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Feltundersøgelse d. 15.03 2010 ved Skærbækværket, Fredericia  
 
Dykkerbesigtigelsen d. 15.03 2010 er foretaget af marinbiolog og erhvervsdykker Rune Frederiksen 
i havområdet langs eksisterende kajanlæg ved Skærbækværket, Fredericia i forbindelse med 
udarbejdelsen af VVM for havneudvidelse for DONG Energy. 

 
Feltarbejdet er udført som dykkerregistreringer af bundforhold samt bundfauna og -vegetation i 
havområdet med naturlig havbund indenfor det projekterede uddybningsområde langs eksisterende 
molekant ud til en afstand af 100 m fra land (dykkerkablets længde) fordelt på 10 Nord-Sydgående 
transekter vinkelret på molekant (en gennemsvømmet strækning på ca. 1100 m og dermed et 
undersøgt areal på ca. 2,2 km2 indenfor området). Største vanddybde registreret i området er 4,0 m. 
 
Foto/videodokumentation  
Som dokumentation af områdets karakter er der taget undervandsfotos og video af bunden samt 
dyre- og planteliv. Udvalgte billeder og video kan ses eller downloades fra adressen:  
http://picasaweb.google.dk/Runes.Paintings/2010_03_15. Hvis der anvendes billeder til rapport mv. 
bedes disse anføres ”Foto/Video Rune Frederiksen, RUF Dykkerservice”. 
 
Bundforhold 
Der er bortset fra enkelte tabte sten tæt ved stenmolen kun observeret blød bund i hele området, 
hovedsageligt bestående af fint siltet sand eller dynd. På jævnbunden nedenfor molen var der flere 
steder liglagen i pletter op til 4 m2 langs hele det undersøgte område.  
 
Vegetation 
Der kan som følge af bundforholdene med blød bund kun forventes vegetation af blomsterplanter i 
området. Der var på registreringstidspunktet under 1% dækning af ålegræs Zostera marina med en 
maks. dybde på 3,8 m, mens frilagt rodnet af ålegræs sandsynliggør en sommerdækning af ålegræs 
op til 40-50%. Ålegræsset er mest udbredt i den østlige del af området. Der blev ikke observeret 
vinterbestand af andre blomsterplanter end ålegræs.  
 
Manglende egnet hårdbund for fasthæftning af makroalger gør området ensartet med lav 
artsdiversitet for vegetation. Derimod var der på molen i hele det undersøgte områdes udstrækning 
100% dækning af en- og flerårige makroalger på molesten større end 30 cm. 
Hårdbundsvegetationen er domineret af sukkertang Laminaria saccharina, mens savtang Fucus 

serratus optræder med tiltagende frekvens hen mod den vestlige ende af området. Derudover er der 
fundet brunalger: Fedtmøg Ectocarpus/Pilayella, grønalger: Søsalat Ulva lactuca, Vandhår 
Cladophora sp. Rørhinde Enteromorpha sp. og rødalger: Blodrød ribbeblad Delesseria sanguinea, 
Klotang Ceramium rubrum, Ledtang Polysiphonia sp. 
 
Bundfauna 
Der er på områdets jævnbund observeret spredte enkeltindivider af følgende bundfauna-arter:, 
Sønellike Metridium senile, Sandorm Arenicola marina, Dværgkonk Hinia reticulata, Strandsnegl 
Littorina littorea, Knivmusling Ensis sp., Strandkrabbe Carcinus maenas, Søstjerne Asterias rubens 
 
Mellem molesten er der fundet større antal af Blåmusling Mytilus edulis, Strandsnegl Littorina 

littorea, Søstjerne Asterias rubens. 
 
Øvrige forhold 
Der blev observeret enkelte knækkede eller liggende træpæle fra bundgarn/fortøjning i den østlige 
ende af området.  
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Overordnet vurdering 
Der er i det undersøgte område kun fundet naturtypen ålegræsbede af naturmæssig bevaringsværdi. 
På den meget bløde jævnbund blev der kun observeret et meget ringe antal arter og individantal af 
bunddyr. Det vurderes at der ikke forekommer vigtig eller sjælden marinbiologi i det undersøgte 
område. Der er derudover ikke observeret tegn på andre forekomster af f.eks. marinarkæologisk 
interesse.  
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