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C. Offentliggørelse af oplysninger
Ansøger giver ved underskrift tilladelse til, at ansøgningsmaterialet må offentliggøres på Kystdirektoratets
hjemmeside www.kyst.dk. I henhold til persondataloven vil personfølsomme oplysninger, eller
andre oplysninger friholdt for aktindsigt, uanset denne accept ikke blive offentliggjort.
Dato

Underskrift

23-03-2020

Mads Fjeldsø Christensen

D. Anlæggets placering
Adresse
5 lokaliteter i Vejle Fjord: Træskohage, Mørkholt Hage, Sellerup Strand, Andkær Vig og Tirsbæk Strand
Postnr.

By

Kommune

7100

Vejle

Vejle Kommune

Beskrivelse

Samlet ansøgning er fremsendt indeholdende alle koordinater og relevante bilag:
•

Samlet ansøgning Kystdirektoratet, 5 stenrev i Vejle Fjord, 30.03.21
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E. Beskrivelse af anlægget i sin helhed
Kan evt. uddybes i bilag

Et stort anlagt naturgenopretningsprojekt i Vejle Fjord med et samlet budget på over 24 mio.
skal over en 5 årig periode søge at iværksætte forskellige tiltag, der på sigt kan medvirke til at
genskabe god økologisk tilstand i Vejle Fjord. Et centralt virkemiddel i bestræbelserne på at nå
den ambitiøse målsætning er udvidelse, renovering og fortætning af allerede eksisterende
stenrev og spredte stenforekomster i Vejle Fjord. Stenrev er et af de bedst dokumenterede
virkemidler i bestræbelserne på at genskabe tabte økosystemtjenester. Denne habitattype er
kendt for en høj produktion, og som hjemsted for en lang række marine arter, der anvender
stenrev som skjulesteder og til fødesøgning. Planen er at udlægge mellem 10.000 m3 og
12.500 m3 sten fordelt på fem delområder. Opgaven sendes i udbud efter gældende regler med
henblik på at opnå flest mulige sten for det rammesatte beløb på 5 mio. Stenmængden er
beregnet ud fra et estimeret pris niveau på imellem 400 – 500 kr. pr. m3 sten udlagt. Den
endelige stenmængde afhænger således af udbudsrunden.
Nærværende ansøgning om udlægning af sten i Vejle Fjord er baseret på en række
veldokumenterede biologiske principper. Den samlede udvidelse og fortætning af allerede
eksisterende rev og områder med spredte stenforekomster, er tilrettelagt efter at opnå størst
mulig økologisk indvirkning. Ved hjælp af afprøvede og videnskabeligt anerkendte marine
virkemidler søger Projekt Sund Vejle Fjord, at adressere hele Vejle Fjord som ét samlet
økosystem. Ansøgte tilladelse til anlæg af revstrukturer er således fordelt på en gradient ind
igennem fjorden med henblik på at løfte så meget af Vejle Fjord som muligt, og opnå tæt
interaktion og synergi med de øvrige anvendte virkemidler i projektet. Delmængder af sten, der
søges udlagt sker dels i henhold til hvor det vurderes fysisk at være muligt at fastholde
velfungerende stenrev i et stærkt eutrofieret økosystem, dels ud fra eksisterende kortlagte lys-,
strøm- og bundforhold. Projektets metoder, virkemidler og anbefalinger er understøttet af
førende forskningsinstitutioner i Danmark herunder SDU, der formeldt også er projektpartner.
Bemærk: Nødvendige bilag skal også vedlægges, se rubrik I
Se medsendte samlede ansøgningsbilag 1 - 7
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F. Beskrivelse af planlagte arbejdsmetoder
Kan evt. uddybes i bilag

Planlægningen af stenrevenes placering i Vejle Fjorden sker derfor ud fra 5 overordnede
principper:
1. Fjordbunden skal have en tilstrækkelige god bæreevne, så revet ikke nedsynker i
sedimentet.
2. Udlægning af sten tilrettelægges efter at udvide og konsolidere allerede eksisterende
stenrev, og områder med spredte stendækker. Indsatsen har dermed til formål, at
forstærke signalet fra en allerede eksisterende, men stærkt forarmet, naturtype i Vejle
Fjord.
3. Hver udlægning designes og funktionsoptimeres efter de helt specifikke lokale forhold.
4. Revdybden skal afstemmes efter det enkelte revs formål og funktion. Særligt
lysforholdene på revet skal være tilstrækkelige i forhold til vækst af makroalger.
Risikoen for iltsvind udelukker ligeledes anvendelse af store dybder til udlægning af
stenrev.
5. Set i lyset af fjordens eutrofieringsgradienter og bundforhold, placeres revene så langt
ude i fjorden og så tæt på kysten, at de har gode chancer for udfolde en mangfoldig
biodiversitet, men stadigvæk så langt inde i fjorden som muligt, med henblik på at
understøtte inderfjordens trængte økosystemer optimalt.
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I. Nødvendige bilag
Følgende bilag skal vedlægges:
Søkort med indtegnet anlæg
Matrikelkort med indtegnet anlæg
Plan- og skitsetegning over det samlede anlæg
Målsatte snittegninger over eventuelle moler, broer mv.
Målfast oversigtskort med hele anlægget indtegnet
Samtykkeerklæringer fra berørte grundejere
Evt. andet relevant materiale:

Bilag 1: Projektbeskrivelse, Sund Vejle Fjord 16.03.20
Bilag 2: Fjordtjek 1 (SDU) – foreløbig dataopsamling, analyse og konklusion.
Bilag 3: Kortbilag, kortlagte bundforhold Vejle Fjord samlet
Bilag 4: Kortbilag, Analyse og kortlægning af; Delområderne 1 - 5
Bilag 5: Udtalelse vedr. potentiel kysterosion, DHI ved Erik Koch Rasmussen
Bilag 6: GIS-filer, stenrevslokaliteter

J. Erklæring og underskrift
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23-03-2020

Mads Fjeldsø Christensen
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Resume og sagsfremstilling
Et stort anlagt naturgenopretningsprojekt i Vejle Fjord med et samlet budget på 24 mio. skal over en 5 årig
periode søge at iværksætte forskellige tiltag, der på sigt kan medvirke til at genskabe god økologisk tilstand
i Vejle Fjord. Et centralt virkemiddel i bestræbelserne på at nå den ambitiøse målsætning er udvidelse,
renovering og fortætning af allerede eksisterende stenrev og spredte stenforekomster i Vejle Fjord. Stenrev
er et af de bedst dokumenterede virkemidler i bestræbelserne på at genskabe tabte økosystemtjenester.
Denne habitattype er kendt for en høj produktion, og som hjemsted for en lang række marine arter, der
anvender stenrev som skjulesteder og til fødesøgning. Planen er at udlægge mellem 10.000 m3 og 12.500
m3 sten fordelt på fem delområder. Opgaven sendes i udbud efter gældende regler med henblik på at opnå
flest mulige sten for det rammesatte beløb på 4.7 mio. Stenmængden er beregnet ud fra et estimeret pris
niveau på imellem 400 – 500 kr. pr. m3 sten udlagt. Den endelige stenmængde afhænger således af
udbudsrunden.
Nærværende ansøgning om udlægning af sten i Vejle Fjord er baseret på en række veldokumenterede
biologiske principper. Den samlede opbyggelse og renovering af allerede eksisterende rev og områder med
spredte stenforekomster, er tilrettelagt efter at opnå størst mulig økologisk indvirkning. Ved hjælp af
afprøvede og videnskabeligt anerkendte marine virkemidler søger Projekt Sund Vejle Fjord, at adressere
hele Vejle Fjord som ét samlet økosystem. Ansøgte tilladelse til anlæg af revstrukturer er således fordelt på
en gradient ind igennem fjorden med henblik på at løfte så meget af Vejle Fjord som muligt, og opnå tæt
interaktion og synergi med de øvrige anvendte virkemidler i projektet. Delmængder af sten der søges
udlagt sker dels i henhold til hvor det vurderes fysisk muligt at fastholde velfungerende stenrev i et til tider
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eutrofieret økosystem, dels ud fra eksisterende kortlagte lys-, strøm- og bundforhold. Projektets metoder,
virkemidler og anbefalinger er understøttet af forskellige forskningsinstitutioner, herunder SDU som er
formel partner i projektet.

Baggrund:
Vejle Fjord har det skidt og er i ubalance! Der er for mange alger i vandet, fiskene er få, krabberne mange,
bunden er mange steder dækket af et tykt lag mudder og ålegræsset er reduceret markant i forhold til sin
oprindelige udbredelse. Til trods for godt 30 års påfølgende vandplaner med fokus på udledningen af
næringssalte fra land og by, så kategoriseres miljøtilstanden i Vejle Fjord stadigvæk som ringe/dårlig, og er
dermed langt fra vandplanernes mål om god økologisk tilstand.
Ud over de forpligtigelser Vejle Kommune er underlagt i henhold til implementeringen af de statslige
vandplaner, så udgør FN-verdensmål og EU’s havstrategi-rammedirektiv også vigtige incitamenter for Vejle
Kommunes politikere.
Vejle Fjord er Vejle Kommunens største rekreative aktiv. Et stigende antal borgere, lokale foreninger og
institutioner er derfor optaget af, at det arbejder der allerede er igangsat på en række fronter, med henblik
på at opnå et bedre vandmiljø i Fjorden
Der er derfor brug for en ambitiøs, koordineret og todelt miljøindsats. Den ene indsats skal forfølge de
spor, der er lagt med de statslige vandplaner, og som adresserer den landbaserede kvælstofudledning – en
indsats som har været godt i gang i Vejle Kommune siden kommunalreformen, blandt andet ved anlæg af
vådområder og minivådområder.
Den anden indsats skal adressere konkret marin naturgenopretning i Vejle Fjord. Foranlediget af Vejle
Kommunes politikere samt Bestyrelsen for Vejle Ådal & Fjord, er der søgt finansiering til et nyt stort
projekt. Med et samlet budget på 24 mio. kr. har Vejle Kommune som initiativtager 01.01.20, derfor
igangsat Projekt Sund Vejle Fjord. Rammen er finansieret dels af Velux Fonden, dels af Vejle Kommune selv.
Projektindsatsen er målrettet konkrete natur-genopretningstiltag, der skal medvirke til at reetablere de
nedbrudte fysiske rammer under fjordens overflade. Projekt har fokus på at genskabe de fysiske rammer i
fjorden. Det sker ved følgende 4 marine naturgenopretningstiltag:
1.
2.
3.
4.

Retablering af fortidens ålegræsbede
Udlægning af nye muslingebanker
Udlægning af stenrev
Opfiskning af krabber lokalt

Det vurderes, at de to parallelle og afstemte indsatsområder, vil give maksimal synergi og medvirke til at
fremskynde Vejle Fjords vej tilbage til en sund og stabil miljøtilstand. Med en helhedsorienteret tilgang på
tværs af afprøvede og videnskabeligt anerkendte marine virkemidler søger projekt Sund Vejle Fjord, at
adressere hele Vejle Fjord som ét samlet økosystem. På tværs af alle projektets samarbejdspartnere, er der
enighed om, at projektets systemforandring populært sagt ligger i, at ”kick-starte” fjordens naturlige
modstandsdygtighed og økologiske balance ved aktivt at genoprette de fysiske forhold.
Projektet skal realiseres parallelt med, at nogle af hovedårsagerne til ubalancen gradvist mindskes i regi af
eksisterende vandplaner og øvrige tiltag. Igennem Bestyrelsen for Vejle Ådal & Fjord skal der hertil ske en
mobilisering og involvering af alle relevante interessenter, berørte erhverv og politiske beslutningstagere,
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der rækker langt ud i fremtiden og ud over projektets afgrænsede anlægsfase. Projekt Sund Vejle Fjord blev
i gangsat 2020 og forventes afsluttet efter 5 år ved udgangen af 2024. Nærværende ansøgning er afgrænset
naturgenopretningstiltag nr. 3, nemlig etablering af stenrev i Vejle Fjord.

Organisation:
Det overordnede ansvar for implementeringen af projektet ligger hos Vejle Kommune. Det sker i tæt
samarbejde med Biologisk Institut, Syddansk Universitet (SDU), ved forskningsleder Mogens Flindt og hans
hold af biologer, der formelt er partner i projektet. Projektet er blevet til i et tæt samarbejde mellem Vejle
Kommune og Bestyrelsen for Vejle Ådal & Fjord, der består af en række repræsentanter for erhvervslivet og
en række relevante interessegrupper, herunder eksempelvis landbruget, dambruget, turismeerhvervet, DN
og Friluftsrådet.
•

Styregruppe nedsat (FJORDGRUPPEN)

Ideen til Projekt Sund Vejle Fjord er født af Bestyrelsen for Vejle Ådal & Fjord, der har sat problemstillingen
på den politiske dagsorden. Sammen med Vejle Kommune har bestyrelsen de seneste tre år arbejdet
målrettet på at skabe det finansielle og faglige grundlag omkring projektet. Med projektets formelle opstart
01.01.20 overgik projektet fra fundraising-fasen til den konkrete implementeringsfase. I den forbindelse er
der etableret en ny styregruppe med titlen, ”Fjordgruppen”. Fjordgruppen afholder møder ca. 3-4 gange
årligt med repræsentation fra henholdsvis, Vejle Kommune, SDU, Miljøstyrelsen, Bestyrelsen for Vejle Ådal
og Fjords, samt lokale projektdeltagere ved Vejle Amatørfiskerforening.
Biologisk Institut ved SDU varetager den formelle rolle som projektpartner. Instituttet forsker i en bred vifte
af emner inden for biologien lige fra grundlæggende spørgsmål om udvikling af liv på jorden til brændende
samfundsproblemer såsom klimaforandringer og miljø-fremmede stoffer i havmiljøet. Specifikt er biologisk
institut, SDU, anerkendt som ekspert if. med de økologiske feedback-mekanismer, som opstår ved
næringsstoftilførsel og påvirkningen af de kystnære vandmiljøer bl.a. ved stor erfaring med transplantation
af ålegræs og ved brug af dynamiske modeller og GIS-værktøjer.
Ud over de to formelle projektpartnere; SDU og Vejle Kommune, så bidrager en række forskellige
projektdeltagere. For at skabe maksimalt ejerskab og lokal forankring, deltager flere lokale foreninger og
institutioner i de konkrete arbejdspakker. Blandt andet bidrager frivillige amatørfiskere, lokale dykkere og
gymnasieelever i at udplante ålegræs og opfiske krabber. En ekstern følgegruppe fra Limfjordsrådet, Århus
Universitet og Miljøstyrelsen fungerer som rådgivende og som kritiske eksperter. Nabokommuner er
inddraget i projektet, ligesom der – med afsæt i projektet - er etableret tværkommunalt samarbejde på
tværs af alle kommunerne op grænsende til Lillebælt.
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Figur 1: Organisationsdiagram, Projekt Sund Vejle Fjord

Formål:
•

Stenrevenes funktion

Det overordnede formål med udvidelsen og konsolideringen af allerede eksisterende stenrev og
forekomster af spredte stendækker i Vejle Fjord, er først og fremmest, at øge den biologiske
mangfoldighed. Udlægning af supplerende sten har til formål, at forstærke signalet fra en allerede
eksisterende, men stærkt presset, naturtype i Vejle Fjord.
Herunder bidrager stenrev med at forbedre miljøforholdene i fjorden i forhold til iltforhold, mekanisk
stress, fast substrat at vokse på samt fiksering af næringssalte. Udformning, placering og de beskrevne
mængder af sten på de udpegede lokaliteter, er således afstemt efter at opnå størst mulige positive
biologiske indvirkning.
Stenrev er kendt for deres store artsrigdom og som biologisk meget produktive. De er hjemsted for mange
fisk, som anvender stenrev som skjulesteder. Specielt huledannende stenrev med høj kompleksitet er med
sine mange små nicher (imellem og omkring stenene) kendetegnet ved at have stor artsdiversitet, være
højproduktive og have en vigtig funktion som fourageringsområde for mange fiskearter, havfugle og marine
5

pattedyr. Men selv et mere spredt stendække på havbunden, der bryder det monotone mudderlandskab,
er kilde til stor biologisk mangfoldighed. Stenene skaber fast substrat som fæste for en række algearter
(tang), muslinger, søanemoner m.v., der igen fungerer som levesteder for småfisk, krebsdyr og bløddyr.
Tangbevoksningen på stenbund er med til at skabe en tredimensionel naturtype, der strækker sig op i
vandfasen, og dermed bidrager til flere gemmesteder for fiskeyngel.

•

Flere torsk

Ligesom ålegræsset, så spiller torsken en helt særlig rolle for miljøtilstanden i Vejle Fjord. Strandkrabben er
eksploderet i antal i fjorden fordi torsken og mange af de øvrige bundfisk næsten er forsvundet. Dermed
mangler en række af de naturligt hjemmehørende prædatore, der normalt bidrager til at holde
krabbebestanden nede. Resultater fra DTU Aqua viser, at nye stenrev kan betyde, at der vil komme langt
flere torsk i et givent naturgenoprettet område. Resultaterne stammer fra Bredgrund ved Sønderborg, hvor
forskerne undersøgte forekomster af torsk i 2016, inden der blev udlagt stenrev. Stenrevene blev udlagt i
2017. Da forskerne kom tilbage i 2018, registrerede de over 100 gange så mange torsk i området.
Undersøgelser har vist, at der i gennemsnit er op til 10 gange flere fisk på stenrev, end på den
omkringliggende sandbund. Man har også observeret 4-5 gange større biomasser af en række fladfiskearter
omkring kunstige rev, sammenlignet med de nærliggende områder uden sten. Desuden har undersøgelser i
lignende områder vist, at fiskene i gennemsnit er større på revene, og at der er flere gamle fisk i
bestandene. Ældre, erfarne fisk har større chance for at sikre deres afkom frem til kønsmodenhed.
Revområderne kan derfor have stor betydning for de fiskebestande, der vokser langsomt og bliver sent
kønsmodne.

•

Makroalger

Et stenrev i den belyste zone vil have en stor biomasse af makroalger. Disse makroalger vil i deres
fotosyntese producere ilt, som igen vil betyde, at bundvandet får tilført en højere koncentration af ilt. Det
er godt for fisk og øvrige marine dyregrupper. En højere iltkoncentration forventes at have den afledte
lokale effekt at bevare iltrige forhold lige over havbunden og dermed forhindre den frigørelse af
næringsstoffer, som sker i forbindelse med iltfrie forhold ved sedimentoverfladen. Et stenrev med
tilhørende makroalger vil derfor ikke blot binde mere af det kvælstof, der årligt udledes i
tangbevoksningen, men kan også forhindre - eller formindske - frigivelsen af næringsstoffer fra sedimentet
og muligvis tilføre ilt til nedbrydning af organisk stof på bunden.

•

Havfugle og marine pattedyr

Flere sårbare havfuglearter, særligt edderfugle vil have gavn af stenrev. Ved etablering af stenrev vil
muslingerne blive løftet over havbundsniveau og gjort mere tilgængelige for havfuglene. Det forventes at
stenrev øger områdets potentiale for produktion af muslinger med en faktor 2-3 i forhold til den bare bund.
Undersøgelser fra Århus Universitet peger på, at marsvinet på sigt kan få store problemer med at finde nok
føde i Lillebælt, fordi fiskebestandene de seneste år er kollapset. Lillebælt er et af de vigtigste
reproduktionsområder for marsvin i verden. Ligesom både spættet sæl - og lejlighedsvist også gråsæl - så
findes der er en pæn bestand af marsvin i Vejle Fjord. Både marsvin og spættet sæl vil have stor gavn af
stenrevene, da revene vil skabe bedre fouragerings-muligheder grundet større fødegrundlag i form af fisk.
Nye stenrev i Vejle Fjord og Lillebælt kan blive en vigtig parameter for marsvinets langsigtede overlevelse i
Lillebælt regionen.
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Eksisterende forhold:

•

Vejle Fjords geografiske ophav

Vejle Ådal og Fjord er den længste og mest markante af de tunneldale, der præger Jyllands østkyst. Vejle
Fjord måler ca. 22 km fra Vejle Ås udspring i inderfjorden til Trelde Næs på nordsiden og Juelsminde på
sydsiden, hvor den løber ud i Lillebælt. Vandfladeareal på 108 km2. Heraf udgør det indre vandområde 16.3
km2, mens yderområde dækker 92 km2. Inderfjorden er lavvandet med dybder fra 0-5 m, mens
yderfjordens smalle lavvandsområder via skrænter falder ned på dybder mellem 10-20 m.
Det ældste dalføre består af 22 mio. år gamle lag af glimmerler, glimmersand og kvartssand. Igennem sidste
istid, Weichsel-istiden, havde is-kappen sin maksimale udbredelse under den koldeste periode for 23000 –
21000 år siden. Indlandsisen trængte ned over Danmark, og randen af isen stod ved hovedstilstandslinjen
nord-syd gennem Jylland. Da isen smeltede strømmede smeltevand igennem is-kappen, hvor vandet under højt tryk - medvirkede til at udgrave det vi i dag kender som Vejle Fjord. Hovedparten består således
af bundmoræne, som er aflejret under isen og komprimeret pga. det store tryk.
Oplandet til Vejle Fjord er 724 km2. Arealanvendelsen domineres af landbruget som med en arealudnyttelse på over 60 % har en væsentlig betydning for vandområdernes tilstand. En stor del af de våde
lavbundsarealer blev fra slutningen af 1800-tallet, drænet og inddraget til intensiv landbrugs- produktion.
Historisk set har der i Vejle Fjord-oplandet også været et stort ferskvands-fiskeopdræt, hvor de mange
vandløb har understøttet dette erhverv. Endeligt har den topografisk lavtliggende Vejle by tidligere
bidraget med en betragtelig næringsstof-belastning, hvilket dog er reduceret efter at alle rensetrin af
byspildevand blev installeret tidligt i 1990’erne.

•

Kortlægning af bundforholdene i Vejle Fjord

En særlig vigtigt forudsætning i forhold til Vejle Fjords evne til at restituere, er bundforholdene.
Bundforholdene er særligt vigtige i forhold til om sedimentet kan forankre det vigtige ålegræs, ligesom
forholdene også har stor betydning for hvor ofte der opstår ophvirvling af havbunden. Ophvirvling af
bundsedimentet forringer momentant de bundnære lysforhold, så ålegræsset får svært ved at producere ilt
ved fotosyntese. Der ud over er store mængder opslæmmet bundmateriale med til at resuspendere delvist
bundet næringssalte i vandfasen, og dermed igen gøre det tilgængeligt for uhensigtsmæssig algevækst.
Der findes i dag ikke tidssvarende eller præcise data for bundforholdene i Vejle Fjord. GEUS har et marint
sedimentkort tilgængeligt, men dette indeholder kun en grovmasket kortlægning. Når man parrer data,
hvor SDU har gennemført kerneprøvetagninger på 5 stationer, viser GEUS-kortet sandede flader, mens
SDUs analyser indikerer meget mudrede data. Der eksisterer altså her en diskrepans og et stort videnshul,
og der har derfor været behov for at kortlægge Vejle Fjord for sedimentforhold, hvilket er indlejret i Sund
Vejle Fjord projektforslaget, og delvist gennemført på nuværende tidspunkt. Aktiviteten rummer
prøvetagning på ca. 50 stationer, fordelt på variable dybder ud gennem fjorden. Sedimentanalyserne vil
inkludere opskæring i dybdelagene 0-1, 1-2, 2-3, 3-5, 5-10, 10-15 og 15-20 cm. ligesom følgende analyser de
kommende år også vil blive udført: vandindhold, tørstof, glødetab, C-, N-, P-indhold samt en
kornstørrelsesanalyse.
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I forbindelse med anlæg af stenrev er bundforholdene og havbundens bæreevne af helt central betydning.
Har bundsedimentet ikke en tilstrækkelig høj bæreevne, da vil de udlagte stenrev synke ned i havbunden
og tabe deres tiltænkte funktion. Som et led i SDUs ”Fjordtjek” (bilag 2.), der er en foreløbig
miljøtilstandsvurdering, er der netop gennemført en første visuel kortlægning af bundforholdene i Vejle
Fjord. Fjordtjekket består af dataopsamling af eksisterende viden, en lang række videnskabelige
undersøgelser og analyser, samt en hydraulisk modellering af fjorden.
Bunden af Vejle Fjord er blevet videofilmet med en videoslæde, der kontinuerligt er trukket hen oven
fjordbunden på tværs af fjorden for hver 250 meter. Det indhentede film-materiale er blevet analyseret og
oversat til en række kortbilag. Med kortbilagene opnås et uvurderligt overblik over Vejle Fjord, og hvad der
i dag findes på bunden af fjorden. På grund af kortlægningsfartøjets dybdegang, findes der pt. ingen data
under 2 m. dybde. Se (bilag 3.)

•

Eksisterende stenforekomster i Vejle Fjord

Som det fremgår af kortlægningen (bilag 3), så består bunden af Vejle Fjord fortrinsvits af mudder, silt og
sand. I henhold til (bilag 3), så forefindes der flere deciderede stenrev i Vejle Fjord. Særligt i et bælte på ca.
1 X 5 km fra Mørkholt Hage over Hvidbjerg Strand og helt ud til Trelde Næs. Ved Prins Frederiks Grund, er
der tale om et gennemsnitligt stendække på fjordbunden på omkring 10 – 25 % bestående af grus og større
sten. Ved nærmere besigtigelse med dykker, er der konstateret et spredt stendække uden huledannende
revstrukturer, afløst af nøgne partier af hårdt komprimeret hvidt ler. Forekomsten af sten ved Prins
Frederiks Grund, er også noteret i Den Danske Lods fra 1899.
Længere inde på fjordens sydside findes ligeledes stenrev. Ud for Gårslev og Sellerup Strand er der kortlagt
et større stenrevsområde med 10 – 50 % sten- og grus forekomster. Besigtigelse med dykker bekræfter
karakteren af kortlægningen. Også i den inderste del af fjorden omkring Vejlefjordbroen, og ud langs Ibæk
Strandvej findes der 5 – 10 % grusdække samt spredte sten 0 – 5 % sydøst for broen. På nordsiden er der
kortlagt større stenmængder omkring Uldbækhus (25 – 50%) samt en del grus-bund ud for Daugaard
Strand. Også området omkring Træskohage Fyr er kystnært præget af store sten. Stendækket ved
Træskohage Fyr er ikke helt så sammenhængende som ved Sellerup Strand og Prins Frederiks Grund. Der er
tale om et spredt stendække fra stranden ud over littoralzonen ud til ca. 2 m dybde. Endelig er der i 2009
udlagt sten på det kunstigt anlagte rev ved Tirsbæk strand.

•

Vejle Inderfjord Vildtreservat

I henhold til BEK nr. 14004 af 27/11/1985 er den del af Vejle Inderfjord, som er beliggende vest for en ret
linje fra et punkt øst for Brøns Odde, hvor Tagesvej, matr. nr. 15 s Bredballe By, Bredballe udmunder i
strandkanten til et punkt på fjordens sydbred ved Ibæks udløb, og helt ind til Vejle Havns inderste bassin,
udlagt som Vildtreservat. Inden for det afgrænsede områder er det forbudt at udøve jagt eller på anden
måde at ombringe, indfange eller forjage svømme- og vadefugle.
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Metode
•

Forundersøgelser, stenrev

Som led i det videre arbejde med optimering af de anvendte virkemidler i projekt Sund Vejle Fjord,
herunder udpegelsen af egnede lokaliteter til stenrev i Vejle Fjord, er der i forundersøgelsen anvendt en
hydrologisk model (HD MIKE 3 model). Modelberegninger og kalibreringer er gennemført af DHI. Modellen
beregner strømforhold, vandhydrodynamik og bølgeaktivitet (Wave model Mike 3). Hertil et koblet en lokal
eutrofieringsmodel for Vejle Fjord, der indarbejder ekstern belastning med kvælstof og fosfor dels
atmosfærisk deposition, dels belastning fra landbaserede kilder inklusivt spildevandsanlæg og øvrige
punktkilder, samt strøm- og tidevandspåvirkningen fra resten af Lillebælt regionen.
Modellen indarbejder ligeledes et stort antal fysisk/kemiske-parameter, der gør modellen i stand til at
beregne biomasse på ålegræs, makroalger, muslinger m.v. Derudover beregner modellen vandsøjleparametre såsom fytoplanton, lysdæmpning, sediment resuspension, samt opblæst kvælstof og fosfor i
vandsøjlen. Endelig beregner modellen næringsstof-dynamikker i de øverste sedimentlag.
Modellen kan således anvendes til give en første indikation på, hvor det fysisk er muligt at fastholde
velfungerende stenrev i et eutrofieret økosystem. Med afsæt i modellen er der udpeget en række
potentielt egnede lokaliteter. Forhåndsudpegningerne er primært baseret på lystilgængelighed og
strømforhold, samt hvor der allerede findes sten i forvejen. Med afsæt i modelberegningerne, har alle
forhåndsudpegede lokaliteter gennemgået en udførlig analyse og kortlægning af bundforhold med dykker.
Se (bilag 4.)
Ud over anvendelse af MIKE 3-modellering, så er der iværksat en større screening af historiske data. Dels
har GEUS gennemgået en række gamle søkort over området, dels har Stadsarkivet i Vejle foretaget en
screening af historiske kilder i forbindelse med stenfiskeri. Endelig er der gennemført en række interviews
med ældre fritidsfiskere fra Vejle Amatørfiskerforening.

•

Stenfiskeri i Vejle Fjord

Hverken i datamaterialet fra GEUS eller Stadsarkivet er der fundet entydig dokumentation for, at større
stenrev er blevet opfisket fra Vejle Fjord. Vejle Købstad har i hvert fald ikke haft rettigheder til stenfiskeri i
Vejle Fjord. Men det oplyses, at forstrandsrettigheder er et af de vanskeligste lovområder i dansk
lovgivning, og at der ikke umiddelbart findes viden om, hvorvidt stenfiskere skulle søge tilladelse hos amtet
eller staten. Stadsarkivet vurderer ud fra øvrige kilder, at evt. kommercielt stenfiskeri i de sidste ca. 150 år
kun har kunnet lønne sig i yderfjorden. Det oplyses endvidere, at der - i starten af forrige århundrede - med
stor sandsynlighed været fjernet mange sten fra området, særligt i forbindelse med kystsikringer og
moleanlæg ud langs især den nordlige del af Vejle Fjord. Fjernelsen kan imidlertid ikke spores i egentlige
dybdeændringer i overgangen fra ældre til nye kortbilag.
En af forklaringerne på den manglende dokumentation skyldes givetvis, at der i Vejle Fjord historisk set kun
systematisk er udmålt dybder ude midt i fjorden, hvor kortlægningen har haft en reel betydning for
søfarten. Som det fremgår af kort 157 (Kort og Matrikelstyrelsen) anno 2021, er opmålingerne generelt få
og upræcise inde mod kysten, hvor der typisk alene opgives sporadiske dybdemålinger inden for 2meterkurven. Kigger man på kortmaterielet fra starten af 1900 tallet, i en tid hvor stenfiskeriet var på sit
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højeste, og hvor der på landsplan blev fjernet sten fra hvad der svarer til Fanøs samlede areal, er disse
tilsvarende meget upræcise på de kystnære vanddybder. Da alle tiltag i Projekt Sund Vejle Fjord foregår
kystnært på dybderne 1 - 4 m. opererer projektet således inden for et relativt ekstensivt kortlagt
havområde.
Meget tyder dog på, at der har fundet en del stenfiskeri sted. Eksempelvis ved Prinsens Grund ud for
Hvidbjerg strand samt ved Træskohage Fyr. Her findes der en del spredte store sten, dels på stranden, dels
på de kystnære dybder under 2 m. dybde. Der findes imidlertid næsten ingen sten på dybder over 2 m.
Noget tyder på, at store mængder sten er opfisket på fra de dybder, der var tilgængelige for stenfiskernes
fartøjer.
Historisk set, så har der også været tradition for, at man ved anlæg af kystsikring, havneanlæg eller anden
type anlæg til havs, benytter sten fra nærområdet. Set i lyset af hvor omkostningstungt det er at få
transporteret sten over store afstande, har man opfisket sten fra havbunden omkring det nye anlæg, der
hvor det har været muligt. Ifølge notat fra Stadsarkivet i Vejle er der også fjernet mange sten fra fjorden i
forbindelse med det moderne erhvervsfiskeris gennembrud i slutningen af 1800-tallet, fordi de store sten
på forstranden var uønskede, da de kom i vejen for garnfiskeriet. Det vurderes endvidere, at store sten var
så uhyre eftertragtet en vare efter år 1800, at det man har kunnet opfiske helt sikkert ikke har slået til den
efterspørgsel, der har været til diger, høfder, havnebyggeri, samt anlæg eksempelvis af Skyttehushaven i
Vejle inderfjord.
En anden stor kilde til fjernelse af sten i Vejle Fjord har utvivlsom været opfiskning af sten som bifangst i
forbindelse med muslingeskrab. Under interview-runde med ældre fritidsfiskere fra Vejle Amatørfiskerforening, blev der generelt peget på muslingeskrab, som en kilde til fjernelse af sten fra fjorden. Da
der for alvor blev fisket blåmuslinger i Vejle Fjord tilbage i 1980`erne, kunne der være op til 4 til 6
muslingetrawlere i fjorden dagligt. De havde ved ”Svejebassinet” store containere til hhv. muslinger, men
også til de store sten, der utilsigtet kom op med bundtravlene.

•

Principper for udlægning af stenrev

På grund af fjordens geografiske ophav, og som en konsekvens af mange års eutrofiering, er Vejle Fjord
præget af bløde bundforhold i form af relativt dybe lag mudder og siltaflejringer. Dette gør sig gældende
særligt i den inderste del af fjorden, hvor Vejle Å udleder store mængder organiske materiale, og hvor
vandudvekslingen til resten Lillebælt er mindst. Fra inderfjorden aftager påvirkningen af bundforholdene
med en aftagende gradient ud igennem fjorden således med de mindst forurenede og mest naturlige
forhold omkring fjordens udmunding.
Ligeledes er bundforholdene præget af en udtalt dybdegradient på tværs af fjorden. Her ophobes mudder
og silt på de større dybder som en konsekvens af ændrede strømforhold, lagdelingen og lavere biologisk
omsætning, der er begrænset af de dårlige lysforhold.
Set i lyset af fjordens graduerede eutrofieringsniveauer, bliver de fire indsatsområder i Projekt Sund Vejle
Fjord tilrettelagt efter hvor der kan forventes størst effekt. Eksempelvis udplantes ålegræs kun på de lave
vanddybder fra 1½ - 2½ m., hvor sigtdybden er god. Muslingebanker udlægges på 2 – 4 m dybe, hvor
strømforholdene er optimale ift. fødestilgang, og hvor risikoen for længerevarende iltsvind er mindst.
Udlægning af stenrev skal - ligesom de øvrige virkemidler i projektet - tilrettelægges ift. hvor i fjorden der
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opnås størst sandsynlighed for, at der på langt sigt kan etableres et naturlig velfungerende rev med størst
muligt økologisk bidrag i forhold til fjordens proces tilbage i retning en sund og stabil miljøtilstand.
Planlægningen af stenrevenes placering i fjorden sker derfor ud fra 5 overordnede principper:
1. Fjordbunden skal have en tilstrækkelige god bæreevne, så revet ikke nedsynker i sedimentet.
2. Udlægning af sten tilrettelægges efter at udvide og konsolidere allerede eksisterende stenrev, og
områder med spredte stendækker. Indsatsen har dermed til formål, at forstærke signalet fra en
allerede eksisterende, men stærkt forarmet, naturtype i Vejle Fjord.
3. Hver udlægning designes og funktionsoptimeres efter de helt specifikke lokale forhold. Der ændres
ikke på eksisterende naturlige naturtyper ved etablering af projektets stenrev.
4. Revdybden skal afstemmes efter det enkelte revs formål og funktion. Særligt lysforholdene på revet
skal være tilstrækkelige i forhold til vækst af makroalger. Risikoen for iltsvind udelukker ligeledes
anvendelse af store dybder til udlægning af stenrev.
5. Set i lyset af fjordens eutrofieringsgradienter og bundforhold, placeres revene så langt ude i fjorden
og så tæt på kysten, at de har gode chancer for at udfolde en mangfoldig biodiversitet, men
stadigvæk så langt inde i fjorden som muligt, med henblik på at understøtte inderfjordens trængte
økosystemer mest muligt.

•

Synergi mellem muslingebanker, ålegræs og stenrev

Et særligt fokus i projekt Sund Vejle Fjord er at understøtte de mekanismer, fødekædestrukturer og
økosystemtjenester, der bidrager optimalt i forhold fjordens nødvendige udvikling i retning af en mere sund
og stabil miljøtilstand.
Der hvor det i praksis er muligt at gennemføre, ønskes projektdesign tilrettelagt, så der i højere grad opnås
synergi imellem de fire anvendte virkemidler. Som det fremgår af projektskitsen herunder, vil der omkring
de udlagte stenrev opstå lommer af mere beskyttet vand, hvor påvirkning af både strømforhold, bølger og
tidevand mindskes. Her giver det mening, at udnytte dette opstående potentiale og udplante ålegræs i
kombination med de udlagte stenrev og muslingebanker, for på den måde at sikre bedre vækstbetingelser
for det vigtige ålegræs. Det er vigtigt at understrege, at ansøgte stenrev ikke anlægges med henblik på at
fremme vækst af ålegræs, men at de alene udlægges som et tiltag, der skal styrke naturtypen 1170:
stenrev. Stenrevene og spredte store stenforekomster skal bidrage til fjordes økosystemer som skjul for fisk
og krebsdyr, samt som fæste for tang og søanemoner mv. Stenrevene placeres så de ikke ændrer på
eksisterende naturlige naturtyper, uden for førnævnte kategori.
Ved samtidigt at udlægge muslingebanker i strukturer omkring stenrev og ålegræsbede samt opfiske
krabber i områder, så opnås bedre lysforhold, der igen gavner det sårbare ålegræs. Ud over bedre
vækstbetingelser for ålegræsset, så vil den øgede habitatdiversitet i nærområdet også have indflydelse på
fiskenes fødesøgningsmønstre. Muslingebankerne vil tiltrække en række småfisk, børsteorm, søstjerner,
tanglopper og tanglus, der igen bliver tilgængelige som fødegrundlag for de lidt større fisk omkring de
nærliggende stenrev, marine pattedyr og havfugle.
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Figur 2: Principskitse for synergi imellem anvendte virkemidler

•

Metode til bestemmelse af bæreevne

For at de udlagte stenrev ikke synker ned i sedimentet, skal havbundens bæreevne være god. Fjordbundens bæreevne bestemmes ud fra en række forskellige indhentede parametre. Som udgangspunkt
scannes havbunden omhyggeligt ved en simpel besigtigelse med dykker. Her gennemsøges de konkrete
område for større sten. Ligger der sten i området, der ikke bærer præg af at være nedsunket i sedimentet,
er det en god indikator på en høj bæreevne. Derudover bestemmes bundtypens særlige karakter, ligesom
bundforholdene dokumenters med film og fotos fra lokaliteten.
Herefter bestemmes bæreevne ved ”probe-penetration” med dybdehammer (32 X150 mm, Ø*h). Et jernrør
med diameteren 32 mm hamres ned i sedimentet med en 1.8kg mukkert. Antallet af hammerslag der skal
til for at slå proben 10 cm ned i sedimentet udgør den sammenlignelige værdi for bæreevne. Bæreevneværdierne er kalibreret i henhold til kendte bundforhold i fjorden i en gradient fra mudderbund og siltbund,
til lerbund, sandbund og stenbund. De fleste udpegede ansøgte stenrevslokaliteter har en bæreevne-værdi
omkring 20 probe-slag. 10-15 probeslag vurderes som minimum anvendelige bundsubstrat.
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Figur 3. Bestemmelse af bæreevne ved probe-slag

Samlet placering af stenrev i Vejle Fjord
•

Principper for placering af nye stenrev i Vejle Fjord

De påtænkte stenrev i Vejle Fjord vil blive placeret som angivet på de følgende kort og i medsendte GIS-filer
(Bilag 6). Lokaliteterne er udpeget i henhold til ovenstående principper for udlægning af stenrev.
Lokalisering og størrelserne på de potentielle stenrev er udvalgt med henblik på at sikre en optimal
bæreevne og størst mulig sandsynlighed for en blomstrende og frodig revdynamik. Samtidigt er det
tilstræbt, at få revene så langt ind i fjorden som muligt for maksimalt økologisk udbytte. Endelig er
lokaliteterne udpeget, så de ikke ødelægger eksisterende revområder, ålegræsbede eller andre vigtige
habitattyper.
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Figur 4 a & b. Samlet placering og procentvise fordeling af ansøgte stenrev i Vejle Fjord

Samlet set sker udlægningen i en gradient ind igennem Vejle Fjord. Der fordeles nogenlunde samme
stenmængder på hver side af fjorden. 27 % udlægges i den ydre del af fjorden ved Træskohage i nord, samt
27% ved Mørkholt Hage, Prins Frederiks Grund i syd. Yderligere 27 % allokeres midt i fjorden ved Sellerup
strand. I inderfjorden udlægges 14% ved Andkær Vig. Endeligt allokeres 5% ved Tirsbæk Strand, som et
supplement til et stenrev udlagt i 2013. Ud over de skitserede overordnede principper, så optimeres hvert
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enkelt rev efter de givne lokale forhold, og hvor det er muligt at understøtte allerede eksisterende
revstrukturer. Se herunder:
Placeringerne er valgt så sejladsen i området ikke påvirkes. Udlægningerne tilrettelægges, så der ved
almindeligt lavvande altid vil være minimum 1½ - 2 m. fridybde fra rev til overflade. Alle udlagte sten
lægges helt kystnært langt fra eksisterende sejlrender. Sejlads med kajak, fiskejoller eller robåd vurderes
ikke at blive påvirket af revene. Alle lokaliteter har været i intern høring i Vejle Kommune uden
kommentarer. Derudover er kommunens naturafdeling hørt, ift. naturprojekter og naturpåvirkningen, uden
kommentarer. Ingen af de ansøgte stenrev ligger inden for fuglebeskyttelsesområde. Projektet og de valgte
placeringer af rev og ålegræsbede har været fremlagt på styregruppemøde i Fjordgruppen, samt for alle
samarbejdspartnere i projekter, herunder i særdeleshed Vejle Amatørfiskerforening, der alle har
tilkendegivet stor opbakning til projektet.

•

Samlet omfang af nye rev og principper for udformning:

Planen er at udlægge minimum 10.000 m3 sten fordelt på fem delområder. Opgaven sendes i udbud efter
gældende regler, med henblik på at opnå flest mulige sten for det rammesatte beløb på 5. mio. Mængden
afhænger således af udbudsprisen. Et estimeret prisniveau ligger imellem 400 – 500 kr./udlagt m3. Vi regner
her med en forsigtighed på 500 kr. / udlagt m3. De enkelte delprojekter er beskrevet nedenfor. I alt søges
etableret 8 ha. stenrev, fordelt efter del-beskrivelserne for de enkelte rev som beskrevet nedenfor.
Stenene spredes med en faktor 4 inden for afgrænsede kvadrater. Kvadraterne udlægges i et skakternmønster, der varier fra lokalitet til lokalitet afhængigt af pladsforhold. Hver kvadrat er 30 X 30 m. Imellem
de indrammede enheder efterlades havbunden upåvirket. Den tilstræbte ”skaktern-tilgang”, er valgt med
henblik på at efterligne den naturlige forekomst af de eksisterende spredte stenformationer på lokaliteten.
Se figur 5.a De indrammede områder markeret med prikker er keglerev. Et keglerev defineres som to lag
sten oven på hinanden. Se figur 5b. Placeringen af keglerev varierer ligeledes efter de forskellige
lokaliteters beskaffenhed, men udlægges i direkte forlængelse og sammenhæng med resten af
revstrukturen. Keglerevsenhederne placeres på de dybeste lokaliteter omkring 4 m. dybde.

Fig 5. a.) Principper for udlægning af sten i skaktern. Mønstrene varierer efter plads på de givne lokaliteter. B.) Keglerev defineres
som 2 lag sten oven på hinanden.
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Den konkrete mængde udlagte sten udgør totalt 10.000 m3. Der anvendes store sten med et gennemsnitlig
rumfang (1 sten = 1m3). Der udlægges således i omegnen af 10.000 sten på et samlet areal på 10.000 m2.
Her er der tale om gennemsnitlige værdier. Stenstørrelserne vil variere noget. Hver kvadrant er 30 X 30 m =
900 m2. Keglerevs-felter er blot mere grupperede end almindelige felter, men har samme totale
stenmængde per felt. Der sker en 4 X fortynding inden for de udlagte kvadrater. Hver anden kvadrat er
tom. Det samlede areal der dækkes med revstruktur udgør således ca. 80.000 m2 svarende til ca. 8 ha. 900
m2 udgør således 1.13% af det samlede areal. Det svarer igen til udlægning af 113 sten i hver kvadrant.
Afstanden mellem hver sten = 1 m.

Beskrivelse at delprojekterne

• Område 1: Træskohage Fyr
-

Eksisterende forhold

Området øst for Træskohage Fyr og hen imod Fakkegrav egner sig rigtigt godt til marin naturgenopretning.
Vejle Yderfjord lider under eksponering for vind, strøm og bølger, særligt på den sydlige eksponerede
kyststrækning. Den dominerende bølgeretning i Vejle Fjord kommer fra øst-sydøst, hvorfor området fra
Mørkholt Hage ud til Trelde Næs oplever fjordens største stresspåvirkning grundet bølgeenergi. Som følge
heraf, har ålegræs og tang svært ved at trives og etablere sig. På nordsiden ved Træsko Hage og Fakkegrav
er området mindre eksponeret. Området har desuden gode lysforhold og en aftagende eutrofieringsgrad.
Sandsynligheden for at kunne etablere et velfungerende område, der både rummer elementer af stenrev,
kunstige muslingebanker, samt udplantede ålegræsbede, er stor. Træskohage Fyr blev opført i 1904 af Vejle
Havn. Fyret er i dag ude af drift, men benyttes som turistdestination og som fugletårn. Kystsikringen
omkring fyrtårnet yderst på Træskohage består af store sten, der formodes at stamme fra havbunden lige
omkring fyrtårnet.

Fig 6. Området øst for Træskohage Fyr. Store kystnære sten eksponeres i dag ved lavvande.
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-

Delformål

-

Stenmængder

-

Afgrænsning af udformning af rev, Træskohage

Formålet med delindsatsen ved Træskohage Fyr er, at udvide det eksisterende spredte stendække på
lokaliteten, der i dag findes diffust spredt i zonen 0 - 2 m. dybde, samt inde på selve kysten. Det
eksisterende spredte stendække kan ses eksponeret ved lavvande. Formålet med indsatsen er således, at
øge det samlede areal med store begroede sten betragteligt. Hertil udbygges grunden med keglerev på den
yderste flanke af revet. Se fig. 9. Keglerevene defineres som to lag sten oven på hinanden.
Der ansøges om udlægning af sten, svarende til 27% af den samlede stenmængde til rådighed, hvilket
omtrentligt svarer til mellem 2700 m3 sten afhængigt af udbudsrunde. De anvendte sten har en
gennemsnitsstørrelse omkring; 0,75 m X 1,35 m, svarende til gennemsnitligt ca. 1 m2 overflade / 1 m2
havbund.

Figur 7. Ansøgningsområde - placering af stenrev ved Træskohage Fyr
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Figur 8. Afgrænsning af planlagte stenrev ved Træskohage.

Figur 9. Principskitse for ansøgte stenrev ved Træskohage.
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•

De 2700 m3 (24712 m2) udlægges inden for følgende koordinatsæt:

1.) WGS84
55°40'41.0"N 9°44'52.4"E
WGS84 DDM
55°40.683'N 9°44.874'E
WGS84 decimal (lat, lon)
55.67805, 9.747899
ETRS89 UTM32N (øst, nord)
547031, 6170502
ETRS89 UTM33N (øst, nord)
169889, 6182758
2.) WGS84
55°40'39.0"N 9°44'52.9"E
WGS84 DDM
55°40.650'N 9°44.882'E
WGS84 decimal (lat, lon)
55.677494, 9.748038
ETRS89 UTM32N (øst, nord)
547041, 6170440
ETRS89 UTM33N (øst, nord)
169893, 6182696
3.) WGS84
55°40'44.4"N 9°45'6.0"E
WGS84 DDM
55°40.740'N 9°45.099'E
WGS84 decimal (lat, lon)
55.678994, 9.751654
ETRS89 UTM32N (øst, nord)
547266, 6170609
ETRS89 UTM33N (øst, nord)
170133, 6182845
4.) WGS84
55°40'42.3"N 9°45'6.1"E
WGS84 DDM
55°40.704'N 9°45.102'E
WGS84 decimal (lat, lon)
55.678407, 9.751707
ETRS89 UTM32N (øst, nord)
547270, 6170544
ETRS89 UTM33N (øst, nord)
170131, 6182780
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5.) WGS84
55°40'44.5"N 9°45'14.8"E
WGS84 DDM
55°40.742'N 9°45.247'E
WGS84 decimal (lat, lon)
55.679036, 9.754121
ETRS89 UTM32N (øst, nord)
547421, 6170616
ETRS89 UTM33N (øst, nord)
170288, 6182838
6.) WGS84
55°40'42.5"N 9°45'15.0"E
WGS84 DDM
55°40.709'N 9°45.249'E
WGS84 decimal (lat, lon)
55.67848, 9.754153
ETRS89 UTM32N (øst, nord)
547424, 6170554
ETRS89 UTM33N (øst, nord)
170285, 6182776

• Område 2: Prins Frederiks Grund, Mørholdt Strand
-

Eksisterende forhold

Prins Frederiks Grund, ligger for enden af en lavvandet revle, der strækker sig fra Mørkholt Hage godt 1 km
i østlig retning, med sin sydlige afgrænsning fra Mørkholt Hage og ned forbi den spektakulære Hvidbjerg
Klit. Hvidbjerg Klit udgør et af vejleegnes største naturattraktioner. Området er karakteriseret som en
erosionskyst, hvor afgrænsede områder med spredte store sten præger strand- og littoralzone.
Bundforholdene er præget af kompakt hvidt ler, der samler sig i flager og klumper. Oven på ler-grunden
findes en blanding af spredte store sten, grus og perlesten. Den pletvise forekomst af områder med store
sten strækker sig helt ud på 7 meters dybde. Her i yderfjorden, hvor eutrofieringen er aftagende, er der ved
affotografering med videoslæde registreret begroning med sukkertang på stenrevene helt ude på 7 m.
dybde.
Tilbage i tiden er de største forekomster af muslinger i Vejle Fjord fundet omkring Prins Fredriks Grund.
Området har igennem tiden været stærkt påvirket af et målrettet blåmuslinge-fiskeri, senest i februar 2014.
Der må formodes at være fjernet store mængder sten fra området, særligt i forbindelse med mange års
intensivt muslingefiskeri. Området er også kendt for et godt sorthummer-fiskeri. Sorthummeren trives i
huler nede i ler-sedimentet under de spredte sten. Relativt mange sten er begroet med sukkertang.
Ålegræsset forefindes kun i meget begrænset omfang på lokaliteten på grund af de hårde lerformationer,
og fordi kyststrækningen er eksponeret for stærk strøm.

-

Delformål

Formålet med delindsatsen ved Prins Frederiks Grund er, at forstørre, fortætte og sammenbinde de
eksisterende pletvise områder med spredt stendække, så det samlede areal med store begroede sten
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udvides betragteligt. Det udvalgte område til udlægning af nyt stenrev ligger i direkte forlængelse i
nordøstlig retning for eksisterende stenrevslokalitet. Der findes ikke nævneværdigt med ålegræs på
lokaliteten og kun lavt voksende pletter med sukkertang, hvorfor der i dag ikke findes tredimensionelle
strukturer, hvor biodiversiteten kan udfolde sig op i vandfasen. For at understøtte og forstærke lokalitetens
karakter af huler med mange sorthummere, samtidigt med at revet får en mere tredimensionel karakter op
i vandfasen, planlægges alle udlagte sten på lokaliteten som keglerev.

-

Stenmængder

-

Afgrænsning og udformning af rev, Mørkholdt

Der ansøges om udlægning af sten, svarende til 27% af den samlede stenmængde til rådighed, hvilket
omtrentligt svarer til mellem 2700 m3 sten afhængigt af udbudsrunde. De anvendte sten har en
gennemsnitsstørrelse omkring; 0,75 m X 1,35 m, svarende til gennemsnitligt ca. 1 m2 / sten.

Figur 10. Ansøgningsområde - placering af stenrev ved Mørkholt Hage
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Figur 11. Afgrænsning af planlagte stenrev ved Mørkholt, Prinsens Grund. Grøn Flag-afmærkning viser lokaliteten af større sten
registreret i området?

Figur 12. Principskitse for stenrev ved Mørkholt Hage. Rød: Keglerev. Blå: Ansøgningsområde
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De 2700 m3 udlægges inden for følgende koordinatsæt:
Hjørnekoordinater på Mørkholt-området (Areal: 23607 m2):
(1)
WGS84

55°39'25.7"N 9°44'43.4"E

WGS84 DDM

55°39.428'N 9°44.723'E

WGS84 decimal (lat, lon)
55.657136, 9.745381

ETRS89 UTM32N (øst, nord)
546898, 6168173

ETRS89 UTM33N (øst, nord)
169554, 6180446

(2)
WGS84

55°39'26.4"N 9°44'49.0"E

WGS84 DDM

55°39.439'N 9°44.817'E

WGS84 decimal (lat, lon)
55.657325, 9.746944

ETRS89 UTM32N (øst, nord)
546996, 6168195

ETRS89 UTM33N (øst, nord)
169654, 6180460

(3)
WGS84

55°39'18.2"N 9°44'46.2"E

WGS84 DDM

55°39.303'N 9°44.769'E

WGS84 decimal (lat, lon)
55.655044, 9.746156

ETRS89 UTM32N (øst, nord)
546949, 6167940

ETRS89 UTM33N (øst, nord)
169585, 6180210

(4)
WGS84

55°39'19.0"N 9°44'51.8"E

WGS84 DDM

55°39.316'N 9°44.863'E

WGS84 decimal (lat, lon)
55.655271, 9.747712

ETRS89 UTM32N (øst, nord)
547047, 6167967

ETRS89 UTM33N (øst, nord)
169685, 6180228
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• Område 3: Sellerup Strand
-

Eksisterende forhold

Sellerup Strand er en bred sandstrand med relativt god badevandskvalitet. Der er gode parkeringsmuligheder tæt på stranden. Fra tippen af Holtser Hage og ned til Brejning Strand strækker sig et stort
lavvandet område med gode lysforhold. Bundforholdene er præget af sand med en relativt høj bæreevne.
Ud for sommerhusområdet ved Sellerup Strandvej på ca. 2½ m. dybde i østlig retning 250 m fra kysten,
findes der i dag et større område med naturlige stenrev. Stenene er begroede med blæretang og forskellige
arter af rødalger. De gode adgang- og parkeringsmuligheder, vil gøre stedet særligt attraktiv, særligt for
Vejle Kommunes mange dykkere, der kan komme helt ned til stranden med bil og alt deres tunge
dykkergrej.

Fig. 13. Eksisterende stenrev ud for Sellerup Strand

-

Delformål

-

Stenmængder

Formålet med delindsatsen ved Sellerup Strand er, at udvide det eksisterende område med stenrev og
spredt stendække, så det samlede areal med store begroede sten udvides betragteligt. Hertil udbygges
grunden med keglerev på den yderste dybe flanke af revet svarende til omfanget af halve kvadrater.
Keglerevene defineres som to lag sten oven på hinanden. Området omkring Sellerup Strand er placeret
langt inde i Vejle Fjord, og har derfor stort potentiale if.t at kunne påvirke inderfjorden i en positiv retning.
De gode plads-, lys-, og bundforhold samt tilstedeværelsen af eksisterende revformationer, gør lokaliteten
oplagt til en udlægning af supplerende sten.
Der ansøges om udlægning af sten, svarende til 27% af den samlede stenmængde til rådighed, hvilket
omtrentligt svarer til mellem 2700 m3 sten afhængigt af udbudsrunde. De anvendte sten har en
gennemsnitsstørrelse omkring; 0,75 m X 1,35 m, svarende til gennemsnitligt ca. 1 m2 overflade / 1 m2
havbund.
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-

Afgrænsning og udformning af rev ved Sellerup

Fig. 14. Ansøgningsområde - placering af stenrev ved Sellerup Strand
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Fig. 15. Afgrænsning af planlagte stenrev ved Sellerup Strand.

Fig. 16. Principskitse for ansøgte stenrev ved Sellerup Strand. Rød: Keglerev. Gul: Spredte sten. Blå: Ansøgningsområde
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-

De 2700 m3 (21.802 m2) udlægges inden for følgende koordinatsæt:

1.) WGS84
55°41'19.1"N 9°40'52.1"E
WGS84 DDM
55°41.318'N 9°40.869'E
WGS84 decimal (lat, lon)
55.688626, 9.681149
ETRS89 UTM32N (øst, nord)
542822, 6171636
ETRS89 UTM33N (øst, nord)
165788, 6184254
2.) WGS84
55°41'17.5"N 9°40'50.0"E
WGS84 DDM
55°41.292'N 9°40.834'E
WGS84 decimal (lat, lon)
55.688197, 9.680559
ETRS89 UTM32N (øst, nord)
542786, 6171588
ETRS89 UTM33N (øst, nord)
165747, 6184209
3.) WGS84
55°41'14.7"N 9°40'56.6"E
WGS84 DDM
55°41.246'N 9°40.944'E
WGS84 decimal (lat, lon)
55.687429, 9.682394
ETRS89 UTM32N (øst, nord)
542902, 6171503
ETRS89 UTM33N (øst, nord)
165856, 6184115
4.) WGS84
55°41'13.4"N 9°40'54.7"E
WGS84 DDM
55°41.224'N 9°40.912'E
WGS84 decimal (lat, lon)
55.687063, 9.681868
ETRS89 UTM32N (øst, nord)
542869, 6171462
ETRS89 UTM33N (øst, nord)
165820, 6184077
5.) WGS84
55°41'8.8"N 9°41'6.3"E
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WGS84 DDM
55°41.147'N 9°41.106'E
WGS84 decimal (lat, lon)
55.685778, 9.685092
ETRS89 UTM32N (øst, nord)
543073, 6171321
ETRS89 UTM33N (øst, nord)
166011, 6183918
6.) WGS84
55°41'7.3"N 9°41'4.3"E
WGS84 DDM
55°41.121'N 9°41.071'E
WGS84 decimal (lat, lon)
55.685354, 9.684523
ETRS89 UTM32N (øst, nord)
543038, 6171274
ETRS89 UTM33N (øst, nord)
165972, 6183874

• Område 4: Andkær Vig
-

Eksisterende forhold

Andkær Vig udgør et særligt beskyttet område i Vejle Fjord, som har stort potentiale i forhold til at opnå en
samlet god økologisk indvirkning af et naturgenopretningstiltag længst inde i inderfjorden. Området ligger
beskyttet for bølger og strøm mellem Saltbæk og Holzer Hage. Vanddybden når hurtig ud mellem 3 – 5 m,
hvilke er egnet til udlægning af stenrev. Der findes allerede et spredt tangbeklædt stendække i vigen
enkelte steder, samt en del grus og ral i den ydre del af vigen. Enkelte pletvise steder vokser ålegræs i
dybdeintervallet 0,5 – 2,0 m. På gældende søkort 157 (Kort og Matrikelstyrelsen) er havbundens
beskaffenhed noteret som; meget store sten (r).
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Figur 17. Eksisterende naturlige stenrev i Andkær Vig

Figur 18. Spredt stendække i Andkær Vig
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-

Delformål

-

Stenmængder

-

Afgrænsning og udformning af rev ved Andkær Vig

Det vurderes, at området har potentiale til langt større partier med ålegræs grundet vigens beskyttede
natur. Kombinationen af sten, ålegræs og muslinger, vil kunne give et samlet løft til områdets økologi og
rigtig god synergi imellem de tre virkemidler. Der er meget få velegnede lokaliteter til naturgenopretning i
Vejle inderfjord grundet den høje grad af eutrofiering, og manglende lavvandede arealer med gode
lysforhold. Det vurderes, at den optimale synergi, der søges opnået i Andkær Vig imellem de forskellige
anvendte projekt-virkemidler, er en helt tilfældig spredt udlægning af sten inden for det afgrænsede
område. Se fig. 20. En helhedsorienteret indsats i Andkær Vig er umiddelbart bedste bud på en lokalitet,
der har potentiale til at påvirke økologien i Vejle inderfjord i en positiv retning.

Der ansøges om udlægning af nye sten som supplement til eksisterende spredte stendække i Andkær Vig
svarende til af 14% af den samlede udlagte stenmængde. Det svarer konkret til udlægning af godt 1400 m3
spredte sten. De anvendte sten har en gennemsnitsstørrelse omkring; 0,75 m X 1,35 m, svarende til
gennemsnitligt ca. ca. 1 m2 overflade / 1 m2 havbund.

Figur 19. Afgrænsning af planlagte stenrev ved Andkær Vig
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Figur 20. Principskitse, spredte sten jævnt fordelt over de ansøgte område. Gul Spredte sten. Blå: Ansøgningsområde

•

De 1400 m3 (6063 m2) udlægges inden for følgende koordinatsæt:

1.) WGS84
55°41'40.7"N 9°39'54.4"E
WGS84 DDM
55°41.679'N 9°39.906'E
WGS84 decimal (lat, lon)
55.694643, 9.665107
ETRS89 UTM32N (øst, nord)
541807, 6172295
ETRS89 UTM33N (øst, nord)
164833, 6185000
2.) WGS84
55°41'40.4"N 9°39'56.2"E
WGS84 DDM
55°41.673'N 9°39.937'E
WGS84 decimal (lat, lon)
55.694543, 9.665608
ETRS89 UTM32N (øst, nord)
541839, 6172285
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ETRS89 UTM33N (øst, nord)
164863, 6184986
3.) WGS84
55°41'37.6"N 9°39'53.4"E
WGS84 DDM
55°41.626'N 9°39.891'E
WGS84 decimal (lat, lon)
55.69377, 9.664847
ETRS89 UTM32N (øst, nord)
541792, 6172198
ETRS89 UTM33N (øst, nord)
164809, 6184904
4.) WGS84
55°41'36.9"N 9°39'55.1"E
WGS84 DDM
55°41.614'N 9°39.918'E
WGS84 decimal (lat, lon)
55.69357, 9.665297
ETRS89 UTM32N (øst, nord)
541821, 6172176
ETRS89 UTM33N (øst, nord)
164835, 6184880
5.) WGS84
55°41'36.1"N 9°39'50.4"E
WGS84 DDM
55°41.602'N 9°39.840'E
WGS84 decimal (lat, lon)
55.693375, 9.663998
ETRS89 UTM32N (øst, nord)
541739, 6172154
ETRS89 UTM33N (øst, nord)
164752, 6184864
6.) WGS84
55°41'35.2"N 9°39'51.4"E
WGS84 DDM
55°41.586'N 9°39.857'E
WGS84 decimal (lat, lon)
55.693106, 9.664278
ETRS89 UTM32N (øst, nord)
541757, 6172124
ETRS89 UTM33N (øst, nord)
164768, 6184833
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• Område 5: Tirsbæk Strand
-

Eksisterende forhold

Med tilladelse fra Kystdirektoratet i 2013 udlagde Vejle Kommune et mindre stenrev på 1250 m2 i fjorden
langs Tirsbæk strand. Stenrevet havde til formål, at forbedre de lokale forhold for marine dyr og planter og
samtidigt danne rammen som farverigt snorkelrev for alle dykker-interesserede badegæster på stranden.
Stenrevet ved Tirsbæk strand er ca. 50 m. langt og godt 25 m bredt. Vanddybden på lokaliteten varierer fra
2 til ca. 4½ meter.
Per Aarsleff var entreprenør på opgaven og stod for håndteringen af stenene. Stenen er nedlagt fra pram
med gravko efter en nøje gennemarbejdet plan. Arbejdet er udført fra en stor flydepram. Hver sten er
placeret med stor præcision, så revet flere steder danner huler hvor fisk og især fiskeyngel kan gemme sig.
Ud over at forbedre de biologiske forholde i fjorden, så er det også meningen, at stenrevet, skal lokke
snorkeldykkere og badende ud med dykkermaske for ved selvsyn, at blive klogere på livet under havets
overflade. Snorkelrevet er designet, så man kan følge kanten af revet hele vejen rundt uden at komme
særlig langt væk fra land. Revet er placeret så tæt på land, at de fleste badegæster kan være med.

Fig. 21: Udformning af eksisterende stenrev ved Tirsbæk Strand.

-

Delformål

Tirsbæk Stenrev har i dag næsten 10 år på bagen. På mange måder har revet vist sig at leve op til sit
oprindelige formål. Selvom der i dag ikke gror tætte skove af tang på det udlagte stenrev, hvilket dels skal
tilskrives de dårlige lysforhold i inderfjorden dels hård afgræsning af søpindsvin, så er der med udlægningen
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skabt noget der i dag må betegnes som et område med en relativt høj biodiversitet i en ellers helt forarmet
”ørken” af mudder i Vejle Inderfjord. Området huser mange havkarruser, havgylter, hundestejler,
fiskeyngel, krebsdyr og søanemoner mm., hvilket vidner om det store potentiale stenrev har i Vejle Fjord,
hvor mange af de naturlige/oprindelige naturtyper er ødelagt. Det eksisterende rev vurderes imidlertid at
kunne profitere af en fortætning. Der er relativt langt imellem de udlagte sten. Ved at nedlægge sten oven i
den eksisterende udlægning sker der dels en fortætning af revet, dels en udbygning i antallet af huler på
revet i og med flere sten vil lægge sig i lag.

-

Stenmængder

-

Afgrænsning og udformning af rev ved Tirsbæk

Der ansøges om udlægning af nye sten som supplement til Tirsbæk Stenrev svarende til af 5% af den
samlede stenmængde. Det svarer konkret til mellem 500 m3 ekstra sten, der placeres som fortætning oven
i det eksisterende rev, dels udlægges som en forlængelse af eksisterende. Se Fig.

Figur 22. Ansøgningsområde - placering af stenrev ved Tirsbæk Strand
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Figur 23: Blå farve: Eksisterende stenrev. Grøn farve; fortætning med nye sten af det eksisterende rev: Gul farve: Udbygning af eksisterende rev med
nye sten i sydøstlig retning.

•

De 500 m3 (2599 m2) udlægges inden for følgende koordinatsæt:

1.) WGS84
55°42'27.1"N 9°37'59.7"E
WGS84 DDM
55°42.451'N 9°37.995'E
WGS84 decimal (lat, lon)
55.707521, 9.633245
ETRS89 UTM32N (øst, nord)
539792, 6173710
ETRS89 UTM33N (øst, nord)
162944, 6186586
2.) WGS84
55°42'26.4"N 9°37'58.7"E
WGS84 DDM
55°42.440'N 9°37.978'E
WGS84 decimal (lat, lon)
55.707339, 9.632971
ETRS89 UTM32N (øst, nord)
539775, 6173690
ETRS89 UTM33N (øst, nord)
162925, 6186567
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3.) WGS84
55°42'25.5"N 9°38'4.4"E
WGS84 DDM
55°42.425'N 9°38.074'E
WGS84 decimal (lat, lon)
55.707089, 9.634565
ETRS89 UTM32N (øst, nord)
539875, 6173663
ETRS89 UTM33N (øst, nord)
163023, 6186531
4.) WGS84
55°42'24.8"N 9°38'3.7"E
WGS84 DDM
55°42.413'N 9°38.061'E
WGS84 decimal (lat, lon)
55.706877, 9.634355
ETRS89 UTM32N (øst, nord)
539862, 6173639
ETRS89 UTM33N (øst, nord)
163008, 6186509

Praktiske forhold ved udlægning
•

Udførsel

Udlægningen sker efter detailplan, der udarbejdes sammen med entreprenøren og i overensstemmelse
med den i denne ansøgning skitserede udformning.
Etableringen sker i perioden september 2021 til april 2022, og det forventes at selve anlægsarbejdet tager
ca. 2 måneder.
•

Opfølgning

Det udførte anlægsarbejde vil blive godkendt på baggrund af dykkeroptagelse og konkret besigtigelse
umiddelbart efter de enkelte del-elementers udførelse.

•

Afmærkning

Det vurderes ikke umiddelbart nødvendigt at etablere afmærkning af de udlagte sten, da der er tale om
udvidelse og fortætning af allerede eksisterende naturlige stenrevsforekomster. Revene udlægges med en
minimums margin på 1½ - 2 m vand fra havoverfladen til toppen af revene og langt fra sejlrender. I
forbindelse med anlæg af Tirsbæk Stenrev blev der i sin tid etableret en gul specialafmærkning på revets
midte. Det vil være muligt inden for projektets økonomi, at etablere lignende specialafmærkninger på de
her ansøgte lokaliteter, hvis det skønnes nødvendigt af hensyn til færdsel i områderne.

•

Overvågning
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Som en del af Projekt Sund Vejle Fjord vil Vejle Kommune og SDU løbende føre tilsyn med de etablerede
stenrev. Projektgruppen vil følge udviklingen og dokumentere med filmoptagelser og fotos. I henhold til de
overordnede formål for Projekt Sund Vejle Fjord, vil der blive gennemført undersøgelser af revene for at
fastlægge deres potentialer og udvikling.

•

Pasning, sikkerhed og formidling

I forbindelse med overvågningen og løbende dataindsamling if. med projekt Sund Vejle Fjord vil der blive
ført tilsyn med revenes tilstand. Ellers er det meningen at naturtyperne skal passe sig selv.

•

Økonomi

Midler til anlæg af stenrevene er givet fra Velux Fonden og Vejle Kommune. Projekt Sund Vejle Fjord har et
samlet budget på 24. mio. Heraf allokeres 5 mio. til udlægning af nye stenrev.

•

Tidsplan

Når de nødvendige tilladelser og udbudsrunden på opgaven på plads, er det håbet, at de ansøgte stenrev
kan udlægges i vinterhalvåret 2021 / 2022. Der forventes en samlet arbejdsperiode på godt 2 måneder.
Stenene ønskes færdigt udlagte inden blåmuslingerne gyder omkring april / maj i 2022, da det ikke er
ønskeligt at lade muslingerne begro de nye sten som de første beboere, men mere hensigtsmæssigt først at
få de forskellige tangplanter til at etablere sig.

•

Miljømæssige sårbarhed, VVM og konsekvensvurdering

De ansøgte stenrev vurderes ikke at have nogen negativ betydning for områdets sårbarhed. Tværtimod
peger al forskning i retning af, at en samlet stenrevsindsats vil kunne gavne samtlige af Vejle Fjords marine
økosystemtjenester, herunder øge den marine biodiversitet. Planlagte tiltag ligger uden for
udpegningsgrundlag for de danske habitat- og fuglebeskyttelsesområder.
En udvidelse, fortætning og renovering af eksisterende stenrev i Vejle Fjord vil understøtte de
målsætninger, der er gældende i henhold til de forpligtigelser Vejle Kommune er underlagt i henhold til
implementeringen af de statslige vandplaner og FN-verdensmål. Tiltaget vil ligeledes understøtte den status
Vejle Inderfjord Vildtreservatet har som raste- og fødesøgningsområde for vandfugle. Også sæler og
marsvin vil have gavn af stenrevene, da revene vil skabe bedre fouragerings-muligheder grundet større
fødegrundlag i form af fisk.
På nær fortætningen af Tirsbæk snorkelrev har vi - i vores valg af projektområder - været påpasselige med
at placere revene på bar havbund, for ikke at risikere ødelæggelse af eksisterende ålegræsbede eller
eksisterende stenrevsstrukturer. Stenrev etableres generelt dybere (>2.5m) end ålegræssets dybdegrænse
på 2.3-2.4m i Vejle Fjord (MST 2018). Selve anlægsfasen tilstræbes gennemført uden for vækstsæsonen og
vurderes derfor ikke at påvirke naturen i nævneværdig negativ grad.
Revenes placering, afstand fra kysten og fysiske udformning er designet således, at sedimenttransporten i
områderne ikke kan forventes påvirket i nævneværdig grad. Tiltagene vil derfor heller ikke forårsage
forskydning af kysternes ligevægtstilstand. Stenrevene forventes derfor heller ikke at forårsage øget
kysterosion nogen steder i Vejle Fjord. Se bilag 6 a & b; notat fra DHI ved Erik Koch Rasmussen.
Det er således vores vurdering, at etablering af stenrev i Vejle Fjord er foreneligt med områdernes
sårbarhed, at de vil fremme en bedre økologisk tilstand, og at de nye naturtyper tilmed understøtter øvrige
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nationale og internationale målsætninger for området. Det vurderes, at projekterne således ikke skal
Miljøvurderes (VVM) og at der ikke skal udarbejdes en habitatkonsekvensvurdering.

•

For-høring Langelandsmusem – evt. Marin arkæologi

For-høring omkring eventuelle konflikter i forbindelse udlægning af stenrev i Vejle Fjord på de udvalgte
lokaliteter og så potentielle stenalder fund på havbunden, er gennemført ved Langelandsmuseum.
Langelandsmuseum ved museumsinspektør, Otto Christian Uldum har tilkendegivet, at flere af lokaliteterne
har bundtyper, som potentielt kan vise sig at rumme spor af stenalderbosættelse. Således vil museet
indstille til Slots- og Kulturstyrelsen, at der foretages en marinarkæologisk forundersøgelse i forbindelse
med en evt. tilladelse til udlægning af stenrev i Vejle Fjord. Forundersøgelse vil blive gennemført så snart
det er muligt, for derved, at sikre at tidsrammerne i projektet kan overholdes.
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Motivation/baggrund for projektet
Vejle Fjord har det skidt og er i ubalance! Der er for mange alger i vandet, fiskene er få, krabberne
mange, bunden er mange steder dækket af et tykt lag mudder og ålegræsset er reduceret markant
i forhold til sin oprindelige udbredelse. Til trods for 40 års påfølgende vandplaner med fokus på
udledningen af nærringssalte fra land og by, så kategoriseres miljøtilstanden i Vejle Fjord
stadigvæk som ringe/dårlig og er dermed langt fra vandplanernes mål om god økologisk tilstand.
Der er derfor brug for en ambitiøs, koordineret og todelt miljøindsats. Den ene indsats skal
forfølge de spor, der er lagt med de statslige vandplaner og som adresserer den landbaserede
kvælstofudledning en indsats som har været i god proces i Vejle Kommune siden
kommunalreformen, blandt andet ved anlæg af vådområder og minivådområder, men også
gennem en række øvrige ekstraordinære initiativer såsom særlig fokus på Grejsdalen, der ud over
at adressere kvælstofbelastningen også har fokus på klimatilpasning.
—

Formål
Nærværende projekt; “Sund Vejle Fjord” forfølger det andet spor. Her er indsatsen målrettet
konkrete naturgenopretningstiltag, der kan medvirke til at reetablere de nedbrudte fysiske
rammer under havets overflade. Formålet i dette projekt er at genskabe fortidens ålegræsbede,
reetablere tabte muslingebanker og stenrev samt opfiske krabber. Det vurderes, at de to parallelle
og afstemte spor vil give maksimal synergi og fremskynde Vejle Fjords vej tilbage til en sund og
stabil miljøtilstand.
Med en helhedsorienteret tilgang på tværs af afprøvede og videnskabeligt anerkendte marine
virkemidler, søger projekt; Sund Vejle Fjord, at adressere hele Vejle Fjord som et samlet
Økosystem. På tværs af alle projektets samarbejdspartnere, er der enighed om, at projektets
systemforandring populært sagt ligger i at “Rick-starte” fjordens naturlige modstandskraft og
økologiske balance ved at genoprette de fysiske forhold.
Projektet skal realiseres parallelt med at årsagerne til ubalancen i regi af eksisterende
vandplaner og øvrige tiltag gradvist minimeres. Hertil skal ske en mobilisering og involvering af
alle relevante interessenter, berørte erhverv og politiske beslutningstagere, der rækker langt ud i
fremtiden og ud over projektets afgrænsede anlægsfase. Projekt; Sund Vejle Fjord igangsættes
2020 med forventet afslutning efter 5 år ved udgangen af 2024.
-

-

Delmål/resultatmål:
Projektet bæres at 4 hovedsøjler:
Fjordtjek 1 & 2: Videnskabelige undersøgelser og effektmålinger
Marin-naturgenopretning (Arbejdspakker 1—4)
• Arbejdspakke 1: Ålegræsudplantning i Vejle Fjord
• Arbejdspakke 2: Etablering af muslingebanker i Vejle Fjord
• Arbejdspakke 3: Stenrev i Vejle Fjord
• Arbejdspakke 4: Bekæmpelse af krabber i Vejle Fjord
Mobilisering af interessenter
Formidling

II.

Ill.
IV.

Succeskriterier/leverancer
Ved projektets afslutning forventes følgende konkrete resultater indfriede:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3 ha. udpiantet ålegræsbede
Etablering at professionelt muslingeanlæg i Vejle Fjord (kapacitet 600 ton / årligt)
10—12 stk (75X10 m) udlagte stenrev, samlet 9.000 m3 sten svarende til en værdi af knap
5 mio. kr.)
2400 tons høstede restaurerings-muslinger svarende til 40-60 ha. udlagte muslingebanker
4 års intensiv opfiskning at krabber indenfor hotspot-områder
Videnskabelig kortlægning af de fysiske, kemiske og biologiske parametre i Vejle Fjord
Kortlægning af alle væsentlige stressfaktorer i Vejle Fjord
Kortlægning af fjordens hydrauliske forhold (DHI-model)
Videnskabelig afrapportering at samtlige arbejdspakker (1-4)
Slutrapport målrettet forvaltning af indre danske farvande; opsamling og anbefalinger
Forankret og politisk slagkraftig Fjordgruppe
Engageret fjord-netværk etableret
Permanent udstilling i Økolariet om Vejle Fjord
Udstilling om fjorden og de 17 verdensmål (1 år)
5—10 film om projekt og resultater
5—10 animationsfilm om projekt if.m udstilling på Økolariet
5 populærvidenskabelige artikler i fagblade og aviser
2 videnskabelige artikler
10 kampagnedage / temadage med forskelligt indhold
1 Slutkonference

Projektet organisering
Samlet tilstræber projektledelsen en meget klar og utvetydig organisering og rollefordeling i
projektet. De mange interessenter involveret taget i betragtning, er der behov for en klar ledelse og
klar ansvarsfordeling. Det samme gælder spørgsmålet om kompetencefordeling samt det fagligehenholdsvis juridisk ansvar.
Det overordnede ansvar for implementeringen af projektet ligger hos Vejle Kommune. Det sker i tæt
samarbejde med Syddansk Universitet (SDU), ved Forskningsleder Mogens Flint og hans hold af
biologer, der formelt er partner i projektet. Hver partner er ansvarlig for sin respektive del af den
samlede Økonomi.
Vejle Kommune har som projektejer ansvaret for den samlede økonomi, leverancer og fremdrift i
projektet. Det videnskabelige ophæng, herunder den løbende faglige analyse og metode, tilfalder SDU
som samarbejdspartner. DTU-Aqua og DHI bidrager som rådgivere med reference til SDU.
Bestyrelsen for Vejle Ådal og Fjord
Projektet er blevet til i et tæt samarbejde mellem Vejle Kommune og Bestyrelsen for Vejle Ådal og
Fjord, der består af en række repræsentanter for erhvervslivet og en række relevante
interessegrupper, herunder eksempelvis landbruget, dambruget, turismeerhvervet, DN og
Friluftsrådet. Ideen til Sund Vejle Fjord er født af Bestyrelsen for Vejle Ådal og fjord, der har sat
problemstillingen på den politiske dagsorden. Sammen med Vejle Kommunes Natur- og MiljØudvalg
har bestyrelsen de seneste tre år arbejdet målrettet på at skabe det finansielle og faglige grundlag
omkring projektet.
• Styregruppe (Fjordgruppen)
I den indledende fase af Projekt Sund Vejle Fjord, frem imod afklaring af den samlede
projektfinansiering, har en arbejdsgruppe under Bestyrelsen for Vejle Ådal og Fjord fungeret som
rådgivende i forbindelse med fundraising og forankring. Med projektets formelle opstart D1.D1.20
overgår projektet fra fundraising-fasen til den konkrete implementerings-fase. I den forbindelse
etableres en ny styregruppe, der fremover får titlen, “Fjordgruppen”.
Fjordgruppen får en bred politisk forankring med repræsentation fra alle relevante politiske niveauer,
samt répræsentation af nogle af de aktører, der varetager de daglige opgaver i projektet, herunder
blandt andet Vejle Amatørfiskerforening. Fjordgruppen skal kunne rådgive omkring implementering af
helt konkrete faglige aspekter i projektet. Fjordgruppen skal fungere som projektets daglige
styregruppe. Fjordgruppen skal stå for de daglige, projektrelaterede beslutninger og agere ansigt
udad til i forhold til presserelationen. Fjordgruppen har repræsentation fra følgende institutioner
•
•

Lokalpolitikere fra Natur og Miljøudvalget, Vejle Kommune (NMU)
Landbruget

•
•
•
•

Danmarks Naturfredningsforening (DN)
Vejle Amatørfiskerforening
Syddansk Universitet (SDU)
Miljøstyrelsen (MST)
Organiseringen for projekt Sund Vejle Fjord
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Arbejdsform
Det er den videnskabelige og helhedsorienterede arbejdsform og det tætte samarbejde mellem en
kommunal forvaltning og en forskningsinstitution, der ligger til grund for Velux Fondens og Vejle
Kommunes bevillinger til projekt Sund Vejle Fjord. Arbejdsformen i projektet kan grundlæggende
fordeles i to
Forskning og analyse
SDU skal sikre det videnskabelige ophæng i arbejdet, herunder analyse, evaluering og perspektivering
i forbindelse med de gennemførte projekttiltag. De konkrete arbejdspakker iværksættes ud fra en
videnskabelig vurdering af, hvor tiltagene har den største effekt. For at der kan etableres en valid

videnskabelig dokumentation af projektets effekter, koordineres forskningsaspektet direkte i.f.t
design og gennemførelse af de forskellige naturgenopretningstiltag.
Implementering, mobilisering og formidling
Som projektansvarlig fører Vejle Kommune de forskellige naturgenopretningstiltag ud i livet.
Implementeringen 5ker i samarbejde med en række centrale interessenter. Denne mobilisering af
interessenter kommer konkret til udtryk ved specifik involvering af diverse foreninger ifm.
arbejdspakkernes gennemførelse. Mobiliseringen har også til formål, at påvirke og interagere med
den politiske beslutningsproces og i sidste ende rejse en ‘folke-sag” omkring projektets formål.
Endelig skal mobiliseringen være garant for den fremtidige forankring og videre-førelse af projektets
vision i årene efter projektets afslutning. Mobiliserings-søjlen er inddelt iS indsatser:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)

Understøtte Fjordgruppens daglige virke
Sikre projektets forankring, udbredelse og videreførelse i årene efter projektafslutning
Temadag om fjorden i Økolariet og Lido
Slutkonference i Torvehallerne
Kampagner og events, herunder fælles ålegræsudplantning, Vild med Vand i Vejle m.v.

Tidsplan
• Samlet tidsplan og milepælsplan findes her:
M:\TeknikogMiljø\0000 Anlægsprojekter\Anlægsprojekter Land\PROJEKTER MIA\NNMU3O1.11 Sund Vejle
Fjord 089.O58\Dokumenter\Projektledelse

Økonomi/ressourcer
Projekt Sund Vejle Fjord har et samlet budget på 24,8 mio. kr. Velux Fonden har doneret 15,3 mio. kr.
til projektet og Vejle Kommune har selv finansieret 8,9 mio. kr. Derudover har DTU Aqua reserveret
ca. 0,6 mio. kr. til projektet. Der forventes ansøgt yderlige eksterne midler løbende gennem projektperioden. Udgifterne er fordelt som følger:

Udgiftsfordeling på hovedindsatsområder
(total budget på 24,84 mio. kr.)

Fjordtjek

s.q

• Inddragelse og mobil:sering

-

Megræs: 246 mio. kr. %
MusInj.r: 4,48 mio kr,
Stenrev: 6,18 mio. kr
Krabber: 0,68 mio. kr.

• Formidling
‘4

• Mario naturgenopretoing
I Fondsmoms, Velux Fonden

Samlet budget findes her:
M:\TeknikogMiljø\0000 Anlægsprojekter\Anlægsprojekter Land\PROJEKTER MIA\NNMU3O1.11 Sund Vejle
Fjord 089058\Dokumenter\Økonomi

Information om projektet
Formidling omkring projekt; Sund Vejle Fjord udgør en bærende søjle under det samlede projekt.
Ud over de konkrete arbejdspakker og planlagte anlæg i fjorden, så udgør mobiliseringen af alle
relevante interessenter, herunder borgere i Vejle Kommune, politikere, virksomheder, foreninger
mv. en vigtig parameter med henblik på at nå de fremførte målsætninger og sikre den fremtidige
forankring og udbredelse af projektets visioner og mål. Formidlingen omkring projektets, formål
og resultater, herunder afrapportering og endelige konklusioner og understøtter derfor det ene af
projektets to absolutte hovedformål, nemlig mobilisering af alle relevante interessenter.
Formidlingssøjlen er inddelt i 4 indsatser:
1.
2.
3.
4.

Udstillinger i Økolariet
Film om projektet
Kvartalsvise nyhedsbreve
Løbende Pressedækning og nyhedsformidling
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Evaluering af projektet
For at sikre den rigtige forvaltningsrettede indsats og målbare effekter af indsatsen, baseres
Projekt; Sund Vejle Fjord på det bedst tilgængelige videnskabelige grundlag herunder anerkendte
og afprøvede metoder. Et centralt element i projektet er derfor løbende indsamling og analyse af
relevante data samt monitering af projektets effekter. Som et overordnet indsatsområde samles
hele dette videnskabelige beslutningsgrundlag under én fælles betegnelse; Fjordtjek.
Indsatsområdet inkluderer følgende 2 hovedelementer:
1) Fjordtjek 1: Indsamling og analyse af tilgængelige historiske data (gennemført)
2) Fjordtjek 2: Indsamling og kortlægning af nye data, som er nødvendige for løbende at kunne
kvalificere og målrette projektets metode og konklusioner, samt indsamling og dokumentation
af projektets effekter.
Fjordtjek 1: er allerede gennemført som en del af Vejle Kommunes indledende forundersøgelser
med henblik på at kvalificere nærværende ansøgning og understøtte forslag til metode og
projektdesign. På konsulentbasis har SDU indhentet og analyseret tilgængeligt historisk
datamateriale. Analysen ligger til grund for projektets valg af virkemidler.
Fjordtjek 2: integreres som en del af projektets indsatsportefølje. Kortlægningen af en række
forskellige relevante parametre skal hjælpe med at udfylde de huller i det historiske datagrundlag,
der er nødvendige for at kunne tilrettelægge de beskrevne arbejdspakker, herunder eksempelvis
kortlægning at fjordens fysiske-, kemiske og hydrauliske forhold, sedimentundersøgelser samt
monitering af nuværende udbredelse af muslinger, fisk og ålegræs i fjorden. Endelig skal Fjordtjek
2 sikre en kvalificeret monitering af projektets resultater. Indledningsvist etableres en baseline
omkring fjordens nuværende tilstand. Samme parametre undersøges løbende og efter
gennemført projektperiode. De to fjordtjek skal samlet set sikre optimal tilrettelæggelse af
projektets anlægsfase og arbejdsprogrammer. Derudover skal indsatsen sikre fleksibilitet såfremt
den løbende monitering giver anledning til justering af projektets indsatsområder og metode.

Afledt drift
Der forventes p.t ingen afledt drift efter projektets gennemførelse.

BILAG 1: Fjordtjek 1 – foreløbig dataopsamling, analyse og konklusion

Foreløbig miljøtilstandsvurdering af Vejle Fjord samt en udredning af videnshuller i
forhold til aktiv retablering af miljøforholdene i fjorden.
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Opsummering - Hvad er miljøtilstanden og hvordan kan den forbedres i Vejle
Fjord?
1. Den høje næringssaltbelastning er den primære udfordring, som fastholder Vejle Fjord i
dårlig miljøtilstand. Høj næringssaltsbelastning favoriserer skidtalger som vil dominere
fjorden og kvæle ålegræs. Når store mængder skidtalger nedbrydes øges risikoen for
iltsvind. Over tid ophobes de store algemængder som mudder i fjordbunden.
1.1. Løsningstilgang: Muslingeopdræt og ålegræsudplantninger er næringsreducerende
tiltag, som kan forbedre miljøforholdene.
2. Fjordbunden er præget af mudder. Det er en konsekvens af mange år med høj
næringsbelastning, som ved algers vækst omsættes til organisk stof, der over tid ophobes i
havbunden som mudder.
2.1. Løsningstilgang: Sandcapping af mudderområder kan ”nulstille” havbunden, som vil
forbedre både lysforhold og bundforholdene for særligt ålegræs og muslinger.
3. Store arealtab af ålegræs i Vejle Fjord har samtidig medført tab af vigtige
økosystemtjenester så som næringssaltsfiltrering og opvæksthabitater for store rovfisk.
3.1. Løsningstilgang: Stor-skala udplantning af ålegræs.
4. Kritisk tilbagegang af store rovfisk pga. tab af opvæksthabitater og intensivt fiskeri.
Manglen på torsk og andre store rovfisk medfører ukontrollerede bestande af mellemstore
rovdyr (kutlinger, hundestejler, krabber m.fl.) som reducerer alge-græssende krebsdyr.
Mangel på græssere fremmer tilstedeværelsen af skidtalger og dermed en dårlig
miljøtilstand.
4.1. Løsningstilgang: Marin naturgenopretning af tabte habitater som stenrev og ålegræs
kan understøtte opvækst af fx torskeyngel, som kan kontrollere og reducere bestande
af mellem-store rovdyr.
5. Alvorlige miljøfaktuelle videnshuller hindrer optimal forvaltning af Vejle Fjord. Særligt er
den økologisk tilstand stort set ukendt i de højproduktive lavvande områder, hvor
økosystemtjenesterne er stærkest.
5.1. Løsningsforslag: Etablering af lavvandede miljøstationer i den indre og ydre del af
fjorden, samt arealbaseret monitering af ålegræs.
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Forord
Biologisk Institut, SDU er af Vejle Kommune blevet bedt om at lave dette fjord-tjek, hvor
formålet var at afsøge diverse miljødatabaser, for at opnå et historisk perspektiveret og
opdateret vurdering af miljøforholdene i Vejle Fjord. Dette fjord-tjek er en opsamling af data,
for dels at opnå indsigt i, hvilke presfaktorer som hindrer en forbedring af miljøtilstanden, men
rapporten indeholder også en vurdering af hvilke miljømæssige videnshuller, som bør dækkes
for at kunne give en præcis vurdering af potentialet for at aktivere diverse marine virkemidler.
Denne rapport er første version af miljøvurderingen (Fjordtjek 1), som er et arbejde der vil
fortsætte det næste år og ende ud i en fuld version, der dækker alle tilgængelige og relevante
miljøforhold i Vejle Fjord.
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Fjorden og oplandet
Vejle Fjord er en ca. 22 km lang øst-vestvendt fjord med et samlet vandfladeareal på 108 km2.
Heraf udgør det indre vandområde 16.3 km2, mens yderområde dækker 92 km2. Inderfjorden er
lavvandet med dybder fra 0-5 m, mens yderfjordens smalle lavvandsområder via skrænter
falder ned på dybder mellem 10-20 m. Vejle Fjord er i vandplansarbejdet defineret af disse to
særskilte vandområder med hver deres miljøtilstandsvurdering og indsatsbehov. Fjorden
strækker sig fra Vejle til Trelde Næs på sydsiden og Juelsminde på nordsiden, hvor den løber ud i
Kattegat (Figur 1).

Figur 1. Viser Vejle Fjord med de 2 vandområder samt udløbet i kystvandsområdet Nordlige
Lillebælt. Oplandet vises her samlet, men består af del-afstrømningsområder defineret af
primære vandløb som udmunder i fjorden.
Oplandet til Vejle Fjord er 724 km2. Arealanvendelsen domineres af landbruget som med en
arealudnyttelse på over 60 % har en væsentlig betydning for vandområdernes tilstand. En stor
del af de våde lavbundsarealer blev fra slutningen af 1800-tallet, som mange andre steder,
drænet og inddraget til intensiv landbrugsproduktion. Historisk har der i Vejle Fjord oplandet
været et stort ferskvandsfiskeopdræt, hvor de mange vandløb har funderet dette erhverv.
Endeligt har den topografisk lavtliggende Vejle by tidligere bidraget med betragtelig
næringsstof-belastning, hvilket dog er reduceret efter at alle rensetrin blev installeret tidligt i
1990’erne.
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Belastningsforhold
Udtræk fra miljøstyrelsens database viser nedenstående belastningshistorie for Vejle Fjord
(figur 2). Her ses at kvælstofbelastningen er faldet fra omkring 2000 ton N/år i 1990 til ca. 10001100 ton N/år i 2010. Fosforbelastningen er faldet tilsvarende fra ca. 120 ton P/år i 1990 til ca.
40 ton i 2005. Herefter er belastningen igen steget, således at den de senere år er på ca. 50 ton
P/år.
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Figur 2. Belastningshistorien for total kvælstof (øverste graf) og total fosfor (nederste graf).
I nedenstående grafer i figur 3 har DCE gennemført en kildeopsplitning for henholdsvis N- og Pbelastningen. Her eksemplificeret ved det største delopland til den inderste del af Vejle Fjord.
Som det ses udgjorde afstrømningen fra renseanlæg først i 1990’erne ca.300-400 ton N
svarende til omkring 25-30% af den samlede belastning af inderfjorden i Vejle Fjord, mens det
diffusive bidrag fra agerlandet var 60-70% af den samlede belastning. Rensningsanlæggene fik
midt i 90’erne forbedret næringsstoftilbageholdelsen, således at belastningen af Vejle Fjord
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inderfjord blev reduceret til 10-15% af den samlede belastning. Den diffusive N-belastning er
også blevet reduceret fra 600-1000 ton N/år til 400-500 ton N/år i de senere år.
Den kildeopsplittede P-belastning for inderfjorden (figur 3 nederst) viser endnu tydeligere, at
rensningsanlæggene fik etableret P-fældning først i 1990’erne, hvor P-belastningen faldt fra ca.
60-70 ton P/år til ca. 10 ton P/år i slutningen af 1990’erne videre til under 5 ton P/år siden 2000.
Den absolutte diffusive P-belastning er steget fra 15-20 ton P/år i 1990’erne til 20-25 ton P/år i
de senere år. Grundet reduktionen i bidraget fra dambrug og rensningsanlæg, er det nu den
difusive P-belastning til Vejle Fjord inderfjord, som er størst – ca. 60 %.
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Figur 3. Viser den kildeopsplittede belastning af Vejle Fjord fra 1990-2017. Øverste graf viser
kvælstofbelastningen, mens nederste viser fosforbelastningen.

Fjordens tilstand og det afledte indsatsbehov
Tilbage i tid voksede ålegræsset i den indre del af fjorden ned til 8.3 m, mens der i yderfjorden
fandtes ålegræsbede på 11.4 m’s dybde (se Figur 4). I dag er disse dybdegrænser meget

8

Ålegræs dybdegrænse (m)

reducerede, idet ålegræssets kun vokser ned til 2.3 m og 2.4 m’s dybde i henholdsvis
inderfjorden og yderfjorden. Dette er langt fra miljømålet, som defineres som grænsen mellem
god og moderat miljøtilstand henholdsvis 6.1 m og 8.4 m for inder og yderfjorden. Vejle Fjord
opfylder derfor ikke EU’s Vandrammedirektiv. Den indre del af fjorden har status af ringe
miljøtilstand, mens den ydre del har en dårlig miljøtilstand. Der er således behov for en kraftig
indsats før miljømålet ”god økologisk tilstand” kan opnås! Dette kræver at miljøforholdene
tillader, at ålegræsset kan retableres på grænsen mellem god og moderat miljøtilstand, som for
henholdsvis inder- og yderfjorden er 6.1 m og 8.4 m.
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Figur 4. Viser ålegræsdybdegrænserne for inder og yderfjorden i referencetilstanden (18901910), EU’s miljømål som defineres af grænsen mellem god og moderat miljøtilstand, samt
dybdegrænserne i fjordafsnittene i dag (tilstanden). Data fra Miljøstyrelsen.
Miljøministeriet har i vandområdeplanerne opgjort N-belastningen (1054 ton/år),
målbelastningen (817 ton N/år) og indsatsbehovet (237 ton N/år) for Vejle Fjord (<mst.dk> Bilag
i Vandområdeplaner 2015-2021). Her synliggøres også de virkemidler som skal bidrage til Nbelastningsreduktionen: Vådområder (39 ton N/år), Lavbundsprojekter (5.4 ton/år),
minivådområder (34.6 ton N/år), skovrejsning (5.5 ton N/år), MFO (13.8 ton N/år), målrettet
regulering i agerlandet (82.9 ton N/år), spildevand (4.6 ton N/år), hvilket giver en samlet effekt
på 193 ton N/år. Tilbage er 44.2 ton N/år, som er udskudt til efter 2021. Det er så et relevant
fagligt spørgsmål, om denne indsats er tilstrækkelig?
Sigtdybden i Vejle Fjord er ikke signifikant forbedret siden 1970’erne, hvor ålegræssets
maksimale dybdegrænse er svækket siden 1990’erne (figur 5). Klorofyl koncentrationerne (mål
for planteplankton) i fjorden er reduceret gennem de senere år, som et respons på reduktionen
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i næringsstofbelastningen, hvilket indikerer, at den reducerede ålegræsudbredelse må skyldes
andre presfaktorer.

Figur 5. Viser sigtdybden, ålegræssets maksimale dybdegrænse og den forventede dybde
gennem 40 år i Vejle Fjord (DCE 2012).
Der stilles ofte spørgsmål om rimeligheden i at ålegræssets dybdegrænse er en nøgleparameter
i fastsættelsen af miljøtilstanden i vore fjorde. Dette er imidlertid en velbegrundet parameter,
idet planten yder en lang række økosystemservices, når den dækker store områder i fjordene og
disse services kan ikke erstattes af andre primærproducenter (Flindt et al. 1999, Romero et al
2006, Duffy 2006). Der er derfor blandt marin-økologer enighed om, at ålegræsset skal
retableres før vore lavvandede fjorde kan opnå god eller høj økologisk tilstand.
Problemet er, at ålegræsdækningen og biomassen i Vejle Fjord er reduceret til spredte totter
som udgør få procent af referencetilstandens høje dækning. Det betyder at de
økosystemtjenester ålegræsset ydede i reference-tilstanden ikke aktiveres ved de meget lave
biomasser i Vejle Fjord. Blandt de vigtigste økosystemtjenester kan nævnes at ålegræsenge
vækstbetinget optager næringssalte, som derved bliver utilgængelige for lyssvækkende
planteplankton og iltforbrugende hurtigt voksende skidtalger. Ålegræs har potentiale til at
optage 100-300 kg N per ha per år, og fungerer derved som et levende filter. Under
produktionen lægger ålegræs ilt ud gennem rødderne, hvorved der opstår en veliltet rodzone
under bedene. Dette medfører, at jern udfældes i oxideret form (Fe3+) i rodzonen, hvorved
adsorptionskapaciteten for fosfat øges som følge af ålegræsproduktionen.
I Vejle Fjord ville referencetilstandens ålegræsbiomasse potentielt have optaget 300-500 ton N
og 50-70 ton P hvert år. Disse næringsstoffer optages nu af planteplankton og skidtalger, som
10

ikke kan understøtte robuste fødekæder, men fastholder fjorden i en dårlig miljøtilstand. Og
indsatsbehovet med en N-reduktion på 193 ton N/år kompenserer altså ikke for det N-optag og
immobilisering som en veletableret ålegræspopulation vil bidrage med. Det er derfor naturligt
at være fagligt skeptisk – i forhold til om indsatsbehovet er tilstrækkelig højt!
Tidligere beskyttede ålegræsset også havbunden mod erosion og holdt derved på de fine
organiske partikler, som nedbrydes i overfladesedimenterne, hvorved næringssaltene frigives til
sedimenternes porevand, og umiddelbart kunne optages af ålegræssets rødder.
Næringsstofcyklerne er derved rumligt tæt koblede, når ålegræsset dominerer produktionen.
I vind- og bølge-eksponerede kyst- og fjord-områder, som tidligere husede de frodige
ålegræsenge, er bundforholdene blevet for grovkornede (grus, ral, sten og skaller) til at
ålegræsset kan reetableres. Dette skyldes at der ikke længere findes naturlige mekanismer, som
sikrer aflejring og tilbageholdelse af det finkornede materiale. Tilsvarende har mange års
overgødskning medført, at fjordenes vindbeskyttede lavvandede områder og de dybere
områder har fået tilført ekstra meget organisk materiale. Tabet af ålegræs på lavt vand og den
deraf forøgede sedimenterosion har også medvirket til den ekstra transport af fint materiale til
dybere vand. De dybe områder i fjordene er derfor blevet beriget med organisk materiale. Som
dokumenteret (Lundkvist et al. 2017), har disse organisk rige sedimenter svært ved at
konsolideres - bunden kan bedst beskrives som meget mudret til flydende mudder, og er ikke
længere et velegnet substrat for ålegræsplanter (Flindt et al. 2016). Disse områder har tabt
deres forankringskapacitet, hvorved ålegræsskud bliver trukket ud af sedimenterne ved selv
lave strømhastigheder. Fysiske habitat-forandringer af denne karakter resulterer i tabt habitat,
idet det tager 100 år for naturen at nedbryde det organiske materiale, så bundforholdene
forbedres (Valdemarsen et al. 2014).
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Presfaktorer
Mange presfaktorer fastholder miljøet i Vejle Fjord i en dårlig tilstand og det er disse
mekanismer rapporten har fokus på. Disse kan hvis data tillader det, bekvemt vurderes som
gradienter fra den indre til den ydre del af fjorden. De officielle miljødatabaser er derfor afsøgt
for stationer som giver denne mulighed. Der har siden amtets tid og nu under Miljøstyrelsens
ansvar eksisteret 4 stationer i fjorden. Disse har imidlertid ikke været permanent aktive.

Figur 6. Viser de 4 stationers placering i Vejle Fjord.

Den inderste station VEJ0003772 blev lukket med nedlæggelsen af Vejle Amt i 2007. Station
VEJ0004273 nord for Ankjær Vig blev åbnet i 1999 og er stadig aktiv. Station VEJ0004669 nord
for Mørkholdt Strand var aktiv i perioden 2001-2007, mens den ydre station VEJ0005367 var
aktiv fra 2000 til 2014. Dette giver meget sparsomme muligheder for at lave gradient analyser af
diverse relevante miljøparametre, idet alle kun var aktive i 2004, mens der kun er 2 stationer
aktive i 2014. I resten af rapporten har vi derfor valgt at fokusere på stationen ved Ankjær Vig
som har været aktiv i den længste periode og stadig er aktiv. Det er også bemærkelsesværdigt
at alle Vejle Fjord stationerne ligger på dybere vand, som grundet lysforholdene i fjorden ikke
understøtter en bundnær iltproduktion, og derfor er præget af dårlige iltforhold. Data fra disse
stationer kan ikke fagligt forsvarligt ekstrapoleres ind på lavvandsområder (0-3m dybde), hvor
produktionen og økosystemtjenesterne findes. Dette skyldes at miljøforholdene er forskellige i
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disse områder: På de dybere stationer er bundforholdene, lysforholdene, iltforholdene og
biodiversiteten ringere end i lavvandsområderne langs kysten. Og da der ikke eksisterer
officielle lavvandsstationer i Vejle Fjord er det anbefalelsesværdig at oparbejde
miljøinformation fra disse områder. I nedenstående tabel er miljøforholdene kondenseret for
relevante parametre, således man kan sammenligne de 2 forskellige habitater.

Tabel 1. Viser miljøforholdene i lavvands- og dybere områder
Parameter
Lavvandede områder
Bundforhold fysisk
sandede
lysforhold
gode
iltforhold
gode/moderate
Primærproduktion (dominerende)
makroalger, kiselalger
Potentiale for retablering af ålegræs
god/moderat
Potentiale for høj Biodiversitet
god
Potentiale for bariere-stenrev
god
Potentiale for muslingeproduktion
god

Dybere områder
mudrede
dårlige
dårlige
planteplankton i vandet
dårlige lysforhold
dårlig iltforhold
dårlig
for dårlige bund- & iltforhold

Lysforholdene - KD - i fjorden.
Myndighederne (Vejle Amts miljøforvaltning og MST) har gennem årerne målt på lysforholdene
i Vejle Fjord. Dette er gjort ved at måle lyssvækkelsen ned igennem vandsøjlen på nedenstående
stationer og derefter beregne konstanten KD. I Figur 7 ses data, som tydeligt demonstrerer
manglen på kontinuerte stationer i Vejle Fjord.
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Figur 8. Viser lyssvækkelses-gradienten i 2004
Basseret på 4 punkter (øverst) og i 2014, hvor
gradienten kun består af 2 punkter (nederst).
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Af figur 7 – øverste graf - ses det at lysforholdene
forbedres fra 80’erne frem til ca. 2000. Stationen
VEJ0004273 (Ankjær Vig) og den ydre station
VEJ0005367, viser begge at lysforholdene ikke
forbedres efter 2000, korrelations-hældningerne er
nul.
Det er lykkedes at plotte en gradient af KD
basseret på 4 stationer i 2004 (Figur 8). Her ses
tydeligt, hvordan lysforholdende er mest pressede
i den indre del af fjorden og at disse bedres ud i
gennem fjorden.

Figur 7. Lyssvækkelsesudtrykket KD på 4
stationer i fjorden. Øverst ses den indre
station og nederst den ydre station.
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Udviklingen for de 2 stationer som også er aktive i 2014 er præsenteret i figur 9. Som det ses er
der en marginal forbedring af lysforholdene på Ankjær Vig stationen, mens lysforholdene på
den ydre station forringes lidt, idet der er mindre lys på samme dybde i 2014 sammenlignet med
2004.
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Figur 9. Viser udviklingen i lysforholdene fra 2004 til 2014 for
Ankjær Vig stationen og den ydre station.
Iltforhold i overflade- og bundvand
Iltforhold i fjordområder afhænger generelt af primærproducenternes iltproduktion, respiration
hos flora og fauna, vandtemperatur, omrøring af vandsøjlen ved vindpåvirkning (DCE 2018).
Iltsvind opstår ved iltkoncentrationer under 4 mg/l og er en konsekvens af den høje
næringsbelastning i Vejle Fjord. NOVANA-stationen nord for Ankær Vig er placeret midt i Vejle
Fjord på stor dybde, og dermed ikke repræsentativ for lavvandede områder eller hele Vejle
Fjord. Hyppigheden af hændelser med moderat iltsvind i bundvandet har været faldende siden
2010 indtil 2016, hvor moderat iltsvind atter begynder at indtræffer (figur 10). Målinger
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foretages hver 14. dag, viser potentielt kun ”toppen af isbjerget”. Blot tre dage med kraftigt
iltsvind kan have alvorlige konsekvenser med fiskedød og tab af ålegræs og gavnlige alger.
Monitering af iltforhold med sonder på lavt vand kunne være en tilgang til højopløselig
monitering af iltforhold. Som supplement gennemfører Miljøstyrelsen og DCE flere
iltsvindstogter årligt, men kortlægning er fokuseret på dybe havområder og baseres på
interpoleringen over store områder.

Iltkoncentration i overflade og bundvand

Iltkoncentration (mg/l)
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Figur 10: Iltkoncentration i overflade- og bundvand nord for Ankær Vig i periode 2000-2018.
Denne NOVANA-station 7-8 m dyb og placeret ca. midt i fjorden. Prøvetagningsfrekvensen
varierer, men er typisk 2 uger. Iltsvind indtræffer ved iltkoncentrationer under 4 mg /l og
klassificeres som moderat iltsvind ved 2-4 mg/l og kraftigt iltsvind ved 0-2 mg/l.

Næringsstoffer og -salte
Der ligeledes trukket næringsstof- og næringssaltsdata ud af databaserne, som præsenteres i de
kommende grafer. Databehandlingen er foretaget således at alle data i vækstsæsonen fra april
til og med oktober er plottet for næringssalte, total næringsstoffer og partikulære
næringsstoffer. Dette giver indsigt i hvorledes næringsstofkoncentrationerne i fjorden påvirkes
af afstrømningen, omsætningen i fjorden og udvekslingen over den ydre rand til det Nordlige
Lillebælt. Næringssalte og næringsstoffer understøtter opvækst af lyssvækkende
planteplankton og hurtigt voksende skidtalger. Begge grupper realiserer høje vækstrater når der
er tilstrækkelig lysintensitet sammen med næringsrigdom. Problemet med disse grupper er at

16

de nedbrydes hurtigt ved et stort iltforbrug. Det betyder at næringssaltene cykles hurtigere
rundt når disse algetyper dominerer, i modsætning til når ålegræsenge dominerer
produktionen. Ålegræs indeholder store mængder strukturvæv, som er langsomt nedbrydeligt.
Det tager mere end et år at nedbryde ålegræsblade og endnu længere tid at nedbryde
rodstænglerne, mens skidtalger og planteplankton nedbryder i løbet af 2 uger. Konsekvensen er
at der let opstår iltsvind når disse alger nedbrydes ved højere vandtemperaturer, mens
ålegræsvævet nedbrydes så langsomt, at iltsvind normalt ikke vil forekomme (Flindt et al. 1999;
Valdemarsen et al. 2014). Endvidere vil høje næringssaltskoncentrationer i vækstsæsonen
medføre risici for at ålegræsset sættes til i lyssvækkende epifytter, som sidder på bladene og
danner barrierer mellem bladoverfladerne og vandet.
Som det ses af figur 11, så har udviklingen i opløste N-næringssalte (DIN) ikke ændret sig de
sidste knap 20 år. Koncentrations-niveauet i vækstsæsonen har ligget stabilt mellem 0-150µg
DIN/l og koncentrationer på 50-150 µg DIN/l er for høje til at opnå en god økologisk tilstand.
Ved disse koncentrationer vil skidtalgerne og epifytter have for gode vækstbetingelser. Total N
og partikulært N er imidlertid faldet de senere år, mest på baggrund af at de maksimale Nkoncentrationer i vækstsæsonen er reducerede, da der i de senere år ikke findes
koncentrationer på 700-1000 µg Tot-N/l, som i første del af måleprogrammet.
Der har heller ikke været nogen reduktion i opløste P-næringssaltene (DIP) gennem
måleperioden, mens både de total-P og partikulære P koncentrationer er faldet svagt. Pnæringssaltene ligger ofte på 10-50 µg DIP/l, hvilket også er rigeligt høje koncentrationer til at
understøtte vækst af skidtalgerne og epifytter. Her bør det bemærkes at disse
næringssaltsniveauer er målt, mens algerne er i vækst, da data er fra vækstsæsonen. Algerne
har altså optaget næringssalte der matcher deres tilvækst i biomasse.
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Figur 11. Viser øverst næringssaltskoncentrationerne i vækstsæsonen i årerne 1999-2018 (N til
venstre og P til højre). I midten ses total-puljerne af næringsstoffer og nederst er det de
partikulære fraktioner. Alle data er fra Ankjær Vig stationen. Vækstsæsonen er her defineret fra
april til og med oktober.
Der findes mange litteraturværdier for hvilke koncentrationer af N og P som understøtter kraftig
vækst af disse uønskede algegrupper. Ved koncentrationer > 50 µg DIN/l og 5-7 µg DIP/l kan
skidtalgerne realisere halvdelen af deres maksimale vækstrate. Hvis der skal opnås en
forbedring af miljøtilstanden skal disse alger ikke kunne realisere mere end 20% af deres
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maksimale vækstrater. Basseret på næringssaltskoncentrationerne for Ankjær Vig stationen kan
man prædiktivt sandsynliggøre vækstpotentialet for disse algegrupper i lavvandede områder,
hvor lyset ikke begrænser væksten. Beregningen ses i figur 12.
N vækst-potentiale
100

I 18 af vækstsæsonens 30 uger begrænser
DIN algevæksten, mens den ikke er
tilstrækkelig begrænset i 12 uger.
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Figur 12. Viser vækstpotentialet ved de målte næringssaltskoncentrationer i overfladevandet på Ankjær Vig stationen.
Øverste ses vækstpotentialet basseret på N, i midten basseret
På P og nederst basseret på både N og P.
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Syv uger i vækstsæsonen hvor skidtalgerne ikke begrænses af næringssalte, vil danne baggrund
for masseforekomster af disse alger, ligesom epifytter potentielt vil begrænse vækstforholdene
for ålegræsset i området. Der er behov for en yderligere reduktion i næringsstofbelastningen.
Om de planlagte knap 200 ton N er tilstrækkeligt vil tiden vise.
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Bundforholdene er som tidligere nævnt meget vigtige i forhold til om sedimentet kan forankre
ålegræs, ligesom forholdene også er betydende i forhold til hvor højfrekvent der opstår
ophvirvling af bunden, hvilket momentant forringer de bundnære lysforhold. En suite af
essentielle parametre kobler til miljøforholdene i sedimenterne og disse er vist i Figur 13.
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Figur 13. A) viser sedimentets vandindhold i forhold til hvilken strøm/bølge-kraft (cm/sek) der
skal til for at løsrive ålegræsskud fra sedimentet. B) viser sammenhængen mellem sedimentets
organiske indhold (glødetab) og vandindholdet. C viser tærskelværdien for sediment-erosion som
funktion af glødetabet. D) viser den specifikke våde massefylde som funktion af sedimentets
vandindhold.
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Der er behov for sedimentdata, da den nuværende havbundskortlægning har meget grov
opløselighed (figur 14). Der er en meget fin globalt virkende korrelation mellem sedimentets
organiske indhold (glødetab) og vandindholdet (figur 13 B). Højt organisk indhold i sedimentet
resulterer i meget mudrede sedimenter som ikke konsolideres. Dette skyldes at det organiske
materiale har næsten samme specifikke massefylde som havvandet, og derfor ikke yder nogen
kompaktionskraft i sedimentet og derved ikke evner at presse porevand ud af sedimentet. Et
højt organisk sediment resulterer derfor automatisk i et højt vandindhold. Den mangel på
kompaktion resulterer i at sedimentets evne til at forankre ålegræs reduceres, således at
ålegræsset tabes på mudderbund ved strøm- og bølgebetingelser som forekommer meget
hyppigt (figur 13 A). SDU har her fundet en tærskelværdi til at karakterisere sedimenter værdi
som fysisk fundament for ålegræsbede. Her anbefales det at sedimenter med et højere organisk
indhold end 2-3% ikke benyttes til retablering af ålegræs. Dette svarer til et vandindhold på ca.
40%, hvilket er det dobbelte af indholdet i sandede sedimenter. Dette understøttes af
tærskelværdier for begyndende erosion af sedimentet (Figur 13 C og D).

Figur 14: GEUS kortlægning af havbundens overfladesedimenter i Vejle Fjord (link).
Disse data findes ikke i Vejle Fjord. GEUS har et marint sedimentkort, men dette indeholder ikke
denne type sedimentoplysninger, og det er for grovmasket. Når vi parrer data, hvor SDU i
Citizen Science sammenhæng har lavet kerne på 5 stationer, viser GEUS-kortet (figur 14)
sandede flader, mens vores analyser indikerer meget mudrede data.
Her er et stort videnshul og der er derfor behov for at kortlægge Vejle Fjord for
sedimentforhold, hvilket er indlejret i projektforslaget. Aktiviteten rummer prøvetagning på ca.
50 stationer, fordelt på variable dybder ud gennem fjorden. Sedimentanalyserne vil inkludere
opskæring i dybdelagene 0-1, 1-2, 2-3, 3-5, 5-10, 10-15 og 15-20cm og følgende analyser vil blive
udført: vandindhold, tørstof, glødetab, C-, N-, P-indhold samt en kornstørrelsesanalyse.
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Ålegræs
Ålegræs er et økologisk nøgleelement i det marine miljø i Danmark og tilstedeværelsen af
ålegræs er nødvendig for at opnå god økologisk tilstand. Ålegræs er en miljøforbedrende plante
som påvirker miljøet omkring positivt, som tidligere beskrevet. Derfor er kendskab til
udbredelsen af ålegræs væsentlig, da mangel på ålegræs kan være med til at fastholde Vejle
Fjord i dårlig økologisk tilstand. Miljøstyrelsen moniterer den maksimale dybdegrænse for
ålegræs, som en del af NOVANA programmet (figur 5), mens udviklingen i arealudbredelsen af
ålegræs er ukendt i Vejle Fjord. Som et supplement hertil er der gennemført et pilot-studie med
kortlægning af ålegræs i repræsentative områder på tre lokaliteter ud gennem Vejle Fjord (figur
15). Massive tab af ålegræs hører ikke kun fortiden til. Pilot-studiet viste at store tab af ålegræs
også forekommer i nyere tid, som det var tilfældet i 2006-2008, hvor 80-100% af ålegræsarealet
blev tabt af ukendte årsager i den midterste og ydre del af fjorden. Dette katastrofale tab af
ålegræs var i perioden hvor Amterne blev nedlagt, derfor er NOVANA monitering meget
mangelfyld og bidrager ikke til forståelsen af hændelsen. Afledte effekter af høj
næringsbelastning som iltsvind, kan være en forklaring på disse tab af ålegræs. I Ankær Vig
rekoloniserer ålegræs langsomt området, mens tabet er uændret i den ydre del af fjorden.
Sådanne massive tab af ålegræs registreres ikke med det nuværende ålegræs moniterings
program, som i stedet har fokus på dybdegrænsen af ålegræs. Bedre kendskab til
ålegræsudbredelsens dynamik vil bidrage til forståelse af de økologiske processer og dermed
miljøforholdende i Vejle Fjord.

22

Figur 15: Udvikling i arealudbredelsen af ålegræs i tre repræsentative område ud gennem Vejle
Fjord. Billederne viser et eksempel på en tidsserie i fokusområdet i Ankær Vig (ca. 1 ha).
Kortlægningen er baseret på ortofotos fra Miljøportalen og
https://download.kortforsyningen.dk/ med georefereret optegning af ålegræsbede i MapInfo og
understøttet af fysiske besøg. Ortofotos fra år med ringe kontrast mellem havbund og
ålegræsbede er ekskluderet.

Muslinger
Blåmuslinger og andre muslinger er gavnlige bunddyr, som bidrager med en række økosystemtjenester. De er effektive filtrerende organismer, som renser vandsøjlen for plankton og
partikulært materiale, hvilket øger vandets klarhed (Lüskow & Riisgård 2018). Blåmuslinger
danner banker som øger havbundens strukturrigdom og giver fast substrat, hvor tang kan vokse
(Paquette et al. 2019). Dette stimulerer en højere biodiversitet, da mindre mobil fauna her kan

23

finde skjul, som igen er fødeemner, der tiltrækker større rovdyr (Norling & Kautsky 2007).
Desværre har Vejle Fjord tabt mange store muslingebanker igennem de sidste 20-30 år. Det
rapporterer lokale muslinge-, garn- og lystfiskere fra Vejle Fjord. Niras (2016) kortlagde det
midterste område af fjorden i forbindelse med en VVM-undersøgelse. I hele
undersøgelsesområder var forekomsten af blåmuslinger på under 0.1%, mens der på
skrænterne ud mod det dybere bassin var en forekomst på maksimalt 1-2% blåmuslinger (Niras
2016). I hele undersøgelsesområdet fandtes kun en muslingebanke (figur 16).

Figur 16 Kortlægning af bundforhold og habitattyper i undersøgelsesområdet i midten af Vejle
Fjord. Figuren er gengivet fra Niras 2016.
Ud over de mundtlige dialoger med lokale fiskere og Niras (2016) kortlægning i midt-fjorden, da
er kendskabet til muslinger forekomster meget begrænset. Det vides altså ikke hvorvidt
muslingernes vigtige økologiske funktioner er tabt i Vejle Fjord, men det kan være tilfældet, hvis
tendenserne er de samme i den øvrige del af fjorden. En egentlig kvantificerende kortlægning af
den naturlige muslingeforekomst vil kunne afklare dette videnshul.
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Der er registreret landinger af blåmuslinger fra Vejle Fjord helt tilbage fra 1885. Desuden er der i
1939 og 1940 dyrket blåmuslinger på pæle i fjorden. Produktion af blåmuslinger i Vejle Fjord går
derfor langt tilbage i tiden. De officielle landingstal af muslinger fra Fiskeristyrelsen i årene
1994-2018 fremgår af figur 17.
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Figur 17. Viser landing af muslinger i Vejle Fjord i perioden 1994-2018. Figuren er dannet på
baggrund af opgivne tal fra Fiskeristyrelsen.
I 2012 gav NaturErhvervstyrelsen tilladelse til muslingefiskeri i yderfjorden, men kun i to mindre
afgrænsede områder, hvor kun ét fartøj måtte fiske af gangen. Muslingefiskeriet i Vejle Fjord
har siden 2012 været væsentlig mindre både i forhold til landede mængder og fiskeriperiode
end tidligere. Dette skyldes bl.a., at NaturErhvervstyrelsen inden for de seneste år har påbudt,
at muslingefiskeriet skal overvåges vha. en såkaldt blackbox. Kravet om blackbox på
muslingefartøjer har gjort det muligt at kontrollere muslingefiskeriet i langt større udstrækning
end tidligere, og dermed gjort det lettere at håndhæve muslingefiskeri i afgrænsede områder
(DTU 2015).
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Der er senest fisket muslinger i Vejle yderfjord ultimo 2017, hvor der blev givet tilladelse til at
opfiske 1.000 tons. I 2018 er der ikke søgt og givet tilladelse til muslingefiskeri.
Forvaltningen i Vejle Kommune har løbende dialog med Fiskeristyrelsen (tidligere
NaturErhvervstyrelsen) om muslingefiskeriet i Vejle Fjord. Dialogen er sket siden 2012, da Vejle
Kommune mener, at det er nødvendigt at begrænse og styre muslingefiskeriet. Der er derfor
indgået en uformel aftale om, at styrelsen hører kommunen, inden der gives tilladelse til fiskeri i
yderfjorden. Der er de senere år ikke fisket muslinger i inderfjorden.

Øget forekomst af strandkrabber
Vejle Fjord er hårdt belastet af store forekomster af strandkrabber (figur 18). Det bekræftes af
lokale fiskere, visuelle observation og er ved flere lejligheder fremhævet i nyhedsmedierne (link
1, link 2, link 3). Strandkrabbe-bestandene lader til at være ude af kontrol pga. manglende
prædatorer, men også den generelt forringede miljøtilstand, hvor strandkrabben har fundet en
niche, som den åbenlyst stortrives i. Det store antal strandkrabber bidrager formentlig til at
fastholde miljøet i dårlig tilstand ved direkte skadevirkning på det økologisk vigtige ålegræs og
gennem indirekte trofiske kaskader. Trofiske kaskader er funktionelle skift i et økosystems
fødenet, som følge af forstyrrelse på et eller flere trofiske niveauer. Det er sandsynligt at
strandkrabbens høje antal, medfører en stor grad af prædation på små krebsdyr (f.eks.
tanglopper og tanglus), som ellers bidrager til at græsse hurtigt-voksende alger, de såkaldte
skidtalger. Uden disse græssende krebsdyr, vil ålegræsset kvæles i skidt-alger (Östman et al.
2016; Moksnes et al. 2008). Strandkrabbens direkte skadevirkning på ålegræs er vel-rapporteret
i USA og Canada, hvor den er en invasiv art. Strandkrabbens afklipning af ålegræsskud samt
opgravning af ålegræsskud, i søgen på muslinger, rapporteres fra amerikanske og canadiske
estuarier, som værende på et system-skala niveau. Altså er hele ålegræspopulationer tabt eller
voldsomt reducerede, som konsekvens af over-tætheder af strandkrabber (Hanson 2004;
Malyshev & Quijón 2011; Garbary et al. 2014; Neckles 2015; Matheson et al. 2016). Tab af
ålegræs er samtidig et tab af opvækst habitat for netop de prædatorer (torsk, fladfisk, ulk mm.),
som holder strandkrabben i skak og reducerer dens antal. Hermed startes en ond spiral, som er
med til at fastholde Vejle Fjord i dårlig tilstand. Storskala krabbefangst kunne være en tilgang til
at afhjælpe problemet, hvilket var en succes i det sydøstlige Canada. Her førte en målrettet
krabbefangst til rekolonisering af ålegræs og til naturlig genoprettelse af muslingebestande,
som havde været under strandkrabbens hårde prædation (link til hjemmeside og video om
projektet).
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Figur 18: Fangst per indsats af Strandkrabber i de indre danske farvande i 2016. Fangsten er
kategoriseret fra lav til høj fangst per indsats i seks farveinddelte kategorier (fra lys (1) til mørk
blå (6)). Gengivet fra DTUs nøglefiskerrapport (DTU 2017).

Udvikling i bundfauna i området nord for Ankær Vig
Bundfauna består af havbørsteorme, muslinger og krebsdyr m.fl., som udfører vigtige
økologiske funktioner så som filtrering af plankton og dermed rensning af vandsøjlen,
omsætning af organisk stof i havbunden og er vigtige fødeemner for fisk. En divers bundfauna er
mere robust overfor presfaktorer og indikerer ligeledes god miljøtilstand (Raffaeli et al. 2009,
DCE 2018). I Vejle Fjord moniteres bundfaunaen i et område (NOVANA station nord for Ankær
Vig). Bundfaunaens artsrigdom varierer med mere end en faktor 3 i perioden fra 2006-2018
(figur 19, til højre). Der er et generelt faldende artsantal efter klimaks-året i 2009, hvilket
samtidig indikerer at miljøforholdene langt fra er i bedring. Individantallets variation er i høj
grad afhængig af fødetilgængelighed og er ikke nødvendigvis et udtryk for ændret miljøtilstand
(figur 19, til venstre).
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Datagrundlaget for bundfaunamonitering varierer både med hensyn til replikationsantal og
prøvetagningsareal mellem årene og er desuden udtaget på forskellige vanddybder, hvilket
begrænser flere analyser af disse data. Der indhentes i den nuværende monitering 42
bundfaunaprøver i ét større område nord for Ankær Vig. Prøvetagningen kunne optimeres ved
etablering af 10 faste stationer (4 replikater) på en gradient ud gennem Vejle Fjord, som dækker
både lave og dybe områder.
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Figur 19: Bundfaunaens artsrigdom og individantal ved NOVANA-stationen nord for Ankær Vig.
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Waypoint 171,172,173,174
Dybde: 2.4 - 3.1m
Vegetation: ålegræs ved <2.5m
Bundtype: silt/sand
Sten: ingen
Bæreevne: 21±4 HS

Waypoint 164
Dybde: 3.7m?
Vegetation: ingen
Bundtype: Silt
Sten: ingen
Bæreevne: 11±3 HS

Waypoint 163
Dybde: 3.4m
Vegetation: ingen
Bundtype: mud/silt
Sten: ingen
Bæreevne: 6±3 HS

Waypoint 162
Dybde: 2.9m
Vegetation: ingen
Bundtype: silt/sand
Sten: ingen
Bæreevne: 8±2 HS

Waypoint 166, 168, 169, 170
Dybde: 3.6 - 4.2m
Vegetation: ingen
Bundtype: silt/sand
Sten: ingen
Bæreevne: 18±3 HS

Ringe bæreevne
(< 10HS)

Waypoint 167
Dybde: 4.1m
Vegetation:
Bundtype:
Sten: ingen
Bæreevne: 13±1 HS

Waypoint 161
Dybde: 2.0m
Vegeta.: 5% ålegræs
Bundtype: fint sand
Sten: ingen
Bæreevne: 16±1 HS

Video: Klik på waypoint-navnet

Træskohage-Fakkegrav

Waypoint 165
Dybde: 3.0 (MSL)
Vegetation: ingen
Bundtype: Ler+ silt overfl.
Sten: ingen
Bæreevne: 20±2 HS (±SD)

(Bæreevnemåling version 2)

Waypoint 111
Dybde: 3.1m
Bundtype:
0-10cm: Silt-sand
10-50cm: Silt-sand
Sten: ingen
Bæreevne: 14±2 HS (vers1)

Waypoint 112
Dybde: 3.2m
Bundtype:
0-10cm: Grus,
10-50cm: mørkt ler
Sten: Få spredte
Bæreevne: >40 HS (vers1)

Waypoint 110
Dybde: 1.7m
Bundtype:
0-10cm: Grus,
10-50cm: mørkt ler
Sten: Få større spredte
Bæreevne: 27±HS6
(vers1)

Prinsens Grund &Mørkholt

Waypoint 154
Dybde: 2.8m (MSL)
Vegetation: Flerårig tang
Bundtype: Ler, perlesten
Sten: spredte store sten
Bæreevne: 16±5 HS (±SD)

Waypoint 155
Dybde: 2.1m
Vegetation: Flerårig tang
Bundtype: Ler, perlesten
Sten: spredte store sten
Bæreevne: 18±6 HS

Waypoint 117
Dybde: 3.6m
Vegetation: Flerårig tang
Bundtype: Ler, perlesten
0-10cm: grus, perlesten
10-50cm: hvidt ler
Sten: Flere større sten
Bæreevne: 19±5 HS (vers. 1!)

Waypoint 156
Dybde: 4.3m
Vegetation: Flerårig tang
Bundtype: ler, perlesten
Sten: spredte store sten
Bæreevne: 14±2 HS

W155: Sukkertang

Waypoint
Waypoint 157
157
Dybde:
Dybde: 3.3m
3.3m
Vegetation:
Vegetation:
Bundtype:
Bundtype: grus,
grus, sand
sand
Sten:
Sten: enkelte
enkelte mellemmellemstore
store sten
sten
Bæreevne:
Bæreevne: 16±1
16±1 HS
HS
Waypoint 160
Dybde: 2.2m
Vegetation:
Bundtype: grus, sand
(>2.0m: ler, perlesten
Sten: ingen
Bæreevne: 19±5 HS

Waypoint 118
Dybde: 3.7m
Vegetation: Flerårig tang
Bundtype:
0-10cm: hvidt ler
10-50cm: hvidt ler
Sten:
Bæreevne: 24±1 HS (vers.1)
Waypoint 158
Dybde: 3.8m
Vegetation:
Bundtype: grus, sand, ler
Sten: sjældne
Bæreevne: 16±3 HS

Waypoint 159
Dybde: 3.6m
Vegetation:
Bundtype: grus, sand, ler
Sten: sjældne
Bæreevne: 16±2 HS

Bæreevnemåling version 2

Sellerupstrand

Waypoint 206
Dybde: 4.6m
Vegetation: ingen
Bundtype: Blød ovf, fast fra 10cm
Sten: Ingen
Bæreevne: 10±2 HS

Waypoint 202
Dybde: 2.6m
Vegetation: Ingen
Bundtype: Fast sand
Sten: Ingen
Bæreevne: 15±3 HS

Waypoint 209
Dybde: 2.7m
Vegetation: Ingen (ålegræs <2m)
Bundtype: Fast sand
Sten: Ingen
Bæreevne: 19±1 HS

Waypoint 203
Dybde: 4.3m
Vegetation: Ingen
Bundtype: Fast men blød ovf.
Sten: Ingen
Bæreevne: 13±2 HS

Waypoint 208
Dybde: 3.0m
Vegetation: Ingen
Bundtype: Fast sand
Sten: Ingen
Bæreevne: 18±0 HS

Waypoint 187
Dybde: 4.4m
Vegetation: ingen
Bundtype: sand/silt
Sten: ingen
Bæreevne: 14±1 HS

Waypoint 205
Dybde: 4.7m
Vegetation: Ingen
Bundtype: Silt/mudder ovf.
Sten: Ingen

Waypoint 188
Dybde: 4.6m
Vegetation: ingen
Bundtype: Fast siltet/sand
Sten: ingen
Bæreevne: 19±1 HS

Waypoint 185
Dybde: 2.3m
Vegetation: ingen
Bundtype: Fast sand
Sten: ingen
Bæreevne: 17±1 HS
Waypoint 186
Dybde: 3.7m
Vegetation: Ingen
Bundtype: Fast sand
Sten: ingen
Bæreevne: 19±2 HS

Waypoint 204
Dybde: 5.1m
Vegetation: Ingen
Bundtype: Silt/mudder
Sten: Ingen
Bæreevne: 8±0 HS

Waypoint 189
Dybde: 3.1m
Vegetation: Fucus
Bundtype: Grus, fast
Sten: Mellemstore sten
Waypoint 190
Dybde: 2.4m
Vegetation: Fucus, rødtang
Bundtype: Fast sand
Sten: Store sten og stenrev
Bæreevne: 22±1 HS

Mørkholt

Waypoint 195
Dybde: 4.7m
Vegetation: Lidt løst rødtang
Bundtype: Mudder
Sten: Ingen
Bæreevne: 3±0 HS

Waypoint 196
Dybde: 4.7m
Vegetation: Ingen
Bundtype: Mudder, grus ovf.
Sten: Ingen
Bæreevne: 4±1 HS
Waypoint 197
Dybde: 4.5m
Vegetation: Ingen
Bundtype: Mudder, grus ovf.
Sten: Ingen
Bæreevne: 4±1 HS

Waypoint 182
Dybde: 2.2m
Vegetation: lidt Fucus
Bundtype: Fast sand
Sten: Enkelte små sten
Bæreevne: 18±2 HS
Waypoint 183
Dybde: 3.4m
Vegetation: ingen
Bundtype: mudder, sand ovf.
Sten: Enkelte små sten
Bæreevne: 6±2 HS

Waypoint 198
Dybde: 4.1m
Vegetation: Ingen
Bundtype: Mudder, grus ovf.
Sten: Ingen
Bæreevne: 4±1 HS

Waypoint 181
Dybde: 2.1m
Vegetation: ingen
Bundtype: Fast sand
Sten: ingen
Bæreevne: 20±6 HS

Waypoint 200
Dybde: 3.2m
Vegetation: Fucus, Laminaria…
Bundtype: Ler/sten bund
Sten: Spredte sten (20-60cm)
Bæreevne: >30 HS

Waypoint 184
Dybde: 3.4m
Vegetation: Fucus
Bundtype: Grus
Sten: Små/mellem sten
Bæreevne: >30 HS
Waypoint 201
Dybde: 3.9m
Vegetation: Ingen
Bundtype: Blød ovf.
fast 10cm nede
Sten: Ingen sten
Bæreevne: 12±2 HS

Waypoint 199
Dybde: 3.3m
Vegetation: Fucus, Laminaria
Bundtype: Ler
Sten: Spredte sten (20-60cm)
Bæreevne: 16±7 HS

Waypoint 156
Dybde: 4.3m
Vegetation: Flerårig tang
Bundtype: ler, perlesten
Sten: spredte store sten
Bæreevne: 14±2 HS
Waypoint 154
Dybde: 2.8m (MSL)
Vegetation: Flerårig tang
Bundtype: Ler, perlesten
Sten: spredte store sten
Bæreevne: 16±5 HS (±SD)

Waypoint 155
Dybde: 2.1m
Vegetation: Flerårig tang
Bundtype: Ler, perlesten
Sten: spredte store sten
Bæreevne: 18±6 HS

Waypoint 117
Dybde: 3.6m
Vegetation: Flerårig tang
Bundtype: Ler, perlesten
Sten: Flere større sten
Bæreevne: 19±5 HS (vers.
1!)

Andkær Vig

Waypoint 177
Dybde: 3m
Vegetation: Lidt tang på sten
Bundtype: Grus/mudder
Sten: Spredte sten (20-70cm)
Bæreevne: 8±2 HS

Waypoint 178
Dybde: 2m
Vegetation: Ålegræs <2m
Bundtype: Fast grus
Sten: Spredte sten <15cm
Bæreevne: 24±8 HS

Ålegræs findes <2m

Waypoint 176
Dybde: 3m
Vegetation: ingen
Bundtype: Mudder
Sten: ingen
Bæreevne: 6±2 HS

Waypoint 175
Dybde: 2m
Vegetation: Lidt tang på sten
Bundtype: Sand, grus
Sten: Sjældne sten (<30m)
Bæreevne: 15±2 HS

Keglerev af 10 sten

• I alt benyttes 27 % sten,
svarende til 2700 m^3.
• Stenene spredes med en
faktor 4 i hver enhed, så
de totalt dækker 10800
m^2.
• Revet består af
10x1000m^2 enheder.
• Diffuse rev udgør 7
enheder.
• Keglerev udgør 3 enheder
(de 3 dybeste enheder).
• Hver enhed indeholder
270m^2 eller cirka 270
sten.
• En keglerevenhed
indeholder 18 kegler af 10
sten = 180 sten, de
resterende 90 sten
spredes diffust i mellem
keglerne

Til Kystdirektoratet:
Risikovurdering af kysterosionsforhold i forbindelse med placering af et stendrev nordvest for
sommerhusområdet, Sellerup Strand, v. Erik Koch Rasmussen, DHI
Der er valgt 5 punkter hvorfra der er udtrukket tidsserier over perioden 2007-16, se Figur 1-1, og Tabel 1-1.
Punkt 1 ligger på lavt vand (0,76 m), Punkt 4 ligger lige på vestsiden af revet og punkt 5 ligger i selve revet.
Kyststrækningen omkring Sellerup strand hvor revet skal placeres ligger i læ for vinde fra vest, men er
eksponeret for vinde fra nord og øst, se vindrosen Figur 1-2. Figuren viser hvor vinden kommer fra!
Den dybdegennemsnitlige strøm i de 5 punkter følger kystens retning. Dvs. strøm mod nord vest og strøm
mod syd øst. Der er øget hyppighed af strøm mod nord vest, det er også i denne retning de kraftigste
strømme findes, se figur 1-3.Bemærk venligst at strømrosen viser hvor strømmen går imod! De stærkeste
strømme findes på lavt vand som aftager med vanddybden. Bemærk at strøm skalaerne for de 5 punkter
ikke er ens, se også Figur 1-4 og 1-5.
I Figur 1-6 og 1-7 er vist den strømgenerede bundforskydningsspænding. I punkterne 1-3 antages
sedimentet at bestå af sand med en kornstørrelse mellem 0,1-0,3 mm, hvor det groveste sand forventes at
findes på lavest vand.
Den kritiske forskydningsspænding for et ikke kohæsivt sediment ligger mellem 0,4 -0,25 N/m2 , for hhv.
kornstørrelserne 0,3 og 0,1 mm. I punkterne 4-5 antages sedimentet at være finere og kohæsivt med en
kritisk forskydningsspænding på ca. 0,1 N/m2, se ref. 1.
Figur 1-6 og 1-7 viser at strømmen alene kun i begrænset omfang kan resuspendere sedimenterne på
punkterne 1 og 2 (0,76 & 0,97 m) samt at strømmen alene ikke kan resuspenderer sedimenterne i punkterne
3-5.
I Figur 1-8 og 1-9 er vist bundforskydningsspændingen fra strøm og bølger. I punkterne 1 og 2 sker der
hyppigt resuspension af sedimentet med en efterfølgende transport langs kysten. I punkt 3 til 5 sker der
typisk resuspension om vinteren.
I Figur 1-11 er vist roser med bundforskydningsspændingen som funktion af bølgeretningen, dvs. hvilket
retning bølgerne kommer fra. Plottene viser ikke overraskende at en evt., erosion og efterfølgende
sedimenttransport skabes af bølger fra nord og specielt øst.
Bemærk de forskellige akser.
I figur 1-12 er vist roser for bundforskydningsspændingen som funktion af strømretningen. For samtlige
punkter er der en overvægt mod nordvest. Dvs. at man kan forvente at der i området sker en netto transport
af sediment mod NV.
En gennemgang af Ortofoto fra 1954 til 2020 bekræfter denne konklusion for strækningen fra
sommerhusområdet til odden mod NV, se Figur 1-13. Der sker en klar opbygning af ny strand med strandøer
ved at en nordvest gående sediment transport aflejrer sediment i
den lille bugt angivet ved en pil i figuren.
Ser man på Google Earth figur 1-1 øverst har satellitten lige netop taget et billede den 23-4-2019 hvor der er
østenvind og hvor man tydeligt kan se en nordvestlig sedimenttransport.
Hvad kan uddrage af ovenstående i forhold til sommerhusområdet:
En placering af et rev nordvest for sommerhusområdet vil næppe øge den eksisterende erosion der
er ud for sommerhusområdet, idet der i området er en netto sedimenttransport mod NV. Erosionen
ud for sommerhusområdet vurderes til vil være den samme som den er i dag.
Det skal dog samtidigt bemærkes at der ikke er foretaget nogen detaljerede beregninger af
sandtransporten i området.

Hvad sker der omkring det kunstige rev?

Strømhastigheden lige omkring revet vil øges, men da revet ligger parallelt med kysten og da strømmen
også bevæger sig parallelt med kysten er det kun revets tykkelse som den øgede strømhastighed skal
kompensere for. Der er ikke lavet modelberegninger med et rev så der kan ikke vises hvor meget strømmen
forøges, men den vil være begrænset.
Revet vil reducere bundforskydningsspændingen bag ved revet idet revet vil give læ for bølger fra øst og
nord. Det betyder at der vil aflejres sand bag ved revet. Bunden vil dog ikke være højere end revet. Revet
med hævet bund bag revet vil imidlertid påvirke den eksisterende nordvestlige sedimenttransport, idet noget
af sedimentet vil passere revet øst om revet og en andel vil passere vest om revet. Det sediment som
passerer øst om revet vil til en start ende på ca. 4 m vand og det vil nok ikke blive resuspenderet før der er
deponeret så meget sand at dybden reduceres hvorved bundforskydningen forøges.
Revet vil som minimum for en tid reducere den NV sedimentransport hvilket betyder at der kan ske en netto
erosion af kysten NV for revet af ukendt omfang.
Det er derfor vigtigt at få designet revets højde således at sedimenttransporten fortrinsvist sker mellem
kysten og revet.
Det er ikke muligt med den nuværende model at kvantificere sedimenttransport i forhold til revets højde,
ligesom der heller ikke er afsat midler til en sådan øvelse.
I figur 1-14 har er afbildet en mole i Køge bugt i hvor kysten og molen ligger i NV-SØ retning ligesom
ovenstående kyststrækning i Vejle fjord. Sedimentransporten er også i NV retning. Et Ortofoto fra 1954 viser
at der sker en sandtransport øst om molen som i dag mere eller mindre er dækket af vegetation,
formodentlig ålegræs, se Figur 1-15 og Figur 1-14.
Hvor kommer sedimentet fra?
Syd for sommerhusområdet hvor kysten går nord-syd og dermed er eksponeret for bølger fra øst er der
tydelige tegn på kysterosion, se Figur 1- 16. Det er formodentlig herfra sedimentet kommer. Der er ikke
nogen tegn på sedimentaflejring ud for sommerhusområdet hvilket kan skyldes at kyststrækningen lokalt her
rammes af bølger fra øst og N-Ø, se 1-11, hvilket medfører at depositionen af sedimentet først sker længere
vestpå, se Figur 1-13.
De er muligt at en del af det sediment som eroderes syd for sommerhusområdet netto bevæger sig sydpå,
men dette er ikke undersøgt nøjere.
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1

Vejle Fjord stenrev ved Sellerup

Dette notat er udarbejdet i forbindelse med en vurdering af erosion og sedimenttransport ved etablering af et
kunstigt stenrev ud for Sellerup i Vejle fjord. Notatet består af figurer og plot af data udtrukket af DHI’s
specielmodel af Vejle Fjord udarbejdet i forbindelse med ”Sund Vejle Fjord” Projektet.

3

1.1

Figurer og tabeller

Figur 1-1

4

Placering af 5 data udtrækspunkter ud for Sellerup fra Vejle Fjord modellen. Punkt 5 ligger
midt i det planlagte stenrev.
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Tabel 1-1

Punkt

Positioner på Punkt 1 til 5.

Lat

1
2
3
4
5 (Rev)

Figur 1-2

Long

55,6852
55,6856
55,6860
55,6864
55,6866

9,6826
9,6827
9,6830
9,6832
9,6835

Lat
55° 41' 6,720''
55° 41' 8,160''
55° 41' 9,599''
55° 41' 11,03''
55° 41' 11,75''

Long
9° 40' 57,36''
9° 40' 57,72''
9° 40' 58,79''
9° 40' 59,51''
9° 41' 0,600''

Model
dybde, m
0,76
0,97
2,72
4,04
4,98

Vindrose punkt 5 over perioden 2007-2016. Bemærk at vindretning viser hvorfra vinden
kommer.

5

Figur 1-3

6

Strømrose for punkt 1 til 5 for perioden 2007-2016. Bemærk de forskellige akser samt at rosens
retning viser i hvilken retning strømmen går imod, dvs. modsat af vindrosens retning.

11824101_sellerup_rev2.docx

Figur 1-4

Strømstyrke punkt 1 til 3 over perioden 2007-2016.
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Figur 1-5

8

Strømstyrke punkt 4 og 5 over perioden 2007-2016.
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Figur 1-6

Strømmens bidrag til bundforskydningen punkt 1 til 3 overperioden 2007-2016. Rød og gul linje angiver kritisk forskydningsspænding for
ikke kohæsivt sand med hhv. θ: 0,3 mm, og θ: 0,1 mm, se ref. 1.

9

Figur 1-7

10

Strømmens bidrag til bundforskydningen punkt 4 og 5 overperioden 2007-2016. Grøn linje angiver kritisk forskydningsspænding for
kohæsivt fint sediment, se ref. 1.
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Figur 1-8

Strøm og bølgers bundforskydningen i punkt 1 til 3 overperioden 2007-2016. Rød og gul linje angiver kritisk forskydningsspænding for
ikke kohæsivt sand med hhv. θ: 0,3 mm, og θ: 0,1 mm, se ref. 1.
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Figur 1-9

12

Strøm og bølgers bidrag til bundforskydningen punkt 4 og 5 overperioden 2007-2016. Grøn linje angiver kritisk forskydningsspænding for
kohæsivt fint sediment.
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Figur 1-10

Variation af vandstanden i punkt 5 i forhold til DNN over perioden 2007 til 2016.
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Figur 1-11

14

Bundforskydningen og bølgeretningen punkt 1 til 5. Bemærk de forskellige skalaer samt at
bølgernes retning er ligesom for vindretningen angivet hvorfra bølgerne (vinden) kommer.
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Figur 1-12

Bundforskydningen og strømretningen punkt 1 til 5. Bemærk de forskellige skalaer samt at
strømmens retning er vist i hvilken retning strømmen går imod.
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Figur 1-13

16

Ortofoto af Sellerup kyststrækning i 1995 og 2020. Bemærk aflejringen af sand ud for
pilen. Viser at der sker en nordvestlig nettotransport af sediment langs kyststrækningen.
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Figur 1-14

Google Earth billeder af sandaflejringer bag stenmole ved Strøby ladeplads i sydlige del af
Køge bugt.
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18

Figur 1-15

Ortofoto fra 1954 med stenmole ved Strøby ladeplads hvor der er en sedimentransport øst
om molen.

Figur 1-16

Erosion af den østvendte kyst syd for sommerhusområdet.
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