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Partnerskabet til restaurering af Horsens Fjord 

27. februar 2019 

Til Kystdirektoratet 

Højbovej 1, 7620 Lemvig 

kdi@kyst.dk 

Ansøgning om tilladelse til udplantning af ålegræs (Zostera Marina) i Horsens Fjord. 

Partnerskabet til restaurering af Horsens Fjord skal herved søge Kystdirektoratet om tilladelse til 

udplantning af ålegræs (Zostera Marina) på i første omgang 6 lokationer i Horsens Fjord. 

Partnerskabet består af repræsentanter for Horsens, Odder og Hedensted Kommuner, Friluftsråd 

Søhøjlandet, Danmarks Naturfredningsforening i Horsens, Odder og Hedensted Kommuner, Horsens og 

Omegns Sportsfiskerforening, Vandløbsrestaureringsforeningen i Østjylland, Dykkerklubberne i Horsens, 

Horsens Ren Fjord samt repræsentanter for Biologisk Institut ved Syddansk Universitet. 

Formålet med udplantningen er at forbedre miljøet i Horsens Fjord. Den nuværende miljøtilstand er jf. 

Vandplan 1, Hovedvandopland 1-9 Horsens Fjord dårlig i inderfjorden og ringe i yderfjorden med god 

miljøtilstand som målet. Voksedybden for ålegræs er ét af kvalitetsmålene, og den af Miljøstyrelsen 

registrerede voksedybde i Inderfjorden ligger mellem 2 og 2,7 meter og i Yderfjorden mellem 2,4 og 3,7 

meter. Der er naturlige, ret smalle bede af ålegræs i fjorden, men imellem dem er bare områder (Bilag 1 

viser placeringen af de nuværende, naturlige ålegræsbede). Det er hensigten at plante ålegræs i disse 

områder for at binde sand, forbedre levemulighederne for amfipoder og fiskeyngel samt dæmpe 

kysterosionen for derved at skabe en positiv udvikling. I Horsens Fjord sker der iflg. Biologisk Institut/SDU 

en ringe etablering af ålegræs ved frøspredning, det vil derfor være en fordel at skabe nye ålegræsbede, 

hvorfra væksten ved rodskud kan ske. 

Projektet har udpeget 3 primære og 4 sekundære lokaliteter, der findes velegnet til udplantning af 

ålegræs,  et primært og et sekundært i hver af de 3 kommuner  i UTM32, ETRS89: 
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 Horsens Kommune Odder Kommune Hedensted Kommune 

Primært Ho 1: Bisholt Vest (forbindelse 
mellem pilotprojekt og 
naturligt ålegræsbed vest for, 
beliggende i Hedensted 
Kommune) 
 
Kort: Bilag 3 

561867.82 6187548.23 

561883.28 6187627.02 

561981.97 6187607.65 

561966.51 6187528.87 
 

O 1: Sondrup Øst (øst for 
landsbyen Sondrup Strand 
 
 
 
 
 
Kort: Bilag 4 

566489.29 6193006.99 

566479.37 6193086.67 

566579.16 6193099.08 

566589.09 6193019.41 
 

He 1: Bisholt Øst 
(forbindelse mellem 
pilotprojekt og naturligt 
ålegræsbed øst for 
 
 
 
 
Kort: Bilag 3 

562326.82 6187483.53 

562340.90 6187562.57 

562439.91 6187544.92 

562425.83 6187465.89 
 

Sekundært Ho 2: Brigsted Vest 
 
 
Kort: Bilag 5 

562501.65 6192757.20 

562539.97 6192827.76 

562628.35 6192779.77 

562590.04 6192709.21 
 
Ho 3 Brakøre 
 
Kort: Bilag 6 

559547.97 6190652.66 

559518.03 6190727.16 

559611.34 6190764.66 

559641.28 6190690.15 
 
  

 

O 2: Alrø (vest for 
vejdæmningen) 
 
Kort: Bilag 7 

569174.26 6191973.12 

569193.14 6192051.16 

569290.89 6192027.50 

569272.01 6191949.46 
 

He 2: Borre Knob (nord for 
hjortefarm) 
 
Kort: Bilag 8 

563834.55 6187177.21 

563866.83 6187250.73 

563958.92 6187210.30 

563926.64 6187136.79 
 

 
 

Hvert område er 6.000 kvm, og det er planen at foretage årlige udplantninger i såvel primære som 

sekundære områder over en 5-årig periode, indtil områderne er fuldt beplantede. 

Områdernes placering fremgår af bilag 1 Kort over projektrområder. 

Områderne er valgt ud fra: 

 Der må ikke være faste erhvervsmæssige eller rekreative interesser i området, eks. 

muslingefarme, jolleanløbssteder eller kitesurfing 

 Der skal være en bar, homogen, fast sand- eller sand/grusblandet bund af mindst ½ 

meters tykkelse 
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 Der må ikke være tang, ålegræs eller musligebanker på feltet i forvejen 

 Der skal være tale om øst-/vestgående kyststrækninger for at undgå hård brænding og 

dermed forbundet slid på planterne ved stærk blæst. 

 Der må gerne være nærliggende, naturlige ålegræsbede. 

 Dybden skal ved middelvandstand være mellem 1,5 og 2,5 meter i feltet. 

 Mindst 200 meters afstand til en NOVANA-station. 

Planterne til udplantning skaffes fra nærliggende, sunde ålegræsbede. De rives op med en rive og 

opbevares indtil udplantning i saltvand. Holdbarheden er ca. 1 døgn. De transporteres til land, hvor hvert 

enkelt skud monteres på et ugalvaniseret jernsøm med tynd jerntråd af frivillige hjælpere. Fra oprivningen 

til udplantningen må der ikke forløbe mere end 1 døgn, og planterne skal opbevares i naturligt saltvand 

undtagen ved monteringen.  

I bilag 9 beskrives arbejdsprocedurerne. 

Krabber har ikke i SDUs pilotprojekt i Horsens Fjord været et problem undtagen inderst i fjorden, så der 

planlægges ikke en afskærmning af udplantningsfelterne. 

Der er ikke tale om et forskningsprojekt, men om en udbredelse baseret på et forskningsprojekt, så vidt 

muligt baseret på SDUs pilotprojekt med udplantning af ålegræs i området. Personer fra pilotprojektet vil 

blive benyttet til sparring undervejs i projektet, og de indgår i partnerskabet. 

Der har været udtaget vandprøver på 6 faste stationer ugentligt fra ultimo juni 2018 til medio oktober  og 

derefter udtages månedlige prøver. Prøverne er analyseret af Biologisk Institut/SDU og analyserne har ikke 

givet anledning til andet end at udplantning inderst i fjorden er fravalgt. Prøvetagningssteder og 

overordnede analyseresultater er angivet i bilag 10 og 11.  

De foreløbigt udpegede områder er blevet gennemgået med PhD Troels Lange fra Biologisk Institut/SDU, 

der stod for pilotprojektet sammen med lektor Mogens Flindt. Gennemgangen har resulteret i valg af et 

primært og et sekundært udplantningsområde i hver af de 3 kommuner og udskydelse af de mindre 

egnede. SDU anbefaler, at der ved projekter andre steder end tæt ved deres pilotprojektområde, startes 

med første år at udplante ca. 200 ålegræsplanter. Hvis de året efter trives godt, kan der begyndes på fuld 

gennemførelse som planlagt. 

De endeligt udpegede områder er blevet kontrolleret for bl.a. kabel- og rørledningsforbindelser i henhold 

til søkort. Desuden har de været i høring hos Horsens Roklub, Horsens Sejlklub, Horsens Motorbådsklub, 

Dansk Amatørfiskerforening, Horsens, Odder og Vejle Museer samt Wittrup Seafood (muslingefiskere) uden 

indvendinger. Dansk Ornitologisk Forening og Danmarks Naturfredningsforening er repræsenteret i 

partnerskabet.  

Forankring og afmærkning vil finde sted jf. bilag 9. De 4 hjørner i hvert bed vil blive afmærket med en 

flagbøje, der via nylonreb vil være forankret i bunden med to krydsede rundjerns-hegnspæle. Det lægges 

en sten ved de opragende dele af jernpælene, så disse ikke kan skade vadende eller sejlende. Felterne 

ligger ikke i de normale sejlruter for hverken erhvervs- eller rekreativ sejlads og altså på ret lille vanddybde. 
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Det ansøgte projekt udføres delvist indenfor Natura 2000-område nr. 56, Horsens Fjord, havet øst for og 

Endelave. Området er bl.a. udpeget fordi det rummer flere marine habitatnaturtyper – Rev (1170), Større 

lavvandede bugter og vige (1160), Kystlaguner og strandsøer* (1150) samt Mudder- og sandflader blottet 

ved ebbe (1140).  

Projektet vil overholde følgende kriterier: 

 Indsamling af ålegræsskud til udplantning, vil udelukkende ske udenfor Natura 2000-området.  

 Der udplantes ikke ålegræs på lokaliteter, hvor ålegræs vokser i forvejen.  

 Både indsamling og udplantning sker i en afstand af mindst 200 meter fra overvågningsstationer, 

som anvendes i den nationale overvågning af ålegræs, NOVANA-stationerne. Bilag 12 viser på 

oversigtskort projektområder og MST transekter til overvågning af ålegræs.  

  

Der udplantes på 3 lokaliteter, som er kortlagt som habitatnaturtype 1160. Ålegræs er en hyppigt 

forekommende plante i lavvandede bugter og vige. Hvis det lykkes at få ålegræsset til at vokse og forøge sin 

udbredelse, forventes det at ville forbedre den generelle tilstand og øge biodiversiteten på de valgte 

lokaliteter. 

De andre 4 lokaliteter ligger udenfor Natura 2000-området.  

Afmærkning på bunden af udplantningsområdet (markeringsnettet) vil blive fjernet ved udplantningens 

afslutning, og de 4 hjørneflagbøjer vil blive fjernet, når første års monitering af feltet er omme. På det 

tidspunkt vil søm og jerntråd være rustet bort, så der herefter ikke vil være fremmedlegemer tilbage. 

Herefter vil ålegræsset medvirke til at forhindre eller dæmpe erosion i området ved at dæmpe 

bølgebevægelser og ved at fastholde bundsedimentet. 

Der er ikke oplysninger om marinarkæologiske interesser i udplantningsområderne. Udtalelse fra 

Moesgaard Museum er vedlagt som bilag 13. 

Bilagsfortegnelse: 

Bilag 1 Oversigtskort over stenrev og ålegræs 

Bilag 2 Oversigtskort over ålegræs-projektområder 

Bilag 3 Kort over ålegræsbed Ho 1 og He 1 

Bilag 4 Kort over ålegræsbed O 1 

Bilag 5 Kort over ålegræsbed Ho 2 

Bilag 6 Kort over ålegræsbed Ho 3 

Bilag 7  Kort over ålegræsbed O 2 

Bilag 8 Kort over ålegræsbed He 2 
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Bilag 9 Beskrivelse af arbejdsprocedurer 

Bilag 10 Beskrivelse af prøvetagningssteder og prøvetagning 

Bilag 11 Grafisk repræsentation af analyseresultater 

Bilag 12 Oversigtskort med projektområder og transekter til overvågning af ålegræs 

Bilag 13 Udtalelse fra Moesgaard Museum 

 



















Partnerskabet til restaurering af Horsens Fjord 

15. december 2018 

Plantning af ålegræs. 

Ålegræs (Zostera Marina) er en grøn plante, der vokser naturligt på fast bund i fjorde og indre farvande. 

Den er udpeget som miljøkvalitetsparameter for kystvandene i vandplanerne, eller rettere dens 

voksedybde. Jo færre alger, der er i vandet, jo dybere kan sollyset trænge ned i vandet, og jo dybere kan 

ålegræsset trives. I vandplan 1 for Horsens Fjord angives ålegræssets voksedybde i 2010 til 0,6 meter i 

inderfjorden og 1,2  i yderfjorden. Miljømålet god økologisk tilstand ligger på 6,4 meter for inderfjorden og 

8,5 meter for yderfjorden. Miljøstyrelsen overvåger løbende ålegræssets voksedybde i et antal transsekter 

(striber). De senere tal for voksedybde er ca. 2,4 meter i inderfjorden og 3,7 meter i yderfjorden, men de 

kan variere fra år til år. 

Ålegræssets betydning for miljøet består i, at bakterier på planterne fremmer den biologiske omsætning i 

vandet, planterne afgiver ilt, de dæmper bølgeslag og dermed erosion og sandvandring, de yder skjul til 

vandinsekter, fiskeyngel og krebsdyr og tilbyder dermed fødemuligheder for hele fødekæden. 

Ålegræsset sætter frø i maj-juni, men frøene har i fjorden ringe spireevne – de bliver spist af krabber eller 

havner på dybt vand, hvor de ikke kan spire. Der er allerede udbredte ålegræsbede i Horsens Fjord, men 

der er i høj grad plads til flere, så der kan skabes en positiv spiral ved, at større områder i fjorden bliver 

stabile og positivt medvirkende til at fremme biodiversitet, binding af løst sand og reducering af 

kysterosion. Ålegræsset kan brede sig ved hjælp af rodskud, der kan vokse op til 24 cm om året. 

Når man vil plante ålegræs, kan man med en rive trække skud ud af et frodigt ålegræsbed og fæstne 

skuddene i bunden for at få dem til at slå rod. Man kan udplante dem hvor som helst på fast sand- eller 

grusblandet bund, men vil man optimere chancen for succes og indhente brugbare erfaringer, må man gå 

mere systematisk til værks. Det vil derfor være hensigtsmæssigt at følge de anbefalinger, som Biologisk 

Institut ved Syddansk Universitet har givet, og som baserer sig på pilotprojekter i Horsens Fjord. 

Rekognoscering og udpegning af egnede områder. 

Den normale forskel på høj- og lavvande er 40 cm med 2 udsving i døgnet. Ved hård, stabil vestlig eller 

østlig vind kan udsvinget fra middellvandstand ofte blive op mod 1 meter. Den hensigtsmæssige 

plantedybde er derfor 1,5-2,5 meter ved middelvandstand. 

Det vellykkede pilotprojekt ved Bisholt udført af Biologisk Institut ved Syddansk Universitet (SDU) har en 

udstrækning på 4.000 kvadratmeter. Det blev sat på 4,5 dag af ca. 11 personer med lange arbejdsdage. 

4.000 kvm. Er 63 x 63 meter eller 20 x 200 meter. Mindre kan være en god start, men jo større bede, man 

formår at plante, jo mere robusthed får man. 

Bunden skal være stabil og bestå af sand eller sand blandet med grus eller muslingeskaller, dvs. at mudret 

bund eller grus- og stenbund ikke er egnet til ålegræs. Man kan prøve bundens bæreevne og stabilitet ved 

at stikke en stålhegnspæl (lavet af rundjern) ned i bunden. Der må så ikke være mudder- eller stenlag på de 

første ½-¾ meter. 



Forberedelse til udplantning – afmærkning. 

Når rekognosceringen har udpeget et sted med velegnet bund, og feltets længde (langs kysten) og dybde 

(vinkelret på kysten) er fastsat ud fra arbejdsstyrke og ambitionsniveau, kan feltets hjørner markeres med 

jernhegnspæle i bunden og bøjer (gule plastikkugler) fortøjet med nylontov. De 4 hjørner fastsættes med 

GPS, og man sikrer sig, at hjørnerne er rette vinkler, eksempelvis med udmålte diagonalsnore (billig, tynd 

elektrisk ledning). 

Der udlægges så et kvadratnet af ledninger med 4 meters afstand. Som hjælp til udplantningen laves en 2 

meters stok/skinne med markeringer for hver 14 cm. Udplantningen planlægges foretaget i 

skakbrætmønster med 2 x 2 meter beplantede tern afvekslende med 2 x 2 meter ubeplantede tern.  

      

      

      

 

På den måde får man maksimeret dækning og robusthed. Planterne udplantes ved hjælp af stokken i 

rækker med 14 cm mellem planterne i rækken og med 50 cm mellem rækkerne. 

 

 



 

Forberedelse til udplantning – fremskaffelse og præparering af skud. 

Skuddene til udplantning fremskaffes ved at rykke dem ud af et nærliggende, sundt ålegræsbed med en 

rive. Skuddene opbevares bedst i fjordvand. De kan holde sig op til et døgn, men jo friskere, jo bedre. 

Skuddene fæstnes med ugalvaniseret jerntråd på et 8 cm ugalvaniseret jernsøm. 

 

 De således præparerede skud lægges i en netpose og overgives til dykkere, der planter dem på 

fjordbunden som beskrevet. 

Udplantningstidspunkt. 

Voksehastigheden stiger med stigende temperatur. Det vil derfor være en god start for planterne, at 

udplantningen sker april til juli, så snart vandet er til at arbejde i for udplanterne/dykkerne. 



Risiko for tilbageslag. 

Selv tilsyneladende stabile ålegræsbede kan udsættes for tilbageslag i form af iltsvindshændelser, ekstrem 

bølgepåvirkning med erosion og krabbeangreb. Varme og algeopblomstringer er også stressfaktorer. Det 

sidste afhænger ikke blot af krabbetætheden, men måske mere af, hvilke fødemuligheder krabberne i 

området har. Der kan i en periode skærmes af mod krabber med opsatte glatte plastikindhegninger, men 

det er vanskeligt at vedligeholde om større områder. 

 



Partnerskabet til restaurering af Horsens Fjord 

6. januar 2019 

Udtagning af vandprøver til SDU 

Lokationer: 

Nummer Beskrivelse Foto 

1 Sydende af gaden Langelinie, ved Horsens 
Roklub 

 
2 Sejet, nordøstlige ende af Nørremarksvej, 

ved jolleplads 

 
3 Borre Knob, ved sydvestlige rod, ende af 

markvej 

 



4 Borre Knob, midt på østside, ved 
anløbsbroen ved konferencecentret 

 
5 Snaptun, ved jollehavn vest for 

lystbådehavnen 
Intet billede 

6 As Vig, P-plads ved kysten lige øst for As 
Kirke 

 
 

Første prøvetagning sket 26. juni kl. 9-11, herefter ugentligt til primo oktober, derefter månedligt. 

Prøverne blev taget på ca. ½ meters vanddybde ved at suge vandet op i en stor pipette gennem 0,14 my 

mikrofilter. Herefter blev prøven sprøjtet i et prøveglas og frosset ned indtil aflevering til SDU. 

Analyserne er foretaget på laboratoriet ved Biologisk Institut/SDU. Databehandlingen er foretaget af Ph.D 

Troels Lange ved instituttet. 



• Chek af egnede steder til plantning af ålegræs
• Chek af egnede steder til udlægning af sten (bundforhold, 

dybder)
• Revtyper (mini, smoltrev?, store rev)

– 1 mill. kr per 2000m3 sten (type?)

• Vandprøverne, resultater?
• Muslingeskrab
• Bundprøver (medbringes til analyse)
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Lokalitetsudvælgelse for stor-skala transplantation

Horsens Fjord

Det Sydfynske Øhav

3-trins udvælgelses strategi:
1. Historisk ålegræs 

tilstedeværelse i det fulde 
system (orto foto).

2. Felt-baseret screening af de 
bedste områder (check-
liste).

3. Etablering af test-
udplantninger
(test-transplantationers 
vækst/overlevelse).



Criteria for site selection (on-site assesment)
On-site assesments for site selection: 
Logistically suitable ? (e.g. <300m from parking site) 
Can poles be placed ? (clay, rocks)
Can enclosures be placed ? (clay, rocks)
Are large-scale exclusion nets likely to last ? (high volumes of drift algae, exposure)

Adequate depth ? (1.0 - 1.5m MSL)
What is the salinity ? (above 10-15 PSU)
Eutrophic state and epiphytes ? (Close to nutrient outputs)
Net sediment erosion og deposition ? 
High drifting algae stress ?
High physical exposure ?
Lugworm stress ?
Crab disturbance ?
Human disturbances ? (e.g. recreational activity, mooring fields)
Adequate sediment for eelgrass growth ? (not too muddy or too coarse)
Does the site already have none-surviving natural recruitment from neighboring meadows ?
If the site looks optimal, is there then obvious reasons for absence of eelgrass ?



Kontrol 1x1m med 21 skud +Netbeskyttelse +krabbetejner +”Enclosure” 

Transplantationsteknikker

Test-transplantationer i Horsens Fjord og Det Sydfynske Øhav

Ikke nødvendig Ikke nødvendig



Det er nødvendigt at forankre ålegræsskud.
Fx med bambus grillspyd eller jernsøm
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2018: Test-transplantationer i Horsens Fjord og Det Sydfynske Øhav
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(DCE, 2011)

Den maksimale dybdegrænsen for ålegræs i Horsens Fjord



Langsom naturlig rekolonisering (Nord for Bisholt)

Radiale vækstmønsterer 
indikerer vegetativ 
spredning, mens frø-
baseret rekolonisering er 
begrænset



2008

2017

Ålegræs populationen er 
stabil, men den naturlige 
rekolonisering er langsom.

Frøene ”vaskes” væk (få nye 
bede), men vækst-
forholdene er gode for 
voksne skud.

Rekolonisering er primært 
baseret på vegetativ vækst.
(0.24±0.03 m år-1, ±SE, n=3)

Fx, tager det 104 år for et 
bed at breder sig 50m.

Meningsfuldt at 
transplantere !



Eksempler på det modsatte, hvor der nærmest er ålegræs over det hele (frø baseret spredning)

Lunkebugten
/Tåsinge

Roskilde Fjord
/Frederiksund





 

                           

 
 

 

 

 

 

Blå prikker markere kendte kulturhistoriske lokaliteter. 

Moesgård Museum har foretaget en arkivalsk kontrol af området med det formål at 

lokalisere eventuelle spor efter menneskelige aktiviteter. Museet har på de pågældende 

områder for etablering af stenrev ikke registreret kulturhistoriske spor. 

Museet mener ikke, at det beskrevne projekt har negativ indflydelse på eventuel kulturarv. 

Det bifaldes, at stenudlægning sker fra pram således, at der ikke sker maskinelt slid på 

havbunden, som ville kunne ødelægge eventuel kulturarv. 

Museet mener, at plantningen af ålegræs vil kunne sikre eventuel kulturarv i området. Det 

skal dog gøres opmærksom på, at der tæt på områderne He 2, Ho 2 og 01 er registreret 

bopladslevn fra den ældre stenalder, hvorfor beplantningen bør foretages yderst forsigtigt, 

for ikke at forstyrre eventuelle bopladslag.  

Jan Karnøe 
Fasanvej 9, 
8700 Horsens 

18-02-2019 

Forhåndsudtalelse Arkæologisk vurdering i forbindelse med ”Ansøgning om 

tilladelse til udplantning af ålegræs og udlægning af diffuse rev. 

MAJ 2019-19 



 

Projektet er velkomment til at kontakte museet i denne forbindelse. 

Museet har på baggrund af dette ingen bemærkninger til det påtænkte arbejde. 

Museet gør opmærksom på at skulle der under arbejdet påtræffes spor af fortidsminder eller 
vrag skal dette straks anmeldes til Moesgaard Museum i henhold til museumslovens §29 h: 
 
§ 29 h. Findes der under et anlægsarbejde eller en aktivitet på havbunden 
spor af fortidsminder eller vrag, 
skal fundet anmeldes til kulturministeren efter reglerne i § 28 
og arbejdet skal standses. 

 

 
 
Med venlig hilsen 
 
Claus Skriver 
Museumsinspektør, cand.mag. 
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