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BYUDVIKLING OG
BLÅ BIODIVERSITET
Inspiration til udvikling af havnebyer og kystnære
områder i samspil med naturen og livet i havet.

Københavns Stenrev ved Skuespilhuset, 2018.
Foto: Københavns Kommune
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Baggrund
Havene er det mest omfattende system på Jorden, og det mest grundlæggende for
livet, som vi kender det. Alt liv udspringer fra havet, og det klima og de økologiske
processer, der omgiver os, spiller alle sammen med havet.
Det mærkes særligt i lande som Danmark, der
har en lang kystlinje, og hvor havet spiller en
central rolle - både som erhvervsgrundlag og
rekreativt område. Ikke desto mindre er der
i civilsamfundet en udbredt mangel på kendskab til livet i havet. Både hvad angår samspillet mellem hav og samfund i globale systemer
og en forståelse for behovet for at sikre levevilkårene i havet.

Lavt kendskab og forståelse spiller ind i
forhold til, hvordan vi bruger havet og har
gennem generationer medført store skader
på havenes naturlige strukturer og biodiversitet som følge af vores fysiske indgreb, trafik,
fiskeri, forurening osv. Heldigvis er der gode
muligheder for både at skabe og genskabe
bedre vandmiljøer og øge menneskers viden
om - og tilknytning til - havet ved at indtænke
blå biodiversitet i byggeri og havneanlæg ved
kyster og i fjorde.

Blå biodiversitet skal genskabes
I disse årtier sker der omfattende ændringer i, hvordan havnene ser ud og bruges. Det
sker flere steder i Danmark og gælder f.eks. i
Københavns Nordhavn og i byer som Aarhus,
Vejle, Kolding og Aalborg, hvor tidligere industri- og fiskerihavne omdannes til blandet by
med boliger, erhverv og rekreative områder.
Tilsvarende omdannelser af havneområder
finder vi i Malmø, Göteborg og Oslo, som også
er i rivende udvikling. Desværre kobles infrastruktur, byggerier og anlæg sjældent direkte
til et sundere og forbedret havmiljø eller til et
bedre samspil mellem områdernes beboere
og brugere og livet i havet.
Dette er baggrunden for et kommende inspirationskatalog om Byudvikling og Blå biodiver-

sitet, som udarbejdes af Habitats, DTU Aqua,
Marint Kunskapscenter Malmø og Bygherreforeningen, og som støttes økonomisk af
VELUX FONDEN.
Parterne bag kataloget ser et behov for at
udvikle en praktisk tilgang til byudvikling i
havne- og kystområder, hvor biodiversitet i
havet tænkes ind i designet af bygninger og
anlæg. Det handler om at give biodiversiteten i havet bedre forhold ved eksempelvis at
skabe stenrev og opbygge en bundvegetation,
men det handler i høj grad også om at skabe
samspil med samfundet ved at øge befolkningens kendskab til - og forståelse for - havet og
livet heri.
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Blå byudvikling kræver viden
Skal den blå biodiversitet integreres i den
kystnære byudvikling, kræver det imidlertid
udvikling af - og kendskab til - løsninger, der
tydeliggør værdiskabelsen og giver aktørerne
i udviklingen økonomisk incitament samtidig med, at løsningerne både øger natur- og
kulturværdier ved styrkelse af oplevelser,
attraktioner samt kystsikring og mindskning af
plejebehovet.
Mange byudviklere og bygherrer, der bygger
i havneområder, har allerede i dag fokus på
herlighedsværdierne i at bygge boliger og
opholdsarealer tæt ved vandet, men grænsen
går traditionelt ved kajkanten eller matriklen. Der er behov for nye idéer til, hvordan
samspillet mellem planlægningen og de
konkrete byggerier og anlægsprojekter kan
sikre synergien mellem land og vand.

En væsentlig udfordring i at gøre koblingen
mellem byudviklingen og den blå biodiversitet
til hverdagskost er, at biodiversitet er et relativt nyt fokus i havnære byområder. Kommuner, bygherrer og entreprenører skal derfor
udvide deres opmærksomhed på de fysiske
omgivelser til også at kunne rumme og favne
naturen som en integreret del af planlægningen, også der hvor naturen er mindst synlig
for det menneskelige øje. Det kræver øget
kendskab til problemstillinger og potentialer
og et tæt samarbejde med forskellige statslige
myndigheder, som forvalter de overordnede samfundshensyn til naturen på land og i
havet.
I det følgende findes en introduktion til inspirationskatalogets værktøjskasse, som rummer
inspiration til at styrke eller genskabe mere
blå biodiversitet. Hele kataloget udkommer i
december 2021.

DTU Aqua nedsænker forskningskamera fra båd ved Sønderborg Bugt for at undersøge biodiversiteten ved udlagte stenrev.
Projektet udføres i samarbejde med foreningen Als Stenrev.
Foto: Casper Tybjerg www.ttf.dk
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Værktøjer til mere blå biodiversitet
De følgende sider beskriver en række værktøjer, der repræsenterer tiltag, elementer
og strategier, som kan anvendes i planlægnings- og designfasen af bygge- og
anlægsprojekter i havet eller på kysten - eller i overgangen mellem disse områder.
Værktøjskassen indeholder både forslag til en række direkte virkemidler som fysiske
tiltag, men også indirekte virkemidler som strategier og bedre praksis.

Naturbaserede løsninger og
genopretning af habitater

Biodiversitetsfremmende
elementer

Begræns trusler mod
den blå biodiversitet

Monitering og
dokumentation

Oplysning om havet og
kunstneriske virkemidler
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Naturbaserede løsninger og
genopretning af habitater

For at understøtte biodiversiteten i havmiljøet kan man
hente inspiration fra naturens egne processer, strukturer og
dynamikker.
I kataloget præsenteres fem måder at skabe mere blå biodiversitet:
Stenrev
Ålegræsenge
Muslingebanker
Kystnære vådområder
Naturbaserede kajkanter
Mange kysthabitater og økosystemer er blevet ødelagt som følge af menneskelig påvirkning, og
en god indsats for at fremme den blå biodiversitet kan derfor være at genoprette eller restaurere habitater og økosystemer, der enten er forsvundet helt eller er i dårlig tilstand.
Ved at efterligne naturlige habitater og økosystemer, sikres en mangfoldighed af levesteder i
havmiljøet. Ved eksempelvis at anlægge et stenrev skabes leve- og skjulesteder for et væld af
fiskearter, tang og andre marine organismer, der er afhængige af hårde overflader på havbunden.
I mange tilfælde er der andre gavnlige effekter udover at øge biodiversiteten ved at implementere naturlige kystlandskaber og habitater i bynære områder. Ålegræsenge kan være med til
at begrænse erosion af kyster og ophvirvling af bundmateriale. På samme måde kan stenrev
bidrage til kystbeskyttelse ved at have funktion som bølgebryder.

Etablering af Københavns Stenrev i 2017.
Foto: Københavns Kommune
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Københavns Stenrev
Københavns Kommune etablerede i 2017 seks
stenrev ud for Skuespilhuset i Københavns
Havn med det formål at øge den blå biodiversitet i havnen og samtidigt give borgerne bynære
naturoplevelser. Revene består af mellem 5 og 20
kampesten, der har en samlet vægt på 300 ton.
Havneområder er ofte kendetegnet ved at tilbyde
sparsomme levesteder og fødekilder for havets
organismer. Stenrev skaber højde-, tekstur- og
strukturforskelle i havnen og kan være med til at
understøtte livet i havnen. Siden etableringen har
stenrevene i Københavns Havn tiltrukket en masse
arter af tang, fisk, muslinger og andre smådyr.
Fiskestime indtager Københavns Stenrev.
Foto: Københavns Kommune, 2018
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Biodiversitetsfremmende
elementer

Fælles for mange bynære havneområder og kajkanter er, at de
mangler variation i deres fysiske overfladestrukturer, der kan
tilbyde leve- og skjulesteder for havets organismer.
Der findes en del løsninger, som kan tilføres bynære havne- og kystmiljøer og
understøtte den blå biodiversitet ved at skabe leve- og skjulesteder. I kataloget
præsenteres fire løsninger, der fremmer den blå biodiversitet:
Fiskebørnehaver
Reb og tovværk
Flydende strukturer
Sænkning af vrag
Fælles for løsningerne er, at de tilfører flere fysiske strukturer og elementer til havneløb.
Mange af strukturerne eller elementerne kan relativt nemt implementeres uden store omkostninger for byg- eller anlægsherre. Ved at tilføje større variation i overfladestrukturer i havneløb
og på mole- og kajkanter, skabes flere levesteder for blandt andet fastsiddende organismer
som tang og rurer.

Biohuts ® i Københavns Havn.
Foto: Remy Dubas, ECOCEAN
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Fiskebørnehaver i havneområder
I både Helsingør Havn, Københavns Havn og
Aarhus Havn er der nyere projekter med at opsætte ‘fiskebørnehaver’ eller fiskeopholdskasser for
at gavne biodiversiteten. Aarhus Havn har indgået et samarbejde med Aarhus Universitet og den
franske virksomhed ECOCEAN om et forskningsprojekt, der skal undersøge muligheden for at øge
biodiversiteten i havneområder ved at opsætte disse opholdskasser. I København har WWF
Verdensnaturfonden og By & Havn samarbejdet
om at opsætte 50 fiskeopholdskasser. Sidstnævnte
projekt er det største af sin art i Nordeuropa.
Opholdskasserne, eller Biohuts ®, fremstillet af
den franske virksomhed ECOCEAN, er dobbelte metalbure, hvor det inderste bur er fyldt op
med muslinge- eller østersskaller. Burene bliver
nedsænket eller monteret under vandet på ellers
ensartede overflader på mole- og kajkanter o.l.
Her bidrager de til at skabe større variation i overfladestrukturer, hvor små organismer kan leve og
danne fødekilde for fiskeyngel. Samtidig skaber
metalburene og mellemrummene mellem østersskallerne steder, hvor fiskeyngel kan skjule sig for
fjender. Aarhus Havn opsatte i 2020 18 Biohuts ®.
Siden etableringen har Aarhus Havns specialestuderende, Leander Hessner, undersøgt udviklingen
i biodiversiteten i forbindelse med fiskeopholdskasserne. Ud fra den nuværende data, kan man
ikke sige om burene fremmer biodiversiteten i
havnemiljøet - men de 18 opsatte bure har været
med til at vise, hvordan Aarhus Havn kan arbejde
med ynglepladser for fisk i forbindelse med renoveringer og nybyggeri. Aarhus Havn har observeret en masse liv i både fiskeopholdskasserne, men
også i kontrolområderne uden fiskeopholdskasse.
Ål og tang i Biohut ® i Aarhus Havn.
Foto: Aarhus Havn
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Begræns trusler mod
den blå biodiversitet

Havet omkring Danmark og levestederne på havbunden, langs
kysterne og i vandsøjlen er udsat for flere trusler - såkaldte
presfaktorer.
Disse faktorer påvirker biodiversiteten negativt ved hastigt at forandre miljøet og
levestederne. De fire mest dominerende trusler er:
Klimabetingede ændringer
Næringsstofbelastning og forurening
Overudnyttelse af ressourcer
Fysiske forstyrrelser af havbunden
Derudover findes der en række andre trusler blandt andet ocean sprawl, invasive arter og
greenwashing.
Klimaforandringerne medfører flere kritiske, globale ændringer af havet blandt andet forsuring,
havvandsstigninger og stigende vandtemperaturer, der påvirker naturlige habitater og økosystemer.
I Danmark er udledning af næringsstoffer det mest udbredte forureningsproblem i havet. Den
største udledningskilde er landbruget, men anden industri og boliger bidrager også. Udledning
af næringsstoffer har negative konsekvenser for vandmiljøet, da det fører til såkaldt eutrofiering, og dermed ubalance mellem næringstilførsel og -optagelse. Udledning af andre miljøskadelige kemikalier har ligeledes negative effekter, da det kan føre til ophobning af de skadelige
stoffer i forskellige marine organismer blandet andet i de fisk, vi spiser.
Forvaltning af havets ressourcer, eller manglen på samme, skaber også problemer for biodiversiteten i havet. I dag er store dele af verdenshavene uden reel forvaltning, idet visse regler
gælder, men ingen lande har globale forpligtelser til at håndhæve dem.
Forstyrrelser af havbunden i forbindelse med blandt andet trawl, stenfiskeri, råstofindvinding,
olie- og gasudvinding samt byggeri har alvorlige konsekvenser for biodiversiteten. Landindvindinger og forandringer af kyst og havbund påvirker naturligvis biodiversiteten i havet lokalt ved
at ødelægge levesteder, men har også mere vidtrækkende konsekvenser, da økosystemerne i
havene hænger direkte sammen.
For at beskytte habitater og økosystemer og fremme livet i havet er det nødvendigt at se på
metoder til at begrænse disse presfaktorer.

”Vores negative påvirkning af havet
er knyttet til vores overudnyttelse
af både plads og ressourcer. Over tre
milliarder menneskers levebrød er
afhængig af biodiversiteten i hav- og
kystområder på verdensplan.”

En indkøbsvogn på bunden af Københavns Havn.
Foto: Tim Dencker
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Monitering og
dokumentation

For en seriøs og målrettet indsats for den blå biodiversitet
er det nødvendigt med en bedre praksis for monitering og
dokumentation.
Det skal sikres viden om den generelle tilstand af arter og levesteder i de danske farvande.
Herudover er det vigtigt, at der forud for bygge- og anlægsprojekter laves baseline undersøgelser med henblik på at kortlægge arter og levesteder. Samtidigt er det også vigtigt at indtænke
monitering og opfølgning af biodiversitetsindsatsen efter projektafslutning. Det er nødvendigt
at kunne måle på den positive indflydelse og effekt af biodiversitetsindsatsen i havmiljøet. Det
er med til at øge den generelle videnspulje om biodiversitetsfremmende indsatser i havmiljøet
og kan samtidigt øge opbakning og finansiering til blå biodiversitetsprojekter.

Ålegræsdykker i Malmö.
Foto: Michael Palmgren, Marint Kunskapscenter.
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Oplysning om havet og
kunstneriske virkemidler

Selvom Danmark har en utrolig lang kystlinje i forhold til
landets størrelse, er det meget begrænset, hvad danskerne i
almindelighed ved om livet i havet, om vores påvirkninger af
det og om vores afhængighed af de komplekse processer, der
udspiller sig i det.
Ved at rejse spørgsmål om, hvad vores forhold til havet og livet er - og skal være fremover kan noget af den viden, der er gået tabt, genaktiveres og være med at genetablere båndene
mellem mennesker og havet.
Der er mange muligheder for at skabe øget opmærksomhed om og forståelse for livet i havet.
Nogle virkemidler kan være direkte oplysning, formidling og undervisning, mens andre kan
have mere kunstnerisk karakter. Kunstværker kan med deres overraskende og iøjnefaldende
natur, skabe fascination og forundring hos beskueren, og dermed være et stærkt virkemiddel,
der skaber skaber opmærksomhed om livet i havet og de problemer, som vi står overfor.

Undervisning ved Bølgemarken i København. Havhøst.
Foto: Eva Helbæk Tram
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Super Rev af SUPERFLEX
Kunstnergruppen SUPERFLEX, som er kendt for
deres tværfaglige tilgang til deres kreativitet, er
med projektet Super Rev i færd med at udarbejde
en masterplan for anlæggelse af 55 kvadratkilometer nye kunstneriske rev langs kysten af Danmark.
Arealet, der kan sammenlignes med størrelsen på
Fanø, svarer til de mange stenrev, som vi danskere
gennem tiden har taget fra havbunden til byggeri.
SUPERFLEX skaber gennem projektet lyserøde
undervandsbyer for fisk, hvor fiskene er samarbejdspartnere i skabelsen af kunsten. Den lyserøde farve er ikke tilfældig. Kunstnerne eksperimenterede i samarbejde med videnskabsfolk og
opdagede, at små polypdyr, som er beslægtet med
vandmænd og koraldyr, foretrækker netop den
farve. Super Rev sætter både fokus på at inddrage
andre væseners perspektiv i vores virkelighed og
på havvandsstigninger.
Superflex modtog i 2021 Kronprinsparrets Kulturpris, og i den forbindelse deltog Kronprins Frederik
i det første spadestik, som bestod i at placere den
første lyserøde undervandsskulptur på bunden af
Øresund.
Projektet blev indledt i 2021 og udspringer af
forskningsprojektet Deep Sea Minding, som oprindeligt var støttet af TBA21-Academy.

Læs mere om første spadestik her:

www.dr.dk/nyheder/kultur/kronprins-frederik-indvier-ambitioest-dansk-undervandsprojekt-og-du-kan-vaere-med
Superrev, 2021 by SUPERFLEX.
Foto: Superflex
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