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FORSKNING

Nyt projekt vil bidrage 
til mere biodiversitet og 
flere fisk i danske havne

SÅDAN
GØR MAN ANDRE STEDER

I udlandet har man udviklet metoder 
til at understøtte fisk og biodiversitet 
i havneområder. Man har bl.a. ud-
viklet en ”biohut”, der kan sænkes 
ned i vandet og hænge i havnen i en 
årrække. Biohut’en består af et gitter 
af metal og rummer en masse østers-
skaller, som giver bedre muligheder 
for skjul og fødesøgning hos småfisk. 
De mange småfisk giver et forbedret 
fødegrundlag for de større fisk.

En biohut giver fisk bedre mulighed for at søge 
skjul og føde. Foto: Remy Dubas.

Andre steder placerer man kunstige rev lavet af 
beton i havneområder. Det kunstige rev har en 
speciel overfladestruktur, der betyder, at det hurtigt 
koloniseres af mange forskellige organismer. 
Foto: ECOncrete.

Projektet 
er støttet af 

Velux Fonden

Når der bygges i de danske havne, vil bygherrer fremadrettet tænke på, 
hvordan man fremmer biodiversiteten i havnen

PROJEKT    

Af Jon C. Svendsen, DTU Aqua

I disse år sker der omfattende æn-
dringer i, hvordan mange danske 
havne ser ud og bruges. Både i Kø-
benhavn, Aarhus, Vejle, Kolding og 
Aalborg udvikles havnene hurtigt. 
Men byggerierne inddrager sjæl-
dent, hvordan de kan bidrage til 
et forbedret havmiljø. Og det er en 
skam, for der er et kæmpe poten-
tiale i, at byggerierne overvejer, 
hvordan de kan fremme biodiver-
siteten og levestederne for fiskene.

For at udnytte potentialet er det 
vigtigt at udvikle praktiske meto-
der, så livet i havet kan inkluderes 
i byudviklingen. Det kan handle 
om at give fiskene bedre levesteder 
som f.eks. muslingerev, tangskove 
eller områder, hvor de kan yngle.

Har et ansvar
DTU Aqua er sammen med Byg-
herreforeningen, virksomheden 
Habitats og Marint Kundskapscen-
ter i Malmø med i et projekt, der 
skal udarbejde et idékatalog om, 
hvordan der kommer flere fisk og 
mere biodiversitet i de danske hav-
ne. Projektet hedder "Byudvikling 
og blå biodiversitet".

- Biodiversitet er ikke et område, 
vi hidtil har beskæftiget os meget 
med i Bygherreforeningen, men 
vores engagement i dette nye initi-
ativ ligger i naturlig forlængelse af 
Bygherremanifestet, hvor vi arbej-
der med FN’s verdensmål. Her er 
biodiversitet en af de problemstil-
linger, man som bygherre er nødt til 
at forholde sig til i fremtiden. Der er 
jo ingen tvivl om, at byggeri ofte gri-
ber voldsomt ind i naturen, og der-
for har bygherrerne et ansvar for at 
modvirke skader og samtidigt styr-
ke biodiversiteten; et ansvar som 

vi vel at mærke deler med planlæg-
gerne og rådgiverne, siger Graves Si-
monsen, der er leder af projektet og 
projektchef i Bygherreforeningen.

Erfaring fra Malmø
I projektet er det virksomheden 
Habitats, der har til opgave at få 
forskning og byggeri til at mødes i 
et praktisk brugbart og inspireren-
de idékatalog.

- Vi ønsker at se danske og nor-
diske havne og kystområder, hvor 
fisk, rejer og tangskove kilder tæ-
erne, når man sopper eller dykker, 
og hvor genskabelse af en stor og 
varieret fiskebestand lokker folk 
ud til oplevelser med havet. Derfor 
inddrager projektet også erfarin-
ger fra Marint Kundskapscenter i 
Malmø, der har været med til at ud-
vikle en perlerække af initiativer, 
der øger livet i havet og havnene, 
siger projektansvarlig Cille Blak fra 
Habitats.
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