kunne give anledning tii forskelle i artssanimen
setningen. I det foigende gives en nekke eksempier pA sAdanne variationer.
OmrAder med stark eksponering er karakteriseret ved:
*

At store brunalger som Fucus sp og Laminaria sp. ikke trives og at mindre
alger dominerer

*

At sosalat Ulva lactuca ofte er meget fremtnedende. Den er tettest, men
lavest, hvor bnendingen er hArd.

*

Forekomst af gronalgen krolhArstang Chaetomorpha linum og rodalgeme
knippe-ledtang Polysiphonia brodiaei, ledtang Polysiphonia nigrescens,
almindelig rodtrAd Ceramium rubrum og canageentang Chondrus cris
pus

OmrAder med moderat eksponering er karakteriseret ved:
*

At brunaigerne polsetang Scytosiphon lomentaria og almindeiig bAndtang
Petaloniafascia ofte vokser i den overste del af den permanent vand
thekkede zone

*

At brunaigeme pisketang Chordariaflagellformis og aimindelig
sluegtang Dictyosiphonfoenilaceus ofte er dominerende i forsommeren
pA en smule dybere vand
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*

Forekomst afbrunalgen knippe-vataige Ectocarpusfasciculatus, gronal
geme kiippe-vandhAr Cladophora rupestris , krolhArstang Chaetomorpha
melagonium og rodaigeme koraialge Coralina officinalis og bomtang
Ahnfeltia plicata

PA eksponerede steder optneder fingertang Laminaria digitata og sukkertang
Laminaria saccharina lidt under lavvandslinien, der er gnensen mellem fje
ren og den permanent vandthekkede zone. I udpneget roligt rneringsrigt vand
som indersiden af havnemoier, gAr de belt op til lavvandsiinien.

I Danmark kan savtang Fucus serratus optnede over lavvandsiinien pA inder
siden af havnemoier, hvor kolvandet fra md- og udgAende bAde sorger for, at
den buyer wedet med ikke for lange meliemrum
Saitholdigheden faider markant fra Nordsoen gennem de indre danske farvande
til Østersoen. En virkning af saitboidighedens aftagen er, at bAde savtang
Fucus serratus og Laminaria arteme i østersoomrAdet kun findes pA dybere
vand, hvor saithoidigheden er hojere i overfiaden end pA stone dybder. Ner
overfiaden indtages deres plads hovedsageligt den mindre saitknevende bliere
tang Fucus vesiculosus. Tilsyarende forsvinder forskellige mindre alger fra de
overste vandlag. De erstattes for en del af fersk -og brakvandsalgen dusk
vandhAr Cladophora glomerata.
Arstidsvariation

Det er karakteristisk at algevegetationen pA havnemoler veksler meget med
Arstiden. Der er en rig bevoksning om sommeren, men hen pA efterAret, nAr
stormene setter md, river aigeme sig los i store mengder og forsvinder efter
hAnden fra stenene. I januar er der nesten ingen synlig vegetation, men allerede
i februar begynder algevegetationen at genetablere sig.

Dyr
Stenene og dens tangbevoksninger huser et rigt dyreliv. Nogle af disse dyr kan
iagttages direkte fra moien, men mange af arteme er meget smA og andre gem
mer sig meilem sten og vegetation og er derfor vanskelige at se.
Hvirveiose dyr

Der findes et weld af hvirveiiose dyr i tilknytning til sten og tangbevoksninger.
De fleste kan man ikke umiddelbart se fra molen med det blotte oje fordi de er
smA, men dyrene kan studeres mermere ved at man fanger dem med ketcher og
kigger pA dem, evt. ved hjelp af lup. Af sAdanne smAdyr kan mevnes:
*

SmA krebsdyr som pungrejer Mysider, tanglopper Gammarider, musiin
gekrebs Ostracoder, vandlopper Copepoder og tanglus Idothea sp.

*

SmA tangsnegle som f.eks. Rissoa sp.

*

Havmider.

*

Polypdyr.
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*

Mosdyr Bryozoer og kalkrorsorme, der lever fastheftet pA tangplanteme.

Afhvirveilose dyr man umiddeibart kan se fra molen kan f.eks. mevnes rur,
strandsnegl, strandkrabbe og blAmusling.
Rurer Balanus balanoides ligner muslinger med deres hvide, ydre kalkske
letter, men de er faktisk krebsdyr. De er blandt de mest aimindelige dyr pA sten
pA det iave vand. De lever af at fiitrere plankton fra det omgivende vand ved
hjelp af de fjerlignende ben, som de stnekker ud gennem en Abning i toppen af
det ydre skelet.
Den almindelig strandsnegi Littorina littorea er et iojnefaldende dyr pA sten
moler. Strandsneglen lever af algebehegninger pA stenene som den rasper af
med sin specielie raspetunge. Den kan ogsA foitere dode alger. Paningen fore
gAr fra maj-juni og hele sommeren igennem. Efter paningen frigiver hunnen
linseformede egkapsler. Hver af de flydende kapsier indeholder op til ni eg
som kkekker tii smA iarver efter ca. seks dages forlob. Larveme er pianktoniske
i omkring to uger for de soger til bunden.
Strandkrabben Carcinus maenas er meget almindelig og den findes skjult un
der sten og i vegetation. Strandkrabben er mermest altedende og ikke seriigt
nojeregnende med hvad den spiser. Den kan spise bAde Adsler og tage levende
dyr. For at kunne vokse, kaster strandkrabben med meilemrum det bArde ydre
skelet. Indtil det nye panser er udviklet gemmer krabben sig godt mellem ste
nene. Krabber paner sig kun nAr hunnen har kastet sit ydre skelet. Hunnen bce
rer rundt pA de orange farvede g under haleflappen, indtii de khekkes efter 1218 ugers forlob. Larveme er planktoniske og efter nogle ugers foriob har de faet
form som voksne krabber, hvorefter de soger til bunden.
BlAmuslinger Mytilus edulis kan observeres pA pele eller sten. De sidder ofte
i tetpakkede klumper heftet til underlaget og hinanden ved hjelp af de sA
kaldte byssustrAde. BiAmuslinger lever af plankton som de filtrerer fra det
omgivende vand ved hjelp af ge1ieme. BlAmuslingen gyder om forAret. iEg og
sed gydes ud i det omgivende vand, bvor befrugtningen foregAr. Larveme er
pelagiske og driver med strommen indtil de slAr sig ned pA bunden.
Fisk
Der findes en artrig og spendene fiskefauna i tilknytning til stenmoleme og
deres vegetation. Der er dels tale om en he! speciel fauna af arter som udeluk
kende eller fortrinsvis opholder sig i vegetationen, dels om arter, som kun del
vis opholder sig i vegetation. Endelig fungerer vegetationen som gyde- og op
wekstpladser for yngelen af arter, der lever andre steder som voksne.
Fisk fortrinsvis tilknyttet vegetation

Ofte ses havkarusser Ctenolabrus rupestris svomme omkring meliem stenene
i havnebassineme. Havkarudsen er en hebefisk, som er meget almindelig i ye
getationen, hvor den lever af krebsdyr. Den buyer konsmoden i en alder af to
Ar. Efler gydningen, der foregAr om sommeren, dor den.
NAlefisk som almindelig tangnAl Syngnathus typhie, snippe Entelerus aequo
reus og stor mebsnog Nerophis ophidion er almindelige standfisk i vegeta
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tionen pA det lave vand i de indre danske farvande og vil hyppigt kunne obser
veres meliem molemes vegetation elier i Alegnes i havne. NAlefiskene er i fa
milie med sohesten og svonmier i lighed med denne i en mesten lodret position.
Kroppen er omsluttet af et leddelt brunt eller gron -brunt panser, hvilket, i
kombination med den oprette svomme position gor, at den er godt camoufleret i
vegetationen. Gydningen foregAr om sommeren. Hunnen anbringer eggene i en
rugepose pA hannens bug, hvor de befrugtes. iEggene khekkes i rugeposen og
yngelen der foriader rugeposen ligner fuldstendigt de voksne.
Tangsnanen Spinachia spinachia lever i vegetationen. Tangsnanen har en
interessant ynglebiologi, idet hannen bygger rede. Reden bygges af alger som
hannen syr sammen med slimtrAde, der udskilies af nyrene. I maj-juni hegger
bunnen eg i reden, hvorefter hun dor. Hannen vogter eggene til de khekkes.
Hundestejlen Gasterosteus aculeatus, der ogsA hyppigt tneffes i vegetation pA
det lave vand om sommeren bygger ogsA rede af plantedele. Hannen, der bar
anlagt en farvestrAlende paningsdragt iokker hunnen md i reden, bvor hun keg
ger keg. Hannen befnigter eggene og jager hunnen boil, hvorefter ban vogter
eggene nidluert. Udenfor yngletiden fierdes hundestejlen i stimer.
Toplettet kutling Gobiusculusfiavescens er meget almindelig og kan obser
veres i store stimer pA lavt vand i vegetationen pA havemoleme. Den gyder om
sommeren og eggene afsettes pA vegetationen.
Aiekvabben Zoarces vivparus er meget almindelig pA det lave vand om som
meren. Den gemmer sig i vegetation og mellem sten og er derfor swer at f oje
pA. Om efterAret tnekker den ud pA lidt dybere vand. Den lever af orme, snegle
og krebsdyr. I modsietning til de fleste andre fisk foder Alekvabben unger. Par
ringen foregAr om sommeren elier forst pA efterAret og omkring nytArstid fodes
ungeme som efterfolgende vokser op i vegetationen.
Tangspnel Pholis gunnellus er en meget almindelige standfisk i vegetationen.
De lever af tanglopper, tanglus , orme og muslinger. Gydningen forgAr i no
vember til januar. IEggene kegges i en kkebrig klump mellem stenene eller in
deni tomme skaller. Hannen og hunnen skiftes til at vogte eggene. De snor de
res hop omkring g klumpen for at beskytte eggene. Aggene kkekkes ca. en
mAned efter de er lagt.
Ulk Myoxocephalus scorpius lever som standfisk i vegetationen og mellem
sten og man ser den derfor sjeldent. Ulken er en grAdig a1tedende fisk. Den
yngler i september januar. Hannen fastholder hunnen med bryst og
bugfinneme under paningen og eggene befrugtes i bunnen. De befrugtede eg
afsettes pA bunden.
-

Stenmoler med vegetation er yndede opholdssteder for Al Angulilla anguilla.
Alen gyder i Saragassohavet og larveme fores til Europa med Golfstrommen.
NAr larveme ankommer til Europa, er de forvandlet tml glasAl. Aleyngelen vok
ser op i ferskvand og ved kysteme i vegetationsbeltet pA det lave vand, hvor de
bliver til gulAl. Efter 10- 15 Ar forvandles gulAlene til blankAl som om efterAret
tnekker ud af yore farvande og vandrer tml Saragassohavet for at yngle.
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Udover de nevnte arter, kan man were heldig at observere smAtorsk Gadus
morhua, som svommer omkring i vegetationen.

Gyde-og opwekstplads Tangbevoksningerne pA stenmoleme, kan were gyde- eller opwekstpiadser for
fisk, der ellers ikke er specielt tilknyttet vegetationen som voksne
Homfisk Belone belone er talrige ved yore kyster om sommeren. Dc kegger
deres eg pA alger eller pA Alegnes og man kan finde deres unger svommende
omkring pA det belt lave vand. Ungeme er lette at iagttage om sommeren, da de
strejfer om i overfiaden. Legen forgAr i Maj- Juni. Derefter strejfer hornfisken
om i stimer sommeren igennem. Om efterAret tnekker den vak fra yore farvan
de til overvintringsomrAder vest for de britiske oer.

Man kan ogsA finde smA gronne stenbiderunger ved stenmolerne. De har form
som haletudser og som regel sidder de fasthaeftet til tangblade med deres suge
skive. Stenbideren Cyclopterus lumpus gyder i februar-maj. Gydningen finder
sted i omrAder med sten og vegetation iser i omrAder med Laminaria bevoks

finger. iEggene anbringes pA sten eller i vegetationen i klumper pA stonelse
med en knyttet nve, der bevogtes af bannen. Efter gydningen foriader stenbi
deren de kystruere omrAder. Stenbideren gyder meppe pA stenmoler ved havne,
men den spede yngel kan benytte vegetationen som opwekstplads.

AIegresbevoksninger
PA sand eller iidt blodere bund i havnebassinerne kan man tneffe Alegnesbe
voksninger Zostera marina. Alegnes er en blomsterplante, med rod, stengel
og blade og smA uanseelige blomster. Alegnes er den mest almindelige blom
sterplante, men der kan ogsA observeres f.eks. almindelig bavgnes Ruppia ma
ritima og i mere brakke farvande arter som borstebladet vandaks Potamoge
ton pectinatus, langstilket havgnes Ruppia cirrhosa og Tolupella nidfica.
I Alegnesbevoksningcme findes sort set den samme fauna som den, der findes
pA stenenc og deres tangbevoksninger.

Sandbund/mudderbund
Der findes omrAder med sandbund i havnebassiner, hvor der ikke sedimenterer
finkomet materiale i stone omfang. Faunaen pA sandbund er forst og fremmest
karakteriseret ved orme, snegle og muslinger, der lever nedgravet i sandet og
som derfor ikke umiddelbart kan iagttages. Man kan dog observere mange af
dyrenes Andehuller og hesterejen Crangon crangon lever dog pA overfiaden af
sedimentet. Man kan ogsA were heldig at stode pA en nekke fiskearter der op
holder sig pA sandbunden som f.eks. kutlinger og fladfiskeyngel, vel iser
skrubbeyngel.
Fladfiskeyngelen findes kun pA det lave vand om sommeren. Urn vinteren
tnekker den ud pA dybere vand. Fladfisk gyder deres eg i de frie vandmasser.
Rodsp2etter og skrubbe gyder om vinteren og det tidlige forAr pA 20 m vand.
iEg og larver fores med strommen indtil larveme forvandles og Lar den karakte
ristiske fladflskeform. I dette stadium soger de mod bunden pA lavt vand tet
ved kysten, hvor de vokser op i lobet af sommeren.
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Kutlinger, og da isier sandkutling Pomatoschistus minutus er ofte meget tairi
ge pA sandbunden. Den spiller en meget stor rolie som fode for flere fiskearter.
I yngletiden holder hannen og bunnen sammen parvis. Gydningen foregAr pA
ganske lavt vand om forAret. IEggene afsettes pA undersiden af tonmie muslin
geskaller, og hannen vogter over eggene til kkekning.

PA mudderbund er der mindre synligt iiv. Faunaen er belt domineret afnedgra
vede organismer.

De frie vandmasser
Ofte kan man fra molen ogsA were heldig at se store stimer af fisk, udenfor ye
getationen som feks. yngel af sild, brislingeyngel, yngel af homfisk og tobis.
Tobis Ammodytes sp. er tilknyttet sandbund. Urn vinteren opholder den sig pA
det dybere vand men om sommeren soger den mod lavt vand og kan ses i store
stimer, der er pA jagt efter smAfisk, krebsdyr og orme. Den er i stand til at grave
sig ned i sandet. Tobisen kegger sine eg pA sandbund og yngelen tneffes pela
gisk pA det lave vand.

Fugle
Mâger og terner
Der kommer mange fugle i havnen, bAde land- og havfugle, men det er nok
mAger og terner vi isar forbinder med skibe og bavne, og deres karakteristiske

skrig er en vigtig del af havnens lydbillede.
SolvmAgen Larus argentatus er den mest airnindelige afbavnens mAger. Det
er en stor og kraftig mAge med grA vinger. Den kendes pA sine gule ojne og det
kraftige gule neb, der bar en rod prik ved spidsen af undermebbet. SoivrnAgen
yngler pA oer og holme, men soger genie fode i havne og pA lossepladser.
StormmAgen Larus canus ligner soivmAgen, men den er er mindre og mere
elegant, og det spinklere gronlig-gult neb og de sorte ojne giver den et "venli
gere" ansigtsudtryk. StormmAgen ses hele Aret; de danske ynglefugle tnekker
boil om vinteren men afloses af andre tnekgester nord og ostfra.
HettemAgen Larus ridibundus er den mindste af de almindelige danske mA
gearter og kendes iser pA sin brune hette der dog uden for yngletiden svinder
md til en lille mork piet bag oje. HettemAgen er den talrigste af de danske mA
ger og iser knyttet til de iidt mere beskyttede havne og kyster og er ogsA meget
almindelig ved soer og i moser. Mens en stor del af de danske inettemAger til
bringer vinteren i Sydvest-Europa, tilbringer mAger fra de østersoomrAdet til
gengeld vinteren i Danmark.
Mens mAger nesten er altedende, er temer hojt specialiserede fiskere. Havter
nen Sterna paradisae er pA stoneise med hettemAgen, men en langt mere ele

gant flyver. Den kendes pA sine lange smalle lysegrA vinger, sit rode meb og
sorte kalot. Den kan stA stille i luften pA svinende vinger mens den udsoger sig
en fisk, og sA med et par hurtige vingeslag styrtdykker ned i vandet efter byttet.
Tememes eminente flyveevne kommer dem ogsA til gode pA anden vis; de er
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blandt de fugle i verden der foretager de kengste tnek. De fleste af de danske
terner tilbringer vinteren pA den sydlige balvkugle ved Guineabugten

Overvintrende fugle
Urn vinteren kan man ofte observere stone eller mindre flokke af overvintrende
tender, svaner og blishons i havnebassinerne. Af ender kan rnevnes troldand
Aythyafuligula, stor skallesluger Mergus merganser, lille skallesluger
Mergus albellus, grAand Anas plalyrhynchos og hvinand Bucephala clan
gula.
Troldanden forekommer i store flokke ved soer og langs kysten om vinteren og

ofte ligger der flokke belt inde i yore havne. Der er deis tale orn fugle, der yng
ler i Danmark, dels ynglefugle fra Nordrusland, Norge, Sverige og Finland, der
tnekker hertil for at overvintre. Troldender tilbringer dagen pA rastepladser,
berunder havneomrAder, hvor de hviler sig. Urn natten tnekker de wek pA fode
sogning i søer, fjorde og til hays, hvor de er spredt over store omrAder.
Stor Skallesluger er ikke serlig sky og holder ofte til i havne om vinteren og
det ser ud til at lille skailesluger ligefrem foretnekker at ophoide sig i havneom
rAder om vinteren.
GrAand og hvinand opholder sig ogsA hyppigt i havnebassiner om vinteren.
Skalieslugerne, grAenderne og hvinenderne foretager i lighed med troldanden
regelmessige tnek mellem rasteomrAder og fodesogningsomrAder.
Knopsvaner Cygnus olorer ogsA hyppige gester i havnebassineme om vinte
ren og iser i isvintre kan man observere store flokke af knopsvaner i bavnene.
Om efterAret og vinteren optneder blishons Fulica atra i tusindtallige flokke
ved fladvandede kyster. De ses hyppigt i bavnebassiner ofte sammen med
trokliender.
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Appendix 3: Kulturhistorisk note
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Forord til kulturhistorisk note
Denne note skal belyse den historiske udvikling i lystbAdebavnes miljo og kon
struktion, jfr. opgavebeskrivelse:

"Indhentning af information om den historiske udvikling i havnes miljo og
konstruktion f. eks. bar K.obenhavns Universitet optegnelser fra kursus for
biologer i Frederikshavn siden 1919, som rnuiigvis kan anvendes"
Den information der bar kunnet hentes vedrorende iivsbetingeiser, fysisk
kemisk og biologisk miljo i havne bar weret yderst begnensede. Da der ikke er
optegnelser eller naturstudier i havne i almindelighed og slet ikke i lystbAde
havne, kegges der wegt pA at beskrive nogle af de konstruktioner og anvendel
ser som iser bar kunnet pAvirke havnerniljoet op til i dag.
Der findes meget lidt sammenfattende litteratur om iystbAdehavnes kulturhisto
ne. Nerwerende note baserer sig i hoj grad pA Bent Aane "Lystsejlads i Danmark Sejisportens kulturhistonie 1855 -1966" 1998, samt interview med for
fatteren, og "Dansk Sofarts Historie, bind I-V" 1997, og interviews med dan
ske eksperter i havnenes biologi. Redegoreisens synspunkter stAr dog alene for
COWl’s regning.
-

Havne og brugere
Fra havn til Iystyachtplads
Nye havne

Udviklingen af de danske havne over de seneste mange hundrede Ar er
sporadisk beskrevet i "Dansk Sofart Historie", bind I-VGyldendai 1997. Dc
danske havne var i op til middelalderen Abavne, men blev pA den tid flyttet ud
til kysten pA grund af den ogede handel som skete med stone skibe, stone laster
og losning af tungere varer end for. Nu var fletwerker pA Abrinken ikke nok, der
skulle boiwerker, stenkister og skibsbroer ud i vandet for at sikre tilstnekkelig
dybgang og rnuligheder for losning. NAr havneaktiviterne forlod den beskyttede
A eller Arnunding blev der behov for at ankegge moler, sA skibene kunne anlobe

sikkert og ligge i be for strom og vind. Hvis byen var sA beldig at have en na
turlig beskyttet havn kunne molerne selvfolgelig undweres, men bolwerker
m.m. skulle der til.
Affald

Det var ikke uaimindeligt at bruge diverse affald til opfyldning af bolwerker og
til forkengning af skibsbroer. Den trafik fortsatte Abenbart ofte efter skibsbroen
var fierdig, for det rnevnes ofte i "Dansk Sofarts Historic", at lokale indbyggere
var slemme til at kaste affald i havnen. Brugerne, skibsfarten, lossede ukritisk
ballast overbord i havnene, ligesorn der ofte blev spildt en del af lasten under
losning. En anden aktivitet som gay et weldigt svineri var fortomning, koibaling
og kalfatring, bvor skibssiden under vandlinien blev renset for begroning med
alger, rurer, muslinger m.m. og repareret. Alt dette bar ikke blot foninget dyb
gangen i havnene, som er Arsagen til at probiemet pA den tid bninges frem, det
bar utvivlsomt ogsA svinet havnen til. Man mA forestille sig den odeur en skon
som blanding afkokkenaffald, natpotteindhold og rAdne alger og musiinger han
udsendt, nAn solen han varmet havnens vand op pA de stille sommerdage. Der
han sikkert weret tidspunkter, hvor iivsbetingelserne i havnenes indre omrAder
ikke ban favonisenet biologisk mangfoidighed.
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Lystyachter

Bebovet for at ra reguleret anvendelsen af havnene forer efterbAnden bliver
havnene dog opdelt i sektioner, sA der bliver sarlige omrAder til werftsaktivite
ter, en kulkaj, en stykgodskaj og andre anvendelser. I de store bavne bar redeni

en og handelskompagnier deres egne kajafsnit med pakbuse og firmadomiciler.
Dc forste iystbAde ellen -yachter, altsA bAde som ikke anvendes til transport,
bolig ellen kommercielle formAl, lA her ved ejerens ofte hg med rederens kaj i
almindelige havne ellen ved private anlobsbroer. Forst ved fremkomsten af seji
sponten buyer den behov for lystbAdebavne.

Sejikiubbernes fremkomst
Sejisporten van selvsagt i sit udgangspunkt en rigmandssport, ofte med fast
rnandskab af lavt lonnede sofoik, den blev byret om forAret og afskediget om
efterAret. Efter 1. verdenskrig blev dette biilede endret, deis fordi udviklingen
rnedforte en middelkiasse med okonomisk muiigbed for at deltage i sejisporten,

og dels pA grund af fremkornsten af entypebAde, dvs. bAde bygget efter samme
tegning, hvilket holdt pnisen nede. Foruden en god okonomi er forsetningen for
lystbAde for "almindelige" borgene mere fritid, og det realisenes langsomt i be
gyndelsen af 1900-tailet tiden bvor arbejderne knevede "8-timers arbejde, 8timer fri, 8-timers hvile". Penioden falder nogenlunde sammen med genopda
gelsen af de olympiske lege og dynkelsen af kropskultur og udeliv "en sund
sjel i et sundt legerne", og tilsammen en det med til at foranledige dannelsen af
en lang nekke no- og sejikiubber landet over.
Den organisenede sejlsports start i Danmank kan tidsftestes til 1855, hvor den
forste kendte kapsejiads blev afholdt ved Aabenraa. Dc fonste sejlklubber blev
dannet i 1866, nemlig Dansk Forening for Lystsej lads Kongelig Dansk Yacht
klub fra 1891 og Svendbong Sunds Sejildub. Antallet af sejikiubber voksede
støt over hele landet, sAledes at der var 9 sejlklubben i 1890, 33 i 1920, 67 i
1940, 113 i 1966 tii de ca. 250 klubber, der findes i dag, bvor metningspunktet
formodentlig mA siges at were nAet.
Sejlklubberne van i begyndelsen forbehoidt konkunenceidnetten, men efter
bAnden tog befolkningen sejlsporten til sig sorn en mAde at slappe afpA og den
blev konstruenet bAde, som ikke var beregnet pA fart og konkurrence, men pA
familiesejlads. Dermed var den ogsA grundlag for ankeg af serlige bavne ellen
bavneafsnit for de ny sejlere. Det var ogsA i penioden efter 1. verdenskrig, at den
darinedes sejikiubben med medhemmer af lavere indkornstgrupper, hvor klubben
stod for fielleskob af bAde, den kunne benyttes af klubbens medlemmer.
Det store gennembrud kom dog som folge af velstandsstigningen i 60’erne og
70’erne og den stadig kortere arbejdstid, hang week-end og hengere ferier. Sam
tidig blev glasfiberbAdene sat i senieproduktion, hvilket betod nirnelige pniser og
mindre krav til vedligehoid. Det rnedforte en eksplosion i antallet af bAde i
70’eme og 80’erne, og sejisport en i dag en foikesport, omend stadig en omkost

ningsknevende fnitidsinteresse.
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Lystbádehavne
Fremkomsten af lystbâdehavne

Dc første sejlklubber biev som regel placeret "i et bjorne" af bavnen og det mA
siges at were den spede begyndeise til lystbAdehavne. I de forste mange Ar

fandt lystbAdene dog iiggeplads som muligbederne bod sig. Det van ofte for
svaj i bunden af fjorde ehier i Kobenbavn ud for Langehinie hvor nordostlig
kuhing let kunne rnedfore fonlis. I heldig faid kurme man finde en kajplads i
erhvervshavnene.

Langelinie LystbAdebavn er anlagt omkning 1890, og var en af de forste lystbA
dehavne i Danmank, men det var forst efter 1. Vendenskrig at den blev bygget i
stone omfang og her sker det forste "nyk". Samtidig blev der ogsA plads i en
hvervshavnene, bvor de lokale fiskeflAden var stagnenet pA grund af omkegning
fra kyst- til havfiskeni.
I kolvandet af eksplosionen i bAdeantal i 70’erne og 80’eme blev den aniagt
mange lystbAdehavne. Ifolge Den Danske Havnelods kan ca. 200 havne ellen
havnebassiner karakteniseres som deciderede lystbAdebavne, hvortil kommer
tainige havneafsnit i iser fiskenihavne med bAdepladser for gestende ellen
hjemmeborende bAde i alt er den beskrevet 509 danske bavne i Kommas dan
ske Havnelods. PA smAoerne tihtnekker gode faciliteter for lystbAde sejlende

tunister, som ofte en et kierkomment tilskud til de sparsomme lokahe md
tegtsmuligheder.

Udformning af Iystbâdehavne
Manovrening uden
motor

Den klassiske lystbAdehavn bestod af stenkastningsmoien med tnebroer langs
indersiden af disse samt langs land. Antallet af stikbroer var begnenset, for
sejlbAdene fik forst sent bjeipemotor og knevede derfor god piads til svajning
og manøvrening.
Af samme grund fortojedes typisk forenden til en boje, den kunne fiskes med en
bAdsbage under tilkegning, bvorefter bAden kunne bales til broen og agterenden
fortojes hertil. Systernet en relativt pladsknevende, da den skal tages bensyn til
sidewerts bewegelser ved vind pA twers. Den var derfor relativt f bAde per
havneanealenhed sammenlignet med i dag.

Pladskrav rnindskes

SejlbAdene biev betydeligt mere manovredygtige da bjeipemotorer blev mere
og mere almindelige efter 2. Verdenskrig. Bojerne blev efterhAnden erstattet af
de fritstAende fortojningspehe, der en sA karakteristiske for danske hystbAdebav
ne. Fordelene herved en

*
*

fire faste fortojningspunkter, den sikrer mod honisontale bewegelser,
bedre udnyttelse af bAdebroerne og reducerede hay til afstand mellern dis
Se,

*

liggepladserne blev klart markenet, og bredden kunne noje tilpasses den en

keite bAd,
*
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Den typiske danske lystbAdebavn i dag en stadig karaktenisenet ved stenkast
ningsmolen som omslutter et elher flere havnebassiner, men nu med relativt tet
higgende broer 40-60 m, bvor bAdene liggen tt, side ved side.
Den en dog anlagt flere sAkaldte o-havne, bl.a. i Koge Bugt, hvor bAdebroerne
strAler ud fra kunstige halvoer anhagt ud i havnebassinet. Disse bavne bar et
stone vandareal, og fonekommer mere "rummelige" end den kiassiske havneud
formning.
Servicefacilitetcr

I de lystbAdebavne findes typisk de fleste af foigende service-faciliteter:
*
*

ramper, bvorjoller og mindre bAde kan hales op, eventuelt pA trailer.
slip ellen bedding, hvor støne bAde kan hales op

*

kranstandpiads for mobilban ellen statiorner ban til ophejsning afbAde

*

masteban til afmontening af master for vintenen

*

bnendstof-, ci- og vandforsyning

Hertil kommer forskellige pubhikumsfaciliteter som grillbar/iskiosk, skibprovi
atening, toiletter og badeforbold, osv.

B1A flag for havne

Af andre faciliteten kan mevnes nogie som indgAr i kritenierne for at fA tildelt
"BlA flag for havne", bvor den i bavnen blandt andet skal were: opsamlingssted
for spildolie og bundvand, behohdere til farligt affaid og matenialer, samt til
stnekkelige affaldscontainere.
Konstruktioner

Som allerede nevnt en de dominerende konstruktionselementer i den typiske
lystbAdehavn moler og bAdebroer.
Moler

Den typiske mole er en stenkastning, dys. en kerne af ral med flitersten og store
theksten yderst, den kan modstA bolgernes pAvirkning.
PA beskyttede steder kan thekwerket bestA af en vertikal tnepelekonstruktion,
som f.eks. i Roskilde. En hybrid meilem disse bestAr af en tnepelekonstruktion
med stenkastning udenfor.
Dc fleste moler en rA stenkastninger uden gangvej. Den kan were en gang- ellen
bAdebro enten bygget sammen med elier umiddeibart indenfor molen. I enkelte
tiifmlde er moiens inderside eller hone aniagt som gangvej.

BAdebroer

Den klassiske bAdebro en en tnepelekonstruktion, dvs. pelepar pr. 3-5 m med
tne&ek.
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Broen kan ogsA udfores med betonpele eller -thek, enten sorn ren betonkon
struktion ellen med tnethek. En senlig form herfor benytter udstobte brodninge
som piller, bvonimellem tnedekket spender sig.
Langs land findes ofte en stenbeskyttet sbAning med en langsgAende pelebro,
forsynet med landbroer med passende indbyrdes afstand.
I de seneste Artier en den anlagt en dci flydebroer. Disse bestAr af pontonen i be
ton fyidt med skumplast til at sibe opdniften. Typen en mest hensigtsmessig
hvon den en stor vandstandsvaniation, bvilket ikke en tilfieldet i de indre danske
farvande. En yderligere fordel en fleksibiliteten, idet pontonerne kan omliegges
bvis behov herfor skulle opstA, sarnt at udforeisen en nelativ hurtig og uafhen

gig af dArlige jordbundsforhold.
Kajer og platforme

Egentlige kajer udfores normalt som forankret spuns. Spunsen kan were i den
tropiske tnesort azobé ellen i stAispuns, eller den kan were udfort som den sA
kaidte Kobenhavnerweg, dvs. spredte pele med udfyldningstommer pA twers til
at holde pA fylden.
Spunskonstruktioner en hensigtsmessige, bvor belastningen en stor, for eksem
pci fra korende trafik og iser kraner. Platforme for banen udfores i beton. Det
kan were nodvendigt at pelefundere disse for at sihe bereevnen.

Ramper

Ramper udfores i beton af bensyn til belastningen og udforelsen. UgsA hen kan
det were nodvendigt at pelefundene.

Vandmiljo I lystbâdehavne
Spildevand

Det mA erkendes, at miljobensyn histonisk bar spillet en hille roile i udviklingen
af lystbAdebavnene. Forst i de seneste Artier en miijobevidstheden siAet igennem
her som i samfundet i ovnigt. Tidligere var der en almindelig trang tii at skille
sig af med affald, bvon det kunne "fonsvinde" feks. i en bavn og hermed havet,
som dengang formodedes at kunne fortynde alt. Da en havn afnatuniige Arsa
ger ligger lavt, bar det ofte betydet at aflobsvand fra befiestede arealer og
ovenløb fra spiidevandssystemer en fort til ellen mer havne, mid. lystbAdehavne.

Tilslamning

HovedformAlet med ankeggene aflystbAdehavnene var at skabe beskyttede
liggepladsen for bAdene, sA ejeme tnygt kunne fonlade dem i stort set al siags
vejn. Langt de fleste bavne en derfor anlagt sAledes at den en minimal vandud
skiftning udover bvad de beskedne vandstandsvarationer medforer. Af samme
grund en den en aflejning af sand og silt i en havn, som altid har havnenes pro
blem. Denne tiislamning af havnebassinerne bar wenet betragtet som et nod

vendigt pnis at betale for beskyttelsen mod elementenne. Jevnfor indiedningen
han den altid weret bevidsthed om ikke at forwene tilslanmingen ved at begA
sig, sA havnen pAfores ekstraudgifter til oprensning og kiapning.
Tnebeskyttelse og
antibegroning

Beskyttelse af tnewerk mod vandets pAvirkning han veret en del af sofart for
modentlig siden man gik bort fra den udhulede tnestammer og over til noget
med flere stykker tne sat sammen. Et af de forste pAbud pA omrAdet mA were
Henens ord til Noa 1. Mosebog 6,14:
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"Men du skal gøre dig en ark afgofertrce og indrette den med rum ved rum og
overstryge den med beg bade indvendig og udvendig
".

Beg tjente to formAl: forst og fremmest skulle den tatne arken meihern skibs
plankerne, men dciii fonbindrer beg ogsA begroning og beskytter traeet mod
angreb fra nedbrydende organismer, pA samme mAde som andre tjereprodukter,
f.eks. creosot, der en blevet anvendt til tnebeskytteise indtil for ra Ar siden.
I flere hundrede An anvendtes beg elier tjere til behandling aftneskibene, sene
re vandt kobbernagler og -forhudning frem, og senere kobbermalinger. Den
blyholdige rnonje en bnugt langt op 1900-tallet, men i slutningen af 60’erne kom

malinger med onganiske tinforbindelsen iser tributyitin, TBT pA mankedet og
de blev hurtigt popuhere pga. deres uovertrufne holdbarhed. I midten af 80’erne
blev det klart at brugen af TBT ogsA havde alvorlige bivirkninger, og der anbej
des pA langsigt pA et forbud. En nekke nyc aktivstoffer bar weret mdc og ude af

antibegroningsmalingerne siden da, iser i kombination med kobber, som stadig
en et popukert aktivstof
Nogle af disse stoffer tiliades til store fartøjer, men ikke til lystbAde, og det
skyhdes at iystbAde tiibninger relativt meget tid i havn. Miljoet i lystbAdehavne
pAvirkes denfor i senhig grad af de antibegroningsmidler, som anvendes pA bA
dene. I de senere Ar bar den ogede miljobevidsthed fra sAvel myndigheder som
fra sejlere medfort forbedninger i de generelle miljoforhold i havnene.
Livsbetingelscr i lystbAdehavne
Den genenelle opfattelse blandt de eksperter som blev kontaktet i forbindelse
med afsnittet om livet i havne, en, at den i en havn vii were tale om kystflora og
-fauna, med indsiag fra bArdbunds-/stenrevsbiotopen, under hensyntagen til
saltholdigheden og belastningen med neningssalte og antibegroningsmidler.
I fonhold til de forventninger fonskehlige eksperter havde, han de oplevet et we
sentlig rigene liv i havne. En undersogelse i Københavns havn ikke lystbAde
havne viste 12 fiskearter: abone, hvilling, ising, orred, rodspette, sild, skrub
be, torsk, tangspnel, ulk, Al og Alekvabbe, og det van egentlig ret bet pA en ty
pisk øresundssammensetning. Dyrelivet pA bunden en det som forventeligt fri
ster de vanskeligste vilkAr, men ogsA her fandtes i Kaivebodlobet og Sydhav
nen en nimelig nepnesentation af arter: 8 sneglearter, 9 muslingearter, 13
bebsdyrarter, 10 ledormearter og 6 fra andre grupper. Der en dog ingen tvivl
om, at den i mange havne er stone eller mindre omrAder som bestemt ikke kan
fremvise noget syndeniigt liv pA bunden pga. afmeget ninge iltforhold. Tilgen
geld er den ogsA ofte ganske gode forhold i yderkanterne af havnen, hvor vand
udskiftningen en bedre VKI 1991; DFU 1994.

Det en faktisk blevet fremhievet i flere interviews med eksperter, at den en en
klan fomernrneise af at miljoforhoidene genereit set en bedret i bavnene i lobet

af de sidste 10 Ar, uden at der dog han weret gennemfort deciderede undersogel
sen med dette formAl for oje. Sorn et kuriosum kan det mevnes, at den koben
havnske hjertemushing en fundet igen i Københavns havn i 1990’eme efter at
have weret forsvundet i 1 970’erne Hopner Petersen. Senest han Stads- og
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Havneingenioren bragt en artikel om enkelte tilfielde af angreb af peleorm pA
azobe tne i danske havne. Som en mulig Arsag til bedre livsbetingelsen for pe
leorm rnevnes den mindskede brug af antibegroningsmidlen. Det yule i sA fald
were en hojst uonsket sideeffekt. Sejhads med stadig stone fartojer med stor
motorbaft bar tilsyneladende den effekt, at visse Fucus-arter gAr tilbage pA
molerne i Fredenikshavn Aase Knistiansen. I omnAde med baftig trafik
og/eller lavt vand feks. fiergelejer og de kobenhavnske kanaler, bvinvles
bundmatenialet op i et sAdant omfang, at den ikke etableres begroning pA tne
verk Hopner Petersen. Det virker dog ikke sandsynligt at dette sker i decide
nede iystbAdehavne.
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Appendix 4: Oplaeg til "Livet i havnen"-folder

OmstAende opkeg til folder foreslAs sorn fine-flojet folder med en havnetegning
som "bund". Den er ikke foresiAet specifikke fotos ellen tegninger.
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Havet i Havnen

En havn er først og fremmest fiskeriets, søfartens og sejlernes sted, men en tur langs havnen er po
pulr hos de fleste mennesker, bade i lystbâdehavne og andre havneomráder. I mange havne kan man
alligevel opleve et varieret dyre- og planteliv. Denne folder er en hjlp til flere naturoplevelser pa hay
neturen.

Dyre- og planteliv i havnen
I en havn finder man som regel bade sand- og mudderbund og stenrev i form af moler, og det endda
indenfor et ganske hue omrâde. Dyr og planter pa ydermolerne er som regel pâvirket af bølger og strøm,
mens der pa sten og pale inde I havnen findes mere beskyttede levesteder.
Forskellen pa blød og hard bund ses isr tydeligt pa vegetationen. Pa blød sand- eller mudderbund er
det kun planter med rødder som kan holde sig fast, mens havalgerne vokser fasthftet til hârde underlag som sten eller store mushingeskaller.

Skematisk figur af littoralzone

Fjren er et gammelt ord for den del af kysten der skiftevis er vanddkket og tørlagt. Selvom tidevan
det er normalt mindre end 20 cm I de indre danske farvande, kan vindstuvning fâ vandstanden stige
mere end 1 meter, nâr det blser og stormer. I fjren findes dyr og planter, der kan flytte sig efter
vandstanden, eller som kan tale forbigâende udtørring.
Havalgerog planter
øverst I fjren findes den farhigste hivsform ved havnen: Blàgrøn skvatalge. Dens sortgrønne belg
ninger pa molens sten bhiver glatte som sbe ved det mindste bølgesprøjt! Ved den nederste grnse af
fjren sidder ofte af et blte af den pladeformede Sosalat, den tràdformede Vandhàr eller af Tarm
rørhinde, der har form som et tyndvgget rør pa op til et par cm i diameter, eller. De tre grønalger
bhiver srhigt veludviklede, hvor der strømmer lidt spildevand eller andet nringsrigt ferskvand ud.
To - tre tegninger af alger f.eks. Søsalat, Blretang og Kiotang
Bkeretang er en stor lderagtig brunalge med et tvedelt løv og parvise flydeblrer. Den tàler tørlg
fling og kan blive over en halv meter høj, men pa Iavt vand skraber vinterisen den ofte af stenene og
den nâr sjldent at bhive helt sa stor. Den hille rødalge, Klotang, er ogsá meget almindehig pa stenene.
Pa sandbund kan der findes Alegrs som er en lang trâdformet plante.
Fauna tre
mand

-

fern tegninger f.eks. Rurer, AIm. Strandsnegl, Strandkrabbe, Blàmusling, Vand

Der er et rigere dyrehiv pa havnemolens sten end pa en blød bund. Pa ydersiden af havnen kan nu det
vre svrt at fa øje pa, for vandet er urohigt, og dyrene er ofte smâ eller godt kamufleret. De fleste
kender dog de sma hvide vulkankratere Rurer, der sidder kittet godt fast pa sten, muslingeskaller og
trvrk. Rurer er krebsdyr, der samler føde fra vandet med de fjerhignende ben, som de strkker ud
gennem en abning i toppen af kalkskallen. Abningen kan lukkes ganske tt af et par kalkplader og rurer
kan overleve I dagevis over vandet. Ruremes øverste udbredelse fortlher hvor hay bhiver til land.
Almindelig Strandsnegl er et andet almindeligt dyr pa stenmoher bade over og under vandlinien.
Strandsneglen lever af atgebehgninger pa stenene, som den rasper af med sin speciehle raspetunge.
Den kan ogsa fortre større alger og unge rurer. Sneglehuset er vldigt sohidt, og den kan tale flere
ugers udtørring, nâr sneglen hukker huset med Iâget, som sidder bagest pa foden.
Strandkrabben er meget almindehig pa lavt vand. Den kan bhive 5 - 7 cm bred over skjoldet, men for at
bhive sá stor har den skiftet hud og skjold op mod 20 gange. Mens den ny hud herder, er de bløde
krabber et lkkert 09 forsvarsløst bytte. Derfor gemmer de sig mens processen star pa, og kan vre
svre at f øje pa.
Strandkrabben er et altdende rovdyr der foruden snegle, mushinger og tanglopper ogsa kan fange
fritsvømmende bytte som hesterejer og smafisk. Krabben spises selv isr af fisk som al og uhk, men
ogsâ af dyknder, og hvis de bevger sig op i vandkanten tages de ogsa af mager.
Blámuslingen kendes pa sin mørkebla farve og trekantede facon. Den findes pa ple, sten, tovvrk
eller andet som mushingelarverne kan hide at sla sig ned pa. Blamusulngen sidder gerne hftet godt fast
med strke byssustrade. Blamuslinger lever af plankton som de fihtrerer fra det omgivende vand ved
hjIp af ghlerne, og I omrader med mange mushinger er de med til at holde vandet klart. En af blamus
lingens hovedfjender er søstjernen, som kan tvinge mushingens skaller fra hinanden og spise indholdet.
Ogsa krabber, ederfugl og andre dyknder spiser blamuslinger.
Den almindehige vandmand eller øregoplen, som den hedder efter de fire øreformede kønsorganer der
sidder i midten af skiven, sos ofte I havnen I eftersommeren. Selve goplen eller "medusen" dannes ved
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knopskydning fra en ganske hille polyp der sidder fast pa bunden. øregoplen lever af vandlopper og
bunddyrlarver og endda smafisk som den hammer med sine nldeceller.
Fisk to - fire tegninger, f.eks. Havkarudse, Alekvabbe Hundstejle
Mange fiskearter tiItrkkes af havnens udbud af føde, men ogsa af muhigheden for at finde skjul blandt
sten, pale, skibsskrog, tovvrk m.v. Det kan vre svrt at se fiskene I vandet ehler pa bunden, men af
og til far man et ghimt af stime smafisk, oiler man kan vre heldig at so større fisk, der star I skjul I skyg
gen af en bro oIler en bad. Set ovenfra er de fleste fritsvømmende fisk godt kamufleret med mørkegrøn,
brun oIler sort rygfarve. De blanke sølvskinnende sider ghimter kun nar en fisk I en vending fanger solens straler. De bundlevende fisk er endnu bedre kamufleret, og nar do higger stihie er de nsten urnuli
ge at f øje pa. Kig en lystfisker over skulderen og se hvad der fanges.
Havkarudsen er en hille rødbrun fisk der kendes pa den mørke plet øverst pa haleroden. Den er op til
15 cm lang nar den som 2-arig dør efter at have gydt. Den er meget almindehig I vegetationen og meltern stenene I havnebassinerne, hvor den lever af krebsdyr.
Alekvabbe er en langstrakt hidt alehignende fisk pa op til 30 cm. Den opholder sig mest pa bunden
blandt sten og planter og lever af smadyr som snegie og krebsdyr. I modstning til nsten alle andre
fisk føder den levende unger. Den parrer sig I eftersommeren, og midt pa vinteren føder den 50-300
fuldt udvikiede unger.
Trepigget Hundestejle buyer Ca. 10 cm lang og er meget
frdes hundestejler I stimer. Om foraret anlgger hannen
farver og bygger en rede af plantedele pa bunden. Hunnen
Derefterjages hun bort, og hannen forsvarer nidkrt reden

almindehig pa Iavt vand. Uden for yngletiden
en farvestralende yngledragt i orange og blâ
lokkes md reden hvor hun hgger sine g.
indtil ggene klkkes.

Almindelig UIk "Københavner" er kendetegnet ved sit store tornede hoved med den meget store
mund. Ulken anses for en altdende gradlg rovfisk. Lever pa bunden, og ogsa her vogter hannen g
gene indtil de klkkes.
Skrubbe forekommer I nsten alle danske farvande, 09 kan endda love i vandløb 09 søer. Dens unger
lever do første par somre pa ret lavt vand, og det er isr dem man finder i havnene. Skrubben kan i
modstning til de fleste andre fladfisk vre bade højre- 09 venstrevendt.
Fugle to tegnigner stormmáge, htternàge
Der kommer mange fugle I havnen, bade land- 09 havfughe, men dot or nok mager 09 terner vi isr
forbinder med skibe 09 havne, og deres karakteristiske skrig er en vigtig del af havnens lydbillede. De
fleste fugle kommer kun pa havnen for at søge føde, den or for urohig og farlig som yngleplads. Det er
isr spiseligt affald fra f.eks. rensning af fisk, hidt madrester tabt fra bade eller fra grillbaren pa kajen,
mushinger pa et stykke tovvrk der trkkes pa land, og fødeemner der hvirvles op til overfiaden af bâ
done.
Selvmágen er en stor 09 kraftig mage med gra vinger, 09 meget almindelig. Den kendes pa sine gule
0mb 09 det kraftige gule nab, der har en rød prik ved spidsen af undernbbet. Solvmagen soger gerne
efter mad- og fiskeaffald I havne og pa lossepladser. Den or hidt af en "bolhe", 09 er blevet meget almin
delig pa bekostning af andre màgearter. Fremgangon or bremset efter at mange abne lossepladser er
blevet erstattet med affaldsforbrndingsanlg.
Stormmágen ligner solvmâgen, men den or er mindre og mere elegant, og det spinkle gronlig-gule
nb og do sorte ojne giver den et "venligere" ansigtsudtryk.
Httemâgen er den mindste af de almindelige danske màgearter og kendes isr pa sin brune htte,
der dog uden for yngletiden svinder md til en hille mork plet bag øje. Httemagen er den talrigste af do
danske mager og isr knyttet tII de hidt mere beskyttede havne og kyster.
Mens mager der stort set alt, or terner højt specialiserede fiskere. Havternen er pa storrelse med
httemâgen, men en langt mere elegant flyver. Den kendes pa sine lange smalle lysegrâ vinger, sit
rode nb og sorte kalot. Den kan stâ stille I luften pa svirrende vinger mens den udsøger sig en fisk, og
sa med ot par hurtige vingeslag styrtdykker den ned i vandet efter byttet. Ternerne er blandt de fugle I
verden der foretager do lngste trk. De fleste af do danske terner tilbringer vinteren pa den sydlige
halvkugle ud for Afrikas vestkyst.
Hvis havnen or isfri, kan man om vinteren ofte se flokke af overvintrende svaner, blishøns og nder I
havnebassinerne. /Enderne kan vre troldand, graand, hvinand, ederfugi, stor og hihle skallesluger.
Forskelle I artsrigdom
Der er store forskehle pa hvor veludviklet dyre- 09 plantelivet er fra havn til havn. Det skyldes lokale
forskelle I placering I forhold til strøm, havnens konstruktion, vandkvahiteten, mv., men ogsa forskelle I
vandets sahtholdighed. Nordsoen har en saltholdighed pa Ca. 33 g per liter; den falder til ca. 20 9 I dot
sydIige Kattegat 09 til under 8 g per liter ved Bornholm. De fleste arter er tilpasset tiI at leve ved do høje
saltholdigheder, som dem der findes I verdenshavene. Derfor or der Ca. 10 gange sa mange dyrearter I
Skagerak som I den sydlige del af østersoen.
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