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Metode





Data

• Habitatnaturtyper

• Overvågning og levesteder (bilagsarter)

• Natura 2000

• §3 naturtyper

• Atlas Flora Danica (nogle arter)

• By

• Landbrug

• Skov

• HNV (High Nature Value)



Konsekvenser af permanent oversvømmelse

Gradvis oversvømmelse ændrer vegetationssammensætning of levesteder eller taber 
dem

Oversvømmelse = drukning
Saltpåvirkning samt ændrede redoxforhold = forgiftning
Næringsberigelse = ændrede konkurrenceforhold
Sedimentation/erosion ændring

Terrestrisk til Marin
”Coastal squeeze”
Fragmentation og påvirkede resiliensen



Coastal squeezing af strandeng



Resultater



Habitat tab

Samlet



Konklusioner
✓Vores analyse viser størrelsesordenen for tabte habitater i forbindelse med de 

igangværende stigninger i middelvandsspejlet.

✓Næsten alle kystnære habitater bliver påvirket over de næste 100 år.

✓Strandengene er den største taber.

✓Sårbare arters habitater og yngleområder vil påvirkes.

✓Danmark er frontløber i kampen mod truslen fra vandet og klimatilpasning har 
vundet indpas i forhold til at reducere skadesomkostninger.

✓Der er dog ingen ”løftestang” i forhold til at sikre naturen som f.eks. 
Samfundsøkonomi, forsikringsselskaber, kritisk infrastruktur m.m.

Høre mere kl. 13:30-15 ved Lars Frederiksen (COWI)



Strandeng

Hvor befinder strandengene sig idag?
Naturtype Total areal Oversvømmes 

2120
Oversvømmes 
2120

(ha) (ha) %

Strandeng 44491 19908 44,7



Vestkysten
• Højere tidevands påvirkning

• Højere vertikal udbredelse af strandeng



Indre Danske farvande
• Varieret hældning

• Varieret vertikal udbredelse



A: Dike between Odense fjord and the area ”Fjordmarker” (salinity 18 PSU)
B: Coastal meadow north from the drainage channel 
C: Coastal meadow south from the drainage channel 
D: Drainage channel (Salinity 1,2 PSU)
E: Rotational agricultural land, reclaimed marine area (notice the oyster shells)

Allerede ~14% af strandeng er digede ind



Indre Danske farvand Indre 
Danske 
farvande
strandeng
diger



Men … Marine lavbundsarealet reduceres!!!

~8km2 areal <2m’s dybde tabes
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Flyt eller
forny?!

Så hvad skal vi gøre??



Afgive, beskytte eller begge dele ?

Nutid Fremtid





Afgive, beskytte 
eller begge dele 
?

1. Odense Fjord 
Samerbejder

2. Vigelsø
3. Seden Strandby







Odense Fjord Samarbejder

Sigte:

Genopret liv i fjorden = Genopret 
økosystemfunktioner

Problemer:

Eutrofiering, Mangel på stående bestand, fiskeri …

Vigtigste værktøjer:

Næringsstofreduktioner, Naturbaserede løsninger 
(vådområder, ålegræs, muslingebanker etc.)

Ekstra værktøjer:

Lokalt analiser, Lokalt planlægnings analyser (ex. 
Klima, vandplaner, ), tværfagligt arbejde



Ålegræs transplantering



Better BirdLIFE - forbedring af levesteder for kystfugle.
Jakob Martin Pedersen, biolog og projektleder, Middelfart Kommune
Søren Kirk Strandgaard, Seniorkonsulent Naturstyrelsen Fyn



Pedersen & Strandgård 2021



Drone fotos fra Niels Svane
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Pedersen & Strandgård 2021



God naturtilstand på 3 år!!

Pedersen & Strandgård 2021





Seden Strandby
• Kystsikring projekt
• Integrerede tænke

Lars Kildahl Sønderby 



Tak for 
opmærksomheden!!

App til Ekskursion




