
Overskrift

• Billedtekst

Miljøtilstanden i Isefjorden efterår 2021 



Sprøjtning af marker med pesticider og svinegylle

Sprøjtning over drikkevands boringer Udlægning af svinegylle nær beboelse

Sprøjtning efter høst før marken pløjes Sprøjtning der kiksede



Positioner i Isefjorden hvor foto er optaget

Udby vig

Hønsehalsen

Munkholm broen

Ejby vig

Vellerup vig

Kongsøre

Nykøbing bugt

Hunderevet ved Hundested



• Billedtekst

Udby vig er et Natura 2000 område



I Udby vig er ålegræsset stort set forsvundet

De 2 foto er fra juli 2020 hvor et 15 cm tykt dyndlag ligger hen over hele havbunden

De 2 foto er fra juli 2021, hvor der kun er spredte områder af ålegræs tilbage



Hønsehalsen er en landtange ud i Isefjorden



Sydøst for Hønsehalsen er havbunden livløs

Ved kysten ud mod Vesterløb ligger der et tykt lag råddent plantemateriale

En bundprøv taget på 5 meters dybde viser en tydelig lagdeling



Munkholm broen ligger I den sydlige del af Isefjorden



Ved Munkholm broen er der lidt liv tilbage

I 2016 var der en meget varieret havbund med mange sø nelliker

I 2021 er der lidt ålegræs tilbage. Graves I bunden vælter det op med gas bobbler



Ejby vig ligger 1 km nord for Munkholm broen



I Ejby vig er vandet klart og her er der muslinger

Strandkanten er ren, vandet er klart og ud til 1½ meters dybde er der ålegræs

Fra 1 til 1½ m dybde er der levende muslinger, men tomme skaller på 5 m dybt vand. 



Vellerup vig er helt død. Sigten I vandet mindre end 1 m.



I Vellerup vig er vandet uklart og havbunden livløs

I 2016 var der flot ålegræs og mudret bund.   I 2020 er næsten alt ålegræs borte

Ved strandkanten er der et tykt lag mudder.   I juli 2021 er sigten mindre end 1 m 
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Kongsøre har været et vidunderligt sted at dykke, men nu?



Ved Kongsøre er vandet uklart og havbunden livløs

I 2017 var der ålegræs og søanemoner.           I 2017 vrimlede det med fiske yngel

I 2020 er alt det smukke ålegræs borte.        I  2020  er her kun sorte ålegræs rødder



Nykøbing bugt ud for Anneberg



Ved Nykøbing bugt er der stadigvæk lidt liv  

Langs kysten er der beboede områder Der er liv på bunden ud til 1½ meter 

Ålegræs forekommer I store grupper, men sigten I vandet er 1 til 1½ meter 



Hunderevet nord for Hundested



Hunderevet er et stenrev der er anlagt I 2020  

Her ser vi en del af Hunderevet. Du kan svømme ud fra kysten eller sejle med båd. 

Alle de udlagte sten er nu smukt belagt med plantevækst der bølger I strømmen.



Tak for jeres opmærksomhed

Jan Henningsen, Akademi ingeniør,   email jah@gearlos.com tlf +45 40 15 24 21
Interesser: Foto og video fotografering:  Under havoverfladen og ved brug af droner.
Arbejde:  Udvikling og drift af trådløst miljø dataopsamlings udstyr.
Eksperimenterer med solvarme, elektrisk solenergi og isolerings materialer.
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