
405

                                                                                                                             
                    
                                 
                               Fjord
                                                                                                                        N Y H E D S B R E V    N R.   1 5    D E C E M B E R  2 0 1 2

                    U D G I V E T    A F    F O R E N I N G E N    H O R S E N S - R E N    F J O R D

Tema:  Status over Horsens Fjord 2012

Leder: Eigil Holm   406

Horsens Fjord – altid i forandring af Eigil Holm  407 
Status for vandplanterne Horsens Fjord af Steen Schwærter  412

Landbruget og Fjorden af Simon Rosendahl Bjorholm  416  

Kemikalier og andre udledninger Horsens Fjord skrevet 

af EigilHolm på grundlag af Keld Rasmussens foredrag  421

Fiskene i Horsens Fjord af Jan Karnøe  429

Havbrug af Eigil Holm  435

Jagt i Horsens Fjord af Jørn Lomborg  439

Fuglelivet ved Horsens Fjord af 
Kim Biledgaard, Jens Gregersen og Hans Pinstrup  442

Toppet Skallesluger. Kim Biledgaard, foto.

Horsens-
Ren



406

Bestyrelse
Formand Eigil Holm
Byskovsvej 4, 8751 Gedved
Telefon 75 66 51 30
E- mail: eigil.holm@pc.dk
www.eigilholm.dk

Næstformand Hans Jørn Offersen
Bygholm Søpark 13D, 
8700 Horsens
Telefon 75 64 47 56
E-mail: hansjornoffersen@stofanet.dk

Kasserer  Hans Pinstrup
Dalagervej 95, 8700 Horsens
Telefon 75 64 27 73
E-mail: hans.pinstrup@privat.dk 

Palle Koch
Skovvej 29, Egebjerg, 8700 Horsens
Telefon 75 65 62 94
E-mail: palle.koch@horsens.dk

Flemming Nielsen
Købmagervej 3, Stourup
8700 Horsens
Telefon 75 68 38 94

Kontingent
200 kr. for foreninger og institutioner.
100 kr. for enkeltpersoner.

Indmeldelse
hos bestyrelsen 

Publikationer 
Nyhedsbrevet udgives af
Foreningen Horsens-Ren Fjord
Byskovsvej 4, 8751 Gedved
Telefon 75 66 51 30
E-mail: eigil.holm@pc.dk
www.eigilholm.dk
Redaktør: Eigil Holm (ansvh.).

Nyhedsbreve
Nr. 1: Muslingefiskeri  og muslingedyrkning. 1992
Nr. 2: Skarv og skarvforvaltning. 1993
Nr. 3: Status over Horsens Fjord april 1993.
Nr. 4: Turisme. 1994
Nr. 5: Bygholm Sø og Å.1994
Nr. 6: Havnekonferencen. 1995
Nr. 7: Nørrestrand. 1996
Nr. 8: Horsens Fjord Status 1997
Nr. 9: Vorsø. 1999
Nr. 10. Horsens Fjord Status 2001
Nr. 11: Arkæologi og geologi. 2003
Nr. 12: Bygholm Ådal og dens arkæologi. 2004
Nr. 13: Havstigning. 2005
Nr. 14: Klimaændringer 2008
Nr. 15: Status over Horsens Fjord 2012

ISSN 0907-7340

www.naturhistoriskguide.dk/Hor-
sens-Ren Fjord

Status over Horsens Fjord 2012
Hvordan har Horsens Fjord det? Er det sket fremskridt siden sidste status i 2001? Hvad 
skal der gøres for Fjorden i Fremtiden.
   Det var spørgsmålene til de foreninger og institutioner, der var indbudt til konferencen 
på Horsens Rådhus den 25. september 2012. Svarene kan ses i de enkelte artikler. For 
at forstå tilstanden, må man vide, at livet i Fjorden var tæt ved at dø omkring 1970. Den 
gang var der intet renseanlæg, kun en slags riste, og kloakkerne løb direkte ud i åerne og 
i Fjorden. Lossepladsen var en ubeskyttet halvø i havområdet, og den blev større hver 
dag, for al slag affald blev lagt derud, og aggressive kemikalier og affald blev ført ud i 
havet af bølgerne. Luftforurening fra skorstene og udstødningsrør havde frit spil. Denne 
katastrofale situation hang sammen med det hurtige økonomiske opsving i 1960’erne, 
hvor der blev bygget flere industrier og boliger end nogensinde før i Danmarks historie. 
Samtidigt blev landbruget industrialiseret og mekaniseret. Horsens var ikke alene; de 
øvre i dele af Danmark og vore naboblande var lige så slemme.
   Fra omkring 1970 begyndte bekæmpelsen af forureningen. Der blev bygget rensean-
læg, der lige siden er blevet gjort mere effektive. Lossepladsen blev tæmmet omkring 
1980, og der blev bygget affaldsforbrændingsanlæg, der senere blev afløst af et kraft-
varmeværk. Lovgivningen fulgte med, og mange forureningskilder blev stoppet. Men 
fortidens synder er ikke lette at slippe af med. Gasværksgrunden og Collstropgrunden er 
stadigvæk fyldt med gifte. Derfor kontrollerer man udsivningen fra dem. Det er nemlig 
for dyrt at grave al jorden op, køre den bort og få fjernet giften. Se artiklen om kemikalier 
og udsivning.
   Status i dag fremgår af ønskerne i artiklerne. Vandplanen siger, at Horsens Fjord er i en 
dårlig tilstand, fordi ålegræsset ikke har lys nok til at gro på de dybere dele af Horsens 
Fjord. Ålegræsset giver fiskeyngelen gode opvækstmuligheder og forhindrer bølger og 
strømme i at bygge fjordbunden om og havet i at angribe kysterne. Det ville dog være 
forkert at bruge ålegræsset alene som målestok; fiskene og fuglene har fået det bedre. To 
miljøorganisationer er bekymret for havdambrugenes påvirkning af Fjorden og har ind-
givet  klage over dem. Men de kontrolleres af Hedensted Kommune og skal overholde 
en lang række bestemmelser. Landbruget har nedsat udledningen af kvælstof, fosfor og 
pesticider, og ifølge vandplanen skal der ske yderligere reduktioner.
   Der er ønsker om ændrede regler til beskyttelse af fisk og fiskeri, fugle, jagt og livet i 
Fjorden. Selve ønskerne viser, at der er gode livsbetingelser, og at de kan forbedres. Der 
er ingen katastrofevarsler.
   Arbejdet med at kontrollere og forbedre miljøet kan aldrig stoppe, aldrig hvile. De 
80.000 mennesker i Fjordens opland producerer affald, kloakvand, forbrændingsproduk-
ter m.v., og landbruget producerer dyr og planter, og det kan ikke gøres uden spild. Der 
kommer nye industrier og boligtyper. Menneskelig virksomhed producerer altid affald 
og spildprodukter. Den store opgave er at kontrollere, hvad der sker og bekæmpe ska-
derne. Hertil kommer de ukendte effekter af den globale havstigning og temperatur med 
påfølgende klimaændringer.
   Hovedbudskabet er, at det store arbejde med at forbedre Fjorden har haft en god effekt. 
Men de gode resultater skal vedligeholdes, og der skal hele tiden ske forbedringer.

Vi takker oplægsholderne for deres foredrag, samt naturchef Keld Rasmussen, Horsens 
Kommune; Affald og Genbrug ved Carsten Lund Nielsen og Henrik Beck Rasmussen; 
Region Midt ved Morten Steen, Helle Blæsbjerg og Rolf Johnsen; Kim Biledgaard for 
fuglebillederne, og Horsens Rådhus for husly. Desuden takker vi politikerne Hans Bang 
Hansen, Horsens Kommune og Peter Sigtenbjerggård, Hedensted Kommune for delta-
gelse i panelet.
    Bestyrelsen

Foreningen Horsens-Ren Fjord
Foreningens formål er at samle alle organisationer, interessegrupper og personer, der har 
interesse i, at Horsens Fjord har en tilstand, der er tilfredsstillende for alle, både set fra 
naturens, sportens, jagtens, fiskeriets og andre rekreative interessers samt erhvervslivets 
synspunkt. Foreningen skal virke som et bindeled mellem de interesserede på den ene 
side og myndighederne og politikerne på den anden side.
   Foreningen skal fremlægge forslag og ønsker for politikerne, myndighederne, er-
hvervsorganisationer og foreninger, samt holde offentligheden orienteret.
   Foreningen kan holde offentlige møder.
   Interesseområdet er Horsens Fjord og de landområder og vandløb, der har indflydelse 
på fjordens stand.
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Horsens Fjord ligger, hvor den plejer at ligge. Derfor er vi tilbøjelige til 
at mene, at den er stabil. Men det er den ikke, for både naturkræfterne 
og menneskets virksomhed modellerer om på Fjorden og dens omgi-
velser. Her beskrives naturkræfternes spil ud fra eksempler, mens de 
menneskeskabte ændringer omtales i de enkelte kapitler i dette blad.
   Fjordbunden sænker sig langsomt. Nord og syd for Fjorden skal man 
bore ca. 200 m ned, før man kommer til kridtlag. Men under selve Fjor-
den og de lavtliggende dele af Horsens By skal man 600 meter ned, før 
man når kridtet. Sænkningen begyndte for måske 20-30 millioner år 
siden og fortsætter stadig. Der er tale om cm pr. århundrede.
   For 8000-9000 år siden var store dele af Kattegat og fjordbunden tør-
lagt, og åerne skar deres løb ned i den. Derpå steg havet ca. 30 m på 
godt 1000 år på grund af en voldsom afsmeltning af is i Nordamerika, 
og Fjorden blev til. Men de gamle åløb ligger stadig på bunden og ses 
på søkortet, fig. 1. Mest markant er dybet mellem Hjarnø og Snaptun; 
det er en 22 m dyb dal med stejle kanter; her løb en stor å, der samlede 
alt vandet fra hele Horsensegnen.

Horsens Fjord – altid i forandring

Tekst og fotos af Eigil Holm, formand for Horsens - Ren Fjord 
Kort og diagrammer fra Eigil Holm 2000: Horsensegnen.

Fig. 1. Søkort over Horsens Fjord. Bemærk dybet mellem Hjarnø og Snaptun, 
sejlrenden og de gamle åløb på havbunden.  
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   Nord for en linje fra Nissum Fjord til Falster hæver Danmark sig. 
Siden den store oversvømmelse har Frederikshavnegnen hævet sig 
13 m, mens Horsensegnen har hævet sig 1,5-2 m, hvorved tidligere 
havbund er blevet tørlagt og ligger som strandenge foran en tidligere 
klint, fig. 2. Det ses tydeligt i Snaptun på havnen, omkring Brigsted og 
Nørrestrand samt i selve Horsens. Her ligger Rådhuset på hævet hav-
bund, men Søndergade ligger et par meter over havets overflade. Den 
gamle klint viser sig som en skråning i gaderne fra Søndergade og ned 
til Åboulevarden og Rådhuspladsen.  Klinten er også årsag til, at den 
nordlige del af Horsens Bytorv har en etage mindre end den sydlige 
del; centrets rulletrappe fører ned over klinten.
   Alle de nævnte forandringer går langsomt. Men der sker også hur-
tige forandringer. Indtil ca. 1932 var fjordbunden bevokset med åle-
græs, der er en plante med rødder og jordstængler i sandbunden og 
et par meter lange blade og stængler. Ålegræsset lignede faktisk en 
vældig kornmark. Den beskyttede havbunden og kysterne mod bøl-
gernes magt, fig. 3 øverst. Omkring 1932 døde ålegræsset i løbet af et 
par år i det meste af Danmark og Europa. Årsagen var sandsynligvis 
en svamp. Derefter blev havbunden blottet, og bølgerne og havstrøm-
mene fik frit spil. Sandet blev flyttet og kastet op som nye revler, fig. 
3 nederst, og de kilometerlange revler ved Snaptun, fig. 4 og 5,  og 
Hjarnøs nordkyst, fig. 6, samt mindre revler ved Stensballe Skov og 
Vorsøs sydkyst, fig. 7, og nye øer voksede op af havet (Alrø Polder, 
fig. 8 og 10). Desuden kunne havet nu angribe klinterne ved Sondrup 
og Hundshage, fig. 9 og 11. Ålegræsset kommer måske igen, se Steen 
Schwærters artikel side 412. Når det sker, stabiliseres fjordbunden. 
Men de nye øer og revler vil sandsynligvis bestå, med mindre nutidens 
havstigning oversvømmer dem.

Fig. 3. Havbunden omkrig Vorsø, da der var ålegræs på fjordbunden (øverst), 
og efter at ålegræsset var forsvundet (nederst). Bemærk havstrømmenes forløb 
og revledannelsen. (Efter Erik Rasmussen). 

Fig. 4. Udviklingen af kysten mel-
lem Snaptun og Hundshage fra 
1801 til 1990. I 1801 er der anlagt 
en skanse med kanoner tæt ved ky-
sten. I 1954 er halvdelen af skansen 
taget af havet, i 1969 er den næsten 
væk, og i 1990 er hvert spor af den 
forsvundet. Til gengæld er der vok-
set en odde ud (sort). Den er lille 
i 1954, men kilometerlang i 1990, 
hvor den indeslutter en strandsø. I 
2012 er det marine forland yder-
ligere indskrænket, og strandsøen 
bag odden næsten tilgroet, se fig. 5. 

Fig. 2. Hævningen af Danmark siden 
Stenalderhavet (Littorinahavet) stod 
højest i Stenalderen. 
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Fig. 5.  Kysten mel-
lem Snaptun (nederst) 
og Hundshage (øverst) 
fotograferet 14.8.2012. 
Ved sammenligning med 
fig. 4 ses, at strandsøen 
er blevet mindre, og at 
det marine forland ved 
Hundshage også er blevet 
mindre. Røde pile peger 
på Stenalderhavsklinten; 
de fleste af de yderste huse 
ligger på kanten af den. 
Hvid pil: Jensgårds klint, 
se fig. 9 og 11.

Fig. 6. Hjarnø set fra vest. 
Til venstre ses nordkysten 
med den kilometerlange 
odde, dannet efter 1950.
Til højre ses den meget 
ældre søndre odde. Foto 
14.8.2012. 

Fig. 7. Vorsø med Vorsø 
Kalv i forgrunden set fra 
sydvest. De nye revler ses 
tydeligt, desuden odderne 
ved Vorsøs sydvestkyst 
over for Kalven. Sam-
menlign fig. 3. Foto 
13.10.2011. 
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Fig. 8. Horsens Fjord. Til venstre ses Alrøs østende med Alrødæmningen, til højre Gylling Næs. 
I forgrunden Alrø Poller. De små af dem eksisterede allerede i 1700-tallet, mens de store og lange 
er dannet efter 1950. Den største af dem er ca. 400 meter lang og skifter form fra år til år, se også 
fig. 10. Foto 14.8.2012. 

Fig. 9. Hundshage yderst til højre, Jensgårds Klint med nedstyrtede træer i forgrunden. Her an-
gribes landet af havet. I baggrunden Snaptun. Jensgårds klint består dels af smeltevandssand fra 
sidste Istid, dels af tidevandsaflejringer fra Oligocæn-Miocæn for ca. 22 millioner år siden. Her 
findes mange fossiler på kysten, samt mængder af flinteflækker og stenalderredsakber. Sammen-
lign fig. 11. Foto 14.8.2012. 
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   Ingen ved hvor længe nutidens havstigning bliver ved, eller hvor 
højt den når. Men profeterne har travlt med den. I 2006 publicerede 
Horsens-Ren Fjord kort over de mulige virkninger af havstigningen i 
det 21. århundrede (findes på www.eigilholm.dk, Horsens Ren Fjord). 
Kortet viser virkningen af en havstigning på 0,5 meter og virkningen 
af en oversvømmelse i forbindelse med en stormflod. Stormfloden er 
sat til 2 meter, hvilket svarer til en såkaldt 50-årsbegivenhed, altså no-
get, der sker med rimelig sandsynlighed inden for en 50 års periode. 
Meningen med kortene er at angive, hvad der kan ske i det 21. århund-
rede, så kommuner og andre interesserede kan tage hensyn til det i 
planlægningen.
   De menneskeskabte forandringer ses på figurerne side 424 - 25.   Alle 
forandringerne viser, at Horsens Fjord er dynamisk. Vi kan ikke for-
hindre dem, men vi må følge dem, så vi kan gribe ind, hvor det er 
muligt.

Fig. 10. Den største af Alrø Poller. Den er stabiliseret af 
planternes rødder. Foto 14.8.2012.

Fig. 11. Jensgårds Klint (se fig. 9) er vanskeligt 
fremkommelig på grund af nedstyrtede træer fra 
2011-12. Mens de ligger der, beskytter de kysten, 
men måske tager havet dem ved en storm i vinter-
halvåret. Foto 29-6-2012.

Litteratur: Eigil Holm: Horsensegnen 
år 2000. Udgivet af Horsens - Ren Fjord 
og Eigil Holms Forlag. Heri detaljerede 
oplysninger om Fjordens geologiske ud-
vikling gennem tiderne. Pris 348 kr. Fås i 
boghandelen og hos www.eigilholm.dk
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Status for vandplanterne i 
Horsens Fjord

af Steen Schwærter
Naturstyrelsen, Århus

Fjordens økologiske tilstand.
Den økologiske tilstand i Horsens Fjord er i den første vandplan, der 
blev udarbejdet af Naturstyrelsen i december 2011, overvejende baseret 
på en vurdering af dybdeudbredelsen af ålegræs (se fig. 1).
   Alle vandområder i Danmark bliver klassificeret efter et EU tilstands-
klassifikationssystem som er inddelt i fem klasser: Høj, god, moderat, 
ringe og dårlig tilstand og målsætningen er, at vandområderne skal have 
mindst god økologisk tilstand. Klassificeringen tager udgangspunkt i 
historiske data for de lokale ålegræsforekomster og den nuværende 
tilstand, som afspejler den generelle vandkvalitet i fjorden. 
   Ålegræs reagerer negativt på dårlige lysforhold, der i fjorden f. eks 
opstår ved høje belastninger af næringsstoffer og deraf følgende forøget 
vækst af plankton og énårige makroalger.
   Trods reduktioner i udledningerne af næringsstoffer har miljøtilstanden 
i fjorden generelt ikke ændret sig tilstrækkeligt i gunstig retning, 
og fjordens miljøtilstand er stadig ifølge klassifikationssystemet 
karakteriseret som ”dårlig”. For at forbedre tilstanden er det 
nødvendigt yderligere at reducere påvirkningen med især kvælstof, 
men også fosfor.

Fig. 1. Miljømålet er igen at få et tæt dække af ålegræs i Horsens Fjord.
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   Bundplanterne i Horsens Fjord udgøres primært af ålegræs og 
makroalger (tangplanter). Udbredelsen af makroalger f. eks den 
almindelige Blæretang, som kun vokser på sten, er dog begrænset af 
mængden af sten og andet ”hårdt” substrat i vandet i Horsens Fjord, 
og den vigtigste større plante for fjordens økosystem er ålegræsset. 
Ålegræsområderne er vigtige opvækst- og yngleområder for en række 
fisk og anden fauna, der lever i fjorden. 
   I slutningen af 90’erne invaderede en ny algeart (tangplante) fjorden. 
Tangplanten, hvis latinske navn er Gracilaria vermiculophylla fik 
navne som parykalge, dræberalge på grund af den store buskede 
vækstform (se fig. 2). Algen vokser naturligt i Stillehavet ved Korea 
og er sandsynligvis havnet i Horsens Fjord som ”blind passager” 
fasthæftet til ankerkæden på et skib. Parykalgen som i næringsrigt 
vand vokser hurtigt og både kan vokse på sten og som løstdrivende 
fik i årene efter stor udbredelse i fjorden og kunne efter stormvejr ses 
langs kysterne som store sammenfiltrede opskyl, let genkendelig på 
sin buskede vækstform med gummiagtige rødbrune grene. Der var 
bekymring for, om algen ville kunne skade ålegræsset og den naturlige 
fauna, men i de seneste år har algen fået mindre og mindre udbredelse. 
Årsagen kendes ikke, men muligvis har den fået naturlige fjender i 
fjorden som æder den.
   Parykalgen dukkede også op i enkelte andre danske fjorde.

Fig.2. ”Parykalgen” rødalgen Gracilaria vermiculophylla fra Horsens Fjord

Påvirkninger af miljøtilstanden.
Horsens Fjord har gennem årene været væsentlig belastet med 
næringsstofferne kvælstof og fosfor fra land. 
   Det har generelt betydet store opblomstringer af planteplankton, 
uklart vand og hurtigtvoksende makroalger i fjorden og mange steder 
medført en tilbagegang i udbredelsen af ålegræs. 
   Den hidtil gennemførte vandmiljøindsats har som tidligere nævnt 
reduceret udledningen af næringsstoffer fra land, hvilket gennem 
1990’erne og fremefter har medført faldende koncentrationer af 
kvælstof, fosfor (se fig. 3) og til dels klorofyl (der er et mål for 
planteplanktonmængden) i fjorden. 
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Fig. 3 Koncentrationen af kvælstof og fosfor på en målestation ud for 
Husodde.

   Klorofylkoncentration faldt fra 1989 til 1998, men steg herefter igen 
frem til 2006. I perioden 2007-2010 er koncentrationen af klorofyl igen 
faldet, og den hidtil laveste årsmiddel blev registreret i 2010. Som følge 
af den fortsat relativt høje belastning med næringsstoffer - kvælstof især 
og fosfor - er vinterniveauerne af begge næringsstoffer fortsat for høje 
med deraf følgende vækst af planteplankton og énårige makroalger og 
med resulterende forringede lysforhold i vækstsæsonen. 
   Tilstanden i fjorden skal som nævnt i henhold til EU og den danske 
miljømålslov vurderes ud fra en række biologiske kvalitetselementer, 
der bl.a. omfatter bundplanter og bunddyr. Fiskeri med skrabende 
redskaber har en effekt på disse parametre. 
   Fiskeriet vanskeliggør således mulighederne for, at større alger kan 
vokse i det befiskede område gennem en fjernelse af sten og ophvirvling 
af sediment, så strukturen af havbunden og havbundens substrat 
ændres. Fiskeri med bundskrabende redskaber på lokaliteter tæt på 
eller i ålegræsbevoksninger har en negativ virkning på udbredelsen 
og dybdegrænsen for ålegræs. Fiskeriet påvirker også diversiteten af 
bundfaunaen på de befiskede arealer. I de senere år er fiskeriet derfor 
blevet begrænset. Der er i dag lukket for muslingefiskeri i de områder 
af fjorden, der er skraveret (se fig. 4). Det gælder således den inderste 
del af fjorden og ud til 4 meters dybde langs nord- og sydkysten samt 
Natura 2000 området i den yderste del af fjorden (øst for linjen Brakør-
Hjarnø). De to små firkanter i den midterste del af fjorden er områder 
for skaldyrsopdrætsanlæg.
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Fig. 4. De skraverede områder er lukket for muslingeskrabning.
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Landbruget og Fjorden
af Simon Rosendahl Bjorholm, LRØ (Landbrugsrådgivningen Østjyl-
land)

Den væsentligste faktor, der knytter landbruget sammen med Horsens 
Fjord, må antages at være tilledning af afdrænet overskudsnedbør fra 
landbrugsarealer i fjordens opland. Det tilledte vand indeholder udva-
skede gødningsstoffer, der også i vandmiljøet fungerer som nærings-
stoffer for vandplanter, tang og andre typer af alger. 
   I forbindelse med en stigende anvendelse af kunstgødning, særligt 
siden slutningen af 1950érne, er næringsoverskuddet og dermed næ-
ringsudvaskningen fra landbrugsarealer øget. Med erkendelsen af det-
te som et miljømæssigt problem, blev Vandmiljøplan I i 1987 starten på 
en omfattende indsats imod en reduktion af næringsstof-tilledningen 
fra landbruget til vandmiljøet. Den oprindelige målsætning var en hal-
vering af kvælstof-tabet, der i 1987 var på 320.000 tons, og en reduktion 
af fosforoverskuddet med 80 %.
   En del af de tidligste virkemidler er, efterhånden som teknologien 
er blevet udbredt og omkostningerne dermed reduceret, blevet om-
kostningsneutrale eller har endda givet en forbedret økonomi for land-
manden. Et eksempel på dette kunne være krav om tilstrækkelig opbe-
varingskapacitet for husdyrgødning, så gødningen kunne udbringes 
på tidspunkter med afgrødevækst og næringsstofoptag. Efterhånden 
som de lette og billige tiltag til reduktion af næringsstoftabet er blevet 
normen som følge af lovgivning, er det blevet nødvendigt at anvende 
stadigt dyrere virkemidler, for at opnå en fortsat reduktion af tabspo-
sterne. 

Figur 1. Opgørelse over nærings-tilledningen til Horsens Fjord. Basel =Baselinje. Det er det miljømæssige udgangspunkt for vandplaner-
nes virkemiddelfastsættelse, altså det fremskrevne forureningsniveau, der ville være i 2015 (afslutningen af 1. planperiode), hvis der ikke 
bliver gennemført nogen yderligere indsats. (Vandplan 2010-2015. Horsens Fjord. Miljøministeriet. Naturstyrelsen).
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   Næringsstoftilførslen til Horsens Fjord var ved vandplanernes ud-
gangspunkt, der er den miljømæssige tilstand i 2007, på 1000 tons 
kvælstof og 22 tons fosfor (figur 1, røde linier).   
De landbrugsmæssige indsatser, der er foretaget indenfor de seneste 
år eller vil blive iværksat indenfor en kort årrække som følge af al-
lerede vedtaget lovgivning, og som vil have den største konsekvens 
for næringstilførslen fra landbrugsarealer til Horsens Fjord, er ekstra 
efterafgrøder, etablering af 10 meter bræmmer langs alle vandløb samt 
opførelse af Horsens Biogas. Herudover  har en nedgang i husdyrpro-
duktionen i oplandet de seneste år haft betydning for næringsudvask-
ningen, om end denne udvikling ikke er et direkte resultat af vedtaget 
lovgivning. Etablering af vådområder er ikke medregnet, idet vi ikke 
betragter dette som et landbrugsmæssigt tiltag.
   En del af den kvælstof, der udvaskes med overskudsnedbør, vil blive 
omdannet fra nitrat, der fungerer som gødningsstof, til N2, der er en 
gasart uden gødningsværdi. Dette er et resultat af mikrobiel aktivitet, 
og afhænger i væsentlig grad af opholdstiden i vandsystemet fra rod-
zonen igennem dræn, vandløb og søer til recipienten, Horsens Fjord. 
Opholdstiden i vandsystemet afhænger af, hvor lang vandløbsstræk-
ningen er, samt hvor mange og hvor store søer vandet skal passere. 
   Når der iværksættes en indsats til reduktion af kvælstoftabet fra 
landbrugsarealer, vil effekten i fjorden derfor afhænge af, hvor indsat-
sen udføres. Hvis indsatsen udføres på marker, der afvander direkte 
til fjorden, vil reduktionen af kvælstof-tilledningen næsten være den 
samme som det reducerede kvælstoftab. Hvis indsatsen udføres på 
marker, der afvander igennem Bygholm Sø, der har en lang opholds-
tid, ville over 75 % af nitraten alligevel være blevet omdannet til N2, 
der ikke har nogen næringsværdi (Figur 2). Den mest omkostningsef-
fektive indsats opnås derfor ved at udføre indsatsen tæt på fjorden.

Figur 2. Kort over kvælstofreduktionen fra rodzonen til Horsens Fjord. Udarbejdet af DMU.

>50% (nitratklasse 3)

50-75% (nitratklasse  2)

<75% (generelle regler)

50% (For de hvide områder inden for oplandet til Horsens Fjord har Horsens Kom-
mune fastsat reduktionsprocenten (nitratklasse 3).

Horsens Kommunes grænse

Topografisk opland til Horsens 
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Udvikling i dyretryk
Som led i Statsforvaltningens Jordbrugsanalyser er der for perioden 
fra vandplanernes udgangspunkt i 2007 foretaget en opgørelse af ud-
viklingen i dyretrykket opdelt på oplandsniveau. 
For Horsens Fjord fremgår det af tabel 1, at husdyrproduktionen i pe-
rioden 2007 til 2011 er reduceret med ca. 11 %, svarende til ca. 4.300 
DE.  (Dyre Enheder. 1 dyreenhed svarer som udgangspunkt til det an-
tal husdyr, der udskiller 100 kg N).

Tabel 1. Udviklingen af dyretrykket i oplandet til Horsens Fjord opgjort i Dyre 
Enheder som del af Statsforvaltningens Jordbrugsanalyser.
  
   Horsens Inderfjord Horsens Yderfjord
   2007 35.089,6  2.198,8
   2008 33.126,4  1.932,4
   2009 31.804,3  1.843,0
   2010 30.588,7  1.857,9
   2011 31.316,0  1.685,2
   Ændring 2007-2011 -3.773,6 DE / -10,8 % -513,6 DE / -23,4 %

I en opgørelse fra Videncenter for Landbrug fremgår det, at merud-
vaskningen ved anvendelse af husdyrgødning i stedet for kunstgød-
ning er 4-5 kg N pr ha pr DE ved anvendelse af svinegylle og 6-7 kg N 
pr ha pr DE ved anvendelse af kvæggylle. 
   En reduktion i husdyrproduktionen på ca. 4.300 DE i perioden 2007-
2011, hvor de pågældende landbrugsarealer nu gødes med kunstgød-
ning i stedet for husdyrgødning, har ført til en reduceret udvaskning 
på ca. 24 tons kvælstof. Hvis det antages, at reduktionen i husdyrhold 
er fordelt jævnt over fjordens opland, vil den gennemsnitlige redukti-
onskapacitet (vandsystemets evne til at omdanne nitrat) være på an-
slået 65 %.
   Hermed har det reducerede husdyrhold givet anledning til en redu-
ceret tilledning på ca. 8 tons kvælstof til Horsens Fjord. Dette svarer til 
under 1 % af den samlede tilledning til fjorden. 

Ekstra efterafgrøder
Efterafgrøder har hovedparten af sin vækst efter hovedafgrøden, og 
som har til formål at opsamle overskudskvælstof fra jorden, så det bin-
des i plantebiomasse og ikke udvaskes i vinterperioden.
   Ifølge vandplanen for Horsens Fjord vil der skulle etableres 1329 
ha ekstra efterafgrøde til opsamling af kvælstof. Det er planlagt, at 
efterafgrøderne skal placeres på landbrugsarealer, hvor nitratredukti-
onskapaciteten fra rodzonen til Horsens Fjord er lav, og miljøeffekten 
dermed høj.  Ifølge en beregning i IT-ansøgningssystemet Husdyrgod-
kendelse.dk, der anvendes til at beregne miljøbelastninger fra land-
brugsbedrifter, reduceres kvælstofudvaskningen med 28-29 kg N pr 
ha efterafgrøde under de pågældende forhold. Med det planlagte are-
al vil kvælstofoverskuddet blive reduceret med ca. 38 tons. Eftersom 
indsatsen gennemføres på landbrugsarealer tæt på Horsens Fjord vil 
denne gennemsnitlige nitratreduktionskapacitet være på under 50 %. 
Kvælstoftilledningen vi derfor blive reduceret med mindst 19 tons N 
svarende til mindst 2 % af den samlede tilledning. 
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10 meter bræmmer
Som en del af Grøn Vækst aftalen, har der siden 1. september 2012 væ-
ret lovkrav om 10 meter brede randzoner omkring alle åbne vandløb 
samt søer større end 100 m2, hvor der er forbud mod at sprøjte, gødske 
og dyrke jorden. Til brug for administration af loven er der udarbejdet 
et kompensationskort, der viser hvor man som landmand vil kunne 
få kompensation for begrænsningerne i forbindelse med etablering af 
randzoner. På grund af usikkerheder i forbindelse med udarbejdelse 
af kortmaterialet, vil der ikke være krav om randzoner alle de steder, 
hvor det er muligt at søge kompensation. Omvendt vil der enkelte ste-
der være krav om randzoner, selvom områderne ikke er indtegnet på 
kortet. I oplandet til Horsens Fjord, er det på kompensationskortet in-
dikeret, at der skal etableres randzoner på i alt 2.320 ha svarende til 
2.900 km randzoner (der kun giver kompensation for de 8 nye meter 
randzone). 
   De områder, hvor der vil kunne søges kompensation for etablering 
af randzoner, er for et tilfældigt område i oplandet til Horsens Fjord 
vist på figur 3. En del af de pågældende arealer vil dog allerede være 
eksisterende natur, og der vil derfor ikke kunne opnås en miljømæssig 
effekt fra de pågældende arealer. 
   En opgørelse af randzonearealet, der kan betragtes som ny natur, og 
som vil have en miljømæssig effekt, kan med rimelighed opnås ved 
at fraregne arealet udenfor markblokke. Markblokke er et EU-værk-
tøj, der inddeler/samler støtteberettigede arealer/marker i geografiske 
områder. Vandhuller grøfter, læhegn, små skove m.v. skal i princippet 
være fratrukket arealet.  Figur 4 viser for det samme område i oplan-
det til Horsens Fjord hvilke arealer, der er beliggende indenfor mark-
blokke, og hvor der kan søges kompensation ved etablering af randzo-
ner. Hermed reduceres arealet af potentiel ny natur i forbindelse med 
randzonerne til 975 ha. Det anslås, at på ca. 10 % af arealet ikke vil 
være krav om randzoner, hvorved der reelt vil blive etableret ca. 875 
ha randzoner. 
   Ifølge Naturerhvervsstyrelsen vil effekten af randzoner være 3,2 kg P 
pr ha og 51 kg N pr ha. Tiltaget reducerer dermed udvaskningen med 
ca. 45 tons N. Med en anslået gennemsnitlig nitratreduktionskapacitet 
i oplandet til fjorden på ca. 65 % vil tilledningen til fjorden dermed 
blive reduceret med ca. 16 tons svarende til ca. 1,5 % af den samlede 
tilledning.

Figur 3. Områder, hvor der vil kunne søges kompensation 
ved etablering af randzoner et tilfældigt sted i oplandet til 
Horsens Fjord. 

Figur 4. Områder, hvor der vil kunne søges kompensation 
ved etablering af randzoner, og som er beliggende indenfor 
eksisterende markblokke. 
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Etablering af biogasanlæg
Som led i grøn Vækst aftalen vil der inden 2020 skulle etableres biogas-
anlæg med kapacitet til at afgasse 50 % af al husdyrgødning i Danmark. 
Afgasning af husdyrgødning er et tiltag, der både har klimamæssig 
effekt ved at udgøre en vedvarende energikilde, reducere udlednin-
gen af klimagasser under nedbrydning af husdyrgødning udbragt på 
landbrugsarealer samt en miljømæssige effekt ved at øge tilgængelig-
heden af plantenæringsstoffer i husdyrgødningen. Hermed reduceres 
kvælstofoverskuddet og udvaskningen. 
   Det er planlagt at etablere Horsens Biogas ved Gedved i år 2013, fig. 5. 
Biogasanlægget får kapacitet til at behandle husdyrgødning og andre 
organiske biprodukter med et kvælstofindhold på ca. 1336 tons og et 
fosforindhold på 294 tons. Den afgassede biomasse kræver et udbring-
ningsareal på 10.000 ha, hvoraf ca. 75 % forventes at være beliggende i 
oplandet til Horsens Fjord, svarende til ca. 15 % af hele oplandet.  Disse 
arealer vil dels blive gødet med afgasset biomasse, der har en bedre 
kvælstofudnyttelse, dels vil arealerne skulle godkendes til at modtage 
de pågældende gødningsmængder, således at der kan stilles vilkår til 
anvendelse af eventuelle risikoarealer. 

Figur 5. Det planlagte udseende af Horsens Biogas.
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Kortet over Horsens Fjord viser en klar grænse mellem vandet og lan-
det (fig. 1). Men vandet respekterer ikke grænsen. Tidevandet kommer 
og går to gange på 24 timer og 50 minutter, og i gennemsnit løber der 
15 millioner m3 vand ind gennem fjordmundingen ved flod og lige så 
meget ud ved ebbe. Ved middelvandstand rummer fjorden 132,5 mil-
lioner m3 indenfor linien Borre Knob - Alrø. 11,3% af vandet udskiftes 
altså med tidevandet. Det betyder, at det vand, der løber til fjorden fra 
land, hurtigt opblandes med vand fra Kattegat og fortyndes. Der er 
ingen bassiner i fjorden, hvor vandet kan stå stille og miste sit iltind-
hold. 
   Tidevandsforskellen er gennemsnitligt 60 cm i Horsens Havn, noget 
mindre længere ude. Årsagen er, at fjorden danner en tragt, der tvin-
ger tidevandet ind i bunden, hvor det hæver vandstanden mere end 
længere ude. Tidevandet mærkes også i Bygholm Å, Dagnæs Bæk og i 
grundvandet i de laveste dele af byen. Ved en  havstigning på 75 cm vil 
grundvandsspejlet kommer over landets højde, bl.a. omkring Rådhu-
set (fig. 2 ), og det kræver anlæg af ny kloakker, dræn og grøfter.

Kemikalier og andre udledninger til 
Horsens Fjord

Fig. 1. Horsens Fjord. 
A: Alrødæmningen. Ingen vand-
gennemstrømning. B:Bygholm Å. 
Bo: Borre Knob. D: Dagnæs Bæk.

Fig. 2.  Grundvandsstanden nu 
(blå kurve) og efter en stigning af 
grundvandsspejlet på 75 cm (gul). 
Vandret linie: Overfladen. Den ne-
derste kurve er fremkommet ved 
ugentlige målinger af vandstanden 
i brønde og boringer over 7 måne-
der.  (Region Midt, Horsens).

Skrevet af Eigil Holm på grundlag af Keld Rasmussens foredrag og oplysninger fra Region Midt, Horsens: Rolf 
Johnsen, Helle Blæsbjerg og Morten Steen, samt Horsens Kommune, Affald og Deponi: Carsten Lund Nielsen og 
Henrik Brock-Rasmussen.
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   Stormfloder kan få vandstanden til at stige så meget, at havnen og 
de lavere liggende dele oversvømmes. Den 1. november 2006 kom den 
højeste vandstand, der er målt nogensinde; 1,76 m over dagligt vande.
   Fra land kommer der hele tiden vand til fjorden gennem åer og bæk-
ke, kilder og på stranden, samt grundvand der siver ud i havbunden 
nedefra, uden det kan ses. Der kommer store mængder vand ud gen-
nem regnvandskloakker og renseanlæg. Et relativt ny fænomen er det 
vand, der løber i det sand, som kloakrør og andre underjordiske anlæg 
ligger i. Betydningen heraf kendes ikke, men vil blive undersøgt af 
Region Midt, Horsens.
   Det er lettest at tage prøver af det vand, der kommer fra vandløb og 
renseanlæg. Det er sværere at undersøge det sivende grundvand; det 
sker ved boringer og i brønde. Det er især vigtigt i de lavtliggende 
arealer omkring Horsens Havn, hvor der har været stor forurening.
   Kortet fig. 3 viser den del af Horsens, der ligger mindre end 2,5 m 
over havet, altså den del, der vil blive ramt af en havstigning. Den sva-
rer næsten helt til det område, der var havdækket i Stenalderen for ca. 
8000 år siden. Landet har hævet sig ca. 2 meter siden. Desuden er der 
lavet store vandbygningsarbejder i havneområdet, fig 3 og  4. Den 1800 
m lange halvø, der rager ud sydligst i havneområdet, er lossepladsen, 
se fig. 4-7. Dens areal er 700.000 m2, svarende til ca. 1000 villagrunde.
   Horsens oplevede en 9-dobling af befolkningen fra 2400 indbyggere i 
1801 til 22.200 i 1901. I 1998 var der 48.400 indbyggere; samtidigt blev byen 
voldsomt industrialiseret og udviklede sig til et stor administrativt cen-
trum. Kloakeringen fulgte kun langsomt med. Kort før år 1900 kom de før-
ste vandskyllede toiletter, og de krævede kloakering. I løbet af 1900-tallet 
kom de i alle bygninger, og alle veje blev kloakerede. Det var nemt at kom-
me af med spildevandet, for det blev sendt direkte ud i fjorden uden rens-

fig. 3. Kort over Horsens Havn 
med 2,5 m højdekurven ind-
tegnet (blå). Blågrønt: Dette 
var havdækket i 1876. Den 
nuværende havn og losseplads 
ses med svag farve i datidens 
hav. Pil: Høegh-Guldbergsgade. 
(Region Midt, Horsens).
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ning eller filtrering. Det gjaldt også spildevandet fra industrierne. Horsens 
var ikke alene om forureningen, alle byer gjorde noget tilsvarende.

Lossepladsen og renseanlægget
Lossepladsen blev anlagt i 1919. Den lå i selve fjorden og modtog al 
slags affald fra husholdninger, byggeri, nedrivning og industri. Den 
var ikke afgrænset mod fjorden, og alle mulige ting og væsker flød ud 
i vandet. Udviklingen ses på fig. 5, mens fig. 4 og 6 viser, hvordan den 
ser ud nu. 
   Omkring 1970 var forureningen så voldsom, at livet i fjorden næsten 
døde. Badning var sundhedsfarlig og blev forbudt. I årene omkring 
1970 resulterede en årelang diskussion i hele Danmark i, at kommu-
nerne begyndte at bygge renseanlæg.

  Udviklingen i Horsens
  1971 Mekanisk renseanlæg
  1974 Rådnetank
  1987 Fosforfældning med jernvitriol
  1992 Biologisk rensning (fjerner kvælstof)

   Man begyndte altså med at si vandet, senere kom fjernelse af organi-
ske stoffer, bl.a. afføring. Derpå begyndte man at fjerne fosfor og siden 
kvælstof. Senere er renseanlægget blevet forbedret og udbygget. Efter-
hånden er de små renseanlæg ved landsbyerne sluttet til centralrense-
anlægget i Horsens, hvilket har gjort rensningen bedre. Endvidere får 
flere og flere gader et dobbelt kloaksystem, det ene til kloakvand, det 
andet til regnvand, der løber urenset ud i fjorden. Under kraftige regn-
skyl kan kloaksystemet blive oversvømmet, så spildevand kommer 

Fig. 4. Havneområdet med 
boringer og brønde til prøve-
tagning. H: Havnebassin. B: 
Bygholm Å. L: Lossepladsen, 
sammenlign fig. 3, da der ikke 
var losseplads. R: Renseanlæg. 
De: Deponi i dag. D: Dagnæs 
Bæk. (Region Midt, Horsens).
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med ud i fjorden. Risikoen formindskes, efterhånden som regnvands-
kloakkerne udbygges. Det vil tage mange år, da det er uhyre kostbart. 
   Lossepladsen blev brugt til alt affald indtil 1974. Derpå blev der 
bygget et forbrændingsanlæg, der afbrændte husholdningsaffald og 
brændbart affald. I 1976 fik man en kemikaliemodtagningsplads, og si-
den har lossepladsen ikke modtaget kemikalier. I årene omkring  1980 
blev lossepladsen inddiget med jordvolde, stensætninger og nedham-
rede jernplader (spunsvægge), der effektivt hindrede bølgerne i at an-
gribe lossepladsen og kemikalier i at sive ud i fjorden.
   I 1995 blev forbrændingsanlægget afløst af et kraft-varmeværk, der 
producerer fjernvarme og elektricitet. Der er kommet en genbrugs-
plads, hvor borgerne kan aflevere alt muligt affald (fig. 7).
   Alle disse foranstaltninger har medført, at lossepladsen bruges me-
get mindre end før. Der deponeres hovedsageligt byggematerialer, der 
ikke kan genbruges, tagplader, kummer, isolationsmaterialer og as-
best. Det dækkes med let forurenet eller ikke-forurenet jord.   Til gen-
gæld har naturen erobret store dele af lossepladsen. Der gror selvsåede 
træer, buske og planter, fugle ruger, rådyr græsser og ræve røver (fig. 
6) . I dag hedder det forøvrigt ikke en losseplads, men et deponi.
   Lossepladsen indeholder farlige stoffer. Det er derfor nødvendigt at 
holde øje med, hvad der sker i og omkring den. Det sker ved at tage 

Fig. 5. Lossepladsens udvikling, luftfotos fra 1954, 1971, 1978 og 1986.  I 1954 fylder lossepladsen kun et lille hjørne ved 
Høegh-Guldbergsgade ved Bygholm Å. Det store byggeri og industriudviklingen i tresserne og begyndelsen af halvfjerd-
serne afspejles i lossepladsen. På foto 1986 er lossepladsen inddiget og lukket mod havet. (Horsens Kommune)

1954 1971

1978 1986
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Fig. 6. Lossepladsen eller deponiet fra Sydøst. Den afgrænses af en spunsvæg mod Nord og Øst. Mod Dagnæs Bæk 
afgrænses den delvist af en jordvold. Bækken udvider sig til en sø. På den anden side af bækken er der strandenge. Se 
bækkens udvikling på fig. 5. (Eigil Holm fot. 14.8.2012).

Fig. 7. I forgrunden Dagnæs Bæk. Så følger lossepladsen med det store, gule kraft-varmeværk og renseanlægget. 
Foran Kraft-varmeværket ligger genbrugspladsen med blå containere. Flere industrier ligger på den inderste del af 
lossepladsgrunden. Derpå Bygholm Å, Sydhavnen og selve havnen. På den anden side af Horsens ses Nørrestrand.  
(Eigil Holm fot. 14.8.2012).
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prøver i brønde i og omkring lossepladsen og undersøge vandet for 
kemikalier. Man har også taget prøver af blåmuslinger, der lever flere 
år og kan deponere tungmetaller i sig.

Giftgrunde
Horsens Gasværk begyndte sin virksomhed 1860 og lukkede i 1969, 
hvorefter det blev revet ned. Det lå, hvor Industrimuseet ligger nu, fig. 
8 og 9. Desuden havde det en retortafdeling, hvor gassen blev fremstil-
let ved opvarmning af kul, og kul-lager ved havnen. Gas udvindes af 
kul og består af brint, kulilte, svovlbrinte, blåsyre, ammoniak, kulbrin-
ter og tjære. Denne gas kaldes rågas, og den blev renset, inden den blev 
sendt ud til forbrugerne. Affaldet fra rensningen indeholdt svovlfor-
bindelser, f.eks. svovlsyre. Desuden kvælstofforbindelser, kulbrinter 
og tjærestoffer. Der var flere tusinde forskellige kemiske forbindelser; 
nogle er giftige, f.eks. svovlbrinte og ammoniak, der dræber fisk i små 
koncentrationer. Mange tjærestoffer er kræftfremkaldende. Kullene in-
deholdt undertiden tungmetaller som cadmium, bly og arsen.
   Gasværket sendte sit spildevand ud i fjorden, hvor det undertiden 
gjorde fiskene i hyttefadene uspiselige og dræbte mængder af fisk i 
vandet. Gasværksgrunden blev forurenet af tjærestoffer, kulbrinter, 
tungmetaller og meget andet. I 1996 blev de værste forureninger fjer-
net fra gasværksgrunden, men det var ikke muligt at fjerne al forurenet 
jord. De gamle gasledninger, der var anlagt siden 1860, ligger mange 
steder under gaderne endnu.
   Gasværksgrunden er en mulig kilde til forurening. Den ligger tæt på 
fjorden, og udsivningen følges.

   Collstropgrunden ligger ved havnen (fig. 8, 10-12). Her imprægnere-
de virksomheden træ, så det ikke rådnede, selvom det var vådt det me-
ste af året. Det gjaldt jernbanesveller af bøgetræ, pæle til telefontråde 
og elektriske ledninger, træ til bygninger, plankeværker, havemøbler 
m.m. De blev imprægneret med kobber, arsenik, tin, tjærestoffer med 
mere. Stofferne forhindrede svampe, bakterier og insekter i at ødelæg-
ge træet. Men de er giftige og flere af dem er blevet forbudt.
   Collstrop arbejdede i Horsens 1890 - 1978. Grunden blev ikke renset, 
og den er stadigvæk fyldt med giftige stoffer. Den er blevet diskute-
ret i TV og i aviserne. Myndighederne har ikke anbefalet, at grunden 

Fig. 8. Gasværks-
grunden og Collstrop-
grunden ved Horsens 
havnebassin. Rødt 
angiver de grunde, der 
indeholder forurenet 
jord, og som undersøges 
løbende. (Region Midt, 
Horsens). 
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renses, for mængden af forurenet jord er meget stor, 
og det ville blive uhyre kostbart at køre det bort og 
rense det. Men udviklingen bør følges ved at ana-
lysere vandprøver fra grunden og dens omgivelser. 
Det skal undgås, at oversvømmelser og strømninger 
i grundvandet i den lavtliggende grund kan forurene 
fjorden.

9

10

11

12

Fig. 9. Gasværket fotograferet ca. 1950. Den store gasbe-
holder er fra 1932 og den lille fra 1909. Bygningerne inde-
holder maskineri, renseafdeling for gas og en tagpapfabrik. 
Skorstenen hører til elektricitetsværket fra 1906, hvis ho-
vedbygning med det lyse tag idag er Industrimuseets stør-
ste bygning. (Quistgaard, Energi Horsens)

Fig. 10. viser stoftransporten af xylenoler (organiske opløs-
ningsmidler) fra Collstropgrunden og gasværksgrunden. 
(Region Midt, Horsens).

Fig. 11 viser hvor meget, der årligt siver ud af de to grun-
de. 

Fig. 12. Collstropgrundens bygninger. (Horsens Kom-
mune). 

Fig. 13. Målingerne viser, at udsivningen er ca. 50% af 
den anbefalede grænseværdi. 

13
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Konklusion
Skatteyderne betaler for fortidens store synder, og det har givet resul-
tater. Fjorden har fået livet tilbage, omend man kunne ønske et ligeså 
rigt og varieret fiskeliv som i gamle dage, se artiklen om fiskeri. Man 
kan bade over alt i fjorden nu, på nær den inderste del, hvortil der fort-
sat udledes opspædet spildevand under kraftigt regnvejr. 
    Det er ikke gratis at holde fjorden ren; driften af kloaksystemet, 
renseanlæg, kraft-varmeværk, genbrugsplads og deponi koster mange 
penge. De mange kontroller af spildevand og grundvand, bl. a. kom-
munernes og Region Midts undersøgelser af kemikalieudsivningen fra 
giftgrundene er kostbare. Hertil kommer landbrugets arbejde med at 
begrænse tilførslen til fjorden af kvælstof, fosfor og pesticidrester. 
    Alt dette arbejde skal fortsætte, for en stor industriby som Horsens 
bliver ved med at producere affald og kemiske stoffer, der skal holdes 
væk fra fjorden. Så vidt muligt begrænses udledningen ved kilden. f. 
eks. udledte tandlæger og fotografiske virksomheder tidligere sølv i 
deres kloakvand. Det blev først begrænset ved en proces, der udfæl-
dede sølvet, før det kom i kloakken, siden faldt forbruget af sølv hos 
tandlæger og forsvandt helt fra fotograferingen, idet man gik over til 
digitale kameraer. På tilsvarende måde er det gået mange andre steder. 
Men nye forureningskilder  dukker op, de skal findes, kontrolleres og 
bekæmpes. 

Hvad ønsker vi at gøre i fremtiden?
Hvis det fremover skal være attraktivt at bade i den inderste del af fjor-
den og i havneområdet, vil det være nødvendigt at begrænse udled-
ningen af spildevand i regnvejrsperioder.  Det kan gøres ved at sepa-
ratkloakere den gamle bydel, så spildevand og regnvand løber i hver 
sin rørsystem.
   Desuden skal der ske en yderligere begrænsning i tilførslen af næ-
ringsstoffer til fjorden fra oplandet for at hindre opvækst af fritsvøm-
mende alger, der gør vandet uklart.
   Udsivningen af giftstoffer fra de gamle giftgrunde bør ligeledes over-
våges, så det sikres, at disse ikke skader fjordens dyre- og planteliv.

KIMONO projektet søger at belyse behov for klimatilpasning i forhold til forure-
ning fra punktkilder i Horsens by (bl.a. Collstrup grunden og Gasværket) og påvirk-
ning af grundvand, badevand og økologiske forhold i Horsens fjord oplandet. I kon-
ceptet indgår overvågning og modellering af det hydrologiske kredsløb i byområder 
med Horsens by som case studie. På to modelworkhops, hvor det første blev afholdt i 
september 2011 og det andet blev afholdt i marts 2012, stillede fagfolk, interessenter og 
forskere skarpt på truslen fra punktkilderne nu og i et fremtidigt klima, med diskus-
sion af behov for afklarede myndighedsroller, ny viden og brugbarhed af resultater. 
Modelberegninger viser stigende grundvandstand, som følge af både havstigning og 
ændret grundvandsdannelse, med risiko for ændret udvaskning fra punktkilder og 
vand i kælderen. 

Læs mere her:
•KIMONO projekthjemmeside: http://www.geus.dk/program-areas/water/den-
mark/projects/kimono-dk.htm  
•danskVAND 3/12: ”Klimaændringer giver forurening fra punktkilder et løft”: 
http://www.e-pages.dk/danva/106/64

Eigil Holm: Horsensegnen Atlas.... Eigil Holms Forlag og Horsens - Ren Fjord 2000. 
Eigil Holm: Gasrevolutionen. Om kulgasværkernes historie i Danmark og specielt 
i Horsens. Eigil Holms Forlag 2010
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 Fiskene i Horsens Fjord
Jan Karnøe
Miljøkoordinator for Danmarks Sportsfiskerforbund i Østjylland
Næstformand for Horsens og Omegns Sportsfiskerforening

Fiskebestanden i Horsens Fjord ligger langt fra, hvad der tidligere 
fandtes. Mange familier omkring fjorden havde deres udkomme fra 
fiskeri - i dag er der ikke fuldtidserhvervsfiskere ved fjorden. Kan der 
igen  blive mange fisk i fjorden?
  Fiskene har behov for rent, iltrigt vand, nem adgang til føde, skjul, 
gydemuligheder, fri bevægelighed og et begrænset antal fjender. 
Vandkvaliteten i Horsens Fjord er ikke i orden. Det giver for stor al-
geproduktion og for lidt ålegræs. I bund og grund skal vandkvaliteten 
hæves, før der kan forventes flere fisk i fjorden. En bedre vandkvalitet 
(først og fremmest mindre kvælstof og fosfor) giver klarere vand, mere 
ålegræs og dermed bedre skjulte og føderige opvækstområder.
   Hvilke fiskearter taler vi om? De, der altid kan træffes, er: skrubbe, 
ål, ålekvabbe, havørred. Sæsonvist optræder: Hornfisk, sild, makrel, 
pighvar,  multe, hvilling, sej og havbars. Herudover er der de mindre 
fisk, som i høj grad er fødegrundlag for de større: tangsnarre, tang-
spræl, hundestejle og kutling. Krabber,  rejer, sandorm, børsteorm og 
tanglopper indgår også i fødegrundlaget.
   Hvordan kan man finde nogle tal om fiskene i Horsens Fjord? DTU/
Aqua i Silkeborg har til opgave at vide sådan noget, men da der jo 
netop er tale om små bestande uden erhvervsmæssig betydning, er 
det også beskedent, hvad der vides. Der er heller ikke systematiske 
overvågningsprogrammer for fisk i fjorden. DTU/Aqua har fra 2005-10 
haft det såkaldte nøglefiskerprojekt kørende, i 5 af årene også ved Hor-
sens Fjord. Det går ud på, at en fritidsfisker får udleveret standardgarn 
og/eller ruse og registrerer, hvad der fanges deri. Fangstredskabet står 
på en konstant plads. Fritidsfiskeren ved Horsens Fjord har fisket med 
garn og har registreret følgende skrubbefangster:
CPUE = catch per unit effort. Her er det fangst i antal skrubber per garn per 
sætning. 
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I alt blev der registreret 92 fisk. Andre arter: havørred, hvilling, hornfisk, 
tobis, tangnål, torsk.
   Skrubben er fremherskende. Den holder helst til på sand- eller dyndbund. 
Det manglende ålegræs begunstiger skrubben. 

Herudover kan man jo spørge de mennesker, som fisker og færdes 
meget på fjorden. 10 af disse har venligt udfyldt 2 interviewskemaer 
om de forskellige fiskearters sæsonmæssige forekomst og deres 
talmæssige forekomst siden 1970. Der har været forbavsende stor 
overensstemmelse mellem deres udsagn. Resultatet af besvarelserne 
fremgår af bilagene.

Skrubbe
Skrubber kan findes hele året i fjorden, ligesom de går op i vandløbene. 
De er  meget tolerante overfor skiftende saltholdighed i vandet. 
Skrubben yngler på dybt vand i havet udenfor fjorden om vinteren. 
Der var mange skrubber indtil 1980’erne, nu er der tale om et stabilt, 
men lavt niveau.

Ål
Ålen kommer til Europa som små glasål, vokser op i vandløb og 
søer og vandrer i september som blankål på gydevandring mod 
Sargassohavet, mens de ikke-gydevandrende ål, gulålene, kan træffes 
hele året i fjorden. Siden 70’erne er ålebestanden reduceret til under 
10%. Alligevel fiskes der en del efter ål, mest med kasteruser.

Ålekvabbe
Ålekvabben var talrig indtil midt i 1980’erne. Den føder unger, 
usædvanligt for fisk på vore breddegrader. Disse er meget sårbare 
overfor mange kemiske stoffer, så ålekvabber bruges som en indikator 
på vandforurening. Ålekvabben har været næsten udryddet i fjorden, 
og der er stadig langt mellem ålekvabberne. Det er ikke usædvanligt, 
at de har defekter.

Man kan godt se, at det ikke giver meget føde. De arter, som gik i nettet, er:    
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Havørred
Havørreden klækkes i vandløb og vandrer 1-3 år gammel til havs, hvor 
den vokser op, til den er gydemoden. Den vokser hurtigt i saltvand på 
grund af højere temperatur og rigeligt føde. De mindre bliver i fjorden, 
men senere følger de typisk fiskestimer i Kattegat. Når de i efteråret 
vender tilbage til deres oprindelsesvandløb for at gyde, kan de her i 
området være op til 10 kg. I takt med forbedringen af vandløbenes 
renhed,  fjernelse af spærringer, udlægning af gydebanker samt 
udsætninger, er forekomsten af havørred i fjorden steget støt siden 
1980’erne.
 
Pighvar
Pighvarren er en stor, venstrevendt fladfisk (rødspætte og skrubbe er 
normalt højrevendt), der i marts-april kan træffes i fjorden, formentlig 
for at æde, inden den stikker til havs for at gyde først på sommeren.

Hornfisk
Hornfisken kommer i stabilt, stort tal i april-maj for at gyde på lavt 
vand i fjorden. I løbet af eftersommeren er den væk igen. Jo bedre 
ålegræsset trives, jo bedre chancer har yngelen for at overleve.

Sild
Sild var tidligere den vigtigste fangst for erhvervsfiskere. Der kom 
svenske opkøbere til Snaptun i slutningen af 1800-tallet. Silden er 
forårsbebuder i marts-april og trækker til havs igen sidst på sommeren 
for at gyde i Kattegat sidst på året.

Makrel
Makrel kommer ind i fjorden i juni lige efter gydningen i Kattegat. Den 
strejfer rundt i store stimer på jagt efter mindre fisk og trækker til havs 
i slutningen af september. Makrelbestanden har været fisket langt ned, 
men er igen på vej op, også i fjorden.

Torsk
Torskebestanden har været fisket langt ned, men er nu på vej opad igen. 
Før 1990’erne var den stabil i fjorden henover sommeren, forsvandt så 
helt, men er nu i fremgang. Det er oftest  mindre torsk, der går ind 
for at æde på lavere vand, de store bliver hellere i dybt og koldt vand. 
Gydningen finder sted om vinteren til havs.

Hvilling
Hvillingen er en mindre torskefisk, der efter gydningen i havet i marts-
april søger ind på lavere vand for at æde. Den træffes undertiden i 
fjorden.

Sej
Sejen (mørksej, gråsej) er også en torskefisk, hvor de mindre fisk 
kommer ind på lavt vand for at æde, undertiden også i fjorden.

Multe
Multen gjorde sin entré omkring 1990 i de indre farvande, indtil da 
var den kendt fra Vadehavet. Det er en lys, stor fisk, der strejfer rundt i 
mindre stimer, undertiden på ganske lavt vand eller ved havneanlæg. 
Den lever mest af alger. Da den er vegetar, fanges den oftest på brød 
eller små, grønne fluer (eller i garn). Multen gyder i de frie vandmasser 
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i havet, men man ved ikke, om det finder sted i danske farvande. Der 
er dog fundet multeyngel i dansk farvand.

Havbars
Havbarsen er dukket fåtalligt op de seneste år, formentlig som følge 
af klimaændringer. Den jager i mindre stimer og er en udmærket 
sports- og spisefisk. Havbarsen er let genkendelig på pigfinnerne. 
Dens hyppigste forekomst er på den europæiske atlanterhavskyst og 
omkring de britiske øer.

Undslupne dambrugsfisk
Der forekommer en del regnbueørreder i fjorden og vandløbene, der 
udmunder i den. Fra tid til anden undslipper øjensynligt regnbueørreder 
fra havdambrug, men også fisken helt er set både i fjord og vandløb. 
Regnbueørred kan næppe formere sig i Danmark, og næsten alle er 
hunfisk. De er faktisk uvelkomne i vandløbene, fordi de betragtes som 
biologisk forurening, og fordi de kan være dyre pensionærer at have 
gående.

Kan Horsens Fjord blive fiskerig igen?
Hvis det ved hjælp af vandplanerne kan lykkes at reducere kvælstof- 
og fosfortilledningen til fjorden, så ålegræsset igen bliver udbredt på 
det lavere vand, vil der være mulighed for et bedre fødegrundlag og 
bedre skjul for fiskeyngel og fødeemner. Fjorden er opvækstområde for 
yngel eller ungfisk af arterne skrubbe, ålekvabbe, hornfisk, havørred, 
pighvar, torsk, hvilling, sej og havbars. Den giver huld før eller efter 
gydning til voksne fisk af arterne makrel, sild, skrubbe, ål og multe.
   Fjorden og området ud til Endelave er desværre også  belastet af 
havdambrug, muslingeskrab og klapning. Det vil være fint at reducere 
denne belastning samtidigt.
   Ret få af fiskene, der forekommer i fjorden, yngler i den. Hvis 
der skal være mange fisk i fjorden, skal der ske en  indvandring af 
fisk fra primært Kattegat og nordlige Lillebælt. Det kan ske ved, at 
fjorden er et attraktivt spisekammer samt ved, at erhvervsfiskeriet 
reguleres, så bestandene bliver større, end de har været de sidste 20 år. 
Havstrategiplanen for Danmark tager bl.a. sigte herpå.
   Under oparbejdningen af fiskebestanden er den sårbar overfor indhug 
fra skarv, sæler og marsvin. Det vil være godt, hvis en tilvækst ikke 
straks resulterer i flere skarver og sæler, for så er vi lige vidt.
   Det er muligt selv at gøre noget. Flere steder er man begyndt at udlægge 
kunstige rev og muslingebanker, biotoper som er gode levesteder for 
mange fiskearter, og som over tid har været i tilbagegang på grund af 
stenfiskeri og muslingeskrab. Der er nu ved at være samlet tilstrækkelig 
viden om, hvordan man griber det an. Foruden godt lokalkendskab 
kræver det tilladelser fra en lang række myndigheder, nogle penge 
samt nogle hjælpere med både. Det er dog indlysende absurd, hvis 
udlægningen af kunstige muslingebanker skal ske sideløbende og  i 
konkurrence med muslingeskrab.

Bilag:
• Skema: Hvornår er fiskene til stede i Horsens Fjord (nedenfor).
• Skema: Udviklingen i fiskebestandene i Horsens Fjord (næste side).
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Hjemmesider om fisk:

http://www.fiskepleje.dk/

http://www.naturhistoriskmuseum.dk/naturlex/fisk/start.html

http://naturerhverv.fvm.dk/fiskeri.aspx?ID=46472

www.horsenssportsfisker.dk

www.fritidsfiskeri.dk

Tak til leverandørerne af oplysninger om Horsens Fjord. Grafikken er 
udarbejdet af DTU/Aqua.

Sild
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Udviklingen i fiskebestandene i Horsens Fjord

Ål. Fotos i artik-
len af Eigil Holm
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Havbrug
af Eigil Holm, formand for Horsens- Ren Fjord

Artiklen er skrevet på grundlag af Hedensted Kommunes godkendelser 
af havbrugene samt oplysninger fra Snaptun Fiskeeksport.

Der er havbrug med opdræt af regnbueørreder ved Hjarnø (Borre 1 og 
2, Hjarnøsund). Lige uden for Horsens Fjords munding er der havbrug 
med regnbueørreder, blåmuslinger og sukkertang. De beskrives her, 
da de kan have begrænset indflydelse på vandkvaliteten i Fjorden. I 
As Vig er der en klap-plads, her aflejres (klappes) det bundmateriale, 
der graves op ved vedligeholdelsen af sejlrenden gennem Fjorden og 
Horsens Havn.
   Ørrederne lever i cirkelrunde net, de er op til 20 m i diameter og 8 m 
dybe, se fig. 1. Disse net holdes oppe af to luftfyldte ringe og er fortøjet 
til bunden. De er overdækket med net, der forhindrer skarver og an-
dre fugle i at fiske ørreder. I april-maj sættes unge ørreder på ca. 700 g, 
altså smolt, ud i nettene, 45 000 - 60 000 i hvert net. I oktober-november 
høstes de. Nu vejer de 3 -  3,5 kg pr. stk.
   De fodres med specielt tørfoder, der får dem til at vokse stærkt og 
sikrer en god kvalitet. 1,1-1,2 kg foder bliver til 1 kg fisk. NB: Fode-
ret er tørt, fisken er angivet i våd vægt. Fodringen foretages af rutine-
rede fiskemestre 2-3 gange dagligt. Så meget foder som muligt skal 
ædes af fiskene, og så lidt som muligt skal gå ud gennem maskerne 

Fig. 1. Havbrug med ørreder. Net udskiftes. I baggrunden andre havbrug. Eigil Holm fot. 25.8.2010
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og tilføre vandet uønskede næringsstoffer. Fiskemesteren fodrer dels 
efter ædelyst, dels efter forholdene i vandet og udsigterne for vejret de 
kommende dage.  Det er let at se, om fiskene er sultne, for så pisker 
de rundt i overfladen, når foderet kommer. Da ædelysten afhænger af 
vandets temperatur og iltindhold, måles de inden fodringen.
   Havbrugene påvirker vandkvaliteten. Foderspild, urin og afføring 
kommer ud i vandet. Døde fisk opsamles efter behov, hvilket vil sige 
flere gange ugentlig. Derfor bliver der ikke tale om rådnende fisk. 
Mængden af det, der kommer ud i vandet, kontrolleres på flere måder. 
Dambruget kender mængden af foder og ved, hvor meget fiskene er 
vokset i løbet af året. Heraf beregnes mængden af foder, der er blevet 
til fisk, og hvor meget spild, der har været. Tidligere gav myndighe-
derne havbrugene tilladelse til at bruge en bestemt fodermængde år-
ligt, hvorved  produktionen blev begrænset. Da det er udledningen af 
kvælstof og fosfor, der er interessante for bedømmelsen af forurening, 
er myndighederne gået over til at bruge mængden af udledt kvælstof 
og fosfor til at begrænse produktionen. Se tabellen:

Tilladte udledninger fra havbrugene i Hovedvandopland Horsens Fjord
Borre I     6,9 t N og 0,8 t P   Snaptun
Borre II   6,9 t N og 0,8 t P   Snaptun
Hjarnø Havbrug  6,9 t N og 0,8 t P   Hjarnø
As Vig Havbrug  6,5 t N og 0,7 t P   Snaptun
Havbruget Hundshage 8,9 t N og 1,0 t P   Hjarnø
N = kvælstof, P  = fosfor          Snaptun er Sn. Fiskeeksport    
                                                 Hjarnø er Hj. Havbrug

Fiskene vaccineres mod bestemte sygdomme. Andre sygdomme be-
handles med medicin. Da medicinrester kan påvirke livet i havet, kon-
trolleres medicinforbruget nøje.
   Nettene gror til med muslinger i løbet af sommeren. Det hindrer 
vandgennemstrømning, så fiskene får for lidt ilt. Derfor må muslin-
gerne holdes væk, hvilket sker med imprægneringsmidler, der inde-
holder tungmetallet kobber. Det frigøres langsomt fra nettene og er en 
forgiftningskilde, man ikke kan undlade at bruge. I disse år begrænses 
kobberudledningen dog stærkt, idet man nu bruger net af typen Dy-
nema. De er stærkere end de hidtil brugte net og kræver mindre im-
prægnering. Desuden udskiftes nettene i juli-august, hvor de er blevet 
godt tilgroede. De ældre nettyper afgav 192 kilo kobber årligt. Med de 
nye nettyper kommer man ned på 17 kilo årligt. Hedensted Kommune 
kræver derfor, at havbrugene bruger de nye net.
   Havvandet belastes altså af kvælstof og fosfor i foderrester, urin og 
afføring. Hertil kommer imprægneringsmidler, især kobber, samt me-
dicinrester. Der tages prøver af vand og bund omkring havbrugene, 
og havbunden fotograferes under nettene. Herved kontrolleres udled-
ningen. Den kontrolleres også ved at kommunerne skal give tidsbe-
grænset tilladelse til havbrug. Derved opdrættes ikke flere fisk, end 
havmiljøet kan klare.

Sukkertang
Der dyrkes sukkertang på snore i havet. Sukkertang er en brunalge 
med meterlange ”blade”. Moderplanten producerer mikroskopiske 
”sværmere”, der opsøger sten og andet fast at sætte sig på, f.eks. hav-
brugernes snore. De vokser til 1-2 meters længde i vintermånederne, 
hvorpå de høstes. De indeholder en mængde stoffer, der kan bruges 

Hjarnø H.

As Vig

Hundshage

Borre 1 og  2

Fig. 2. Havbrug og muslinge brug, se 
tabellen til højre. 
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som mad til mennesker, foder til husdyr, tekniske stoffer, som agar og 
meget andet. Den hurtige vækst gør sukkertang interessant i den nære 
fremtid, hvor mangel på fødevarer og foderstoffer kan forudses. Flere 
andre algearter kan dyrkes.
   Sukkertang og andre alger skal have fosfor og kvælstof for at vokse. 
Derfor kan dyrkningen medvirke til at nedsætte mængden af disse 
stoffer i vandet. De havbrugere, der dyrker tang, kan derved nedsætte 
næringsstofbelastningen i Fjorden. Derfor må de dyrke så mange fisk 
ekstra, som svarer til reduktionen af udledningen på grund af høst af 
tangen. 

Muslingedyrkning
I 1992 var der forsøg med dyrkning af muslinger i Horsens Fjord (Brdr. 
Wittrup). De måtte opgives, fordi udbyttet var for lavt, i høj grad fordi 
tusinder af overvintrende ederfugle åd muslingerne. De senere år er 
der igen igangsat forsøg med dyrkning af muslinger. De gror på liner, 
der hænger ned fra luftfyldte rør.         

Fig. 3. Ørrederne pisker vandet til skum, når de fodres.

Fig. 4. Sukkertang der 
dyrkes på snor. 
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   Muslingerne frembringer en kraftig vandstrøm, der ledes ind gen-
nem gællerne; de filtrerer planktonorganismer fra. Muslingerne æder 
dem, og derved formindsker de mængden af plankton, hvorved van-
det bliver klarere. Det er til fordel for ålegræsset, der kan vokse dybere 
nede, jo klarere vandet er. Samtidigt indbygges planktonets kvælstof 
og fosfor i muslingernes kød, og det formindsker mængden af disse 
stoffer i Fjorden. Havbrugenes muslingedyrkning er således til gavn 
for Fjorden og det gør, at de har fået tilladelse til at opdrætte flere ør-
reder, således at udledningen af kvælstof og fosfor til Fjorden samlet er 
den samme, som før muslinger og tang kom i dyrkning.

Konklusion
Havbrugene forurenede tidligere Fjorden. Nu er forureningen bragt 
under kontrol takket være nye metoder og en effektiv kontrol fra He-
densted Kommune på grundlag af lovgivningen. De forbedrede dyrk-
ningsmetoder er blevet til gennem et samarbejde mellem havbrugene 
og myndighederne. Da der fra politisk side er stor interesse for hav-
brug i danske farvande, er det godt at konstatere, at forureningen har 
kunnet bringes under kontrol. Dyrkning af muslinger og tang kan må-
ske blive en god forretning, der oven i købet kompenserer for den for-
urening, der kommer fra havbrugene. Den kaldes kompensationsdyrk-
ning. De havbrugere, der dyrker muslinger og tang, har fået tilladelse 
til at dyrke flere ørreder, når blot den tilladte udledning af kvælstof og 
fosfor ikke overskrides.
   Det skal yderligere bemærkes, at to virksomheder har havbrugene i 
Horsens Fjord, se tabellen ved fig. 2. Snaptun Fiskeeksport beskæftiger 
75-80 mand om efteråret, når ørrederne høstes, 20-25 uden for sæsonen, 
i alt omkring 40 årsværk. De eksporterer næsten hele produktionen. 
   
 
NB. Der er indgivet klager over havbrugene fra Danmarks Naturfred-
ningsforening og Sportsfiskerne. Disse sager verserer i øjeblikket. 
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Jagt i Horsens Fjord

Jørn Lomborg
Danmarks Jægerforbund

Jagt i Horsens Fjord har stolte traditioner. En Østjysk Fjord, der igen-
nem tiderne har givet gode muligheder for at dyrke strand- og havjagt, 
også kaldet den frie jagtret. Fjorden giver stadig gode muligheder for 
jagt trods mange jagtrestriktioner.
   Den frie jagtret på fiskeriterritoriet må kun udøves fra flydende båd 
eller pram samt fra et areal, der grænser op til fiskeriterritoriet, og hvor 
den pågældende har jagtret. 
   Enhver med gyldigt dansk jagttegn og med fast bopæl i Danmark har 
ret til at drive ikke erhvervsmæssig jagt på fiskeriterritoriet.
   Siden 1977 er der kommet forskellige jagtrestriktioner på Horsens 
Fjord, både for at give vildtet bedre fourageringsmuligheder, raste-
pladser og for at trække jagten væk fra befolkede områder.
   Det har betydet, at der i fjorden er blevet oprettet flere vildtreserva-
ter: Nørrestrand, Vorsø og Alrø Polder/Lerdrup Bugt (ingen jagt), al 
motorbådsjagt på fjorden er blevet forbudt, og der er lavet jagtfrie zo-
ner omkring arealer, der har status som byzone,  500 m, og status som 
sommerhusområde, 100 m.

Fig. 1. Ved Bollerhage kan der gives dispensation til jagt i bynær zone. Per-
sonlig tilladelse søges ved Naturstyrelsen Søhøjlandet. I et område ved Boller 
Skov, og i Haldrup Vig er jagt fra opankret båd tilladt.
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Jagttider
Jagten på fiskeriterritoriet finder sted mellem 1.september og 31. janu-
ar, og det er hovedsageligt jagt på andefugle. Ænder og gæs må jages 
1½ time før solopgang og 1½ time efter solnedgang. 
   Regulering af visse fugle og dyrearter kan foretages på fiskeriterrito-
riet: skarv, sølvmåge og sæl.

Jagtformer
Der drives flere forskellige former for jagt på fiskeriterritoriet. De kan 
groft deles op i 3 forskellige jagtformer:
Trækjagt – anstandsjagt. Jægeren ligger på strategiske steder og venter 
på vildtet. Gerne med brug af lokkefugle. Fig. 4. 
Kravlejagt – opsøgende jagt med båd uden motor, hovedsageligt på 
lavt vand. Jægeren opsøger vildtet. Kan kombineres med lokkefugle. 
Fig. 5. 
Havjagt – opsøgende jagt med motorbåd. Man sejler ind på skudhold 
af fuglene.  Der må ikke drives jagt fra motordrevet fartøj i september 
måned. 
   På Horsens Fjord drives der kun træk- og kravlejagt, da motorbåds-
jagt er forbudt på fjorden. Motorsbådsjagt er først tilladt ude ved 
Hjarnø: Mod øst afgrænset af dæmningen ved Alrø, en ret linje fra det 
sydøstligste punkt på Alrø til det nordligste punkt på Hjarnø samt af 
færgeruten mellem Snaptun og Hjarnø.  
   Det er mest på de lavvandede dele af fjorden, der drives jagt.

Jagttryk
Jagttrykket kan være meget varierende på fjorden bl.a. med hensyn-
tagen til vejrliget, der er en vigtig faktor for jagtudøvelsen og dermed 
jagttrykket. Ligeledes vil der altid opleves et større jagttryk omkring 
”premieredagene” 1. september (svømmeænder og gæs) og 1.oktober 
(dykænder).
   Generelt ses et aftagende antal strandjægere, der driver kravlejagt og 
trækjagt. De nye jægere starter op, men ikke mange holder ved strand-
jagten. Det er en krævende og udfordrende jagtform.

Jagtudbytte
Der findes ingen samlede opgørelser, der kan vise et præcist billede af 
jagtudbyttet på fjorden og danne grundlag for en vurdering af fugle-
bestandenes udvikling.
   Personlige beretninger kan give et praj om bestandsstørrelserne og 
deres svingninger, men kan være præget af tilfældigheden i iagttagel-
serne. Her et forsigtigt bud på nogle tendenser:
    
 Fremgang:   Tilbagegang:
 Grågås    Krikand
 Hvinand   Ederfugl
 Knortegås - ikke jagtbar Bjergand
 Stor Regnspove - ikke jagtbar

Visioner for fremtiden
Jagten på fjorden skal bevares, med hensyntagen til de forskellige be-
standes trivsel og den øvrige rekreative udnyttelse af fjorden, så der 
fortsat er muligheder for den gode naturoplevelse for alle. 
  Alt er foranderligt og skal tilpasses tiden. Det skal jagten også. Når 
jægerne på fjorden gør sig tanker om fremtidens jagt, ser de en jagt der 
trives, og hvor de fleste bestande er i en god udvikling og kan tåle en Fig. 3. Fra Vorsø. Jørn Lomborg fot. 

Fig. 2. Fra fjorden. Jørn Lomborg fot. 
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afskydning, selvfølgelig med hensynstagen til de årlige svingninger i 
bestandsstørrelser, der altid vil være at finde grundet yngleresultater. 
Jægerne oplever bestande, der kan tåle en afskydning.
   Derfor går fremtidige visioner på jagten i fjorden på:

• Udvidet jagtområde ved Vorsø – kun for trækjagt/opankret 
båd.

• Datojagt ved Alrø Poller – en kontrolleret jagt afholdt på be-
stemte dage/tidspunkter på dagen.

Fig. 5. Kravlepram til kravlejagt. (Eigil Holm).

Fig. 4. Trækjagt med lokkefugle. (Eigil Holm). 
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Fuglelivet ved Horsens Fjord

Kim Biledgaard, Jens Gregersen og Hans Pinstrup
Fotos: Kim Biledgaard

I løbet af de seneste 10-15 år har fuglelivet ved og omkring Horsens 
Fjord gennemgået flere markante ændringer. Det gælder både forhold 
omkring de ynglende arter samt forhold vedrørende de fugle, som 
gæster fjorden og dens opland.
   I det følgende gennemgås nogle af de mest markante forandringer. 
Desuden beskrives nogle af de trusler/forstyrrelser, som påvirker 
fuglelivet i og ved fjorden.

Fig. 1. Skarvunge henter fisk i 
svælget hos en af forældrene.

Fig. 2. Skarv med redemateriale 
(dunhammer?). 
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Skarven (racen: Mellemskarv Phalacrocorax carbo sinensis) yngler på 
Vorsø. Skarvbestanden kulminerede med 5000 par i 1991, siden er 
bestanden gået tilbage til 500 par i 2012. Vorsøskarverne er en del af 
den bestand, som findes i det sydvestlige Kattegat, incl Samsø. Man 
kan betragte det som en samlet bestand knyttet til det sydvestlige 
Kattegat incl. Horsens Fjord. For 20 år siden var Vorsø hovedkolonien 
i området, men efterhånden opstod nye kolonier på Svanegrunden, 
øerne ved Bogense og Samsø. De nye kolonier er beliggende direkte på 
jorden, for der er ingen træer. Denne type kolonier er mere attraktive 
for skarven, som sparer en masse energi ved at bygge rede direkte på 
jorden. Tilmed har de kortere flyveture til fødeområderne. Samlet har 
bestanden i det sydvestlige Kattegat og Horsens Fjord ligget omkring 
10.000 par, men i de senere år er antallet faldet med 40 %. 
   Den generelle tilbagegang i skarvbestanden, som har stået på siden 
2006, er vanskelig at forklare. Men en så stor bestand vil være følsom 
for forandringer i fiskebestanden, som kan være forårsaget af skarverne 
lokalt. De senere års lidt hårdere vintre spiller utvivlsomt også ind, fordi 
fuglene bliver mere pressede, når der er isdække. En massiv beskydning 
i vinterkvartererne i Frankrig og Schweiz blev påbegyndt i 2001, og det 
spiller sandsynligvis også ind. Med antal på op til 43.000 skudte fugle 
pr. vinter, netop i danske skarvers hovedovervintringsområde, kan 
denne jagt tænkes at have meget stor betydning. Ydermere har man 
fordrevet skarverne fra 250 overnatningspladser. 
   Vorsøbestandens meget dramatiske nedgang skyldes dog nok i højere 
grad, at fuglene i stigende omfang har valgt at flytte til jordliggende 
kolonier på isolerede øer. Disse kolonier er beskyttede og bekæmpes 
ikke, så disse områder er attraktive, også fordi de er tættere på større 
fiskeforekomster.

Fiskehejren Ardea cinerea yngler også på Vorsø. Den lokale bestand er 
faldet fra ca. 100 par til omkring 50 par, incl. kolonien i/ved Bygholm 
Park. 

Fig. 3. Fiskehejre. 
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Havørnen Haliaetus albicilla er nu igen ynglefugl ved Horsens Fjord. I 
2012 ynglede et par på Vorsø, og det lykkedes parret at få klækket en 
unge, som desværre døde ca. 3 uger gammel efter at den var blevet 
angrebet og hakket af en krage.
   Havørnen ynglede på Horsensegnen i slutningen af 1800-tallet. I 
Brakør Skov ynglede den angiveligt så sent som i 1895 (Skovgaard, P., 
1927: Et Blad af Havørnens (Haliaëtus albicilla) Saga i Danmark).

Især om efteråret (juli – oktober) ses meget store flokke af Grågæs Anser 
anser ved Horsens Fjord. Der registreres nu årligt flere tusinde fugle, 
som lader op til det videre træk sydpå. Mange Grågæs bliver dog i 
Horsens-området om vinteren, hvilket er en ny tendens hos arten, som 
åbenbart nyder godt af de vintergrønne marker i oplandet. Tendensen 
med større og større antal overvintrende Grågæs er gældende for hele 
landet, og det antageligt en af grundene til, at antallet af Grågæs er 
i markant stigning. Omkring Horsens yngler arten bl. a. i Bygholm 
Park, hvor bestanden har været i vækst de senere år. Desuden har arten 
bredt sig til mange små vandhuller og moseområder i omegnen, hvor 
den ikke tidligere ynglede. 
 
Horsens Fjord, incl. Nørrestrand, har udviklet sig til en meget 
væsentlig overvintringsplads for Lille Skallesluger Mergellus albellus. I 
vinterperioden (november/december – marts) ses nogle vintre op til 
ca. 150 fugle (rekordforekomsten er 148 den 18/3 2006), hvilket gør 
Horsens Fjord/Nørrestrand til artens vigtigste vinterkvarter i den 
vestlige del af landet.

Der er sket væsentlige ændringer i flere andearters forekomst på Horsens 
Fjord. Det ser ud til, at Bjerganden Aythya marila stort set er forsvundet 
(tidligere sås flere tusinde på fjorden i vinterhalvåret). Antallet af 
Hvinænder Bucephala clangula lader også til at være svagt faldende, idet 
forekomster over 500 eks. ikke forekommer så regelmæssigt som for 
10 år siden. Men på anden side har der de senere år været meget store 
enkeltforekomster, som overgår hvad der tidligere er set i fjorden. 
Ved Borre blev der i vinteren 2010/11 således registreret meget store 
antal i forbindelse med opbrud i isen, flest den 22/1 2011 med 3260 eks. 

Fig. 4. Grågås. Kig ind i næb-
bet. Den lever af græs o.l. som 
den rykker af. 
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Ved Husodde/Horsens Inderfjord har der også været uregelmæssige 
forekomster af større antal, f. eks. 6/1 2008 2250 og 20/11 2010 4060. 
Sidstnævnte tal er det største der er truffet i Horsens Fjord. Antallet 
af Ederfugle Somateria mollissima er tilsyneladende vokset. Toppet 
Skallesluger Mergus serrator er gået en del frem de sidste 5-6 år, hvor 
der er truffet op til 540 ved Borre, 380 ved Sejet Nørremark og 330 ved 
Vorsø.
   Ederfugl, Hvinand og Toppet Skallesluger er tre arter, som kun i 
begrænset omfang får glæde af de jagtfredede arealer langs fjordens 
nordside. Alle tre arter foretrækker det lidt dybere vand i fjordens 
centrale dele udenfor de jagtfredede områder. Det virker som om, 
at jagttrykket har været lidt stigende de sidste 3-4 år, muligvis fordi 
de gode steder nu offentliggøres på diverse hjemmesider, så jagten i 
fjorden i stigende grad tiltrækker andre jægere end de, som kommer 
fra lokalområdet.

Horsens Fjord er en betydningsfuld rasteplads for Sorthalset Lappedykker 
Podiceps nigricollis. I sensommeren ses mange fugle, som primært 
holder til omkring Vorsø og i de lavvandede områder langs vestsiden 
af Borre. Den centrale del af Horsens Fjord udgør sandsynligvis det 
vigtigste sted i hele Danmark for Sorthalset Lappedykker udenfor 
yngletiden. Den 1/8 2012 optaltes 263 fugle. Alene af den grund er en 
regulering af færdslen, incl. sejlads med motorbåd, jetski, vandski og 
kajak m.m, påkrævet. 

De lavvandede områder omkring Alrø Polder, Vorsø og Borre, som 
tørlægges ved lavvande, er betydningsfulde fourageringsområder 
for flere arter af vadefugle, bl. a. Storspove Numenius arquata, Lille 
Kobbersneppe Limosa lapponica og Almindelig Ryle Calidris alpina. 
Storspoven var i fremgang indtil 2008, hvorefter der er registreret en 
markant tilbagegang. Almindelig Ryle ser ligeledes ud til at være i 
tilbagegang i fjorden. Det kan skyldes ændringer i bunddyrsfaunaen 
(f. eks. færre børsteorme m.m.), men årsagerne er ikke klarlagt. Lille 
Kobbersneppe ser derimod ikke ud til at være i tilbagegang, hvilket 
kan skyldes, at arten optræder i en kort periode om foråret (maj).

Fig. 5. Alm. Ryle.

Fig. 6. Sorthalset Lappedyk-
ker med de røde øjne. 
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Problemer for fuglene
Der er stor menneskelig aktivitet omkring Horsens Fjord. Det medfører 
naturligvis forstyrrelser i forhold til fuglelivet, når mennesker og fugle 
vil opholde sig de samme steder. I de fleste tilfælde går det godt, men 
der er desværre alt for mange tilfælde, hvor bl. a. adgangsforholdene til 
Vorsø, som jo er et lukket reservat, tilsidesættes – det drejer sig især om 
fritidssejlere, havkajakroere og lystfiskere, som gang på gang befinder 
sig indenfor reservatgrænsen, og som i nogle tilfælde endog gør 
landgang på øen. Specielt i sommerperioden (fuglenes yngletid), under 
normal vandstand eller højvande, overtræder 9 af 10 beskyttelseszonen 
rundt om øen. Det er forhold, som er helt uacceptable, og som bl. a. 
skyldes uvidenhed (selv om der er skiltet med adgangsforbud) og fejl 
på diverse hjemmesider, som åbenbart anvendes af sejlere m. fl.
   I fjorden som helhed er sejlads med hurtiggående både tiltagende, 
ligesom den meget forstyrrende – og larmende – vandskisport er 
i fremgang, især mellem Vorsø og Alrø. Omkring Sælgrund ville 
det være ønskeligt, at hurtigsejlende motorbåde kunne holdes væk 
(alternativt, at der blev indført hastighedsbegrænsning), samt at sejlads 
med vandski, jetski o. lign. blev helt forbudt (i hvert fald i perioden maj 
– september), idet disse aktiviteter særligt for Ederfuglene er meget 
problematisk, da de først på sommeren bl. a. opholder sig der med 
deres unger, som ved forstyrrelse spredes og derved bliver et meget 
nemt bytte for Svartbage og Sølvmåger, og senere på sommeren er der 
også mange adulte Ederfugle, som opholder sig på fjorden for at fælde 
svingfjerene. 
   I forbindelse med sejlads bør også wind- og kitesurfing nævnes – også 
nogle aktiviteter, som er i fremgang, og som virker meget forstyrrende 
på fuglelivet.

En anden væsentlig kilde til forstyrrelser er lystfiskere, som bevæger 
sig ud i det lave vand, bl. a. på vestsiden af Borre. Vadefugle, som 
fouragerer i det lave vand og under lavvande på de fritlagte sand- og 
mudderflader, skræmmes op, og det samme gælder for de ænder, som 
opholder sig der. Det er ikke ulovligt at fiske der, men det forstyrrer 
fuglene, især når vandstanden er lav og der er mange lystfiskere - det 
er den voldsomme stigning i antallet af lystfiskere, som væsentligt 
udgør problemet. En eller to lystfiskere forstyrrer ikke meget, fordi 
fuglene har mulighed for at fouragere andre steder, men nogle dage 
kan man se lystfiskere ved hver eneste revle ved Borre, omkring Vorsø 
Kalv og Alrø Egehoved, hvilket afskærer vadefuglene fra at fouragere 
på en stor del af de lavvandede vadeområder, fordi lystfiskerne ofte 
opholder sig i timevis på det samme sted. Aktiviteter, som ikke i sig 
selv er voldsomt forstyrrende, kan pludselig blive ganske anderledes, 
når antallet af udøvere stiger voldsomt. 

Fra 1. september 1994 blev der oprettet et vildtreservat i Lerdrup Bugt, 
incl. Alrø Polder, og reservatet omkring Vorsø blev udvidet. Særligt 
Lerdrup Bugt og Alrø Polder responderede på fred fra den intensive 
jagt. Antallet af svømmeænder steg mærkbart og særligt Pibeand 
Anas penelope gik frem, men også Krikand Anas crecca og Gråand Anas 
platyrhynchos. Totaler på 5000 for samtlige svømmeænder var ikke 
usædvanlige. Siden er antallet faldet mærkbart til 2000, hovedsageligt 
repræsenteret ved Gråand. Pibeand har ved Alrø Polder en stabil 
forekomst gennem efterårsmånederne på omkring 400, mens Krikand 
er meget ustabil. Grågås er eneste svømmefugl som er gået frem 
omkring Alrø og Lerdrup Bugt, og der er iagttaget op til 2500 eks. I 

Fig. 6. Havterne. 

Fig. 7. Strandskader. 



447

de senere år har der været en lille forekomst af Lysbuget Knortegås 
Branta bernicla hrota på Alrø. 

Årsagen til nedgang i antallet af Knopsvane Cygnus olor (i 1990’erne sås 
jævnligt flere hundrede) og svømmeænder skal sandsynligvis forklares 
med manglende bundvegetation. Vinterforekomster af Sangsvane 
Cygnus cygnus og Knopsvane på Alrø optræder udelukkende på 
afgrøder, hvilket også er gældende for Grågås.

Når der tales om ynglefuglene i Horsens Fjord har Vorsø en markant 
plads. Der fokuseres naturligvis på kolonierne af Mellemskarv, Fiskehejre 
og Råge Corvus frugilegus, samt det ynglende Havørnepar. Imidlertid er 
de 2 andre større øer, Alrø og Hjarnø, mindst ligeså betydningsfulde.

Ynglefuglene på Alrø Polder er gennem de sidste ti år gået stærkt 
tilbage og flere arter er forsvundet bl.a. Knopsvane. Ederfuglebestanden 
som i 1995 talte knap 1100 reder, var i 2012 faldet til under 30. Også 
Havterne Sterna paradisaea som i gode år kunne have 200 par på 
Polderne er nu nede på 10 par. Siden 2008 er forekomsten af Ræv 
været vedvarende på Polderne, og det er sandsynligvis årsagen til de 
manglende ynglefugle.

Hjarnø som gennem en meget lang årrække har opretholdt store 
ynglefuglebestande, er stadig den vigtigste lokalitet i Horsens Fjord 
for ynglende svømmeænder, vadefugle, måger og terner. Bestanden 
af Ederfugl er på omkring 250 par på Hjarnø. Antallet af Hættemåger 
Chroicocephalus ridibundus er på 2500 par, Sølvmåge Larus argentatus 2800 
par, Stormmåge Larus canus 1300 par og Splitterne Sterna sandvicensis 900 
par (2011-12) Havterner er uregelmæssigt ynglende, op til 125 par. 
Hjarnø er ind i mellem yngleplads for Klyden, op til 25 par. På Hjarnø 
er der ikke Ræv, men de sidste vintre er der kommet flere Ræve til øen 
over isen fra Alrø. Disse Ræve er hver gang næsten omgående blevet 
skudt, så ingen Ræv har etableret sig på Hjarnø. Fuglene har således 
ingen pattedyr-predatorer på Hjarnø. Ynglefuglesammensætningen og 
antallet på Hjarnø, har i de senere år gjort øen til den mest værdifulde 
ynglefugle-ø i de indre danske farvande. En meget lang række øer har 
gennem de sidste 25 år mistet deres betydning for ynglefugle, fordi der 
er indvandret Ræve. At det endnu ikke er sket på Hjarnø skyldes en 
ihærdig indsats fra lokalbefolkningen på øen, som er meget bevidste 
om, at tilstedeværelsen af Ræv vil være fatal for ynglefuglene.

Fig. 8. Splitterne med tobis. 

Fig. 9. Klyde. 



448

Forekomst af Ederfugl Somateria somateria på udvalgte lokaliteter i Horsens Fjord, 1990-2011 

År Sejet Nørremark Borre Vorsø

2011 2.000 4.250 2.130
2010 350 3.140 1.800
2009 2.180 3.050 1.800
2008 1.330 3.560 650
2007 1.420 2.150 1.200
2006 2.000 3.200 800
2005 1.300 2.600 370
2004 1.800 2.200 50
2003 2.150 1.560 620
2002 900 2.100 570
2001 530 1.500 750
2000 350 2.500 750
1999 260 2.200 785
1998 320 1.900 812
1997 570 2.600 850
1996 600 1.800 1.800
1995 450 1.800 860
1994 540 1.200 1.890
1993 380 1.600 2.230
1992 280 4.000 675
1991 - 1.600 690
1990 120 3.100 -

Kilde: www.dofbasen.dk.

Fig. 10. Ederfugl


