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Øresund 

Et stræde mellem Sjælland og Skåne 

Fra Kattegat i nord (Gilbjerg Hoved - Kullen) 
Til Østersøen i syd (Stevns Fyr - Falsterbo).

Længde 118 km. Bredde 4-28 km. 

Dybde 40 m i Tragten i nord 
til 10 m i området mellem Amager og Malmø, 

hvor en randmoræne fra istidens afslutning ligger på tværs af Sundet, 
Drogden Sill, 

som Øresundsbroen er bygget op ad. 

https://da.wikipedia.org/wiki/øresund



Dybdeforhold i Øresund

fishingzealand.dk



Øresunds saltholdighed og 
lagdeling
• Fra nord til syd

https://da.wikipedia.org/wiki/øresund



Artsantallet falder med faldende saltholdighed  
fra Kattegat til Østersø

Saltholdighed         i  ‰  Artsantal

Nord for Helsingør   33   220 

Nivåbugten    20   150 

Ud for København  12-14 130-140 (ca.)

Syd for Drogden  10   120 

Øresunds havmiljø 2002-2007. 
Øresundsvandsamarbejdet



Havets skove 
(Delvis citeret fra Dorthe Krause-Jensen, Carlos Duarte & Helene Frigstad)
)

• Består af tangskove, der vokser på stenede kyststrækninger, 
• samt af havgræs (herunder Ålegræs), saltsumpe og mangrover på 

strækninger med sandet havbund.  

• Skovene er udbredte i lavvandede områder over hele kloden. De er hjemsted  
 for en sammensætning af mange forskellige dyr, bl.a. pighuder, muslinger og 
fisk.

 
• Det, som er helt unikt for skove i havet er, at de er med til at bekæmpe 

klimaforandringer på to fronter. 

• Skovene ikke blot indfanger CO  fra atmosfæren₂ , de hjælper også med at 
tilpasse nogle af konsekvenserne af klimaforandringerne, f.eks havstigninger, 
kystoversvømmelser, havforsuring og iltsvind.



Havets skove forts. 
(Delvis citeret fra Dorthe Krause-Jensen et al.)

• Havets skove spiller som sagt en stor rolle. 

• Når det gælder tilbageholdelse af kulstof, dvs. evnen til at trække CO  ud af atmosfæren ₂
og lagre det i havbunden, er havets skove yderst effektive. ’Blåt kulstof’ kaldes det.

• Blade og rødder fra havplanterne optager kulstof fra vandet.

• Planterester m.m. lagres i havbunden under disse skove og danner her et kulstofdepot. 

• Denne effekt refereres der til som kulstofdræn fra atmosfæren.

• Kulstofdepoterne under én kvadratmeter af havets skove er lige så stor som et 
kulstofdepot på en kvadratmeter skov på landjorden. 

• Men havets skove opsamler kulstoffet meget hurtigere end skove gør på land. 

• Derfor er de så betydningsfulde for klimaet.  





Øresund – havskov på lavt stenrev
• Sten og grus med
• Brunalger 

• Blæretang 
• Savtang
• Strengetang

Scanpix/Svend Erik Jørgensen



Øresund – havskov på sandbund
En sund havskov af blomsterplanten Ålegræs på sand 

Øresundssamarbejdet. Nanna Rask





Øresunds bunddyr
Brakvandssamfund

1 Macoma – Østersømusling 

2 Amphiura - Slangestjerne

3 Alm. Venusmusling

4 Abra - Glansperlemusling

5 Haploops – Sandloppe. Er ved at forsvinde

1-2: en.wikipedia.org. 3: Naturbasens App. 4: Naturbasens App. Benedicte Szanda. 5: Oceania.



Findesteder (habitater) for 
De 7 vigtigste fiskearter i Øresund.

Fra: Sørensen, T. Kirk et al. 2016. Kortlægning af fiskenes levesteder i den 
danske del af Øresund. – DTU Aqua og Statens Naturhistoriske Museum 
for Miljø- og Fødevareministeriet 104 s. 

I området omkring Lynetten 
holder 1-7 arter til



Fisk i Øresund   Området ud for København er artsrigt

Skrubbe

RødspætteSortmundet Kutling

Blåfinnet Tun fanget af nordsjællandske fiskere

Torsk fanget i Københavns Havn

Hornfisk
Pighvar
Slethvar
Stenbider
Ål



Trusler mod Øresunds økosystemer
• Global opvarmning forårsager

• 1oC temperaturstigning 

• Iltmætningen i vandet falder med en faktor 10
• Iltsvindsepisoder øges forøges med en faktor 10

• Ødelæggelse
• af lavvandshabitater med høj biodiversitet, havskov og dyr

• Udbygninger fra land
• Opfyldning 
• Ydre Nordhavn, Lynetteholm og andre kunstige øer



Bundplanter dør

når ilten forbruges hurtigere 
end den produceres (iltsvind)

Øresundsvandsamarbejdet. Marin fotobank



Iltsvindshændelser i Øresund
1 Co opvarmning øger omsætningen af organisk stof 10x og bidrager til øget 

iltsvind.

1997 2002 2007

Statusrapport over Øresunds havmiljø 2002-2007. Øresundsvandsamarbejdet 2008 



 Iltsvind i stillestående næringsrigt salt- og 
brakvand

1. Jørgen Strunge efter Tom Fenchel et al. 1995.                 2. Fra Naturen i Danmark. Lex.dk/liglagen og bundvendinger

1. Dybdeprofil med iltsvind og udvikling 
af svovlbrinte (SH4)

2. Et flydende tæppe af svovlbakterier, der kvæler 
alt andet liv



Et såkaldt lig-lagen af 
svovlbakterier 
Søstjerner og brunalger

kvalt af iltmangel 

Øresundsvandsamarbejdet fotobank



Lynetteholm 
skal omdanne Københavns Havn til en kanal, der skal lukkes med sluser mod 
nord og syd



Lynetteholm - præcis dér, hvor den ødelægger den 
eneste tilbageværende havskov i Københavns 

Havn
Hvor er Miljøstyrelsen, EU’s Vandrammedirektiv og 

Øresundsvandsamarbejdet i denne planproces?



Lynetteholm og Øresund



Lynetteholm og Københavns Havn  

Havnens natur og miljø vil reagere på indespærring bag  
Lynetteholm og sluser mod nord og syd

- Vandudskiftning nedsættes

- Saltholdighed i overfladevandet nedsættes

- Døde saltvandslommer i bunden vil skabe iltsvind

- Naturlige plante- og dyresamfund dør

- Giftige blågrønalger kommer til

- Iltsvind forøges

- Svovlbakterier udvikler stærkt giftig svovlbrinte,     
              der breder sig ind over byen. 

- Økosystemet bryder sammen og dør. 



Københavns Havn 2016
En meget varm og vindstille sommer, 
hvor havnevandet stod stille i en måned og udviklede

Giftige blågrønalger
 Havkolera

Iltsvind
Svovlbrinteudvikling

Kirsten Olrik



Nodularia spumigena
Er den hyppigste, giftige, kvælstoffikserende blågrønalge i brakvand

 Kirsten Olrik



Sammenligning med Mariager 
Fjord

Hvis Lynetteholm anlægges 
og havnen spærres af med sluser

 
vil de hydrografiske forhold i havnen komme til at ligne 

Mariager Fjord
hvor alt liv flere gange er blevet fuldstændig kvalt af iltsvind

Årsager
Spildevand og dårlig vandudskiftning

Fjorden er snæver og afspærret mod Kattegat  
Global opvarmning: 1oC temperaturstigning øger 

hastigheden af de biologiske processer med en faktor 10. 



Døde fisk efter totalt iltsvind i Mariager Fjord
Skal Københavns Havn virkelig blive den næste?



Øresundsvandsamarbejdet versus 
Lynetteholm



Konklusion vedr. Lynetteholm

Nul-alternativet anbefales ! 

Der skal IKKE anlægges nogen 
Lynetteholm 

Der skal IKKE dumpes 
opgravet slam og gytje i havet.     



Højvandssikring

Byg diger!

Det kan gøres helt kystnært af overskudsjord

De er billige i anlæg

Gang- og cykelstier kan etableres ovenpå dem

De kan også beplantes med træer



Lynetteholm - Spørgsmål og Svar  baseret på 
Overborgmester Frank Jensens replik i Politiken Debat, fredag den 18. September.

• Er det rigtigt, at der kun mangler ca. 20 milliarder kr. for at kunne anlægge Lynetteholm? Nej. Projektet 
medfører også en flytning af spildevandsanlægget Lynetten med rørsystemer. Det er i alt estimeret 
til godt 80 milliarder kr.

• Er det rigtigt, at Lynetteholm giver mulighed for grønne områder og boliger, der er til at betale for 
almindelige Københavnere? Nej. I den økonomiske ramme budgetteres med indtægter på ca. 20 
milliarder kr. fra grundsalg på Lynetteholm. Der er ingen grund til at tro, at det bliver bedre på 
Lynetteholm.

• Er det rigtigt, når Jeres partier fortæller, at I ønsker at inddrage borgerne?  Nej. Beslutningen om at 
etablere Lynetteholm er foretaget uden en offentlig debat. Processen er kortsluttet, inden den første 
indledende høring er afsluttet. 

• Er det rigtigt, at København ikke sætter store nye anlægsprojekter i gang uden forudgående VVM-
undersøgelser? Nej. I november sidste år igangsattes en ”høring om indkaldelse af ideer og forslag 
til anlæg af Lynetteholm”. Det indkomne materiale er endnu ikke færdigbehandlet og har ikke ført til 
en egentlig VVM-redegørelse, der ville kunne komme ud i en høring.

•  
• Er det rigtigt, at København bliver førende klima-by i Europa?  Nej. Københavns Kommune har endnu 

ikke lavet en klimaplan der støtter regeringen og dens støttepartiers målsætning om, at Danmark i 
2030 skal have skåret sit CO2-udslip ned med 70 %.

•   
• Er det en ønske fra Københavnerne, at Lynetteholm bliver en bydel på størrelse med Hillerød?

• Nej. Det ville være en historisk miljøkatastrofe.                 Østerbro Havnekomité  



Svar fra konstitueret Overborgmester Lars Weiss 30. oktober 2020
• Kære Kirsten Olrik
• Tak for jeres henvendelse, hvor I stiller mange relevante spørgsmål vedr. Lynetteholm. 
•  
• Helt grundlæggende synes jeg, at Lynetteholm er en god ide, fordi projektet kan være med til at løse flere af de langsigtede 

udfordringer, som København står overfor. Det gælder havvandsstigningerne, stigende trængselsproblemer, øget boligbehov og 
behovet for nye områder til jorddeponering. 

•  
• For mig er det helt centralt, at vi får stormflodssikret København ved rettidig omhu, og at København også fremover har plads til alle 

københavnere. I en fremtid hvor indbyggertallet vokser, er der derfor behov for nye arealer til byudvikling for at skabe plads til nye boliger 
og holde boligpriserne i ave. Det vil Lynetteholm bidrage til. 

•  
• Når det er sagt, så er det selvfølgelig vigtigt, at vi tager beslutninger på et oplyst grundlag. Hvad enten det gælder økonomiske aspekter, 

miljømæssige påvirkninger, trafikale forhold eller behovet for nye boliger, er jeg, ligesom Østerbro Havnekomité, optaget af, at vi sikrer at 
alle forhold er belyst, inden den endelige beslutning tages og etableringen af Lynetteholm kan igangsættes. 

•  
• Det er netop også derfor, at vi har fået udarbejdet forundersøgelser af metro- og trafikbetjening og finansiering af Lynetteholm. 

Forundersøgelserne er tilgængelige på Københavns Kommunes hjemmeside, og her vil I kunne finde svar på mange af de spørgsmål I 
stiller.  

•  
• Derudover afventer vi den kommende VVM-undersøgelse, der skal afdække de miljømæssige konsekvenser ved anlæg af 

Lynetteholm, herunder eventuelle påvirkninger af havmiljøet, støj, mv. 
•  
• Det er Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, der er ansvarlig myndighed for undersøgelsen, som forventes klar i løbet af november. 

Herefter følger en otte ugers offentlig høringsperiode, hvor der er muligt at komme med bemærkninger og indsigelser til undersøgelsen. 
•  
• Der vil ifm. VVM-undersøgelsen blive udarbejdet en rapport, der beskriver mulige grænseoverskridende påvirkninger. Her vil svenske 

myndigheder blive inddraget. I kan på Trafik-, Bygge og Boligstyrelsens hjemmeside finde afgrænsningsnotat for udarbejdelse af 
miljøkonsekvensrapport for Lynetteholm, hvori det fremgår hvilke konkrete forhold der skal undersøges. I notatet indgår også henvendelsen 
fra Länstyrelsen i Skåne. 

•  
• Med venlig hilsen, Lars Weiss, Overborgmester


