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Erstatningsnatur på havet 
 

 

Baggrund 

HB er blevet spurgt af DN Vordingborg hvordan DN forholder sig til erstatningsnatur på havet.  

 

For erstatningsnatur på land gælder der, at kommunen kan dispensere fra Naturbeskyttelses-

loven til at fjern et stykke § 3-beskyttet natur, hvis der er argumenter der taler for dette. Dog 

skal den fjernede natur generelt erstattes et andet sted, og det skal ske med den samme na-

turtype, da der ikke er én naturtype der er bedre end en anden, og ift. Nævnets praksis, skal 

erstatningsnaturen være min. dobbelt så stor. Dette for at der ikke ’bare’ søges om at ned-

lægge ubekvem natur, samt for at sikre, at man ’får noget natur ud af det’, der hvor man laver 

ny natur – naturen kommer ikke nødvendigvis på det areal man ønsker den udlagt på, og man 

kan ikke nyoprette den nedlagte natur et andet sted 1 til 1.  

 

 

Sagens kerne 

På havet opererer man ikke med erstatningsnatur, mest fordi, det jo reelt ikke er muligt at er-

statte en inddraget/ændret fx sandbund med en ny sandbund, et andet sted, uden at man der-

med fjerner en anden type havbund. Ligesom det heller ikke er muligt at erstatte et stykke 

havnatur, der evt. inddrages til ny havneaktiviteter, med et nyt, uden at man udtager et ind-

vundet landområde, og giver det tilbage til havet. Dette er kun sket få steder, fx Gyldensteen 

på Nordfyn, hvor et gammelt indvundet havområde i 2014, blev givet tilbage til havet, da man 

fjernede digerne.  

 

Erstatningsnatur i havet opfattes ofte som værende etablering af stenrev, antageligt fordi over 

90% af de danske kystnære stenrev, historisk set, er fisket op og naturtypen dermed er stærkt 

reduceret. Desuden er det relativt enkelt og synligt om end dyrt at etablere stenrev. Der kan 

være tale om både reetablering af stenrev, hvor der tidligere har været fisket sten, eller etab-

lering af stenrev hvor der ikke tidligere har været rev. Men det kan også være udplantning af 

ålegræs og sandcapping, hvor en tidligere god ålegræsbund er blevet for mudret og derfor til-

føres sand så ålegræs kan genetableres.  

 

Både for land og på havet, er det generelt dyrt og omkostningstungt at erstatte natur, og det 

er ikke sikkert at man får samme kvalitet af natur, som den man nedlagde. Og det tager lang 

tid, ofte i størrelsesordenen 10 år, før man reelt kan se, om den natur man har lavet, er bliver 

til noget.  

Genopretning af naturområder, er også, alt efter hvor meget naturen er blevet ødelagt, dyr at 

genoprette. 

 

 

Hvordan kan ’erstatningsnatur’ laves i havet? 

På havet kan man genoprette naturen på forskellige måder, alt efter hvad det er for en natur-

type der er tale om: 

 Genopretning af stenrev – se ovenfor.  

Dog skal det nævnes, at anvendelsen af materiale til opbygning af stenrev, efter hidtidig 
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DN opfattelse skal ske med sten. Der bør ikke anvendes ’affald’ som fx betonelementer el. 

lign. da disse skal nedknuses og i videst muligt omfang genanvendes til nye beton ift. CØ. 

Tilsvarende gælder vrag og udtjente offshore-elementer. Det er heller ikke ønskeligt i stort 

omfang at anvende marksten fra landbruget, da disse bør bruges til at højne biodiversite-

ten i landbrugslandet.  

 Stenstrøning – udlægning af store og mindre sten på havbunden, der dog ikke danner et 

rev. Generelt har der i det danske farvand, fra naturens hånd, været ’strøet’ sten ud på 

havbunden, der er båret hertil gennem istiderne. Stenstrøning kan generelt lægges alle 

steder, da det er en alm. forekommende naturtype.  

 Genudplantning af ålegræs – dette kræver dog de helt rette forhold ift. strøm, bundsub-

strat og lys tilgang for at sikre at de små planter overlever. Ålegræsstiklinger tages fra ek-

sisterende ålegræsenge, og iflg. forskere, er det først efter ca. 10 år at man ved om ud-

plantningen er vokset ’fast’.  

 ’Biohuts’ - er metalbure hvor man lægger sten af forskellige størrelser, og som bl.a. kan 

anvendes i havne. I havneområderne kan de være skjulesteder for fiskeyngel, og være 

med til at sikre gode opvækstområder for fisk. Biohuts anvendes også i Holland til funda-

menter omkring havvindmøller, her er de dog en del større. Biohuts kan klart øge biodi-

versiteten i havne, men forekommer mere at tilgodese rekreative hensyn end biodiversitet 

og naturtype-genopretning i større omfang. DN har praksis for at anbefale biooptimering 

af anlægskonstruktioner til havs gennem udformning af fundamenter med skrånende og 

huledannende konstruktion.  

 Fish Aggregation Device (FAD) - Flydende ‘biohuts’ der ligger i havoverfladen, som anven-

des på åbent hav, hvor der er langt til land og havbund. Disse bruges ikke pt. i Danmark. 

De flydende biohuts tiltrækker både alger og fisk, og er generelt tøjret til havbunden. 

Tangbrug har formentlig samme virkning. 

 Sandcapping - er sandtilførsel til mudrede havbunde, hvor det ustabile mudder hindrer 

etablering af ålegræs. Kun på undersøgelsesniveau pt., men har potentiale især i lavvan-

dede fjorde som Odense Fjord. 

 Retablering af muslingebanker - kan hjælpes på vej ved udlægning af fast substrat hvor 

bunden mangler sådant og er blevet for blød. Det menes at manglende forekomst af blå-

muslingebanker skyldes mangel på egnet substrat snarere end mangel på muslingeyngel. 

Masseforekomst af krabber og søstjerner kan også udgøre en barriere. 

 Fugleøer - har været konkret foreslået flere steder, men etablering af kunstige øer som 

sikre yngleområder for en del vandfugle kan ikke gøre det ud for tabte havbundnaturtyper. 

 

 

 

Sekretariatet anbefaler 

Sekretariatet anbefaler, at man ikke anvender ordet erstatningsnatur til havs idet det er de-

færreste steder det er muligt at lave reel erstatningsnatur, og give indvundet landjord tilbage 

til havet.  

Det er derfor vigtigt at fokusere på, at begrænse indvinding af nye havområder, og hvis det er 

bydende nødvendigt, at reducere den negative påvirkning så meget som muligt, ved fx at gå 

uden om ålegræsenge og stensamlinger.  Alternativer til f.eks. havneudvidelser kan ofte findes 

i baglandsarealer og dermed undgås inddragelse af ny havbund.  

Hvis det er bydende nødvendigt at fjerne havbund, bør man sætte ind med en form for kom-

pensation, ved fx at anvende biohuts i havneområdet, udlægge stenrev, stenstrøninger eller 

udplante ålegræs.  

Særligt i forhold til de resterende stenrevene og ålegræsenge, der begge er habitater som er 

blevet kraftigt blevet reduceret i udbredelse de sidste århundrede1, er det meget vigtigt at be-

skytte det vi har tilbage, da det, som tidligere nævnt, er både dyrt og vanskeligt at genetab-

lere disse. 

                                           
1 Danmark har seneste 130 år udryddet over 70 procent af havbundens tang-og ålegræsarealer. 


