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En havn for
Når man etablerer havne, omdannes en kyst til et ensartet miljø. Stenrev, 

sandbanker og enge af ålegræs bliver skiftet ud med lodrette spunsvægge, 

sejlrender, bropiller, stensætninger og andre konstruktioner, der passer til 

havnens formål. Det gælder også for Københavns Havn, der gennem flere 
hundrede år har gennemgået en gradvis forandring. Alligevel er havnen fuld af liv 

under vandoverfladen. Godt hjulpet på vej af en direkte forbindelse til Øresund 
og en ihærdig indsats for at sikre en høj vandkvalitet, har livet fundet vej til alle 

afkroge til glæde for både dyr og mennesker. 

Naturbeskrivelsen skildrer biodiversiteten og naturen i havnen. Som naturguide 

sætter den havnen og dens muligheder i en historisk kontekst og giver byens 

borgere og besøgende et overblik over, hvor og hvornår de kan dyrke de helt 

særlige tilbud, havnens natur tilbyder. Samtidig er naturbeskrivelsen del af en 

større ambition om løbende at indsamle og dele viden om havnens natur med 

københavnerne. Det skal få endnu flere til både at værne om og bruge havnen 
som et stykke unik natur midt i byen. Rigtig god fornøjelse. 

By & Havn og WWF Verdensnaturfonden

folket
En havn i evig udvikling
Københavns Havn kan inddeles i områder, og 

naturbeskrivelsen fokuserer på Yderhavnen, 

Inderhavnen og Sydhavnen. 

Københavns Havn startede som en lille 

naturhavn i middelalderen. Siden udviklede 

den sig til først en flådehavn og senere en 

industrihavn, før den som nu er endt som en 

rekreativ havn. En stor del af Københavns Havn 

består af opfyldte arealer, ligesom der flere 

steder er gravet nye kanaler.  

SYDHAVNEN

KØBENHAVNS OPRINDELIGE 
 KYSTLINJE

YDERHAVNEN

INDERHAVNEN
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Københavns Havn  
Københavns Havn strækker sig over ca. 12 km fra Svanemøllebugten i nord til 

Kalveboderne i syd. 42 kilometer bolværk omkranser havnens samlede vandareal 

på godt 10 km². 

Da Københavns Havn i sin tid blev grundlagt, var vandet fint og klart. I takt med det 
stigende antal indbyggere, og spildevand fra store industrivirksomheder som B&W, 

blev havnen stadigt mere forurenet. Også den tidligere sojakagefabrik resulterede i 

bl.a. kviksølvforurening i havnen. Mængden af spildevand gjorde badegæster syge, 

og mange børn fik blandt andet ørebetændelse. Det førte i 1950’erne til et forbud 
mod al badning i havnen. 

I 1980’erne startede en debat om havnens fremtid. Det førte i 1990’erne til, at der 
blev investeret over 1 mia. kr. i kloaksystemer med store underjordiske bassiner og 

basinledninger, der den dag i dag tilbageholder kloakvand, når det regner meget. 

Kun ved kraftig regn og skybrud bliver der nu ledt en blanding af spildevand og 

overfladevand ud i havnen. Den forbedrede vandkvalitet førte i 2002 til åbningen 
af det første havnebad, og i 2022 er der 16 badesteder i havnen med rigtig fin 
vandkvalitet. Det har givet Københavns beboere og besøgende en lang række 

muligheder for aktiviteter i og ved vandet. 

Byens borgere og besøgende har taget havnens mange muligheder til sig. Men den 

stigende rekreative brug påvirker ikke havnemiljøet som tidligere tiders industrier 

har gjort. Tværtimod har det skabt mere viden om havnenaturens værdi.

Sommeren 2017 blev de tre havnebade på henholdsvis 

Islands Brygge, Fisketorvet og Sluseholmen flittigt brugt. 
Sommeren 2017 var der således 104.000 badegæster. I 
rekordsommeren 2018 var der 254.000. Og i 2019 var tallet 
232.000 badegæster. Udover de tre havnebade er der nu 

også afmærket 13 badezoner og 2 dyppezoner i havnen.

Også i udlandet har man lagt mærke til havnens tilbud. Og i 

2018 kårede den amerikanske TV-station CNN København til 
verdens bedste badeby på grund af de unikke muligheder for 

at bade i havnen. 

Sommer i havnen   

12 km 42 km 10 km2

bolværkfra Svanemøllebugten  
til Kalveboderne

samlet vandareal
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Før biodiversiteten i havnen beskrives, kommer her en 

gennemgang af, hvad der skal til for, at livet kan blomstre i 

en havn. Her spiller en række faktorer ind. 

Rent vand  
Rent og klart vand er helt afgørende for, hvor meget planteliv der kan være i et  

havmiljø. Vandets klarhed påvirker nemlig, hvor langt lyset kan trænge ned, 
og spiller derfor en vigtig rolle for, på hvilke vanddybder livet kan trives. Det 

påvirker i sidste ende den samlede biodiversitet. Er der for eksempel meget 

høje koncentrationer af miljøgifte, kan det forhindre følsomme organismer i at 

trives. 

Lys i havnen  
Alle planter og alger kræver lys for at kunne lave fotosyntese, så det er vigtigt, 

at vandets sigtbarhed er god. Lyset aftager med dybden, og algerne har 

tilpasset sig til varierende lysmængder ved blandt andet at have forskellige 

farver. De kan dermed udnytte lyset bedst muligt i forhold til den dybde, de 

lever på. Det betyder, at der kan opstå farvezoner i havnen, hvor den grønne 

tang typisk vokser i det lave vand eller øverst i vandsøjlen. Brunalger på lidt 

dybere vand. Og rødalger længst nede. 

Ligesom en potteplante hjemme i stuen har planter og alger desuden også 

brug for næringsstoffer i form af kvælstof og fosfor for at kunne vokse. For 
meget næringsstof i vandet kan dog være skadeligt for nogle arter, mens for 

eksempel fedtemøg vokser eksplosivt ved et højt næringsindhold. Generelt skal 
vi reducere tilførslen af næringsstof til vores kystvande. Det er nemlig med til 

at gøre vandet forurenet og grumset, så lyset ikke kan trænge tilstrækkeligt 

langt ned. Det hæmmer planter og algers muligheder for at brede sig. I 
værste fald kan de mange næringsstoffer føre til omfattende iltsvind i vores 

kystvande. 

Salt i havnen  
Saltindholdet i de danske farvande varierer. I Nordsøen er vandet langt mere 
salt end i Østersøen, hvor havvandet er blandet med ferskvand. Det betyder, at 
dyr og planter, der er tilpasset en lav saltholdighed, lever i Østersøen. Øresund 
og havnen får vand fra både det salte Kattegat og det mere ferske vand fra 

længere inde i Østersøen. Derfor kan man i Københavns Havn både støde 

på salt- og ferskvandsarter, der hver især har tilpasset sig vandforholdene 
i havnen. Generelt kan man kalde vandet i havnen for brakvand. Det har en 
saltholdighed på 10-15 promille og det svarer til, at vandet smager let salt på 
tungen. Saltindholdet i havnens vand er dog meget dynamisk og afspejler de 

store vandmassers bevægelser i Øresund.

FORUDSÆTNINGER FOR LIV I HAVNEN 
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I store træk trives vegetationen i havnen. Vegetationen kan opdeles 

i to kategorier: Alger, der i befolkningen mest kendes under navnet 

tang, og blomsterplanter, hvoraf den mest kendte er ålegræs. Det 

følgende afsnit indeholder en biologisk beskrivelse af arterne og 

deres udbredelse i Københavns Havn.

ALGER
 

De største algetyper, makroalgerne, kendes oftest som tang. Makroalgerne 

i Københavns Havn har finurlige navne som pølsetang, knold-og-tot-alge, 
vandhår, fedtemøg, grisehaletang og mange flere. De kommer i forskellige 
former og størrelser og kan være både bladagtige, tråd-og strengformede 
eller forgrenede. Makroalgerne i havnen er kendetegnet ved et utal af farver 

og former. De kan overordnet inddeles i tre store grupper: Brun-, rød- og 
grønalger. Makroalgernes farve er afhængig af den type af pigment, den 

indeholder. Farven afgør, hvilke af sollysets bølgelængder, der absorberes 
i fotosyntesen, hvor den omdanner solens energi til kemisk energi og 

sukkerstoffer. Typisk vil man finde grønalgerne tættest på overfladen, hvor 
lyset er stærkest. På dybere vand finder man rødalgerne. Og brunalgerne 
vokser midt mellem de to niveauer.  

Hæftekløer 
Makroalger har ingen rødder, men hæfter sig fast til underlaget med 

hæftekløer. De er derfor afhængige af en hård overflade. I naturen hæfter de 
sig fast på sten, klipper og kalkbund. I havneområder kan de hæfte sig fast på 
bolværk, spunsvægge og stensætninger. Det betyder samtidigt, at de optager al 

deres næring direkte fra det omgivende vand. 

Havnens planter 

En stime af trepiggede hundestejler 
ved stenrevet ved Skuespilhuset.

FOTO: KØBENHAVNS KOMMUNE/MARTIN 

MACNAUGHTON

Savgylte på stenrev med brunalger. Kun 
et par år efter anlæggelsen af stenrevet 
ved Skuespilhuset er denne flotte fisk 
allerede dukket op på stenrevene.

FOTO: KØBENHAVNS KOMMUNE/MARTIN 

MACNAUGHTON
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I Danmark findes der over 400 forskellige arter af makroalger. Mange 
af dem er repræsenteret i Københavns havn. Det viser en undersøgelse 

fra 2015, hvor havnen blev undersøgt og man fandt mindst 41 arter. 
Yderhavnen havde den højeste forekomst med i alt 34 forskellige arter. 

Dernæst Sydhavnen med 23. Og i Inderhavnen blev der observeret 19 arter. 

Arterne blev registreret på stensætninger, bolværk, kalkbund og stenkajer 

og på forskellige vanddybder. Der blev fundet flest arter på lavere dybder 
og på stensætningerne og færrest arter på bolværket. Det sidste skyldes 

sandsynligvis bolværkets lodrette struktur, som kan gøre det svært for 

algerne af hæfte sig fast. 

RØDALGER 
 

Gruppen af rødalger består oftest af 
mellemstore arter på 10-15 cm. De er enten små 

og buskformede eller større og bladformede. 

Almindelig klotang og almindelig ledtang er 

de mest udbredte af de buskformede rødalger. 

Kile-rødblad og carragentang er eksempler på 
de mere bladformede, bruskagtige arter, som 

også findes i havnen. 

FORSKELLIGE  
MAKROALGER I HAVNEN  

41

MEGET FEDTEMØG ER ET DÅRLIGT TEGN 

Fedtemøg er en samlet betegnelse for to fedtede, vatagtige tangarter kaldet duntang og almindelig 

vattang. Fedtemøg vokser løbsk, når der for meget næring i vandet i form af kvælstof og fosfor. Det kan 

blive et stort problem, da det ofte lægger sig som tykke, brune måtter på bunden eller direkte på andre 

bundplanter, som det så kvæler. 

Fedtemøg er derfor en indikator på et dårligt vandmiljø og et tegn på, at der skal gøres en indsats for at 

mindske næringen i vandet. 

Carragentang 
Chondus crispus

Kendes på dens bruskagtige struktur og 
mørkerøde farver. Bliver op til 15 cm. 

Tæt rødsky 
Callithamnion corymbosum

En fin, farvestrålende, busket rødalge. 
Den er registreret i hele havnen men 
kun i få eksemplarer. 

Gaffeltang 
Furcellaria lumbricalis

Et enkelt tilfælde af gaffeltang er 
registreret i Inderhavnen.  
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BRUNALGER
 

Brunalger består oftest af lidt større arter af 

makroalgerne. Langs de danske kyster ses de især 

som savtang og blæretang. Blæretang findes i hele 
havnen, men i en undersøgelse fra 2015 blev savtang 
kun registreret i Yderhavnen. En anden spændende 

brunalge er sukkertang, som er en af de største 

brunalger i de danske farvande. Den kan blive helt op 

til 3 meter lang og har et højt indhold af det naturlige 

sødestof mannitol, som bl.a. bruges i sukkerfrie 

fødevarer. Den kræver en saltholdighed på mindst 15 
promille og koncentrationen af salt i Københavns Havn 

er på grænsen til, at sukkertang kan vokse her. Der 

har dog været en hel del observationer af sukkertang i 

havnen. Blandt andet i Sydhavnen, ved Trekroner og på 

bunden af havnens hovedløb.

GRØNALGER
 

Grønalgerne, består primært af mindre arter under 
10 cm. Grønalger ses som regel i mindre grupper på 
lavt vand, da de har brug for mere lys end brun- og 
rød tang. Derfor bruges de grønne tangarter som 

indikator for, hvor mange næringsstoffer der er i 

vandet. Jo flere næringsstoffer des mindre lys og jo 
mindre grøn tang.  

Sukkertang 
Saccharina latissima

Et sjældent fund i havnen. 
Sukkertang kan blive op til 3 
meter lange. Det er kendt for 
sit høje indhold af sukkerstoffet 
mannitol, som bruges i stedet for 
sukker i en del produkter.  

Blæretang 
Fucus vesiculosus

Kendes på dens luftfyldte blærer, som 
får tangspidserne til at flyde opad. Kan 
blive op til 70 cm lang. 

Tarmrørhinde 
Enteromorpha intestinalis

Kendes på sine boblende, 
båndbrede strenge. Kan blive 

op til 50 cm høj. 

Søsalat 
Ulva lactuca

Danner meget store, tynde, grønne 
flager, som minder om salatblade. 

Almindelig børstetråd 
Chaetomorpha linum

Kendes på dens tynde, grønne tråde. 

Fedtemøg 
Ectocarpus/Pilayelia

Fedtemøg er en samlet betegnelse 
for to fedtede, vatagtige arter kaldet 
dunalge og almindelig vatalge.  

Strengetang 
Chorda filum

Kendes på dens lange tynde 
strenge. Kan vokse på selv den 
mindste sten og blive op til 4 meter. 

Savtang 
Fucus serratus

Kendes på dens flade, 
savtakkede blade. Kan 
blive op til 60 cm lang.  

Grønfjer 
Bryopsis plumosa

Kendes på sin grønne, 
fjerlignende struktur. 

Silkevandhår 
Cladophora sericea

Kendes på sine tynde, grønne tråde, 
som følger bølgernes bevægelser. 
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Brunalgen blæretang (Fucus vesiculosus) trives ved 

Trekroner, hvor også buskformede rødalger (Polysiphonia) 

og grønalgen tarmrørhinde (Ulva intestinalis) vokser.
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I Københavns Havn er der også blomsterplanter, der minder om dem, man kan 

finde på land. Der findes mindst fire arter i Københavns Havn. Nemlig ålegræs, 
børstebladet vandaks, storvandkrans og langstilket havgræs. Det er dog kun 

ålegræs, der også kan leve i oceanisk saltvand. 

I modsætning til alger producerer blomsterplanterne frø, som de 

reproducerer sig selv med. Og ligesom blomster på land, har de rødder, der 

vokser ned gennem havbunden, hvorfra de optager vand og næringsstoffer. 

De har derfor brug for en blød og stabil bund af sand og mudder. De har det 

desuden bedst i roligt vand, så de ikke bliver revet væk af strømmen. 

BLOMSTERPLANTER  
I HAVNEN  

ÅLEGRÆS  
– HAVETS SUPERHELT   
Ålegræs er en af de vigtigste planter i de indre danske 

farvande, hvor det varetager mange funktioner: Det 

modvirker kysterosion, er levested for mange arter og er et 

vigtigt våben i kampen mod klimaforandringerne. Ålegræs 

kan nemlig hurtigt optage store mængder af CO2. Faktisk 
helt op til 35 gange hurtigere end de tropiske regnskove. 
På den måde er ålegræs havets eget superredskab til 

at binde og lagre kulstof. Samtidig binder planten også 

næringsstoffer fra vandet og holder det klart.

Ålegræsengene er levested for store som små arter. Det 

gælder eksempelvis rejer, snegle og kendte fiskearter 
som bl.a. torsk og fladfisk. For unge torsk og fladfisk er 
ålegræsset et trygt barndomshjem, hvor de kan gemme sig, 

søge føde og vokse sig store for senere at søge ud på dybt 

vand. 

Ålegræsbestandene har gennem de sidste 100 år været 

udsat for ekstreme påvirkninger, som har haft stor 

indflydelse på deres udbredelse i dag. 

I starten af 1900-tallet dækkede ålegræs omkring 6726 km2 
af havbunden i de danske farvande – et område, der er 

næsten lige så stort som Sjælland. I denne periode voksede 
ålegræsset helt ned til 10 meters dybde i gennemsnit. I 
1930’erne blev ålegræsset ramt af en svampesygdom, der 
gjorde det af med 90 % af al ålegræs. 

I 1950’erne var dele af ålegræsbestandene reetableret. Men 
udledning af næringsstoffer fra bl.a. landbruget resulterede 

i uklart vand og iltsvind, der gjorde det vanskeligt for 

ålegræsset at vokse. Det betød, at ålegræsset i gennemsnit 

kun kunne vokse ned til 5-6 meters dybde i åbne 
kystvande og langt mindre i fjordene. Selvom udledningen 

i dag er reduceret, har ålegræsset haft svært ved at nå 

samme udbredelse som før. Det er derfor meget vigtigt, at 

vi beskytter de nuværende ålegræsenge og skaber bedre 

forhold i havet med færre næringsstoffer, så det kan brede 

sig yderligere. 

Ålegræs 
Zostera marina

Vores største og mest udbredte 
havgræs. Ålegræs kan trives i både 
blandet salt- og ferskvand og i 
saltvand. Danner udbredte enge 
som skaber levesteder for fisk 
og anden biodiversitet. Ålegræs 
er ekstremt effektivt til at optage 
og lagre CO2 og er vigtig som et 
naturligt klimaværn. 

Langstilket havgræs 
Ruppia cirrhosa

Flerårige vandplanter med fritflydende, 
trådformede stængler. Vidt udbredt i vores 
fjorde og langs kysterne i de indre danske 
farvande. De tåler kortvarig tørlægning og 
vokser derfor også på meget lavt vand.  

Børstebladet vandaks 
Potamogeton pectinatus

Har ret stive, nærmest 
trådformede blade. Stænglen 

er kraftigt forgrenet, og den kan 
blive mere end to meter høj. 

Vokser også i søer, åer, vandløb 
og i blandet salt- og ferskvand.  

Stor vandkrans 
Zannichellia palustris

Art der lever i en blanding af 
salt- og ferskvand. Har lange 
trådagtige blade. 
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Der er masser af ålegræs og havgræs i Københavns Havn. Det er et tegn på, at havmiljøet  

har det forholdsvis godt. Det findes primært på lavt vand i kanaler og ved kajkanterne.  
I Erdkehlgraven bag Holmen og på begge sider af Trekroner er der også store områder  

med havgræs og ålegræs. Ud over havgræs er der også vandkrans, vandaks og  

kransnålalger i de lavvandede områder.

Havgræs vokser på helt lavt vand, hvor ålegræs typisk vokser på lidt dybere vand. I havnen 

kan skyggen fra broer, høje bygninger og høje kajkanter begrænse, hvor der kan vokse 

ålegræs. Ålegræs spreder sig meget langsomt og kræver både sollys samt rent og klart vand. 

Hvis vandet forurenes med næringsstoffer kommer der mange små trådalger, der kvæler 

ålegræsset. Hvis vi skal værne om naturen i havnen, er det afgørende, at vi passer  

på områder med ålegræs og havgræs.

ÅLEGRÆS I HAVNEN 

ÅLEGRÆS:

OPLAGRER CO2 BEDRE 
END REGNSKOVEN

GEMMESTED FOR FISK 
OG SMÅDYR

RENSER VANDET VED 
AT OPTAGE NÆRING

SLÅR RØDDER OG GØR 
HAVBUNDEN STABIL
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Muslinger, rurer, børsteorme, rejer og krabber findes på stort set alle 
faste overflader i havnen. Både på sten og vandrette, hårde flader samt 
på lodrette konstruktioner som bropiller, spunsvægge m.m. Her sætter 

muslinger og rurer sig fast og filtrerer føde fra vandet. Muslingerne 
spiller en vigtig rolle for vandet i havnen, som de renser for alger og 

dermed holder rent og klart. På de faste overflader kan også tang sætte 
sig fast, hvilket skaber levesteder for småfisk, strandsnegle og små 

krebsdyr, som igen udgør føde for havnens fiskeliv. 

Dyrelivet  
i havnen  
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DYRELIVET PÅ BUNDEN 
 

Også på havnens bund er der et rigt liv. Her lever forskellige muslinger, børsteorme 

og snegle – blandt andet masser af dyndsnegle. Meget af sedimentet på bunden af 

havnen indeholder cadmium og andre tungmetaller som f.eks. kviksølv fra tidligere 

industrivirksomheder omkring havnen. Heldigvis bindes stofferne til sedimentet, 

så det kun i mindre grad hvirvles op i det rene vand. 

 

INVASIVE ARTER 
 

Skibe fra nær og fjern lægger til i havnen. På skibene og i deres ballasttanke 

har de gennem tiden medbragt arter, der har slået sig ned i havnen. Brunalgen 

langfrugtet klørtang (Fucus evanescens) og rødalgen dusktang (Dasya baillouviana) 

er eksempler på alger i havnen, der også regnes som invasive. 

Den australske kalkrørsorm (Ficopomatus enigmaticus) har siden 1950’erne 
overlevet på steder i havnen, hvor der er lidt varmere, for eksempel ved 

kølevandsudledninger. Hvis havtemperaturen stiger, vil de sandsynligvis kunne 

klare sig mange flere steder i havnen.

Der er også kommet små bestande af stillehavsøsters, den sortmundede kutling  

fra sortehavsområdet, samt de østamerikanske brakvandskrabber. De nye arter  

er spændende, men de kan vælte den naturlige balance i havnens økosystem.  

Det kræver en sund bestand af rovfisk at holde de invasive arter i skak. 

HAVPATTEDYR I HAVNEN   
Særligt om vinteren er spættede sæler hyppige gæster i Københavns Havn.  

Her jager de havnens mange fisk og hviler sig på flydebroer og moler.  I vinteren 
2021-2022 var sælen ”Sluzy” på besøg i Sydhavnen, hvor den ofte blev set ved 
molen, hvor den lå og hvilede sig. Marsvin har også været på besøg, men det  

hører til sjældenhederne.

Den invasive art af børsteorm, 
australske kalkrørsorm, som har været 
i havnen siden midt 1950’erne. 

FOTO: KØBENHAVNS KOMMUNE / MARTIN 

MACNAUGHTON
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I undersøgelser fra henholdsvis 2009 og 
2015 blev der observeret i alt 34 fiskearter i 
Københavns Havn. Københavns Kommune 

estimerer dog, at det rigtige tal nærmere 

er 100. Det skyldes, at den valgte metode 

ikke egnede sig til observation af samtlige 

arter. Ifølge undersøgelserne er de meste 
almindelige arter: Hundestejle, sortkutling, 

toplettet kutling, torsk, skrubber, ål, 

ålekvabber, sild, hornfisk, makrel, ulke, 
ørred, tangnåle, multe, savgylte, havkarusse 

og aborre.

FISK I HAVNEN

   Ål

   Torsk

Ørred   

   Hornfisk

   Skrubbe 

Sild   

Makrel   

Aborre   
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Der må fiskes i havnen

Med et fisketegn er der rige muligheder 
for lystfiskeri i store dele af Københavns 
Havn. Den mulighed bliver flittigt brugt af 
lystfiskere ved både Slusen og i Nordhavn. 
Bl.a. i form ”streetfishing” fra forskellige 
kajkanter. 

Om sommeren indskrænkes mulighederne 

en smule, når badegæster og besøgende 

indtager inderhavnen. I denne perioder må 
man f.eks. ikke fiske fra Bryggebroen i syd 
til Langelinje i nord.

FISKERI FORBUDT

FISKERI MED STANG TILLADT

FISKERI MED STANG TILLADT 
1. OKTOBER - 30. APRIL
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OCEANKAJ

LANGELINJE

REFFEN

NYHAVN

OFELIA
PLADS

CHRISTIANSHAVNS
KANAL

KANALERNE
INDRE BY

DEN SORTE
DIAMANT

ISLANDS
BRYGGE

TEGLVÆRKSHAVNEN

SLUSEN

REFSHALEØEN / TREKRONER

ORIENTKAJ

SANDKAJ

Find fisken! 

De forskellige fiskearter 
foretrækker hver deres miljø og 

opholder sig på særlige lokationer 

i havnen. Nedenstående kort er 

udviklet med hjælp fra erfarne 

lystfiskere og giver et samlet 
overblik over havnen og dens 

muligheder for fiskere. 

TORSK
Findes hele året, men trækker ud af 
havnen i den sene vinter, og i den varme 
sommer.*

SEJ
Størrelse og antal varierer meget fra 
sæson til sæson.

MAKREL
Først på sæsonen kommer de mindre fisk, kaldet 
sildemakreller. Kort efter følger de pæne makreller. 
De færdes i alle bassiner og kanaler i hele byen fra 
august til oktober. 

SILD
Følger stort set makrelsæsonen i Inderhavnen.*

HORNFISK
Sæsonen for hornfisk starter som regel i midten af 
april i Købehavn. Findes i stort antal i Sydhavnen i 
højsæsonen, men findes i  hele havnen.

MULTE
Multerne er svære at fange. De bevæger sig langs 
moler og stensætninger om sommeren.  

SKRUBBE
Findes hele året, men er ude og gyde sen vinter og 
tidligt forår.*

ISING
Findes i mindre antal i Inderhavnen hele året.

ÅL
Sjælden, men findes i hele havnen  
i sommerhalvåret.* 

ABORRE
Findes i fåtal i det meste af havnen, men færdes mest 
i den sydlige del af havnen.*  

HAVØRRED
Størst chance for at møde den ved f.eks. Sydhavnen 
og Slusen. 

RØDSPÆTTE
Der findes sandsynligvis ikke mange rødspætter 
i Inderhavnen, men de er nemme at finde i den 
nordlige del af havnen.

KNURHANE
En sjælden gæst, der dog er observeret flere gange 
nord for Langebro.

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC

Her kan du se, hvornår på året de forskellige 
arter er repræsenteret i havnen

REFFEN
Torsk, sej, sild, skrubbe, rødspætte, 

ising, makrel, hornfisk, havørred, 

knurhane, ål

REFSHALEØEN / TREKRONER
Torsk, sej, sild, skrubbe, rødspætte, 

ising, havørred, hornfisk, ål

LANGELINJE
Torsk, sej, makrel, sild, hornfisk, 

havørred, skrubbe, ising, rødspætte, 

ulk, knurhane, ål

SANDKAJ
Torsk, sej, makrel, sild, hornfisk, 

havørred, skrubbe, ising, rødspætte, 

ulk, knurhane, ål

ORIENTKAJ
Torsk, sej, skrubbe, ising, rødspætte, 

makrel, sild, havørred, ål 

OCEANKAJ
Torsk, sej, makrel, sild, hornfisk, 

havørred, skrubbe, ising, 

rødspætte, ulk, knurhane, ål

OFELIA PLADS
Torsk, sej, sild, skrubbe, ising, makrel, 

hornfisk, havørred, knurhane, ål

NYHAVN
Torsk, aborre, ål

KANALERNE INDRE BY
Multe, aborre, torsk, ål

ISLANDS BRYGGE
Torsk, sej, sild, skrubbe, ising, 

makrel, hornfisk, havørred, ål

OCEANKAJ
Torsk, sej, makrel, sild, hornfisk, 

havørred, skrubbe, ising, rødspætte, 

ulk, knurhane, ål

CHRISTIANSHAVNS KANAL
Havørred, torsk, makrel, multe, ål

DEN SORTE DIAMANT
Torsk, sild, ål

SLUSEN
Torsk, sej, sild, skrubbe, ising, makrel, 

hornfisk, havørred, ål, aborre

TEGLVÆRKSHAVNEN
Havørred, torsk, skrubbe, ål, aborre, 

sej, hornfisk, makrel

* Med baggrund i EU’s grænseværdier for indholdet af tungmetaller er der i Københavns Havn forbud mod hjemtagning af arterne torsk, sild, skrubbe, aborre og ål. 2928 KØBENHAVNS HAVN: EN NATURBESKRIVELSE AF LIVET I HAVNEN



Livet trives i Københavns Havn. Den rummer en lang række levesteder, 

som giver de rette betingelser for mange arter, der lever under vandet. 

Mange arter udnytter også de menneskabte levesteder. De hårde, lodrette 
spunsvægge og bropiller er eksempelvis levested for arter, der i naturen 

normalt lever på sten. Det menneskeskabte miljø i en havn er dog langt 

mindre varieret og komplekst end de naturlige kystvande. Der er derfor i 

stigende grad fokus på at hjælpe biodiversiteten på vej i havnemiljøer ved 

at etablere kunstige levesteder for fisk, alger og andet liv.  

Biodiversitet i havnen
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Stensætninger og stenrev er levested for en masse arter. Planter og dyr 

sidder både på stenene og lever i hulrummene imellem stenene. Den 

store, ru overflade og de mange gemmesteder er hjemsted for mange 
forskellige fisk og dyr og fungerer som føde- og opvækstområde. 

I marts 2017 etablerede Københavns Kommune seks små stenrev 
ved Skuespilhuset bestående af 300 tons kampesten. De blev 

etableret i forskellige dybder for at tiltrække så mange forskellige 

dyr og planter som muligt. Af de seks rev kan de fire ses fra 
kajkanten. I 2021 etablerede Københavns Kommune og By 
& Havn desuden et lille stenrev ved det blå støttepunkt 

ved Nokken, og herudover fungerer mange stensætninger 

som små stenrev. Endeligt placerede kunstnergruppen 

SUPERFLEX, i samarbejde med By & Havn og DTU Sustain, 
i 2022 en skulptur i havnen, der kombinerer et kunstværk 

med et hjem for organismer i havnen.

WWF Verdensnaturfonden og By & Havn har installeret biohuts i 
Københavns Havn. De fungerer som hjem for de mange fiskearter, 
der findes i Københavns Havn, hvor små fisk kan finde ly og føde.

Biohuts består af et stålbur. I midten er der en mindre 
gitterkasse, der er fyldt op med tomme, rensede østersskaller, 

hvor der kan vokse alger og små organismer. Det yderste 

stålbur beskytter de helt unge fisk på under 3 centimer mod de 
større rovdyr, mens det inderste gitter, med østersskallerne, 

giver fiskene mad. 

Biohuts er altså en slags fiskebørnehaver eller hoteller 
for fisk, hvor småfisk og fiskeyngel både kan spise sig 
mætte og være i sikkerhed for de større, sultne rovfisk i 
en ekstremt sårbar del af fiskenes livscyklus. Erfaringer 
med lignende projekter fra Middelhavet viser, at en 

øget fiskebestand i havnene også kan have en positiv 
effekt på fiskebestandene uden for havnene, da mange 
fiskearter vandrer over afstande.

BIOHUTS – BØRNEHAVER FOR FISK 

STENREV – EN OASE AF LIV

Nordre Toldbod (10)

Ofelia Plads (10)

Skuespilhuset (12)

Inderhavnsbroen (12)

Havnepromenaden (4)
Asiatisk  
Plads (10)

Den Sorte  
Diamant (10)

BLOX (10)

Langebro (6)

Slusen (4)

Mellemfortet (4)

Bryggebroen (8)

BIOHUT

De første fiskebørnehaver blev installeret i havnen i juni 2021, 

og medregnet 20 biohuts der er sat i vandet i et samarbejde 

mellem Stromma og WWF Verdensnaturfonden, huser 

Københavns Havn nu alt i alt 100 biohuts – en verdensrekord.

Som besøgende på havnen kan man selv opleve livet i 

børnehaverne.
BIOHUTS
EN VERDENSREKORD!

100 

Stenrevene er, ligesom stensætninger, hjem for 

fisk og anden fauna og er bevokset af mange 

forskellige arter af alger. Mellem algerne lever der 

en masse forskellig dyr som snegle, muslinger, 

børsteorm og små krebsdyr, som er føde for 

stenrevsfisk som havkarusse og savgylte, der 

også har taget stenrevene til sig.

Efter kun få år er de nye stenrev blevet en lille 

oase i Inderhavnen, der nu tilbyder havnens liv 

et tiltrængt alternativ til de lodrette spunsvægge 

og den dybe, bløde havnebund. Livet på sådanne 

rev udgør også føde for de større fisk i havnen 

og derved kan etableringen af stenrev skabe 

kaskader af positive effekter for havnens dyreliv.

Københavns Havn har løbende lavet indsatser for at fremme 

biodiversiteten i havnen. Her er en gennemgang af de vigtigste.

NYE TILTAG FOR LIV I HAVNEN
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6 små stenrev

STENREV

SUPERFLEX skulptur

STENSÆTNING
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En havn  
for fremtiden

Med naturbeskrivelsen har det været vores mål at give 
Københavns borgere og besøgende et indblik i livet i havnen og 

lyst til at bruge de muligheder, den stiller til rådighed. 

Samtidig er havnen byens største økosystem og hjemsted for 

et rigt dyre- og planteliv. Det skal vi give de absolut bedste 

livsbetingelser. Derfor har det været hensigten at give en bedre 

fornemmelse af livet under overfladen, så vi sammen kan værne 
om det. Det skal sikre, at vi også fremover kan bryste os af en 

havn, der er rig på natur og rig på muligheder. 
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