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1 Introduktion 
Dette notat redegør overordnet for hvordan og hvor der kan identificeres egnede 

lokaliteter til etablering af maritime nyttehaver/havhaver i projektområdet i/ved 

Københavns Havn samt for diverse inddelinger og anvendelser af vandområdet 

omkring Københavns Havn, fra Svanemøllen i nord til Amager Strandpark i syd, 

som kan være af betydning for valget af lokalitet. Der er p.t. identificeret 4 for-

skellige lokaliteter (Skovshoved, Ved Vindmøllerne, Kastrup Sejlrende og Den Blå 

Planet) som potentielt kan anvendes til etablering af maritime nyttehaver, figur 

1.1. I notatet indgår afsnit om vandområdeplaner, overløbsbygværker, blandings-

zoner og andre aktiviteter i det potentielle projektområde. Desuden omfatter nota-

tet også resultater af analyse af tungmetaller i blåmuslinger indsamlet på fire po-

tentielle lokaliteter til placering af Maritime Nyttehaver. 

 

Figur 1.1: Oversigt over potentielle projektområder (Skovshoved, Ved Vindmøllerne, Kastrup Sejl-

rende og Den Blå Planet) for de maritime nyttehaver.  
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Notat skal opfattes som et baggrundnotat og det er udarbejdet i forbindelse med 

identificering af egnede områder ved Københavns Havn til maritime nytteha-

ver/havhaver (opdræt af skaldyr og produktion af tang). Notatet omfatter ikke  

emner som sejlruter, fiskeri og anden rekreativ anvendelse. 

2 Hvor kan der placeres maritime nyttehaver 

ved Københavns Havn 
I dette afsnit præsenteres og vurderes  de mest relevante forhold, som bør tages i 

betragtning ved vurdering af placering af havhaver (opdræt af skaldyr og produk-

tion af tang). 

2.1 Adgangsforhold og basisfaciliteter på land 
Det er vigtigt, at der er gode adgangsforhold til den maritime nyttehave. Dette be-

tyder, at det skal være nemt at komme ud på nyttehaven enten ved direkte ad-

gang via f.eks. flydebro til en helt havnenær facilitet eller ved at sejltiden ud til 

nyttehaven er kort (<30 min.). Hvis der skal sejles ud på nyttehaven skal der 

være mulighed for at have en båd liggende, som kan transportere folk ud på nyt-

tehaven. 

Det er vigtigt at der er gode muligheder for at etablere basisfaciliteter på land til 

oplagring af grej og mulighed for at arbejde i læ for vejr og vind. 

Det skal således afklares hvem der har ejerskab/ansvar for de havneområder, der 

ønskes adgang til, og der skal laves aftaler om brug af området.   

2.2 Mulig konflikter med andre aktiviteter 
Placeringen af den maritime nyttehave skal vælges så der ikke opstår konflikter 

med andre brugere af området. I den forbindelse skal det undersøges om der er 

konflikter med eksisterende sejlruter i området.  

Det er også vigtigt at få afklaret, om der kan være konflikter med lokale fiskeriin-

teresser – erhvervsfiskere/fritidsfiskere samt den rekreative anvendelse af områ-

det (sejlads, vandsport, badning). 

En afklaring af disse spørgsmål kan ske ved at tage kontakt til de ansvarlige for 

driften af havnen samt ved at tage kontakt til de andre brugere af området og tale 

med folk og foreninger der har deres ”gang” på vandet f.eks. fiskere, fritidsfiskere, 

sejlsportsfolk etc. så de kan blive informeret om planerne for nyttehaven og give 

deres mening til kende. I mange tilfælde vil disse ”brugere” af området også have 

gode ideer til detaljer mht. placering på vandet og mulighederne for at få adgang 

til faciliteter på land.  

Efterfølgende bør der tages kontakt til fiskeristyrelsen (Stig Prüssing - Fiskeristy-

relsen - direkte telefon: 7218 5873 og mail spr@fiskeristyrelsen.dk ) som hurtigt 

kan vurdere, om der er problemer med de fremsendte forslag til placering af den 

maritime nyttehaven og som kan komme med gode forslag til alternative placerin-

ger i nærheden af de ønskede placeringer om nødvendigt. 

2.3 Miljøkvalitet og vandområdeplaner 
Det er vigtigt, at den maritime nyttehave placeres i et område hvor der kan produ-

ceres skaldyr og tang af god kvalitet og så de fødevaresikkerhedsmæssige forhold 

er i orden. 

mailto:spr@fiskeristyrelsen.dk
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2.3.1 Produktionsforhold 

Hvad produktionen angår, så skal der være gode vækst- og overlevelsesforhold på 

lokaliteten. Det vil i praksis sige, at saltholdigheden skal være i orden og der må 

ikke være iltsvind i produktionsområdet. 

Mht. saltholdighed og iltforhold så ser det ud til, at miljøforholdene er gode i pro-

jektområdet til produktion af blåmuslinger og f.eks. sukkertang (begge arter findes 

udbredt i Øresund i naturlige bestande), mens det vurderes at saltholdigheden er 

for lav til god overlevelse og produktion af fladøsters (Ostrea edulis) som kun tri-

ves ved højere saltholdighed (>18-20 o/oo) end den vi har i den sydlige del af 

Kattegat og bælterne inkl. Øresund, se Figur 2.1 og Figur 2.2.   

   
Figur 2.1: Målt og modelleret 

saltholdighed på miljøstyrelsens 
overvågningsstation ved Ven i 

perioden fra 2014-2019, 

http://havudsigten.dk/obs/ore-

sund (10-1-2019). 

 

 

   

   

http://havudsigten.dk/obs/oresund
http://havudsigten.dk/obs/oresund
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Figur 2.2: Et eksempel på salt-

holdighedsfordelingen (model-

leret) ved København, 12 ja-

nuar kl. 01, 

http://www.dmi.dk/hav/udsig-

ter/havprognoser/#drogden 

(10-1-2019). 

 

 

 

    

Både blåmusling og sukkertang (og andre tangarter) trives i øvrigt bedst hvis der 

er gode strømforhold så der løbende tilføres nyt vand med føde til muslingerne og 

gødning (uorganiske næringsstoffer) til sukkertang, se Figur 2.3.  

Det vurderes at vandskiftet og strømforholdene generelt er gode i projektområdet. 

Strømforholdene er dog svagest på lokaliteten ved Skovshoved og stærkest ved 

Kastrup ved Sejlrenden.  

http://www.dmi.dk/hav/udsigter/havprognoser/#drogden
http://www.dmi.dk/hav/udsigter/havprognoser/#drogden
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Figur 2.3: Et eksempel på 

strømhastigheder (modelleret) 

ved København, 12 januar kl. 

13, http://www.dmi.dk/hav/ud-

sigter/havprognoser/#drogden 

(10-1-2019). 

 

 

    

2.3.2 Fødevaresikkerhed 

Mht. fødevaresikkerhed er det vigtigt, at der er ingen eller lille risiko for forurening 

af skaldyr og tang med tungmetaller og andre miljøfremmede stoffer, mikrobielle 

forureninger fra f.eks. spildevand og forekomst af giftige alger, som kan medføre 

ophobning af algetoksiner i skaldyr.  

2.3.2.1 Tungmetaller 

Der foreligger en vurdering af forureningen med miljøfremmede stoffer i Øresund 

tilbage fra 2008 som dokumentere, at der på det tidspunkt var områder af Øre-

sund, hvor koncentrationerne i sedimenter af tungmetaller, specielt kviksølv og 

kobber var markant forhøjede (Øresundsvandsamarbejdet, 2005). Efterfølgende er 

belastningen af Øresund med tungmetaller reduceret så det må forventes, at kon-

centrationerne i sedimenter, fisk og muslinger er faldet. Der foreligger desværre 

ikke nyere tilgængelige data for indholdet af tungmetaller i blåmuslinger i projekt-

området.  

På den baggrund er der indsamlet blåmuslinger i oktober/december 2018 til ana-

lyse for tungmetaller (bly, cadmium og kviksølv) på de fire mulige placeringslokali-

teter i projektområdet for at få et overblik over koncentrationsniveauerne.  

http://www.dmi.dk/hav/udsigter/havprognoser/#drogden
http://www.dmi.dk/hav/udsigter/havprognoser/#drogden
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Ud fra længden af de indsamlede blåmuslinger, se Figur 2.4., vurderes det, at 

muslingerne var ca. 2-3 år gamle. Muslingerne blev indsamlet oppe i vandsøjlen 

på vanddybder fra 0,5-1 m, bortset fra på lokaliteten ved Skovshoved hvor mus-

lingerne blev indsamlet på bunden (vanddybde 6,5 m). De største muslinger blev 

indsamlet på lokaliteten ved Skovshoved hvor gennemsnitslængden var 5,4 cm. 

De mindste muslinger der blev indsamlet var fra lokaliteten ved Vindmøllerne (ca. 

3,3 cm).  

Det forventes at koncentrationen af tungmetaller vil stige med stigende alder/stør-

relse af muslingerne. Desuden forventes det, at muslingerne som vokser på bun-

den vil have et større indhold af tungmetaller end muslingerne som er produceret 

oppe i vandsøjlen, fordi de muslinger som lever på bunden vil have større ”risiko” 

for at indtage resuspenderet sediment med tungmetaller.  

De muslinger som producers og høstes på den kommende maritime nyttehave vil 

typisk være 2-3 år gamle, dvs. af samme størrelse og alder som de muslinger der 

nu er analyseret. De vurderes derfor at de analyserede muslinger er repræsenta-

tive for de muslinger som vil blive høstet på den maritime nyttehave og at de hø-

stede muslinger således vil have en indhold af tungmetaller som ikke overstiger de 

gældende grænseværdier. 

   
Figur 2.4: Længden (gns. og 

sd.) i cm af blåmuslinger ind-

samlet til tungmetalanalyse 

på lokaliteterne ved Køben-

havns Havn. NB: der er ind-

samlet 2 prøver på hver loka-

litet bortset fra ved Skovsho-

ved hvor der kun er indsam-

let en enkelt prøve.  

 

 

    

 

Analyserne viser, at koncentrationerne af de målte tungmetaller lå godt under de 

gældende grænseværdier på alle fire lokaliteter, Tabel 2.1. og Figur 2.5 a-c. Det 

laveste koncentrationsniveau blev registreret på lokaliteten ved ”Vindmøllerne” 

hvor muslingerne var mindst og indsamlet oppe i vandsøjlen, mens de højeste 

koncentrationsniveauer blev registreret ved lokaliteten ”Skovshoved” hvor muslin-

gerne var størst og indsamlet på bunden.  

Analyserne viser at en eventuelle påvirkning fra udledt renset spildevand eller/og 

overløb ikke medfører, at koncentrationerne af tungmetaller kommer op i nærhe-

den af de anvendte grænseværdier i forhold til fødevaresikkerhed. Mht. forurening 

med tungmetaller er det således muligt at placere den maritime nyttehave på alle 

fire undersøgte lokaliteter uden at kompromittere fødevaresikkerheden mht. tung-

metaller.  
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Tabel 2.1. Indholdet af tungmetallerne Bly, Cadmium og Kviksølv i blåmuslinger (Mytilus edulis) 

(μg/kg vådvægt) – og med angivelse af det relative indhold i procent i forhold til Fødevarestyrelsens 

grænseværdier i parentes. Indsamlet november/december 2018 i nærheden af de 4 potentielle ma-

ritime nyttehavelokaliteter i og omkring Københavns Havn.   

 Tør-

stof 

(%) 

Bly (Pb) 

μg/kg 

 

Cadmium (Cd)  

μg/kg  

Kviksølv (Hg) 

μg/kg  

 

Kastrup Sejlrende 22 396 (26) 

 

266 (27) 53 (11) 

Vindmøller 18 230 (15) 160 (16) 31 (6) 

Den Blå Planet 23 400 (27) 230 (23) 57 (11) 

Skovshoved - Bund 20 458 (31) 300 (30) 59 (12) 

Grænseværdier fødeva-

resikkerhed-Toskallede 

bløddyr (µg/kg vådvægt) 

 1500 µg 1000 µg 500 µg 

 

 

   
Figur 2.5: a-c. Koncentrationer 

(μg /kg vådvægt) af tungmetal-

lerne a) bly, b) kadmium og c) 

kviksølv i blåmuslinger (Mytilus 
edulis) indsamlet på en række 

lokaliteter ved/i Københavns 

Havn med angivelse af de an-

vendte grænseværdier i forhold 

til fødevaresikkerhed. 
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2.3.2.2 Mikrobielle forureninger fra spildevand - overløbsbygværker/spildevandudløb 

Som det ses af Figur 2.6, findes der mange udløb og overløb, med og uden bassi-

ner, i det potentielle projektområde. Hvis et udløb eller overløb er med bassin, vil 

bassinet kunne tilbageholde vandet i en vis udstrækning. Hvis udløbet eller overlø-

bet er uden bassin, vil det være med udledning direkte til recipienten. Overløb 

med fællesvand (regnvandsfortyndet spildevand) kan være en kilde til E. coli for-

urening samt indeholde en række problematiske stoffer. Heraf kan nævnes hor-

monforstyrrende stoffer samt tungmetaller. Udløb for separatkloakeret regnvand 

ses i store dele af projektområdet på nær området omkring Amager Strandpark.  
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Separatkloakeret regnvand kan være en kilde til tungmetaller, pesticider, ftalater 

og PAH’er. Mængderne og koncentrationerne af de nævnte stoffer i udløbsvandet 

er korreleret med oplandstypen samt mængden af udledt vand. Det kræver en op-

landsanalyse for at kunne estimere kildestyrker. 

I området omkring Svanemøllen ses flere overløbsbygværker for fællesvand uden 

bassiner, hvilket kan være en kilde til E. coli forurening. 

Lokaliteten ved ”Vindmøllerne” ligger tættest på en række spildevandsudløb hvor 

der løbende udledes renset spildevand. Spildevandsrensningen omfatter mekanisk, 

biologisk og kemisk rensning, så det kan ikke gøres ret meget bedre. Rensningen 

reducerer/fjerner organisk stof som fjernes ved sedimentering og nedbryd-

ning/omsætning ved den biologiske rensning. I forbindelse med den proces vil 

tungmetaller fælde ud med slammet og organisk stof vil blive nedbrudt. Mht. mi-

kroorganismer så vil der altid være risiko for at der vil slippe virus og bakterier ud 

med det rensende spildevand som kan medføre infektion af de mennesker som 

spiser f.eks. rå østers. Det ses derfor at folk der spiser rå østers indsamlet i områ-

der med spildevandudledning kan få ”Roskildesyge” (diarré og opkast) forårsaget 

af norovirus.  

De andre lokaliteter ligger med større afstand til disse spildevandsudløb. Til gen-

gæld ligger de andre lokaliteter tættere på kysten og overløbsbygværker hvor der 

er risiko for tilførsel af urenset spildevand i forbindelse med voldsomme regnhæn-

delser og overbelastning af spildevandsnettet. Også her vil der være risiko for til-

stedeværelse af bl.a. norovirus både fra overløbshændelser og det rensede spilde-

vand som vil spredes over et stor område.   
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Figur 2.6: Oversigt over regn-

vandsbetingede udløb og over-

løbsbygværker samt potentielle 

placeringer af maritime nytte-

haver. Grønne cirkler er udløb 

for separatkloakeret regnvand 

uden bassin. Orange cirkler er 

overløbsbygværk med fælles-
vand uden bassin, mens røde 

prikker er med bassin. Grønne 

firkanter angiver udløb af ren-

set spildevand fra renseanlæg, 

mens røde firkanter angiver tid-

ligere udløb fra nedlagte rense-

anlæg. Potentielle placeringer 

af de maritime nyttehaver er 

angivet med blå cirkler. 

 

 

  

 

    

2.4 Blandingszoner 
En blandingszone er et område omkring et udledningspunkt, hvor koncentrationen 

af et eller flere forurenede stoffer må overskride de fastsatte miljøkvalitetskrav 

(MST, 2018). Af Figur 2.7 fremgår det, at der er udlagt to blandingszoner i pro-

jektområdet. Blandingszoner begrænses i kystvande ofte til et område indenfor 

50-100 m fra udledningspunktet. Det betyder, at 50-100 m fra udledningspunktet 

skal de gældende miljøkvalitetskrav være overholdt. Det må forventes at de stof-

fer der udledes bliver fortyndet så meget ved udledningen, at der ikke er proble-

mer med fødevaresikkerheden når vi kommer uden for sikkerhedsgrænsen på 50-

100 m. 
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I forhold til placering af maritime nyttehaver vurderes det at det som udgangs-

punkt er bedst at ligge så langt fra en blandingszone som muligt og minimum med 

en afstand på 100 m. 

 

Det øverste røde punkt på Figur 2.7 er udlagt i forbindelse med en udledningstilla-

delse til Amager Ressourcecenter, og er en 50 m blandingszone fastsat for stof-

ferne kviksølv, arsen, bly, cadmium, chrom, kobber, nikkel, zink, thallium, anti-

mon, cobolt, vanadium og molybdæn. 

Det nederste røde punkt på Figur 2.7 er udlagt i forbindelse med perkolatudsivning 

fra Prøvestensdepotet. Blandingszonen er en 9,7 meter bred zone langs den kyst-

vendte udstrækning af hele deponiet og med en forlænget udstrækning på 50 me-

ter i vestlig retning. Blandingszonen er fastsat for stofferne arsen, kobber, kvik-

sølv, nikkel, tin, zink, naphtalen, benzen(g,h,i)perylen og indenol(1,2,3-cd)pyren.  

 

   
Figur 2.7: Røde prikker marke-

rer udlægning af blandingszo-

ner.  

 

 

    

 

2.4.1.1 Giftige planktonalger 

Der registreres en række giftige og potentielt giftige planktonalger i Øresund. Bl.a. 

baseret på resultater fra Miljøstyrelsens overvågning af planktonalger på en sta-

tion ved Ven i det nordlige Øresund vurderes det, at der kan være risiko for op-

blomstringer af furealger fra slægten Dinophysis som kan producere DSP-giftstof-

fer (DSP = Diarré fremkaldende skaldyrsforgiftning) som kan ophobes i blåmuslin-

ger så de bliver skadelige at spise for mennesker i projektområdet i/ved Køben-

havns Havn. De registrerede koncentrationer af Dinophysis-alger er dog generelt 

lave i Øresund så det vurderes, at risikoen for ophobning af DSP gifte til over den 

gældende grænseværdi i blåmuslinger er lille. Desuden kan der forekomme vold-
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somme opblomstringer af giftige blågrønalger fra slægten Nodularia i projektområ-

det. Det vurderes at risikoen for forgiftning med blågrønalgegifte ved konsumption 

af blåmuslinger er lille – men det bør frarådes at spise blåmuslinger i forbindelse 

med Nodularia-opblomstringer som f.eks. giver anledning til frarådning af badning.  

Mht. planktonalger som producere andre giftstoffer; furealger som producerer 

PSP-giftstoffer (PSP = Paralyserende skaldyrsforgiftning, produceres af bl.a. arter 

fra slægten Alexandrium), AZA-giftstoffer (Azaspirsyre skaldyrsforgiftning, produ-

ceres af arter fra slægten Azadinium) og kiselalger som produceres domoinsyre 

som kan give anledning til ASP (Amnesifremkaldende skaldyrsforgiftning, produce-

res af kiselalger fra slægten Pseudo-nitzschia) vurderes det at risikoen for ophob-

ning til over de gældende grænseværdier er meget lille i projektområdet. 

2.4.2 Vandområdeplaner 

Den overordnede miljøtilstand for området i/ved Københavns Havn er beskrevet i 

vandområdeplanen for området se Miljøgis (2018). 

Vandrammedirektivet (Rådets direktiv nr. 2000/60/EF) blev gennemført for at be-

skytte overfladevand i EU, og der blev på baggrund heraf indført generelle krav 

om miljøbeskyttelse og generelle grænseværdier for kemiske påvirkninger af alt 

overfladevand (European Commission, 2016). Det overordnede mål med direktivet 

er at opnå ”god miljøtilstand” for alt overfladevand. I dansk lovgivning er dette im-

plementeret gennem lov om vandplanlægning (LBK nr 126 af 26/01/2017), som er 

grundlag for Vandområdeplanerne. 

Vandområdeplanerne omfatter blandt andet kystvande og den kystnære del af ha-

vet, og hele det potentielle projektområde for havhaver og muslingeopdræt er så-

ledes målsat til god økologisk og god kemisk tilstand.  

2.4.2.1 Økologisk tilstand for projektområdet 

Den økologiske tilstand i vandområderne fastlægges ud fra indikatorparametrene 

klorofyl-a, ålegræs, bundfauna og visse miljøfarlige stoffer. Den økologiske tilstand 

for miljøfarlige stoffer fastsættes på baggrund af forurenende stoffer med nationalt 

fastsatte miljøkvalitetskrav. 

Kystvandområdet er opdelt i to områder. Det ene kystvandområde har nr. 9 og 

kaldes ”Københavns Havn”, og det andet har nr. 6 og kaldes ”Nordlige Øresund”, 

hvilket er vist på Figur 2.8. Kystvandområdet ”Københavns Havn” strækker sig 

inde fra Kalveboderne og ud til Øresund på begge sider af havnen, og dækker lyst-

bådehavnen ved Svanemøllen og hele Amager Strandpark og er vist med gult på 

Figur 2.8. Kystvandområdet ”Nordlige Øresund” dækker det resterende vandom-

råde vist med orange på Figur 2.8. 
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Figur 2.8: Vandområder i det 

potentielle projektområde for 

muslingeopdræt og havhaver. 

Kystvandområde nr. 9 ”Køben-

havns Havn” er angivet med et 

stiplet gult areal. Kystvandom-

råde nr. 6 ”Nordlige Øresund” 

er omgivet med et orange 
areal. Data er fra (MiljøGIS, 

2018). 

 

 

    

 

2.4.2.1.1 Kystvandområde nr. 6 Nordlige Øresund 

Kystvandområdets typologi er åbentvandstype (OW2), hvilket er et vandområde, 

der er i læ for vind og bølgepåvirkning (beskyttet), lavvandet, har en varierende 

høj saltholdighed og lille tidevandsforskel. 

Den økologiske tilstand for vandområdet er ringe. Tilstandsklassen er fastsat ud 

fra indikatorparameteren ålegræs, som er i ringe økologisk tilstand i området. Den 

ringe økologiske tilstand for ålegræs skyldes at der generelt mangler ålegræs i 

området og at det ikke forekommer på dybere vand. Indikatorparameter klorofyl-a 

er i god økologisk tilstand. Den økologiske tilstand for miljøfarlige stoffer og bund-

fauna er ukendt. 

NB: Alle fire undersøgte lokaliteter ligger indenfor kystvandområde nr. 6. – Nord-

lige Øresund. 

2.4.2.1.2 Kystvandområde nr. 9 Københavns Havn 

Kystvandområdets typologi er åbentvandstype (OW3b), hvilket er et vandområde 

med varierende lavere saltholdighed og en lille tidevandsforskel. Området er ka-

rakteriseret som stærkt modificeret, hvilket betyder, at de ændringer af vandom-

rådets hydromorfologiske karakteristika, som er nødvendige for at opnå god øko-

logisk tilstand, vil have betydelige negative indvirkninger på sejlads og havnefacili-

teter i vandområdet (MiljøGIS, 2018).  

Den økologiske tilstand for klorofyl, ålegræs og bundfauna er ukendt, men vand-

området er kategoriseret til at have moderat økologiske potentiale. Da de alminde-

lige parametre ikke er undersøgt, er potentialet kun vurderet på støtteparametre 

såsom lysnedtrængning, iltsvindsfrekvens og kvælstofberegning. 
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NB: ingen af de undersøgte lokaliteter ligger indenfor kystvandområde nr. 9. – Kø-

benhavns Havn. 

2.4.2.2 Kemisk tilstand 

Den kemiske tilstand fastlægges på baggrund af miljøfarlige forurenende stoffer 

med EU-fastsatte miljøkvalitetskrav. 

Analyserne af tungmetaller i blåmusling fra de 4 lokaliteter viser at indholdet af 

tungmetaller i blåmuslinger på de 4 lokaliteter ikke er så forhøjede at de overskri-

der de gældende fødevaresikkerhedsmæssige grænseværdier. 

Hvad angår PBDE så foreligger der p.t. ikke nogen fødevaresikkerhedsmæssige 

grænseværdier for indholdet i muslinger. Dette kan skyldes at PBDE ikke anses for 

et fødevaresikkerhedsmæssigt problem, alternativt at det blot ikke er undersøgt.  

Der er lavet forespørgsel til Fødevarestyrelsen om dette d. 16-1-2019.  

2.4.2.3 Kystvandområde nr. 6 Nordlige Øresund 

Den kemiske tilstand for kystvandområde nr. 6 er vurderet som dårlig baseret på 

registreringer af forhøjede indhold af PBDE og kviksølv i fisk. Den kemiske tilstand 

for sediment og muslinger er ukendt.  

2.4.2.4 Kystvandområde nr. 9 Københavns Havn 

Den kemiske tilstand for kystvandområde nr. 9 er ikke vurderet, da området er et 

stærkt modificeret område.  

2.5 Andre aktiviteter 
Der er ikke i umiddelbar nærhed af det potentielle projektområdet udlagt områder 

til klapning af havbundsmaterialer, Figur 2.9. Derudover er der ikke Natura 2000-

områder eller vildtreservater i nærheden af det potentielle projektområde , figur 

2.10 og 2.11. 

   
Figur 2.9: Klappladser i nærhe-

den af Københavns Havn. Data 

er fra (MiljøGIS, 2018). 
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Figur 2.10: Vildtreservater i 

nærheden af Københavns Havn. 

Data er fra (MiljøGIS, 2018). 

 

 

 

    

   
Figur 2.11: NATURA 2000 om-

råder i nærheden af Køben-

havns Havn. Data er fra 

(MiljøGIS, 2018). 

 

 

    

3 Sammenfatning og konklusioner 
I forbindelse med at De Maritime Nyttehaver ønsker at etablere et produktionsom-

råde til muslinger og tang i/ved Københavns Havn er anvendelse og miljøforhold 

bl.a. i forhold til fødevarekvalitet blevet undersøg på 4 lokaliteter: 
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- Skovshoved 

- Ved Vindmøllerne 

- Kastrup Sejlrende  

- Den Blå Planet 

Alle fire lokaliteter ligger uden for beskyttede områder f.eks. N2000 områder og 

klappladser.  

Der er intens trafik i havneområdet så det skal afklares med bl.a. Fiskeristyrelsen 

og andre brugere af havnen hvor en produktionsfacilitet kan placeres uden at for-

styrre trafikken i havnen. 

Det vurderes at de lokale miljøforhold mht. saltholdighed og temperatur, strømfor-

hold og forekomst af plankton som føde for muslinger, er velegnede til etablering 

og drift af rekreativ akvakultur af både blåmuslinger og tang (f.eks. sukkertang). 

Saltholdigheden er for lav til, at den europæiske østers kan yngle i området – men 

udsatte østers kan sandsynligvis godt trives og produceres i området. 

Med hensyn til fødevaresikkerhed vurderes det, at risikoen for forekomst af alge-

toksiner i blåmuslinger og østers er til stede men at den er lille. Analyser af tung-

metaller (bly, cadmium og kviksølv) i blåmuslinger indsamlet på de fire undersøgte 

lokaliteter viser, at koncentrationerne ikke er problematiske i forhold til fødevare-

sikkerheden. Tilstedeværelsen af udløb for renset spildevand og overløbsbygvær-

ker i havneområdet betyder at der generelt vil være risiko for infektion med virus 

og bakterier ved indtagelse af ubehandlede/rå muslinger/østers og tang. Det an-

befales derfor at muslinger/østers og tang altid varmebehandles eventuelt kombi-

neret med tørring (tang) for at minimere risikoen for infektion. 

Hvis der produceres østers i havneområdet som skal spises rå anbefales det at de 

”renses” ved ophold i renset havvand før de spises. Tang kan ”blancheres”. 

Da der ikke kan dokumenteres væsentlige forskelle i miljøforholdene mellem de 

fire lokaliteter, kan valget af lokalitet til etablering og drift af ”Den Maritime Nytte-

have” foretages primært ud fra f.eks. adgangsforhold og muligheden for, at etab-

lere landbaserede back-up faciliteter f.eks. kajplads til båd og placering af helt 

havnenære ”landfaste” produktionsfaciliteter i form af flydebroer etc. hvor der kan 

opbevares skaldyr og tang. Det er desuden vigtigt, at andre brugere af havnen hø-

res/tages med på råd så risikoen for konflikter med andre ”brugere” af havnen mi-

nimeres. 

Det vurderes umiddelbart, at en placering Ved Vindmøllerne vil være velegnet bl.a. 

fordi denne placering kobler fint op til faciliteterne på bl.a. Ungdomsøen.  
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