Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 24, 2022

Restaurering af kystnære områder

Støttrup, Josianne G.; Svendsen, Jon C.

Publication date:
2021
Document Version
Også kaldet Forlagets PDF
Link back to DTU Orbit

Citation (APA):
Støttrup, J. G., & Svendsen, J. C. (2021). Restaurering af kystnære områder. DTU Aqua.
https://www.fiskepleje.dk/kyster/restaurering?utm_source=newsletter&utm_media=mail&utm_campaign=

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright
owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.
 Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
 You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
 You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Restaurering af kystnære områder - Fiskepleje.dk

FORSIDE

KYSTER

Page 1 of 2

RESTAURERING

Restaurering af kystnære områder
Ved at genskabe gode levesteder ved havbunden for fisk og andre organismer styrkes
både mulighederne for fiskeri og havnaturen i området.
Man har igennem mange år haft succes med at genskabe fiskenes gydeområder i vandløb. Det hjælper især
ørreder og laks. I de senere år er DTU Aqua også begyndt at genskabe fiskenes levesteder i de kystnære
områder. Det er nødvendigt, fordi forholdene mange steder er blevet alvorligt forringede igennem en lang
årrække.
Der er sket tilbagegang i udbredelsen af forskellige kystnære habitater, heriblandt ålegræs, stenrev og
habitater med muslinger. Et habitat er et godt levested for en given dyre- eller planteart. Mange arter er
afhængige af specifikke habitater for at finde føde, skjul og muligheder for at yngle. For eksempel trives små
torsk ofte godt i områder med ålegræs, mens større torsk tit foretrækker stenrev, hvor fiskene har fine
forhold.

Havbunden er meget vigtig for fiskene
Havbundens struktur har stor betydning for de organismer, der lever ved havbunden. Især sten og andet
hårdt substrat, såsom muslinger og muslingeskaller, kan give muligheder for ekstra føde og skjulesteder
samt steder, som dyr og tang kan hæfte sig fast til.
Torsk gemmer sig ofte mellem stenene, der beskytter fiskene imod angreb fra rovdyr, heriblandt skarver og
sæler. Desuden har forskning fra DTU Aqua vist, at torsk sparer energi, når de har adgang til stenrev i
stedet for sandbund – formentlig fordi torskene kan være i fred for rovdyr. Den sparede energi kan torskene
bruge på at vokse sig større eller til at producere mere afkom. Over tid kan det resultere i flere torsk langs
de danske kyster.
DTU Aqua samarbejder bl.a. med foreningen Als Stenrev ved Sønderborg om at genskabe stenrev i
kystnære områder. Projektet har dokumenteret, at lokale tætheder af torsk kan stige op mod 100 gange.

Stenrev giver tangskove med masser af liv
Stenrev er ikke kun vigtige for fisk. Mange former for tang og en lang række smådyr kan slet ikke eksistere
uden de hårde overflader, der eksempelvis findes på stenrev.
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Store sten, der ligger på landjorden, er oftest meget sparsomt bevoksede med vegetation. Sådan er det ikke
i havet, hvor store tangskove typisk er afhængige af udbredte stenrev. Det skyldes, at tang for det meste
bruger sten til at fæstne sig til havbunden. Når der er udbredt stendække på havbunden, kan tangen brede
sig og danne egentlige tangskove.
Tangskovene giver skjul og læ for havstrømme, så fiskene klarer sig bedre. Fiskene spiser også smådyrene,
der lever i tangskovene. Der kan være omkring 100.000 smådyr per kvadratmeter tangskov. De mange
smådyr giver et godt fødegrundlag for fiskene, der lever i området. En del fisk og andre dyr lægger desuden
deres æg direkte på havbundens faste overflader, heriblandt sten, og på tangen, der vokser på stenene.
Derfor er tangskove tit vigtige for en sund fiskebestand.

Læs mere havbundens tilstand og restaurering af den
• Skader på havbunden
• Projekter, der restaurerer havbunden
Af Josianne G. Støttrup og Jon C. Svendsen, DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer

Opdateret af Finn Sivebæk den 26. august 2021

https://www.fiskepleje.dk/kyster/restaurering?
utm_source=newsletter&utm_media=mail&utm_campaign=

14 SEPTEMBER 2021

https://www.fiskepleje.dk/kyster/restaurering?utm_source=newsletter&utm_media=m... 14-09-2021

