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Udtalelse til støtte for ”Hjælp havbunden i Kalø Vig og Aarhus Bugt”.
Med denne udtalelse vil ovenstående organisationer hermed tilslutte sig brevet, fremsendt til dig
den 22. januar d.å. fra en række organisationer og foreninger i Kalø Vig og Aarhus Bugt-området.
Havmiljøet i danske farvande har det skidt. I Aarhus Bugt er situationen ganske kritisk, og vi finder
det er på tide at sætte handlinger og indsatser i værk til fordel for et bedre havmiljø både på den
politiske og folkelige dagsorden.
Et stadig dårligere havmiljø viser sig ved, at især de bundlevende fiskearter som torsk og fladfisk
kun lejlighedsvis optræder som fangster for lyst- og fritidsfiskere. Arealer med ålegræs er svundet
meget ind. Byttedyrene lavest i fødekæden skranter og fødegrundlaget for fiskebestandene
minimeres. Kort sagt, biodiversiteten er under stort pres og i ubalance.
Tilførsel af næringssalte til havet er sandsynligvis det væsentligste problem i forhold til at opnå god
miljøtilstand på en lang række parametre. Næringssalte betyder algevækst (eutrofiering) og deraf
følgende iltsvind til tider og i forskellige områder, også i Aarhus Bugt.
En meget stor del af havbunden i Aarhus Bugt er kendetegnet ved det fagfolk kalder for forstyrret
havbund. Det skyldes bl.a. råstofindvinding, sand og sten til allehånde anlægsarbejder og
nybyggeri. Havne- og brobyggeri, skibsfart, sandfodringsprojekter mv. Fiskeri med bundslæbende
redskaber skaber også forstyrret havbund. Muslingeskrabet kan ikke tildeles den væsentligste
årsag til mistede fiskebestande, men bør efter vor opfattelse ikke kunne finde sted i Kalø Vig,
vigene omkring Djursland og de kystnære områder i Aarhus Bugt i øvrigt. Ustabile, forstyrrede og
manglende levesteder kombineret med eutrofiering og iltsvind er en meget slem cocktail for
biodiversiteten i havmiljøet.
De seneste 10-15 år er der sket reduktioner i overvågningen af havmiljøet. For fiskearter og
bundfauna mangler der generelt viden for at kunne fastsætte miljøtilstanden og målene. Vi
anbefaler, at den marine overvågning øges for at sikre langt bedre data, hvor disse er mangelfulde.
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Vi peger på behovet for at få belyst værdien af et havmiljø i god balance, med god økologisk
tilstand og med gode fiskebestande. Hvad er eksempelvis den samfundsmæssige værdi og det
økonomiske potentiale i at få genoprettet fiskebestandene?
Ved at genoprette de naturlige fiskebestande, kan der med fiskeredskaber som garn og ruser
udøves en af de mest klimavenlige former for fødevareproduktion, der findes.
Ved forvaltningen af havmiljøet er der behov for et langt højere ambitionsniveau. Vi anbefaler, at
der fra myndighedernes side udarbejdes handlingsplaner og konkrete indsatsplaner, der for
Aarhus Bugt f.eks. kan indeholde:
•
•
•

•

•
•

Tilførsel af næringssalte fra landbrug, byer og havbrug skal reduceres betydeligt i forhold til,
hvad der hidtil er lagt op til. Planer om nye havbrug bør derfor stoppes.
Der udpeges havområder, som er beskyttet mod eksempelvis råstofindvinding, fiskeri med
bundslæbende redskaber og lignende.
Der er behov for meget større uforstyrrede havbundsarealer, der afgrænses nærmere, og
hvor sårbare dyre- og plantesamfund skal kunne reetablere sig. Øresund, hvor dele af
havområdet er omfattet af en række forholdsregler og forbud mod bundtrawl, kan tjene som
inspiration.
Der udarbejdes konkrete planer for etablering af nye huledannende stenrev, der jf. seneste
undersøgelser fra DTU Aqua giver meget positive resultater for fauna og fisk, herunder
torsk.
Ålegræs kan genplantes, eksempelvis i lavvandede områder omkring Djursland.
Planer for fiskepleje og udsætninger kan udarbejdes i samarbejde med DTU Aqua.

Også de lokale myndigheder, kommunerne omkring Aarhus Bugt, kan tage del i og være aktive i
forhold til handlingsplaner for havmiljøet. Her kan henvises til dagsordenen i Aarhus Byråd om
”Visioner for Aarhus Bugt”, - en dagsorden som også har hentet interesse fra andre kommuner
omkring bugten. Det har rigtig god mening i den sammenhæng også at sætte fokus på at
genskabe livet, biodiversiteten og fiskebestandene i bugten, - for borgerne, byens gæster og
turister.
Som lyst- og fritidsfiskere ser vi frem til den dag, hvor en friskfanget rødspætte kan komme på
bordet. Og at borgerne i øvrigt kan få frisklandede fisk fra bugten med hjem fra fiskehandleren.

Med venlig hilsen
Arne Bager
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