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Øresund har mange forskellige habitater:
• Der er lavvandede bugter med brakvand, 

sandbund og store frodige enge af ålegræs
• Der er flotte stenrev med rige forekomster 

af alger, krabber og farverige fisk
• Der er dyb, blød mudderbund med søfjer, 

små krebsdyr, der lever i små mudderrør, 
samt store molboøsters, der kan blive over 
100 år gamle

• Store muslingebanker af enten blåmuslin
ger eller hestemuslinger, som danner store 
biologiske rev med et mylder af liv

• Småstenet bund med skove af strengetang 
og små stenrev med mylder af liv

• Og så er der den store perle – Kullens klip
pekyst med taskekrabber, søsole, hummere 
og sortvels (sort torsk, der ligner en kæmpe 
haletudse)

1000-vis af arter
Øresund har mange hundrede forskelli ge 
arter af bunddyr – muslinger, snegle, børste
orme, søfjer, søstjerner, søanemoner, slange
stjerner, søsole, dødemandshånd, rejer, 
krab ber, vandlopper, mosdyr, rurer, gopler og 
nøgensnegle – bare for at nævne nogle få.

Der er også langt over 100 forskellige arter 
af makroalger (tang). Det er alt fra små tråd
formede alger (fx fedtemøg), over søsalat, 
strengetang, klørtang og blæretang til de op til 
flere meter lange sukkertang. På en enkelt 
sten på et stenrev kan der være 50 forskellige 
alger.

Ud over alt det vi kan se, hvis vi stikker 
hovedet derned, er det også alt det mikrosko
piske. Det er ligeledes 100vis af små plank

tonalger, vandlopper og underligt udseende 
larver fra muslinger og børsteorme.

Så samlet set lever der måske 2.000 forskel
lige arter i Øresund ? Det er rigtig mange arter 
på et forholdsvis lille område – og det skyldes 
primært de mange forskellige habitater og 
blandingen af brakvand i overfladen og salt 
vand ved bunden i de dybe områder. Og så 
hjælper det jo også, at vi de seneste årtier har 
reduceret vores udledninger af spildevand – 
og at der (næsten) ikke har været trawlet i 
store dele af Øresund siden 1932.

Blomster under vandet
På den bløde sandbund er der mange steder 
havgræs og ålegræs fx ved Saltholm, i Nivå 
Bugt og i de svenske bugter. De er ikke alger 
men blomsterplanter, som dem vi kender her
oppe på landjorden. De store enge af ålegræs 

er meget vigtige føde og opvækstområder for 
smådyr og mange fisk. Ålegræs har også vist 
sig at være meget mere effektiv til at optage 
og lagre CO

2  
end planterne på land. Så disse 

områder med ålegræs skal vi passe rigtig godt 
på !

Fisk i lange baner
Den seneste opgørelse fra Øresundsvandsam
arbejdet over antal arter af fisk i Øresund /1/ 
viser, at der er registreret 155 forskellige arter. 
De fleste kender nok torsk, sej, sild, makrel 
og hornfisk, men der findes også mange 
an dre arter. Der er fx registreret en hel del 
hajer og rokker i Øresund. Nogle af dem, 
som sildehaj og den kæmpestore brugde, er 
sjældne gæster, men andre arter, som den lille 
småplettede rødhaj, er ganske almindelige og 
yngler i Øresund.

Perler under overfladen

Øresund har en helt fantastisk natur og et hav af muligheder for 

rekreativ udnyttelse. De fleste kender det gode badevand, alle de 

fantastiske muligheder for sejlads og de berømte store Øresunds

torsk. De sidste par år har der også været stor debat om sandsug

ning, MEN Øresund er meget mere end det !

Lars anker angantyr

Kutlinger, strandsnegle og dyndsnegle i ålegræs midt i Københavns Havn. 
Foto: Kbh. Kommune.
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På stenrev og klippekyst findes der de 
farverige havkarusser, berggylter, savgylter og 
blåstak og rødnæb. Her kan man også finde 
forskellige ulke, tangspræl og tangnåle. På 
sandbund finder man selvfølgelig skrubbe, 
ising og rødspætte, men også pighvar, slethvar 
og den farverige fjæsing.

På listen over arter findes også mere ekso
tiske arter som aftrækkerfisk, klumpfisk, Sankt 
Peterfisk, tyklæbet multe og sværdfisk.

De seneste år er de atlantiske tun også 
kommet tilbage til Kattegat og Øresund. De 
var hyppige i 1940’erne og 1950’erne, hvor 
der var et udbredt fiskeri efter dem i det nord
lige Øresund.

De mest almindelige fisk i Øresund er nok 
også de mest oversete – det er de små toplet
tede kutlinger og hundestejler. Den toplet
tede kutling står i store stimer over stenrev og 
vegetation.

Små og store hvaler
Marsvin er forholdsvis almindelige i Øresund, 
men især oppe i Øresundstragten er der 
mange. Så mange at Øresundsakvariet er 
begyndt at lave Marsvinesafarier. Der ses dog 
også større hvaler i Øresund. Der er nu og da 
besøg af delfiner, men der er også set både 
vågehval og finhvaler. Ud over det er der faste 
bestande af både spættet sæl ved fx Saltholm 
og gråsæler ved Falsterbo. Selv helt inde i 
Københavns Havn kan man se sæler en gang 
imellem.

Fisk for millioner
Øresundsvandsamarbejdet har i deres seneste 
temarapport set på omfanget og værdien af 
fiskeriet i Øresund /1/. Der er både et omfat
tende erhvervsfiskeri og et stort lystfiskeri. Er
hvervsfiskeriet er overvejende lokalt, kystnært 
garnfiskeri fra mindre både. Lystfiskeriet om
fatter alt fra store turbåde over trollingbåde 
til kystfiskeri og undervandsjagt. Af rapporten 
fremgår det, at det samlede fiskeri i Øresund 
har en værdi på 400600 millioner kr. om året. 

Man ville kunne lave tilsvarende beregnin
ger for badning, sejlads, surfing, dykning etc. 
Alle de mange forskellige rekreative interesser 
i Øresund har således en enorm samfunds
værdi.

Debatten om Øresund
De seneste år har der været meget debat om 
Øresund – ofte kun om ulovligt fiskeri og den 
skadelige virkning af sandsugning. Med denne 
artikel vil jeg meget gerne rette fokus mere 
mod de positive værdier. Debatten burde 
i lang højere grad handle om alle de store 
natur og kulturværdier og de helt fantastiske 
rekreative muligheder, det giver, – og som vi 

selvfølgelig skal passe på og give videre til de 
kommende generationer.

14 miljøorganisationer og 14 danske og 
svenske kommuner ud til Øresund har sam
men foreslået, at man laver en samlet beskyt
telse af hele Øresund /2/. Det er gjort ud fra 
ovenstående store naturværdier. Øresund er 
en perlerække af helt fantastisk natur, kultur 
og oplevelser. Det er det, vi skal beskytte, 
nyde og bevare for eftertiden.

Radikale Venstre har efterfølgende fremsat 
et lovforslag om at undersøge mulighederne 
for at etabler en beskyttelse af Øresund /3/. 
Forslaget er blevet 1. behandlet januar 2018 
og er sendt videre til Miljø og Fødevareudval
get, som har bedt om en redegørelse efteråret 
2018.

Det hele er således serveret på et sølvfad – 
og jeg har svært ved at se hvorfor man ikke 
skulle lave en beskyttelse. Hvis jeg var poli

tiker ville jeg være stolt, hvis jeg kunne være 
med til at bevare den perlerække af flot natur 
og gode muligheder.
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Savgylte – en forholdsvis almindelig fisk i Øresund. Foto: Øresundsakvariet.

Toplettet kutling, formentlig den hyppigste fisk i Øresund. Foto: ©Oceana/Carlos Minguell”


