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Miljøfølsomme områder 
Det har ligget tungt med det danske 
Folketings opfølgning af EF's fælles 
landbrugspolitik. Således har man 
endnu ikke kunnet blive enige om 
udformningen af støtte til udtag
ning af agerjord (braklægning) eller 
støtte til skovrejsning eller støtte til 
ekstensivering. 

Derimod er det lykkedes at opnå 
enighed om støtte til ekstensiv drift 
i områder, der i EF-terminologien 
kaldes >>miljøfølsomme områder«. 
Hermed menes bl.a .  arealer, som er 
oplandet til særligt følsomme recipi
enter, og områder der er beliggende 
over særligt sårbare grundvandsres
sourcer. Ordningen skal således 
medvirke til at beskytte disse are
aler, men skal også bruges til at be
vare ekstensivt dyrkede arealer, 
f.eks. strandenge, overdrev og fer
ske enge . 

Sidstnævnte aspekt er yderst vig
tigt. Trods megen god vilje, lejlig
hedsvise fredninger og generelle be
stemmelser i Naturfredningsloven 
har det vist sig meget vanskeligt at 
bevare ovennævnte biotoper i den 
kulturtilstand de har haft. Dræning, 
tilgroning og opdyrkning har æn
dret de fleste . 

Det udbetalte støttebeløb vil i de 
ekstensivt drevne områder først og 
fremmest blive brugt til at opret
holde eller genetablere græsning, 
evt. også slåning, således at de lys
krævende planter og en del fuglear
ter får passende livsvilkår. I oplan
dene til særligt forureningsføl
somme områder vil der kunne blive 
tale om udlægning af græsarealer, 
gødskningsbegrænsninger og redu
ceret anvendelse af pesticider. 

På landsplan drejer det sig om 
støtte til ca. 28.000 ha . ,  svarende til 
ca. l% af det samlede landbrugsare
al. 

Et godt skridt i den rigtige ret
ning. 

red. 



Den marine fauna og vegetation i Kattinge Vig, 
Roskilde Fjord 

Kvalitative og kvantitative resultater fra 1979 

Erik Rasliltissen 
(Zoologisk Museum, 

Universitetsparken 15, 2100 København Ø) 

With an English summary 
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I forbindelse med en påtænkt fredning af 
Kattinge Vigs søterritorium i den inderste 
del af Roskilde Fjord blev der i 1978 over 
for undertegnede af den daværende Fred
ningsstyrelse fremsat ønske om snarest at 
få foretaget en vurdering af plantevækst 
og bundfauna i vigen. Allerede følgende 
sommer, i perioden 21. juli -l. august 1979 
iværksattes selve feltarbejdet, væsentlig 
koncentreret om registrering og indsam
ling af dyr og planter. Udsorteringen og 

bearbejdelsen af det indsamlede dyrema
teriale foretoges senere på Zoologisk Mu
seum i København. Resultatet herat med 
undtagelse af de kvantitative bund prøver, 
publiceredes i april 1980 i en foreløbig rap
port. Det foreliggende arbejde er en vide
reført, mere detailleret beretning om pro
jektet og omfatter foruden de faunistiske 
og floristiske observationer også den fær
dige bearbejdelse af de mange bundprø
ver. 

Flom og Fn11nn 95 (3-4): 71-102, Arl111S 1989 Trykt med støtte n f Skov- og Nnt11rstyre/sell 71 



TIDLIGERE OG NUVÆRENDE UNDER
SØGELSER AF KATTINGE VIG 
Af ældre undersøgelser fra før århundred
skiftet foreligger der intet samlet om vege
tation og bundfauna i Kattinge Vig. 

Fra 1894 har Kolderup Rosenvinge 
(1903-31) få observationer om vigens 
vandflora . I Zoologisk Museum, Køben
havn, findes der materiale fra spredte ind
samlinger, især af mollusker, der går ca. 
100 år tilbage. Men det er først siden 1950-
erne, at der for alvor er gennemført syste
matiske undersøgelser af vandfloraen 
(Steemann & Nielsen 1951) og af bundfau
naen i alle Roskilde Fjords afsnit, også Kat
tinge Vig. 

I nyere tid har Roskilde Fjord været gen
stand for to større undersøgelser. 

Den første af disse fandt sted 1956-74 ef
ter oprettelsen af atomstation Risø. Den 
blev foretaget af Danmarks Fiskeri- og 
Havundersøgelser og omfattede foruden 
måling af en række vigtige processer i fjor
dens stofomsætning også indsamlinger af 
bundprøver med en 0 .1  m2 v. Veen bund
henter. Materialet blev suppleret med hy
drografi-målinger og sediment-undersø
gelser, men er desværre aldrig samlet pub
liceret. Store dele af de indsamlede data er 
imidlertid stillet til rådighed for H. Gisla
son til brug ved opstillingen af en matema
tisk model af de biologiske omsætninger i 
Roskilde Fjord (Gislason 1978) . Uden di
rekte at beskæftige sig med Kattinge Vig 
vil de principielle resultater og betragtnin
ger heraf være af stor betydning for even
tuelle kommende undersøgelser af Kat
tinge Vig. 

Qen anden store undersøgelse fandt 
sted 1972-73 . I 1972 vedtog Vestsjælland, 
Frederiksborg, Roskilde og Københavns 
amtsråd at lade foretage en større miljøun
dersøgelse af hele Isefjord-komplekset, 
herunder også Kattinge Vig, med det for
mål at få klarlagt områdets belastning 
med organisk stof, specielt fosfat og kvæl
stof. Arbejdet blev overdraget Vandkvali
tetsinstituttet (VKI), og i 5 delrapporter 
gennemgås resultatet af undersøgelsen 
(VKI 1974) . I Kattinge Vig vurderes bund-
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faunaen på blot 4 stationer, ud fra en en
kelt kvantitativ bundprøve på hver station 
(dybde: 4-14 m), i maj 1972 og i august 
1973. Det fremhæves i rapporten, at 
»bundfaunaen er yderst arts- og individ
fattig<< . Man fandt kun 12 dyrearter og en 
af stationerne var »helt uden makrosko
pisk liv<< . 

Siden 1977 har Roskilde Amtskom
mune selv gennemført miljøundersøgel
ser i Roskilde Fjord. Disse har i Kattinge 
Vig hidtil kun omfattet en række vandkva
li tetsfaktorer. 

I forbindelse med en kortlægning af 
fjordens benthiske vegetation er bl. a. Kat
tinge Vig blevet fotograferet fra luften. Ar
bejdet er blevet suppleret med assistance 
af svømmedykkere . Resultaterne forelig
ger publiceret i et notat udsendt af amts
kommunen (Olesen 1979) . Ligeledes for 
Roskilde Amtskommune er en større, 
supplerende oversigt over vegetationen i 
Roskilde Fjord blevet udført af Hansen 
(1983). 

Af stor betydning for forståelsen af øko
logien i Kattinge Vig og alle Roskilde 
Fjords øvrige, inderste afsnit er en rapport 
fra amtet ti.l Hovedstadsrådet (1979) om 
Langvad A og de ferske Kattinge søer syd 
for Vigen. Langt den største forsyning af 
ferskvand til fjorden kommer fra dette 
åsystem, der afvander et område på ca. 
190 km2. Uden at gå nærmere ind på resul
taterne af denne omfattende rapport, skal 
dens betydning for debatten om fjordens 
forurening og eutrofiering fremhæves .  

Sluttelig har Skov- og Naturstyrelsen i 
1980-erne iværksat en omfattende under
søgelse af hele Roskilde Fjord. Hovedfor
målet var oprindelig at kortlægge fjordens 
råstofreserver (sand, grus etc . ), men se
nere fik arbejdet et bredere sigte. Registre
ringen af den marine flora og fauna, også 
fra Kattinge Vig, er således med i projektet 
(Andersen 1988) . 



Fig. l. Kattinge Vig områdets place
ring i Roskilde Fjord. 
Tile l ocnt ioll of file Knt li11ge Vig aren i11 
Roskilde Fjord. 

TOPOGRAFI 
Kattinge Vig, med et vandareal på 373 ha 
(3,7 km2), er en del af Isefjord komplekset, 
Danmarks næststørste fjordområde med 
de to hovedafsnit Isefjord og Roskilde 
Fjord. 

Kattinge Vig er beliggende inderst i Ros
kilde Fjord og står med en smal, østvendt 
udmunding i forbindelse med selve Ros
kilde Fjord (kort, fig. 1 ) .  Vigen er på nord
og sydsiden omgivet af gamle, overve
jende løvfældende skove, Bognæs Stor
skov og Boserup Skov, der går tæt ned til 
fjorden. Vest for ligger lave engdrag, der 
ud for »Gadekæret<< nærmest har karakter 
af et marskområde med afvandingsgrøf
ter og slikpræget bund. 

I vigens sydvestligste hjørne ved Kat
tingeværket er der en med sluse forbun
det kanal ind til en række ferskvandssøer: 
Store og Lille Kattinge Sø, Svogerslev Sø 
og Bue Sø, alle forbundet ved vandløbs
system koncentreret omkring Kornerup 

A. Det er den ubetinget største tilgang af 
ferskvand, som tilgår Kattinge Vig fra 
dette ferskvandssystem. De øvrige, me
get få og små vandløb, der afvander til vi
gen, er ganske underordnet i betydning. 
Hele området med de fire søer og hele 
landområdet omkring Kattinge Vig er fre
det. 

Den centrale del af vigen har dybder fra 
4 til ca. 6 m, og nordvest for Ringøen er 
der et område med endnu større dybder, 
helt ned til 17 m. Kattinge Vig er en tær
skelfjord, idet der umiddelbart uden for 
det smalle, indtil 6 m dybe udløb kun er 
2,6-2,8 m vand. Man skal faktisk flere km 
nordpå til Roskilde Fjords store bredning 
for at finde tilsvarende dybder. Dette har 
stor betydning for områdets hydrografi, 
idet vandmasserne inde i vigen i perioder 
er lagdelte med et overfladelag med lavere 
saltholdighed og et dybere, mere salt 
bundlag (se s. 77) . 
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På grund af områdets lukkethed i for
hold til selve Roskilde Fjord er størstepar
ten af bunden mere eller mindre mudret 
med et højt organisk indhold. Dette gæl
der næsten alle steder dybere end 2-3 m. 
På de største dybder består bunden af 
sort, svovlbrintestinkende dynd. 

De mest særprægede og biologisk set 
også mest betydningsfulde afsnit er såle
des de lavvandede partier fra strandkan
ten og ned til 2-3 m (grundkanterne) . 

Bortset fra de vestlige, lave engdrag er 
kysterne i de øvrige områder opbygget ef
ter et nogenlunde ensartet mønster (fig. 
2), som også er karakteristisk for andre, 
lukkede dele af Roskilde Fjord. Langt de 
fleste steder går den terrestriske vegeta
tion (skov, krat og græsarealer) direkte og 
tæt ned til strandkanten, og meget få ste
der er der en egentlig sandstrand. Selve 
bredzonen er overalt, undtagen ud for 
engdragene, stærkt stenet, bestående væ
sentlig af større og mindre flintblokke. 
Øverst i vandet nær vandkanten er der en 
zone af fintløvede brunalger, og lidt dy
bere afløses brunalgerne af en fra disse af
grænset zone af tætsiddende og fastvok
sede grønalger, rørhinde (Enteromorpha). 
Nedenfor stenbræmmen og dybere følger 
en fast sandbund ofte med en god og tæt 
bestand af sandorm (Arenicola marina) syn
lig ved de karakteristiske ekskrementhobe 
oven på bunden. Med tiltagende dybde 
bliver sandbunden mere og mere slam
blandet med spredte duske af havgræs, 

Ruppia spiralis (blandet bund), for til sidst 
at gå over i den rene mudderbund. På me
get beskyttede steder kan sandbunden på 
det helt lave vand være stærkt mudder
blandet. Egentlige stenrev findes ikke i 
Kattinge Vig. Især ud for skovområderne, 
hvor vandløb er sjældne, optræder udsi
vende grundvand, ofte markeret ved til
stedeværelsen af tagrør, Phragmites vulga
ris (nærmere herom s. 79) . 

METODE OG MATERIALE 
I undersøgelsesperioden 21. juli til l. au
gust 1979 blev der foretaget observationer 
og indsamling af vigens dyreliv og i nogen 
udstrækning også af vegetationen på i alt 
28 lokaliteter (stationer) fordelt overalt i 
Kattinge Vig (fig. 3). Der blev også jævn
ligt foretaget målinger af fjordvandets 
temperatur og saltholdighed både ved 
overflade og ved bund. Begge parametre 
blev målt in situ med en MC 5 målebro fra 
Electranic Switchgear, London. Ligeledes 
blev der sat rejeruser langs kysterne ved 
Bognæs Storskov, taget planktonprøver 
og foretaget kortlægning af bredvegetatio
nen (fig. 6 og s .  79) . 

Som oftest blev det med ketcher kvalita
tivt indsamlede dyremateriale undersøgt 
og grovsorteret på stedet efter dagens ind
samlinger. Så vidt gørligt blev dyrene be
stemt ikke blot til gruppe, men så langt 
det var muligt også til art. Alt blev fikseret 
i 2-4% neutraliseret formalin og senere 
overført til 80% ren ethanol. 

Fig. 2. Diagram visende zoneringen af kysterne langs Kattinge Vig og de indre afsnit af Roskilde Fjord. Den ste
nede bredzone er overalt opdelt i 3 ret skarpt adskilte zoner: l} de vegetationsløse sten i strandkanten. 2) Zone med 
fintløvede brunalger nær vandkanten og 3) dybere liggende bræmme af fastsiddende grønalger (Enteromorplw) .  
Sandbæltet nedenfor har en bestand af sandorm (Arenic oln ) og den blandede bund har en spredt bevoksning af hav
græs (Ruppin) .  
D ingram show i11g: T he zonntions of l ile const nround Katt inge Vig and t ile interior seet ions of t ile Roskilde Fjord. Tlle stO illf sl wre 
is n/l ove r. divided in lhree rathe r well defined zones 1) I h  e stones o f I h  e benc/1 w itlw ut n ny vegetat ion, 2) z one o f del iente brow 11 
nlgne nen r  t i le wnte r edge and 3) deeper belt of alinehed green nlgne (Enteromorplln). The sand n ren benent/1 Iins n pop u/ntion of 
l ug-worms (Arenicoln) and t ile mixed boltom Iins n sen lie red vegetat ion of Iasse/ pondweed (R upp in) .  

74 



Fig. 3. Oversigt :;·o ·. 
over indsamlings-'' . .']�·�. l.. n ,..,· ';Wli-� 
stationerne i Kat- · · tG��)(.\,� 
tinge Vig, 2l.Z-l. 
1979. De stationer· 
hvor der er taget 
kvantitative prø
ver, er markeret 
med kvadratisk 
ramme. 
Tl!e co /lee t ion sta-
tioiJS in Kattinge � o.• 
Vig, 21.7.-1.8. 1979 . .• 
Stations w it/J quanti
tative samp ling are 1 
framed quadrn tically. 1 

Kvantitative bundprøver blev indsam
let på 14 stationer (fig. 3) med en Birge
Ekman bundhen ter, en let og særlig veleg
net prøvetager til blød bund, med et prø
vetagningsareal på 0 .0225 m2. Til dybder 
på over l m anvendtes en 42 cm høj model 
med faldlodudløsning, medens der på la
vere vand (vadedybde) anvendtes en 15 
cm høj model monteret på en stang. På 
hver af de 14 kvantitative stationer (sta. 12 
opdeltes i to) blev der gennemsnit lig taget 
5 enkeltprøver. På sta . 10, den dybeste sta
tion, dog kun 3 prøver. På sta. 7, 14 og 19: 
6 prøver, ialt 71 enkeltprøver. Alle prøver 
blev sigtet på stedet igennem fine sigter 
(maskevidde 1-1,5 mm) og straks ved 
hjemkomsten til lejren fikseredes materi
alet i 2-4% formalin for så senere at blive 
overført til 80% ren ethanol. Selve sorte
ringen af prøverne foretoges senere på 
Zoologisk Museum i København, hvor 
også den endelige artsbestemmelse fandt 
sted. I visse tilfælde, hvor der var tale om 
masseforekomst af nærbeslægtede arter, 
vanskelige at bestemme, begrænsedes 

s'\"L_.' � """' 3.8 
l (__/y'·· 

0,6 '+O 1 l . J> .!<RO< {"-O.� 

� . .  2.6 z.e +-+ '·\_,_ l;, o� + 0,6'sl 3.2 \' 

l \ O.ø 
\__�ir 38� � M. ( 3,8 

identifikationen til slægt. Det gælder 
f.eks. Hydrobia arterne, chironomide lar
verne og oligochæterne. Der blev ikke ta
get supplerende kvalitative prøver på de 
kvantitative stationer. Hvor intet andet er 
oplyst, er forfatteren alene ansvarlig for 
artsbestemmelserne. 

Fire af bundprøvestationerne (sta. 10, 
17, 19 og 22) blev placeret i vigens dybeste 
afsnit og for sammenligningens skyld så 
tæt som muligt ved Vandkvalitetsinstitut
tets stationer, Kl- K4 (VKI 1974) . Indhol
det af samtlige bundprøver er intakt og 
velkonserveret og opbevares indtil videre 
i Zoologisk Museum, København. 

I den her publicerede stationsliste (tabel 
l) er Iokalitetsnavnene så vidt muligt valgt 
efter de gængse stednavne fra general
stabskort og søkort. For stationerne 21 og 
26 gælder dog, at de opgivne farvandsbe
tegnelser ikke har kunnet spores på de of
ficielle kort, men er opgivet af kompetente 
lokalpersoner som værende korrekte sted
betegnelser. 
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STATIONSLISTE Tabel l 
x angiver stationer med indsamling af kvantitative 
prøver. 

l. Kysten N. V. for kanalen ind til Kattinge søerne, 
under 0,5 m. Tæt vegetation af Pilragmi les og 
Seirpus mnrif imus. Store mængder U/vn 

2. l kanalen ud for slusen ind til Kattinge 
søerne. Tæt Pi lragmiles bevoksning, 0,5 m.  

3. Mundingen af kanalen ud for ophalingsplad
sen. Mængder af U lvn . 

4. Mundingen af strandsøen tæt syd for Mølle
næb, under 0,5 m.  

5. Kysten ud for Møllenæb, sandblandet mudder 
(mest sand) og sten, 10-15 cm i diam., 
0,5-0,75 m.  Megen U lvn og E nteromarp/w og lidt 
R uppin . 

6. Langs kysten af Møllenæb mod Sivholm, 2,5 m. 
Sort dyndet mudder med mængder af skaller. 
Mængder af U /vn stumper. 

x Z Inderste del af >>Gadekæret<< ved Bogsnæsvej
en. Syd for Ph ragmiles bevoksning, ca. lO m fra 
kysten, 0,5 m.  Mudret sand med kraftigt 
dække af grønalger (en del U lvn) .  

8. »Gadekæret«, inderste del, nordtigere end st .  z 
ud for marskområde, store rene områder med 
hård, fast, lidt slammet sandbund, 0,5 m.  

x 9. »Gadekæret«, ca. midt i, sort mudder med 
mange skaller, 2,3 m.  

x lO. Kattinge Vigs midte, ca .  1 2 m, fint sort svovl
brintelugtende slam. 

11. Kysten afBognæs, store sten med grønalger 
(Clndop lwra) og lav F uc us visic ulosus, 0,5-0,75 m.  

x 12a. »Kragevig«, ved Bognæs sydkyst, hård, fast 
sandbund, 0,8 m.  

x 12b. »Kragevig«, samme sted, men lidt længere 
ind, mudret sand, 0,5 m.  

13. Ringøens øst-og vestkyst; den vestvendte 
strand stærkt stenet med bræmme af fine brun
alger og Enfe romorphn . Den østvendte del knapt 
så stenet med store mængder U lvn, 0-0,5 m.  
Ringøens lagune: fast, gulligt mudret sand 
med megen Enteromorphn , dybde overalt 0,5 m.  

x 14 .  »Smørvig« ved Bognæs, stærkt mudret sand 
med bare vegetationsløse områder, ellers store 
flager af U/vn ,  under 0,5 m.  

x 15 .  Syd for nSmørvig«, sort, svovlbrintelugtende 
mudder, 3,0 ,m. 

x 16 .  750 m stik øst for Siv holm, sort mudder med 
skaller, lyst oxyderet overfladelag, mellem 4 og 
5 m. 

x l Z 750 m nord-nordøst for Kattingeværket, d.v. s 
ud for mundingen af Kattingeværkbugten, sort 
mudder med skaller, lyst oxyderet overflade
lag, 4,5 m.  

x 18 Selve Kattingeværkbugten i dens smalleste af
snit, meget blød, sort, dyndagtig bund med 
U lvn spredt over bunden, ca. l m. 
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x 19. Kattinge Vigs udmunding i Roskilde Fjord, 
sandet mudder, lyst oxyderet med mange skal
ler, 4,5-5,0 m.  

x 20 Heste holmene, fladvandet mellem de to øst
ligs te af de tre holme, let mudret, til tider slik
blandet sandbund, helt uden vegetation af 
nogen art, under 0,5 m.  

x 21 . »Hørvig« (navnet findes ikke på søkortet, men 
er opgivet mig af den lokale befolkning), nord 
for Boserup, sandbund, nær stærkt forurenet 
udløb med svovlbakterier og mængder af grøn
alger (Enferomorphn og Ul vn), 0,4-0,7 m.  

x 22 .  Kattinge Vig, sydvest for Ringøen, sort mudder 
med skaller, 4,5 m.  

23 .  Kattinge Vigs mundingsområde ud for kysten 
af Boserup, let mudret sand med R uppin be
voksning på ca. l m og Zosfera på 1,5-2,0 m.  

24 .  Strandområdet ud for Boserup halvøens nord
østligste fremspring. Stoer sten, mest flint med 
fin brunalgebræmme. 0-0,5 m.  

25. Kystzonen på pynten af Boserup mellem 
Hørvig og Skevig. Stærkt stenet kyst med fine 
brunalger, 0-0,3 m og dybere (0,3-1,5 m) 
E nf eromorplrn . Fra 1,5 m og nedefter: R upp in 
vegetation. 

26. »Skevig« (navnet findes ikke på søkortet, men 
er opgivet mig af den lokale befolkning), 
inderste afsnit. Stenet kystzone, samme op
bygning som på st. 25, 0-1,5 m .  

2Z Vestligste pynt af Boserup, kystzon�n, samme 
opbygning som på st. 25 og 26, 0-1,5 m.  

28 .  Bugten bagved Sivholm, sandbanke i bugtens 
yderste del, under 0,5 m. 

HYDROGRAFI 
Under hele undersøgelsesperioden er der 
foretaget målinger af både vandtempera
tur og saltholdighed. For bl. a .  at kunne 
vurdere, om der i fjordvandet forekom
mer en lagdeling af vandmasserne, blev 
temperatur og saltholdighed målt både 
ved overflade og bund. 

Vandtemperaturen varierede mellem 
14 .0 og 21.6°C med de laveste temperatu
rer i begyndelsen af perioden. Tempera
turforskellen mellem overflade og bund 
var meget beskeden og oversteg kun en
kelte steder en hel grad (tæt ved st. 10: 
l .SOC). Det bør bemærkes, at både for- og 
højsommer var kølige, under normalen 
for årstiden. 



Saltholdigheden viste størst variation i 
området tæt ved slusen ind til Kattinge sø
erne (sta. l og 2), hvor der var stor forskel 
mellem overflade og vandet i ca. 1/2 me
ters dybde. På station 2 var der over 10%o 
difference fra O til 0,5 m. Ellers var som 
ved temperaturforholdene forskellene 
meget beskedne og der syntes ikke noget
steds at være blot tilløb til en større forskel 
mellem overflade og bund. Bortset fra de 
udpræget ferskvandspåvirkede afsnit (l 
og 2) varierede saltholdigheden i de stør
re, åbne afsnit mellem 12.5  og 13.9%o. 

Der er tidligere foretaget hydrografiske 
målinger i Roskilde Fjords inderste afsnit. 
Ældst er resultaterne fra Nautisk-Mete
orologisk Årbog fra 1942-43, citeret af Stee
mann Nielsen (1951), og som for novem
ber 1942-oktober 1943 opgiver den måned
lige middel temperatur og saltholdighed 
fra Roskilde Havn baseret på daglige må
linger. Heraf ses, at saltholdigheden i det 
forløbne varierer fra 12,6 til l5,l%o, d .v. s .  
som venteligt noget højere end i Kattinge 
Vig. 

Vandudvekslingen mellem vigen og 
den øvrige fjord er normalt meget ringe. 
Tidevandet i Roskilde Fjords sydligste del 
er ubetydeligt og af ringe økologisk betyd
ning. Derimod spiller vindstuvning især i 
efterårsmånederne en ikke ringe rolle. 
Specielt med nordlige vindretninger op
træder betydelige vandstandshævninger, 
mens syd-sydøstlige vinde giver særligt 

lave vandstande (Steemann Nielsen 1951, 
Rasmussen 1973) . Bondesen og Kaiser 
(1949) opgiver en enkelt måling fra fjor
dens inderste afsnit tiliS, 9%o. 

Hele fjordens hydrografi behandles ind
gående af Rasmussen (1974) . Her vises 
bl .a . ,  at fjordens saltholdighed er steget 
betragteligt siden etableringen af Køben
havns Vandforsynings pumpestation i 
Lejre 1937. Derved blev store ferskvands
masser, der normalt ville løbe til fjorden 
fjernet og en væsentlig fortyndingsfaktor 
af fjordvandet stærkt reduceret. 

De nyeste og hidtil mest omfattende bi
drag til belysningen af Kattinge Vigs hy
drografi er leveret af Roskilde Amtskom
mune, der siden 1977 for Hovedstadsrå
det har ført tilsyn med fjorden, herunder 
også Kattinge Vig. Der foreligger et ret fyl
digt datamateriale, ikke blot vedrørende 
temperatur og saltholdighed, men også 
angående iltmålinger, lysforhold, belast
ningen af fjordvandet med næringssalte 
o .m.a .  Det vil føre for vidt at gå i detailler 
med dette omfattende materiale her. Til 
forståelsen af faunaens vilkår specielt i 
Kattinge Vig vil en kort oversigt imidlertid 
være af betydning. Det gælder især forhol
dene i perioden omkring 1979 undersøgel
sen . 

For perioden 1978 og 1979 foreligger der 
en række målinger af saltholdigheden fra 
den centrale del af Kattinge Vig og til for
skellig årstid og fra forskellig dybde. Heraf 
fremgår det, at saltholdigheden varierer 

S%, KATTINGE VIG ROSKILDE FJORD 
SAL THOLOIGHEO 1982-84 
midt l Vigen (sta.I0-52) 
-overflade 

15 ...._.IO meters dybde 

10 

1982 

15 

1983 1964 
Fig. 4. Saltholdigheden i overfladen og i 10 meters dybde i Kattinge Vig, Roskilde Fjord, 1982-84. Målingerne er 
foretaget i et område nordvest for Ringøen over Vigens dybeste afsnit. Baseret på talmateriale fra Roskilde Amts
kommune. 
Tire saliu ity ni lire sutface  mt d at a ri eplir of 10 meters i11 Kat li uge Vig, lir e  R oskilde Fjord, 1982-84. Tire  measuremeu ts were 
tttade u ortirwesl of R iugøen overille deepest sec tio11 of tlte  aren . Based 011 data rielivered by the colm ly of Roskilde. 
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ANTALLET AF DAGE MED 
ISDÆKKE l LUKKEDE DANSKE' 
FARVANDE 1971-81 
- - KATTINGE VIG UNDERSØGELSEN 

l l - l 

Fig. 5. Antal dage med is for luk
kede danske farvande 1971-81. Den 
stiplede linie markerer tidspunktet 
for Kattinge Vig undersøgelsen 
1979. Efter: Is- og besejlingsforhol
dene i de danske farvande i vinte
ren 1981-82. Statens Istjeneste 1982. 
Tlle I!UII lber of days w itll ice i11 clos ed 
Dallis ll waters 1971-81. Tlle dot-and
dasi l lille illdicates wi lell fi le Kn llillge 
Vig illves tigatioll was carried ou t 
through 1979. Based O ll lee a I ld llaviga
tiollal collditions i11 t i le Dallis h  waters 
du ril1g fi le w i11ler 1981-82, pu bl is lled 
by S tatws ls tjwes le, 1982. 

1971 -72 -73 -74 -75 -76 -77 -78 -79 -80 
19'72 -h -7'4 -is -76 -h -7'a -7'9 -so -81 

mellem 11 og 18%o med en overvægt af 
værdier på 13-14%o, d .v. s .  meget lig 1979 
undersøgelsens hydrografiske resultater. 
Amtets målinger fra overflade og bund vi
ser imidlertid, i modsætning til denne un
dersøgelses resultater, en til tider ret bety
delig forskel på 3.2-4.4%o, der er mest mar
kant i forårs- og forsommermånederne, 
hvor overfladevandet er mest ferskt. 

For perioden 1982-84 er saltholdighe
den blevet målt af Amtskommunen no
genlunde regelmæssigt i vigen på en sta
tion NV for Ringøen over vigens dybeste 
sted. Bortset fra januar-februar er der alle 
tre år igennem foretaget hydrografiske 
målinger 1-2 gange hver måned, meter for 
meter ned til den største dybde, dog med 
vekslende maksimal dybde, varierende 
mellem 12 og 16 m.  Af praktiske grunde er 
her valgt overflade og 10 m som nedre 
grænse, idet denne dybde som sagt ofte 
varierer fra gang til gang (fig. 4) . 

Det ses, at gennemsnitssaltholdighe
den de 3 år igennem er jævnt stigende, fra 
8-10%o til 12-14%o. Interessant er vær
dierne fra overflade til 10 m, der bekræfter 
tendensen fra 1978-79. Hvert år er der 
nemlig ved overfladen et tydeligt fald i 
saltholdigheden i forårsmånederne i for
hold til dybden, hvor faldet kun svagt af
spejles.  Senere hen på sommeren, efterår 
og vinter udjævnes forskellen mellem 
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overflade og bund ret meget, noget der 
passer godt med 1979 undersøgelsens 
egne målinger. Alt synes således klart at 
pege på, at der normalt hvert år i forårs
månederne sker et fald i overfladesalthol
digheden på 2-4%o, forårsaget af den fra 
Kattinge søerne øgede tilgang til vigen af 
ferskvand. 

Vintertemperaturen spiller en økolo
gisk vigtig rolle i det lukkede fjordområ
de. Bundfaunaens sammensætning, såvel 
kvantitativt som kvalitativt, d.v. s .  arts
mæssig, er i højsæsonen om sommeren 
helt afhængig af, hvorledes den forudgå
ende vinter har artet sig. Bliver det en 
streng vinter med langvarigt islæg og 
deraf følgende lave ilt-spændinger ved 
bunden, vil indvirkningerne på bunddy
rene være katastrofale, medens omvendt 
en mild dansk vinter vil betyde en ud
strakt overlevelsesmulighed for de i som
merhalvåret så rigt producerede bestande 
af muslinger, krebsdyr og forskellige or
mearter. 

Som det vil fremgå af fig. 5, var vinteren 
1978-79 den strengeste i en 10-årig periode 
med næsten 3 måneders isdække. Dette 
forhold har haft en betydelig indvirkning 
på faunaen i Kattinge Vig og kan utvivl
somt forklare en række af de med bund
dyrlivet forbundne fænomener som un
dersøgelsen 1979 har berørt. 



Fig. 6. Udbredelsen af 
almindelig tagrør 
Pi lragmiles vulgaris ) 
(Lam.) Crep. i Kattinge 
Vig, juli-august 1979 . 
Tile dis tribu tio11 of fi le 
c omme1 1  reed ( Pi lragmiles 
vulgaris ) (Lam.) Crep. i11 
Katti11ge Vig, J uly-Au
gus t 1979. 

VEGETATION 
I forbindelse med det faunistiske arbejde i 
Kattinge Vig blev der også, såvidt tid og 
mulighed tilbød det, indsamlet oplysnin
ger om vigens vegetation. Bortset fra op
lysningerne om forekomsten af tagrør (se 
nedenfor) er det her publicerede materiale 
ikke resultatet af en større grundig under
søgelse . 

Bredvegetationen. Den dominerende ve
getation langs vigens kyster bestod af 
alm. tagrør, Phragmites vulgaris (Lam. )  
Crep . ,  som i sin hyppighed tydeligt var 
influeret af tilgangen af ferskvand til vi
gen. Den største, nogenlunde sammen
hængende tagrørsbevoksning fandtes så
ledes i vigens sydvestligste del, fra slusen 
ind til Kattinge søerne og udefter. Der
næst fandtes tagrør overalt i vigen i 
spredte bevoksninger, men med afta
gende hyppighed mod udmundingen til 
Roskilde Fjord. Alle steder var det et iøjne
faldende træk, at tagrørsforekomsten var 
forbundet med udstrømmende fersk
vand, mere som udsivende grundvand 
end egentlige vandløb (fig. 6) . Strand
kogleaks, Seirpus maritinws L . ,  blev kun 
observeret to steder: tæt ved slusen ind til 
søerne (Sta . l) og i »Smørvigen<< (Sta. 14) . 

Den submerse vegetation. Den i selve van
det levende plantevækst er tidligere blevet 
behandlet af forskellige forfattere. Bortset 
fra selve omtalen af artsforekomsten fore
ligger der derudover meget få eller ingen 
oplysninger om hyppighed, bestandsva
riation, udbredelse etc. 

Kolderup Rosenvinge (1909-31) omtaler 
allerede i 1894 Kattinge Vigs vandflora; 
Steemann Nielsen gør det i 1951; Olesen 
1979; Rasmussen & Christensen 1979 
(med en del oplysninger); Hansen 1983 og 
Andersen 1988 med den foreløbig mest 
omfattende artsliste . Samlet kendes fore
løbig 17 submerse plantearter fra Kattinge 
Vig (tabel 2) . 

Af marine blomsterplanter observere
des i 1979 med sikkerhed blot to arter: 
langstilket havgræs, Ruppia spirafis (L.)  
Durnortier og alm. ålegræs, Zostera marina 
L. ,  af hvilke førstnævnte var langt den tal
rigeste art. Den blev iagttaget praktisk ta
get overalt, sjældent på det helt lave vand, 
men som regel fra ca. l meter og et par me
ter nedefter, alt afhængig af bundforhol
dene. Den synes at foretrække sandbund 
til sandblandet mudderbund. At den 
manglede på det helt lave vand kan skyl
des det kraftige islæg vinteren 1978-79. 
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Ålegræs blev trods grundig ettersøg
ning kun observeret i mundingsområdet 
på sta. 23 ved nordvestsiden af Boserup. 
Her voksede der neden for Ruppia vegeta
tionen på ca . 1,5-2,0 meters dybde en del 
lang- og bredbladet ålegræs .  Det er såle
des ikke korrekt som angivet af Olesen 
(1979), at ålegræs i 1979 ikke forekom i Kat
tinge Vig. 

Vandkrans, Zanichellia palustris L. blev 
ikke iagttaget nogetsteds. 

Blandt algerne syntes grønalgerne helt 
at dominere, mest på det helt lave vand 
med de laveste saltholdigheder. De domi
nerende arter var rørhinde-arter af slæg
ten Enteromorpha og søsalat, Ulva lactuca. I 
beskyttede områder optrådte Ulva' en i 
enorme masser, ofte i kvadratmeter store 
enkeltflager. Det var tilfældet i »Gadekæ
ret<< og ud for Sivholm. Vandtemperatu
ren under søsalatflagerne var ofte mar
kant lavere end i det omgivende frie vand 
uden algedække, selv med direkte sollys 
på, og bunden under var påvirket af svovl
bakterier (svovlbrinteindhold) . 

Af trådformerede grønalger af slægten 
Ciadopham (vandhår) fandtes bevoksnin
ger på sten på lavt vand, f. eks. på sta. 11. 

Spredt på de mere stenede kyststræk
ninger voksede blæretang, Fucus vesiculo
sus L. ,  mest som lave planter. Det gjaldt 
især sydkysten af Bognæs halvøen. På 
bladspidserne af havgræs, Ruppia sp. og 
som en zone nær vandkanten (fig. 2) ob
serveredes store mængder af finløvede 
brunalger, Ectocmpus sp. (fedtemøg) og 
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Pylaiella sp. (duntang) . Rødalger af slæg
ten Caramium (rød tråd) forekom få steder. 

Tabel 2. Den submerse plantevæksts artsforekomst i Kattinge Vig. 
Forfattere: l. Kolderup Rosenvinge, 1894 ( 1901-31 ). 2. Steemann 
Nielsen, 1951. 3. Olesen, 1979·. 4. Rasmussen & Christensen, 1979. 
5. Hansen, 1983. 6. Andersen, 1988. 

Tab/e 2. 17-,e occunence of species within ti� submerse vegetation in 
Kattinge Vig. 

Zostera marina, alm. llegr.es 

Zostera nana, dværg ålegræs 

Ruppia spiralis, langstilket havgræs 

Ruppia sp. 

Zanniehellia palurtrir, vandkrans 

1 2 3 4 5 6  

x 

x 

x 

x x 

x x x x 

Potamogeton pectinaltls, børstebladet vandaks x x x 

Spinilina subsalra (S. versicolor), bilgrønalge x 

BIAgrønalge sp. x 

Ulva lactuca, søsaJat x x x x x 

Ellleromorpha sp., rørhinde x x x x 

Cladopilora sericea, (silkevandhAr) x x 

Cladop!Jora sp., vandhAr x x 

Fucus vesiculosus, blæretang x x x 

PylaieUa sp., duntang x 

EctocarptiS sp., ledtemøg x x 

Ceramium strictum, rødtrid x x 

Ceramium sp. x x 

Polysiphonia sp., Iedtare x 



FAUNA - ARTSSAMMENSÆTNING 
OG FOREKOMST 

P ROT OZ OA 
CNIDOS PORIDIA : MICROS PO R lOlA 

G /ugen n 11omn/n (Moniez) 
Fandtes på begge hundestejlearter, samt muligvis på 
spættet kutling (P p ictus). Kun for den 3-piggede hun
destejle foreligger der en beregning af infektionshyp
pigheden (Tabel 3). I samtlige tilfælde fandtes G .  all
omn/n på værtsdyr, som i forvejen havde en infektion af 
den snyltende copepod Tlters ifilln gnsferostei (tabel 3). 
De helt runde cystekugler (2-4 mm i diam.) sidder for
skellige steder på fiskens krop og hvert værtsdyr kan 
have indtil flere sådanne cystekugler. 

Bestemmelsen af parasitten er verificeret af lektor 
Marianne Køie, Marinbiologisk Laboratorium, Helsin
gør. 

COELENTERATA (P OLYP D Y R) 
HY DROZOA (GOPL EPOLY PPER) 

C lnvn mul ticom is (Forskål) (kø l lepolyp) 
Denne lille rødlige polypart, vidt udbredt på lavt vand 
i danske farvande, er i Roskilde Fjord almindelig fra 
Frederikssund og indefter (Rasmussen 1973). I Kat
tinge Vig kun fundet som en lille koloni på sten på lavt 
vand på sta. 5, inderst i vigen. 

Lnomeden love11 i (Allmann) (k lokkepolyp ) 
Karakteristisk brakvandsart, almindelig i danske far
vande. I Roskilde Fjord almindelig overalt (Rasmussen 
1973). Kun fundet to gange i Kattinge Vig: på sta. Il på 
blæretang og på sta. 23, hvor den var ret hyppig på 
spidsen af ålegræsblade. Kolonierne havde mængder 
af modne gonoforer. 

SCYP HOZOA (STO RGOPLER) 

Aurelia nuritn (L. ) (n/m. vn11dmn11d, o regople) 
I hele undersøgelsesperioden observeredes daglig en 
jævn forekomst af A. nuritn overalt i vigen endda helt 
ind til slusen ind til Kattinge søerne. For det meste i 
store eksemplarer, op til 30 cm i diameter (maksimale 
kendte størrelse: ca. 40 cm), med køns produkter, æg og 
pianula-larver på mundarmene. Den almindelige 
brændegople, Cyanen cnp il lntn (L.), blev ikke iagttaget. 

P LATH YHELMINTH ES (FLAD ORME) 
TURBELLA RIA (F lMREORME) 

Procerodes 11 /vne (Oersted) 
I den egentlige Roskilde Fjord et af karakterdyrene i det 
kystnære fladvand; i mængder under sten (Rasmussen 
1973). I Kattinge Vig kun taget i et enkelt eksemplar på 
sta. 23 nær udløbet. 

Tabel 3. 3-pigget hundestejle, Gastrosteus aculeatus, tra Kattinge Vig, Roskilde fjord. Totalantal (62) tra rejeruse, 0,5-0,Bm, tæt ud for Bognæs 
Storskov nær st.ll, 28.-29.7.1979. 
Størrelse, kønsfordeling, kønsmodenhed og infektion med copepoder og mikrosporidier. 

Tab/e 3. Three-spined stickleback, Gasterosteus aculeatus from Kaliinge Vig, the Roskilde Fjord Total number (62) from prawn pot, 0,5-0,Sm, placed 
just off Bognæs Storslwv, near sta.J l, J u/y 28.·29.,1979. Size, sex ratio, sexual maturity and infection witll parasitic copepods and microsporidia. l) no. 
of animols w. microsporidia. 2) no. of animals w. parasitic copepods. 3) no. of mature females. 4) no. of males in maling dress. 5) length in mm. 

1/ 99 med 2/ 99 med para- 3/ 99 med :E 5/ længde i :E 4/ c!cJ i 2/ cJcJ med para- 1/ cJcJ med 
mikrosporidier silerende copepoder rogn 99 mm eJ eJ parringsdragt siterende copcpoder mikrosporidier 

�59 6 5 

60-64 14 14 12 2 

IO B 14 6S-69 5 5 3 

8 13 70-74 

5 2 5 75-79 

:!: 80  

4(11%) 25(68%) 15(41%) 37(60%) 50-99 25(40%) 25(100%) 20(80%) 2(8%) 
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NEMERTINI (NE MERTINER, SLIMBÆNDLER) 

P roslonznlelln obswm (Schultze) ( vivipar nemerlin) 
J Isefjordkomplekset forekommer arten kun i Roskilde 
Fjord, fra Frederikssund og indefter i tiltagende hyp
pighed. Således almindelig ud for Lyndby (Rasmussen 
1973). I nærværende undersøgelse er blot taget et 15 
mm langt eksemplar på sta. 5 inderst i vigen. 

Li11eu s  mber (0. F. Muller) 
Denne nemertin er langt den almindeligste art inden 
for gruppen i hele Isefjordkomplekset. Ifølge Rasmus
sen (1973) findes den også i de allerinderste dele af Ros
kilde Fjord. I 1979 undersøgelsen er kun taget et indi
vid i Kattinge Vig, på sta. 19, midt i udløbet, 71m2 (0-45). 

Nemerlill sp. 
I bundprøverne fra sta. 19 midt i udløbet fandtes 2 for
ender af en nemertinart, der ikke kunne artsbestem
mes, 151m2 (0-45). 

ANN ELI DA (LEDORME) 
POLYCHÆTA (POLYCHÆTE BØRS TEORME) 

Nereis ( Nen IIIIIes ) s ucc i11en Frey & Leuckart 
Arten er ikke tidligere beskrevet fra Roskilde Fjord, 
hvorimod den siden 1953 har optrådt med stigende 
hyppighed i Isefjorden (Rasmussen 1973). I Kattinge 
Vig er arten blot taget 2 steder: på sta. 14 i en enkelt 
bundprøve, 71m2 (0-45), og på sta. 19 i udløbet, 1191m2 

(0-565) og karakteristisk nok aldrig sammen med Nereis 
diversic olor, som den ofte angriber og æder (Rasmussen 
1973). Utvivlsomt almindelig i den egentlige Roskilde 
Fjord. 

Nereis ( Hedisle) diversicolor O.F. Muller 
Denne art er ikke blot så langt den almindeligste poly
chætart, men er yderligere en af de hyppigste bunddyr
former overalt i Kattinge Vig. Bortset fra sta. 10 er arten 
taget på samtlige 23 stationer. Ofte i stor mængde. På 
sta. 21 mellem ca. 2.000 og 15.3451m2 (gennemsnit 
9.9001m2) .  Lever normalt nedgravet, men findes også 
under sten og på vegetation (Ulvn og Zos lem marina) . 
Optrådte i alle størrelser, fra helt små, under 10 mm, til 
store individer, ca. 13 cm (målt levende). 

Spio marlinens is Mesnil 
Et enkelt eksemplar taget i den mudrede sandbund ud 
for Bognæs sydkyst på sta. 12b (ketcher, l mm maske
vidde). 

Pygospio elegm1s Ciaparede 
Stærkt svingende forekomst. Fandtes i områder, hvor 
bunden bestod af fint, slammet sand. F.eks. på statio
nerne 12, 14 og 20, alle langs sydkysten af Bognæs, 
samt på sta. 21. På sta. 20 det højst registrerede antal: 
58Sim2 (90-1 .890). 
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Polydom lig11i Webster 
Denne for brakvand og næringsrige lavtvandsområder 
så karakteristiske art fandtes på over halvdelen af ind
samlingslokaliteterne, ingen steder dog i overvæl
dende stort antal. På stationerne 16 og 19 var det den 
dominerende polychætart med henholdsvis 631m2 (45-
135) og 7201m2 (315-945). Hyppigst i slambund med 
stort organisk indhold. Ofte store dyr, op til 20 mm i to
tallængde. 

Capitellidae sp. 
En ikke artsbestemt polychæt hørende til familien Capi
tillidae fandtes på 2 stationer: sta. 14 og 19 med hhv. 
882/m2 (0-2.385) og 151m2 (0-90). 

A re11icoln 111nri11n (L.) (alm. sn11dorm) 
Almindelig overalt i vigen, hvor der var nogenlunde 
rent sand til mudret sandbund. Sjælden på dybder un
der 112 m.  Hyppigst fra 1,0 til 1,5 m og nedefter. Mang
ler på den dybe mudderbund (>2-3 m). Ofte større ind
ivider, 15-18 cm i totallængde. Der foreligger ikke kvan
titativt materiale til belysning af mængdeforholdene, 
men arten er ofte iagttaget forekommende med ret stor 
tæthed, skønsmæssigt 6-101m2. 

Alk11znrin romij ni Horst 
Er kun taget på sta. 19, 151m2 (0-45), i mundingen ud til 
den egentHige Roskilde Fjord. Arten er tidligere fundet 
i Roskilde Fjord ( Gislason 1978), og var før da fra Dan
mark kun kendt fra Ringkøbing Fjord (Wesenberg
Lund 1934). Den blev oprindelig beskrevet fra Holland 
(Horst 1919) og er en udpræget brakvandsart. Dens 
europæiske udbredelse er beskrevet af Hartmann
Schriider (1971). Foruden Ringkøbing Fjord nævnes 
Kielerkanalen, Slien, flodmundingerne og Haff' erne 
langs den tyske Østersøkyst fra Greifswald til Kaimar 
Sund i Sydsverige. 

Fnbric in sabel/n (Ehrenberg) 
Kun taget på sta. 19, 71m2 (0-45). Er tidligere fundet al

- mindelig overalt i Roskilde Fjord også ind i de inderste 
afsnit. Nævnes som resistent over for lav saltholdig
hed, 10-14%o (Rasmussen 1973). 

OLTGOC HÆTA (OLTGOC HÆTE BØRSTEORME) 

Arter fra denne ormegruppe spiller både talmæssigt og 
økologisk en stor rolle i inderfjordens husholdning i 
omsætningen af organisk stof. På grund af den vanske
lige artsafgrænsning er artsbestemmelsen i det indsam
lede materiale fra Kattinge Vig ikke fyldestgørende. 
Materialet rummer mindst 5 arter, hvoraf blot to med 
nogenlunde sikkerhed har kunne artsbestemmes. Det 
er især på lokaliteter, hvor bunden er iblandet stort or
ganisk indhold, at oligochæterne forekommer talrigt. 
De helt store mængder fandtes på sta. 1-8. 



Følgende arter hørende til familien Tubificidae er iden
tificeret: 

Peloscolex bwedwi Udekem 
På sta. 8 en del individer, samt på sta. 19: 277/m2 (0-
900). Arten er karakteristisk for næringsbelastede om
råder. Ofte i farvande med lav saltholdighed. 

Tubifex cos tatus (Claparede) 
Som den foregående art formodentlig vidt udbredt i vi
gen. Identificeret fra følgende områder: sta. 7, en del på 
vegetationen og sammesteds yderst talrig i bunden: 
3.323/m2 (360-4. 725). Masseforekomst sta. 14: 5.018/m2 
(2.745-11.295). 

ARTHROPODA (LEDDYR) 
C R USTAC EA ( K R EBS DYR )  

Copepoda parasilica, parasitiske vandlopper 

Thersililla gas teros tei (Pagenstecher) 
Overalt i området på både 3-pigget hundestejle, Gas te
ros teus ac uleatus og 9-pigget hundestejle, G .  pr11 1gitius . 
Som omtalt under værtsdyrene (s. 90) er infektionsgra
den ofte stor, 74% forbegge køn (G . ac uleatus ). Normalt 
sidder snylterne under gællelåget, men i tilfælde af en 
massiv infektion breder snylterne sig ud over kroppen 
på værtsdyret, specielt ved grunden af finnerne og ofte 
ud på halefinnen. Næsten samtlige 45 inficerede hun
destejler havde vandlopper fasthæftet og spredt mere 
eller mindre over kropssiderne og mange af snylterne 
bar ægrnasser. Arten har en vid udbredelse i nordatlan
tiske farvande, den er bl.a. kendt fra Vestgrøn land. 

Materialet fra Kattinge Vig er artsbestemt af lektor J. 
Liitzen, Institut for cellebiologi og anatomi, Køben
havns Universitet. 

Cirripedia (rurer) 

BalallliS imp rovis us Darwin 
Fandtes overalt i Kattinge Vig, hvor den var yderst tal
rig på bredzonens sten. Visse steder beregnedes tæthe
den til omrking 50.000 individer pr. m2. Også på le
vende blåmuslinger og i nogle tilfælde på Littorilla s ax
ali/is . En helt speciel forekomst var dens optræden på 
de talrige, ofte store flager af Ulva. Det gjaldt især de in
derste områder som f. eks. >>Gadekæret«, sta. 7, hvor 
rurene fandtes i stort tal på denne grønalge. Trods det 
skrøbelige, helt unormale underlag syntes vækstha
stigheden hos arten her at have været ret betydelig. 
Samtlige dyr var meget ensartede i basisdiameter 
(5-7 mm) og repræsenterer utvivlsomt samme genera
tion produceret i foråret 1979. Det er helt utænkeligt, at 
de skulle stamme fra forrige sommer, idet de om vinte
ren uvægerligt ville være gået til grunde på den skrøbe
lige algemasse. De har i sommerens løb nået kønsmo
denhed og har nået af formere sig. Flere steder fandtes 

nemlig, sammen med de større dyr helt små, nybund
fældte rurer, under l mm i basisdiamter. 

B .  Imp rovis us fandtes også på den sparsomme vegeta
tion af Fuc us , på grønalgerne Ellleromorplra og Ciadop 
Irara og på Zas tem bladene på sta. 23, alle steder ofte i 
stort tal. 

Arten er tidligere fundet i Kattinge Vig: 9/5 1960 som 
almindelig på sluseportene ind til Kattinge søerne (Ras
mussen 1973), hvilket ikke var tilfældet ved undersø
gelsen 1979. Utvivlsomt er der her tale om stærkt svin
gende forekomst afhængig af vandets saltholdighed 
omkring sluseportene. 

Malacostraca (storkrebs) 

Mysidacea (mysider, pungrejer) 

PrallilliS flexuos us (O.F. Muller) 
Den eneste mysideart som er fundet i undersøgelses
perioden i 1979. Aldrig i større mængde i ketcherprø
verne, men altid som store eksemplarer, 25 mm i total
længde, og for det meste hunner med æg og store un
ger i rugeposen. 

Ejendommeligt nok fandtes der ingen Neamys is inte
ger (Leach), en art der normalt optræder i stort tal i brak
vand og ofte nær å mundinger. Nævnes af Bondesen & 
Kaiser (1949) fra Roskilde Fjords inderste afsnit. 

lsopoda (ringkrebs) 

Spl raero11ia rugicauda Leach (k uglek rebs ) 
Denne art er en gammel kending fra de inderste afsnit 
af Roskilde Fjord. Den omtales af Meinert (1877) fra ky
sten ud for Bognæs. Også Rasmussen (1973) omtaler 
den fra Roskilde Fjord. 

I nærværende undersøgelse er den taget på praktisk 
taget samtlige stationer, både som helt små, ned til ca. 
l mm, og som store individer, maks. længde: 12 mm, 
ofte med broget pigmentering. De største dyr var ofte 
mørkebrune af algeovertræk. Arten var særlig hyppig 
under bredzonens sten, hvor den gemmer sig i spræk
ker og hulheder i de større flintblokke. Tit observeret 
livligt svømmende på karakteristisk vis med ryggen 
nedad. 

Idatea ballien (Pallas) (lallglus ) 
Fundet spredt over hele området. Var talrigest på de 
ydre stationer, sta. 23, 24 og 28, hvor den især forekom 
som store eksemplarer bl. a. på ålegræsset. Mange 
hunner med æg i rugeposen. Maks. længde: 12-15 mm. 

Idatea cl relipes (Pallas) (tmrglus) 
Af de to Idatea arter var denne så afgjort den hyppigste 
i Kattinge Vig. Den blev fundet på næsten samtlige ind
samlingssteder på det lave vand, ofte i stærkt brogede 
farver (sta. 24). Mange hundrede med æg i rugeposen. 
Størrelsen af de indsamlede dyr varierede mellem 2 og 
20 mm i kropslængde. 

83 



/nem al bifrolls (Pallas) (faHgl us) 
Fandtes yderst talrig overalt, hvor der var et passende 
substrat i form af vegetation (Ciadophom, E111eromorpl ta, 
Ul va, F uc11S og loslem mari11a) eller under bredzonens 
sten, hvor de mange hulheder i flintblokkene udnytte
des som skjulested. For det meste på lavt vand. 

Amphipoda (tanglopper) 

Mierodeu/opus gryll ota/pa Costa 
Blev kun fundet i vigens mundingsområde (sta. 19, 20 
og 23, 221m2 (0-135). På sta. 23 almindelig i små eksemp
larer i slamrør på bladene af loslem mari11a. 

Apl 1er11sa bispi11osa (Bate) 
Forekomsten af denne, ret saltholdighedskrævende 
tangloppeart i et så brakt område som Kattinge Vig er 
overraskende. På sta. 19: 7/m2 (0-45). 

Coropl ti11111 vol utator (Pallas) (al m. sl ikkrebs) 
Denne art har en spredt og udpræget lokal forekomst i 
vigen, nok så meget afhængig af bundforholdene som 
af varierende saltholdighed. Var kun virkelig almindelg 
få steder, specielt tæt syd for Bognæs Storskov, på sta. 
14 med 1 .838/m2 (270-4.140) og sta. 20 med 1 .215/m2 
(315-2.655). Bunden bestod her af fint, lysebrunt slam 
til mudret sand og begge steder var vanddybden under 
0.5 m. Store individer, hanner op til 15-17 mm fuldt ud
strakt, men også mindre dyr. Mange hunner med æg. 
Bemærkelsesværdig er forekomsten på sta. 19 på næ
sten 5 meters dybde. Her var tætheden pr. fladeenhed 
endnu større: 2 .017/m2 (675-3.060). Normal tregnes slik
krebsens hjemsted for at være lavtvandede slik-sandva
der som i Vadehavet ved Jyllands vestkyst, meden den 
er sjælden på dybere vand. 

Coropltium i11sidiosum Crawford (sl ikkrebs) 
I modsætning til C. vol utalor, der lever nedgravet i bun
den, er denne art en epifauna art, d.v.s. at den sidder i 
sine slamrør på vegetation, sten, skaller og andet fast 
substrat. I Kattinge Vig undersøgeisen blev den fundet 
på næsten alle stationer omend aldrig i større mængde. 
Hyppigst fandtes den på sta. 23, mest som små indivi
der. 

Gammarus sp. 
På grund af det vanskelige og ofte meget tidsrøvende 
arbejde med at identificere Gannllams arterne er der i 
nærværende undersøgelse ikke foretaget en detailbe
stemmelse til art af det stort indsamlede materiale af 
dette artskompleks. Praktisk taget hele det indsamlede 
materiale er imidlertid konserveret og opmagasineret 
til en eventuel senere vurdering. Så meget kan dog si
ges, at Gammams individer var almindelige overalt 
langs alle vigens kyster. 

Bondesen og Kaiser (1949) nævner G .  /ocusta og G .  
zaddac/1i fra inderst i Roskilde Fjord. 
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Orcl æstia gammare/l us (Pallas) (salldl wpper) 
Blandt sandhopperne af slægten Orcheslia er to arter be
skrevet fra Danmark: O .  piatensis Krøyer og O .  gamma
re/l us (Pallas). 

I Isefjordsområdet, hvor begge arter er godt under
søgt (Rasmussen 1973) er O .  pl atelisis klartden alminde
ligste. Der synes at være en tydelig tendens til at denne 
er den hyppigste i de nordlige, mere eksponerede og 
åbne kyster af fjorden, hvorimod O. gammare/l us domi
nerer i de indre, mere lukkede områder. Dette ses tyde
ligt i Roskilde Fjord (Rasmussen 1973). For begge arter 
gælder, at de foretrækker stenede kyster, medens de 
undgår græsklædte strandengskyster. Den helt afgø
rende forudsætning for at de kan eksistere er tilstede
værelsen af opskyllede tangmasser, som de fortærer og 
omsætter. Det gælder især brunalger og loslem blade, 
medens f. eks. Ul va tilsyneladende undgås. Udbredel
sesmønstret i Kattinge Vig passer godt herpå. Kun O .  
gammare/l us forekom og på stenede ret eksponerede 
strande (fig. 7), på stationerne 11, 13, 24, 25 og 2Z Bort
set fra sta. 13 og 25, hvor den var sjælden, optrådte den 
alrrtindeligt de andre steder. Hunner med æg og em
bryoner i rugeposen var almindelige. 

Begge O rcltestia arter har tidligere været eftersøgt i 
Kattinge Vig 1959-60 (Rasmussen 1973). Ingen af ar
terne fandtes ved denne lejlighed i selve vigen, men O .  
gammare/l us blev taget p å  vestsiden af Bognæs halvøen 
(maj 1960). 

Decapoda (ti benede krebsdyr) 

Pal aen!O il el egalls Rathke (sy11o11ym: P. squil /a Latr. , tmzg
reje) 
Er tidligere kendt, ikke blot fra hele Roskilde Fjord, 
hvor den er almindelig, men også fra Kattinge Vig: den 
4/6 1960 (Rasmussen 1973). 

Pal nemoll arispersus Rathke (sy11o11ym: P. fabricii Rathke, 
R oskil dereje) 
Fra kysten ud for Bognæs Storskov, dybde 0,5-0,8 m 
indsamledes i rejeruse den 27-29/7 1979 52 meget store 
individer, de fleste hunner med halerogn, 65-76 mm i 
totallængde, maksimalt 80 mm. På basis af disse få ind
samlinger er det svært at vurdere bestandens størrelse 
i vigen. For hele Roskilde Fjord gælder imidlertid, at 
det tidligere så udbytterige rejefiskeri er gået stærkt til
bage. Siden 1977 har rejefiskeriets årlige udbytte ikke fi
gureret i fiskeristatistikken fra fjorden. For ca. 100 år si
den havde Roskilde Fjord et ret betydeligt rejefiskeri. I 
statistikken fra 1888-1895 (Mortensen 1897) varierede 
udbyttet dog meget fra år til år: fra 280 liter til maksi
malt i 1891: 6.713 1 (oprindeligt opgivet i potter, 1 pot = 
ca. l liter). 

Roskilderejen er tidligere kendt fra Kattinge Vig: den 
4/6 1960 (Rasmussen 1973) som P. squil l a .  



Fig. Z Udbredelsen af almindelig 
sandhopper (Orchestia gammarel
lus )  (Pallas) omkring Kattinge 
Vig, juli-august 1979. De stenede 
strandbredder er markeret med 
trekanter. e arten almindelig; O 
arten sjælden. 
The dis fributiou af fi le CO I I /111011 sau d
i lopper (Orcl æsf ia gammarel /us )  
(Pal /as) ro uud Kattiuge Vig, ]uly-Au
glts l  1979. The s fouy beaelles a re u w r
ked with a trim1gular s igu afure. e 
commou ; O rare. 

Palaemouetes variaus (Leach) (bmkvau dsreje) 
Som fremhævet af Rasmussen (1973) kræver denne 
rejeart tilstedeværelsen af ret store, konstant brakke 
områder i nær tilknytning til rigeligt udstrømmende 
ferskvand. I den store undersøgelse af Isefjord området 
(Rasmussen 1973) er netop Kattinge Vig nævnt som en 
vigtig forekomst for arten, hvor den blev fundet i sluse
kanalen ind til Kattinge søerne (den 4/6 og 13/8 1960, 
salth . :  16,5%o. 

I 1979 undersøgelsen fandtes brakvandsrejen i et om
råde i vigen inden for en linje fra sta. 11 til sta. 27, d.v.s .  
på stationerne 2, 3 ,  4, 5 og 11. Kun på sta. 2 i slusekana
len var den almindelig (20-25 og 40 mm i længden) med 
en enkelt hun med halerogn. Ellers i et antal af 2-5 pr. 
lokalitet, alle steder hunner med halerogn. Største indi
vid, ægbærende hun målte 51 mm; fra rejeruse sam
men med P. arispers us (sta. 11, den 29/7 1979). 

Også Bondesen og Kaiser (1949) omtaler P. varim1s fra 
Roskilde Fjords inderste del. 

INSECTA 
Hemiptera, Heteroptera (tæger) 

Corixidae (bugsvommere) 
I slusekanalen ind til Kattinge søerne fandtes bugsvøm
mere i stort tal på sta. l og 2. På sta. 3 fandtes blot en
kelte individer. Der var på indsamlingstidspunktet en 
stærk udstrømning af ferskvand til fjorden. Saltholdig
heden måltes i overfladen til 2%o. I llh meters dybde var 
den 12,5%o. 

Det indsamlede materiale er senere blevet artsbe
stemt af dr. Niels Møller Andersen, Zoologisk Muse
um, København. Det fordeler sig således: 

S ign m singunl is (Leach) 
Almindelig. Fortrinsvis en kystnær art, der oftest lever 
i vandhuller på strandenge m.v. 

S ignmsp. 
Udelukkende hunner, kun få eksemplarer, sandsynlig
vis tilført eller tilflyvend e. 

Nepidae 
Nepn ciu eren L. ( valllfskorpio iJ el ler skorpious fæge) 
På sta. 2 kelehedes et ca. 5 mm langt eksemplar. 

Gerridae (skojteløbere) 
Gerris sp. 
Kun nymfer, 2 eksemplarer, muligvis G .  tl wmc iws 
Schummel. 

Mesoveliidae 
Mesove/ia furmin  Muts. & Rey 
Kun et eksemplar (nymfestadium). 

P.S. Materialet af skøjteløbere er også bestemt af N .  
Møller Andersen 

Diptera 
Chironomidae (dausemyg) 
Larverne af dansemyg spiller visse steder i Kattinge Vig 
talmæssigt en ikke ubetydelig rolle, men kun på en af 
de kvantitative stationer, sta. 9, optrådte de i virkelig 
store mængder: 10.467/m2 (1.980-21 .465). På ingen af 
de resterende stationer, undtagen 3, hvor chironomi
der totalt manglede, optrådte de i enkeltprøver med 
over 1000 dyr/m2• På sta. 17 og 22 udgjorde chironomi
delarver talmæssigt den største bunddyrgruppe og om
fattede henholdsvis 46 og 85 % af det samlede individ
tal. 

Dansemyggelarver forekom i Kattinge Vig både på 
det helt lave vand, 0,4-1,0 m (f. eks. på sta. 7, 14, 18, 20 
og 21) og på de største dybder (sta. 10, 12 m), hvor de i 
et antal af kun 151m2 (0-45) sammen med tubificider var 
ene om at repræsentere bunddyrfaunaen. Der er ikke 
foretaget bestemmelse til art. 
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MOLLUSCA (BLØDDYR) 
Gastropoda (snegle) 

Theodo:ws fluviatilis (L.) ( 11erit) 
Denne forgællesnegl optræder i vore indre brakke far
vande som karakterdyr under bredzonens sten. Prak
tisk taget altid som en meget ensartet mørk variant (f. 
littomlis L.), der er meget mindre end hovedformen, 
som med sin karakteristiske nettegning på skallen er et 
udpræget ferskvandsdyr. 

I Roskilde Fjord er arten almindelig syd for Eskildsø, 
men kan findes op til Frederikssund i saltholdigheder 
på 15-17%o (Rasmussen 1973). Tidligere ret almindelig i 
fjorden selv på dybere vand, 4-5 m med et gennemsnit 
på 3 individer pr. m2 (Petersen 1913). Nævnes også af 
Bondesen & Kaiser (1949) og er taget så langt ind som 
til Bognæshalvøen 1960 (Rasmussen 1973). 

I nærværende undersøgelse var arten almindelig i 
den ydre del af Kattinge Vig øst for en linie sta. 14 til 17 
(fig. 8). Overalt fandtes den på eller under flintblok
kene langs kysterne på omkring 0,5 meters dybde. l 
den vestligste del og på dybere vand fandtes der en
kelte steder kun tomme skaller, men aldrig levende 
dyr. Syntes iøvrigt at være talrigest på de mest ekspo
nerede steder. Ofte som ret store dyr, maksimalt 7 mm 
skalbredde (kendt maksimum: ca. 10 mm). 

Littorilla saxalilis Oli vi ( /eueHdefodeHde st1mzds11egl) 
Almindelig overalt i vigen på lavt vand. Hyppigst på el
ler under bredzonens sten, men også på vegetationen. 
På arter af grønalgeslægterne E11teromorpha og C/adop
hom. Også på de store flager af U/va og på Fuws (sta. 
11) .  Gennemgående som små, få mm høje individer; i 
enkelte tilfælde dog større dyr: 5 til 8 mm i skalhøjde 
(sta. 5). 
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Fig. 8.  Udbredelsen af forgælle
sneglen Tl zeodoxus fluviatilis (L.) i 
Kattinge Vig, juli-august 1979. 
Tlze distributiozz of the prosobrmzcl z 
Tl zeodoxus fluviatilis (L . )  izz Kat
tilige Vig, ]u/y-august 1979. 

Hydrobiidae ( dylldslzegle) 
Dyndsneglene er repræsenteret ved to af de tre danske 
arter, Hydrobia ulvae og H. vwtrosa. H. 11eglec ta Muus 
blev ikke observeret. Hydrobia arterne er blandt de hyp
pigste og mest udbredte af alle invertebrater i Kattinge 
Vig. På de 28 indsamlingsstationer manglede den ene 
af de to arter eller begge kun på sta. 10, 25, 26 og 27. På 
alle øvrige lokaliteter var der dyndsnegle til stede, ofte 
i stort tal og ofte som de dominerende dyreformer. På 
de kvantitative stationer manglede de kun på sta. 10 og 
gennemsnitlig fandtes indtil l2.537/m2 (sta. 9), medens 
det højeste antal i en enkelt prøve var 20.205/m2 (sta. 9). 

Talmæssigt dominerende i forhold til andre bund
dyrgrupper er Hydrobia-arterne på følgende stationer: 
sta. 7, 9, 12 (a og b), 15, 16, 18 og 19. I individmængde 
udgør de mere end 50% af samtlige bunddyr på sta. 12 
b, 15, 16 og 18, med en dybdevariation på fra 0,5 til ca. 
5 meter. På det allerdybeste, hvor bunden bestod af 
sort, stinkende mudder, manglede Hydrobier ganske. 

Overalt i vigen hvor bunden er slammet sandbund 
eller udpræget mudderbund fandtes de to arter. Men 
også enkelte steder, f. eks. på sta. 11, var begge arter al
mindelige dels på sten og dels på vegetationen som f. 
eks. Fzteus og forskellige grønalger. 

Med hensyn til artsafgrænsningen da har bestem
melsesarbejdet ikke kunnet gennemføres konsekvent 
for samtlige indsamlede prøver. Kun på enkelte statio
ner blev der, kort tid efter prøvetagningen artsbestemt 
en del prøvers indhold af Hydrobier med følgende re
sultat: 

Hydrobia ulvae ( Pennan t) 
På sta. l, 2 og 3 almindelig i større individer, med æg
kapsler på skallerne; sta. 4 og 5 ikke udpræget mange; 
ægkapsler; sta. 6 det helt dominerende bunddyr; sta. 8 



enkelte; på sta. 12 a og b, H. ulvne den hyppigste af de 
to arter (12b). På sta. 21 var begge arter almindelige, 
men intet eksakt tal forhold; sta. 23 ret mange på Zostem 
marina blade, sammen med H. veutrosa og tangsnegle 
(Rissoa). 

Hydrobia ve11trosa (Montagu) 
På sta. 2 sammen med H. ulvae, almindelig; 7 og Il lige
ledes sammen med H. u/vae, ikke talrig; sta. 14 ret tal
rig; på sta. 21 mange individer; almindelig blandt Zo
stem marina på sta. 23. 

Rissoidae (tangsnegle) 
Rissoa a/bella Loven (sy11. R. sarsi Loven) 
På sta. 23 i Z. mari1111 bevoksning, på 1,5 - 2,0 m, en del 
eksemplarer på tangbladene. 

· 

Risson membm11acea (Adams) 
Ligeledes på sta. 23 på bevoksning af Ruppia sp., i ca. l 
meters dybde, kun få og ret små eksemplarer. 

Limapontiidae 
Limapo11tia depressa Alder & Hancock (11øge11 baggælle
snegl) 
Denne særprægede snegleart er karakteristisk for 
mange af vore brakke fjorde. I Roskilde Fjord, hvor den 
lever mellem trådformige grønalger som den æder 
(især krølhårstang, C/raetomorp/111 Iiiiiiiii (0. F. Muller) 
Kiltz) er den almindelig i hele området, ofte i stort tal 
(Rasmussen 1973). I Kattinge Vig er den taget fåtallig og 
som små individer, omkring 2 mm i kropslængde (den 
kan blive 8 mm); på sta. 4, 5, 6 og 23. På sta. 4 (23/7 1979) 
blev der fundet ægmasser med store klækkefærdige, 
pelagiske larver. 

Bivalvia (Muslinger) 

Mytilus ed u lis L. (blåmusling) 
Denne de danske farvandes måske mest almindelige 
m uslingeart havde i 1979 i Kattinge Vig en meget spredt 
forekomst og var kun få steder talrig. Det gjaldt sta. 6 
(indsamlet med skraber), hvor der både var levende 
dyr, 25-40 mm i længde, og tomme skaller (maks. 60-70 
mm i længde) i stor mængde, alle meget tyndskallede. 
I serien af kvantitative prøver optræder der kun blå
muslinger på sta. 9, 15, 16 og 19. Kun på sta. 15 i betrag
telig mængde: 1 .377/m2 (0-2.295). På sta. 23 observere
des små Mytilus på Zostem bladene, iflg. størrelsen 
muslinger bundfæld t samme år, d.v.s .  under 1 år gam
le. løvrigt den eneste lokalitet med blåmuslinger i 
denne størrelse. 

Cardiu111 glauczmz Bruguiere (syl! .  C. /armarcki Reeve, 
bmkvandslzjertemuslilzg) 
Denne den eneste hjertemusling fundet i Kattinge Vig 
spiller sammen med sandmuslingen en meget domine
rende rolle såvel økologisk som kvantitativ i vigen. C. 
glmzcum er blevet fundet overalt i Kattinge Vig på alle 
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Fig. 9. Cardizmz glmtcum. Den procentiske fordeling af 
187 individer fra een kvantitativ bundprøve. Kattinge 
Vig, 31 .71979, sta. 9, inderst i Vigen, »Gadekæret«, 
dybde: 2,3 m.  
Cardium glauwm. Tlre perce111age size distributioll af 187 
i1zdividuals from 011e sizzgle qumztitative sample. Knttizzge 
Vig, July 31, 1979, sin. 9, 1/ze i111zermost part af fire area, 
»Gadekæret«, deptlr: 2.3 111. 

% 
Card i u m  g/aucum 

Sta.  9 
40 

30 

20 

10 

2 6 8 10 m m  

Fig. 10. Cardium glaucum. Den procentiske størrelses 
fordeling af 170 individer fra en kvantitativ bund prøve. 
Kattinge Vig 31 .7.79, sta. 21, kraftigt forurenet (eutrofie
ret) lokalitet, dybde: 0,4-0,7 m. 
Cardium glnucu111. Tlze perce1ztage size distributiolz af 170 
i1zdividuals from ane si1zgle qumzfifative bollom sample. Kat
lilige Vig, J u ly 31 . 1979, sta. 21, a locality witlz stro11g pollu
tiolz (eutroplrimtioll), deptlr: 0.4-0.7 111. 
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Fig. 11. Cnrriiun1 glnucun1. Kattinge Vig, 30.7 1979, sta. 
19, mundingsområdet, dybde: 4,5-5,0 m. Den procenti
ske størrelsesfordeling af 123 individer fra 6 kvantita
tive bundprøver. 
Cnrdium glnucum. Kattinge Vig, ]u/y 30. 1979, sin. 19, ell
fmllce aren, depth: 4.5-5.0 111. Tlle percentage size distribu
tion of123 illdividunls from 6 qunllfitntive boltom samples. 

dybder, undtagen på 12 m (sta. 10), hvor bunden er 
blød, og på vegetationen, specielt på Ulvn, men også 
blandt E11foromorplw og C/ndophom. 

Kvantitativt ser billedet meget forskelligt ud med 
store talmæssige udsving. Arten mangler kun på sta. 
10 og 17 De største mængder C. glnucu111 forekom i hele 
den nordvestligste del af vigen. Især sta. 9 er iøjnefal
dende med den højeste gennemsnitsmængde for samt
lige stationer: 8.343/m2 (610-22.680). Af de ydre statio
ner er især sta. 21 bemærkelsesværdig med 7866/m2 
(90-17415). Sta. 21 er bl. a. karakteristisk ved at være 
kraftigt eutrofieret af et mindre kloakudløb. Noget lig
nende gør sig muligvis gældende også i »Gadekæret« 
(sta. 9). For begge disse organisk berigede stationer 
gælder, at de blandt samtlige indsamlingssteder har 
det største samlede individtal og også de fleste muslin
ger pr. fladeenhed. 

Af speciel interesse er størrelsesfordelingen af det 
indsamlede Cnrdi11111 materiale (fig. 9-11). På de kvanti
tative stationer, hvor C. glnucum fandtes, ialt 11, bestod 
hjertemuslingerne på de 8 stationer udelukkende af 
små individer, O-gruppe individer bundfæld t i somme
ren 1979 (fig. 9-10). Kun på sta. 16, 18 og 19 optrådte der 
enkelte større dyr, fra 1978 og før (1977 og muligvis 
1976), med en skallængde på 14-24 mm. Interessant er 
størrelsesfordelingen på sta. 9 sammenlignet med sta. 
21. Trods utvivlsomt hørende til samme årgang (1979) 
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er gennemsnitsstørrelsen på sta. 21 næsten dobbelt så 
stor som på sta. 9 og på ingen af stederne er der større 
dyr (fig. 9-10). På sta. 19 (fig. 11) har O-gruppen en gen
nemsnitsstørrelse omtrent som på sta. 9, men til gen
gæld er der så individer på 10 til 25 mm uden tvivl fra 
1978 og muligvis 1977 På sta. 23 indsamledes også en
kelte større dyr med en skallængde på fra 14 til 18 mm. 

Den tydelige dominans af små hjertemuslinger prak
tisk taget overalt i den indre del af Kattinge Vig skyldes 
u tvivlsomt ikke specielle lokale forhold, men mere ge
nerelle klimatiske forhold. Størstedelen af vigens Car
dium bestand er således død i den hårde vinterperiode 
1978-79, og er i sommeren 1979 ved rekruttering med 
pelagiske larver fra resten af bestanden og måske navn
lig fra den øvrige fjord blevet kraftigt fornyet; derfor de 
mange små hjertemuslinger. 

Mncomn bnlthicn (L.) (østersømuslillg) 
Denne, en af vore almindeligste lavtvandsmuslinger i 
indre brakke farvande fandtes i Kattinge Vig 1979 i me
get få levende eksemplarer. På sta. 12: et 14 mm langt 
rødfarvet individ. På de kvantitative stationer fandtes 
arten kun på sta. 19, 21 og 22, hvor sta. 19 havde det 
største gennemsnitsantal: 38Im2 (0-135). 

Den ringe forekomst af M. bn/thicn i 1979 er i sig selv 
interessant i betragtning af artens normalt hyppige fo
rekomst overalt i vore farvande. Uden tvivl er den i Kat
tinge Vig meget følsom over for klimatiske påvirknin
ger, især meget kolde vintre. Fundet af friske, tomme 
skalpar overalt i vigen under indsamlingsfasen tyder 
på, at bestanden i vinteren 1978-79 i de mere lukkede 
farvande i fjorden er blevet kraftigt decimeret. Der syn
tes ikke i juli-august 1979 at have været en ny popula
tion under opvækst. Der fandtes således ingen helt 
små, levende Macomaer, d.v. s. under 2 mm i skallæng
de, i nogen af prøverne. 
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Fig. 12. Mya nrwnrin. Kattinge Vig, 31 .71979, sta. 21, 
kraftig forurenet (eutrofieret) lokalitet, dybde: 0,4-0,7 
m.  Den procentiske størrelsesfordeling af 157 individer 
fra een kvantitativ bund prøve. 
Mya nrennrin. Kn1ti11ge Vig, jul y 31. 1979, sin. 21, a locality 
with stro11g pollution (eutrophicntioll). The percentage size 
distributio11 af 157 illdividunls from 011e si11gle qunllfitntive 
boltom sample. 



Fig. 13. Mya nrennrin. Kattinge Vig, 25.7. 1979, sta. 9, in
derst i Vigen, »Gadekæret«, dybde 2,3 m. Den procenti
ske størrelsesfordeling af 253 individer fra een kvantita
tiv bund prøve. 
Mya nrennrin . Kattinge Vig. sin. 9, file innermost part of file 
aren, »Gadekæret«, deplil: 2 . 3  111. Tile percwtnge size distri
bution of253 individunls fmm one single qunnlilntive bollom 
sample. 

Mya nrennrin L. (n/m . sandmusling) 
Sammen med C. glnuwn1 den dominerende muslinge
art i vigen, til stede på næsten samtlige stationer. På de 
kvantitative stationer manglede den kun på sta. 10. Det 
er den art, som optrådte med det højeste antal i en en
kelt bundprøve: 37.845/m2 (sta. 21). I sit udbredelses
mønster følger den stort set C .  glnucu111, d.v.s. den har 
sin hyppigste forekomst i vigens nordvestligste del, på 
sta. 19 og endelig på lavt vand på sta. 21. Atter en art 
som i vigen er almindelig på de berigede lokaliteter. 

Størrelsesfordelingen er også her interessant. På 
samtlige indsamlingssteder var der en dominans af 
små individer (fig. 12- 14). Som det er tilfældet med C. 
glnucum er de små af O-gruppen fra sta. 21 større end de 
små af O-gruppen fra sta. 9, altså tilsyneladende bedre 
vækstbetingelser på 21 end på 9. Til gengæld er der på 
næsten alle stationer større dyr til stede, omend i fåtal. 
Af de 253 målte M. nrwm·in fra sta. 9 målte en 21 mm 
mod et gennemsnit på 2 mm, hvortil 70% af dyrene 
kunne henføres (fig. 13). Også sta. 21 havde et enkelt 
større eksemplar på 11 mm. 

På sta. 19, der ligesom for C. glnuwms vedkommende 
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afviger fra sta. 9 og 21, er  størrelsen helt anderledes 
med stor spredning af skallængden fra 3 til 32 mm og 
den talrigeste gruppe på omkring 10 mm (fig. 14). Dy
rene fra 16 til 20 mm repræsenterer muligvis dyr produ
ceret i sommeren 1978. De største, mellem 24 og 32 
mm, skulle så være fra 1977 og måske endnu ældre. 
Om den første gruppe, dyrene på omkring 10 mm, er 
jævnaldrende med de små, 2-3 mm dyr fra sta. 9 og 21, 
bundfældt sommeren 1979, lader sig ikke med sikker
hed afgøre. Dertil er materialet for spinkelt. I så fald har 
M. nrenm·in på sta. 19 haft bedre vækstbetingelser her 
end dyrene på 9 og 21, hvilket kan forklares ved den 
større vandbevægelse i mundingsområde t. 

At sandmuslingen overalt, foruden de mange små, 
optræder med enkelte større og ældre individer hæn
ger godt sammen med dens levevis. I modsætning til 
hjertemuslingearterne, der i nedgravet tilstand altid 
sidder tæt under overfladen og som altid rammes hårdt 
af kolde vintre, sidder sandmuslingerne meget dybere 
og er fysiologisk også bedre egnede til at klare sig un
der stressede forhold, som meget lave temperaturer og 
lavt iltindhold ved bunden (Rasmussen 1973). 

Fig. 14. Mya nrennrin. Kattinge Vig, 30.7.1979, sta. 19, mundingsområdet, dybde: 4,5-5,5 m.  Den procentiske størrel
sesfordeling af 79 individer fra en kvantitativ bund prøve. 
Mya nrennrin . Kattinge Vig, jul y 30, 1979, sin. 19, t ile w trance aren, d ep/il: 4.5-5.0 111. Tile percentage size distributi011 of 79 
individunls fmm one single qunnlitntive bollom sample. 
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ECfOPROCfA (MOSDYR) 

Electm crustulwta (Pallas) 
Denne art har en vid udbredelse i indre danske havom
råder og er karakteristisk for brakvand. Den er alminde
lig i hele Roskilde Fjord og er inderst i fjorden den ene
ste forekommende mosdyrart (Rasmussen 1973). I Kat
tinge Vig var den almindelig overalt, specielt i bred
zonen, hvor kysten er stenet. Her under de større flint
blokke på lavt vand fandtes den ofte som store belæg
ninger. Den var ligeledes også ofte hyppig som over
træk på Z. marina blade og på levende rurer, B .  improvi
sus. 

PISCES (FISK) 

Der kendes foreløbig 14 fiskearter fra Kattinge Vig, væ
sentlig baseret på Skov- og Naturstyreisens undersø
gelser i Roskilde Fjord (Andersen 1988) (tabel 4). I un
dersøgelsesperioden 1979 indsamledes fisk enten med 
ketcher eller i de ud for Bognæs placerede rejeruser. 
Blot 6 arter blev resultatet. 

Ål (Angui/la aHguilla) var ret hyppige i rusefangster
ne, sammen med ålekvabbe (Zoarces viviparus), der fo
rekom i mindre eksemplarer, 13,5-18,5 cm i længden. 
Kendt maksimallængde 46 cm (Wheeler, 1969). Sort 
kutling (Gobius 11iger) var ligeledes ret hyppig. De stør
ste eksemplarer målte ca. 10 cm (kendt maksimalstør
relse 17 cm). Særlig talrig var lerkutling (Pomatoschistus 
microps) især på sta. 2, 3, 4 og 20 med mange mindre 
individer, 10-12 mm i længden. De største målte ca. 40 
mm. Arten kan blive 95 mm. Enkelte dyr blev observe
ret med de karakteristiske, runde mikroskopiske cy
ster, muligvis samme art (G/ugen allonzala) som fandtes 
på hundestejlearterne. Sandkutlingen (P. milllillls) blev 
ikke taget i 1979 undersøgelsen, men er registreret fra 
vigen af Andersen 1988. Begge danske hundestejlear
ter fandtes overalt i vigen i stort antal. 

Den 3-piggede hundestejle (Gasterosteus aculeatus), 
der optræder i stimer, forekom ofte i meget store ek
semplarer, op til 9 cm i længde (hunner). Det største 
kendte eksemplar fra artens hele udbredelsesområde 
målte ca. 10 cm (Wheeler 1969). 

Rejerusefangsterne 28.-29. juli (24 timer) fra lavt 
vand ud for Bognæs (sta. 11) gav et totalantal på 62 sto
re, kønsmodne dyr (tabel 3). Med den ret grove maske
vidde (10 mm) blev de små eksemplarer ikke tilbage
holdt i ruserne. Størrelsesfordelingen synes at vise, at 
samtlige dyr i den kønsmodne alder er repræsenteret i 
fangsterne. Blandt hannerne og hunnerne (40% og 
60%) er de sidste tydeligt større end hannerne og har 
en lavere infektionsprocent med parasitter (68% mod 
80% ). Foruden snyltende vandlopper, T. gasteroste i (se 
s. 83) og mikrosporidier, G. allOlllala (s. 81) havde en me
get stor procentdel af hundestejlerne indvoldsorme: 
rundorme (Nematoda), i nogle tilfælde op til 25 mm lan
ge. Bemærkelsesværdig er infektionen med vandlop-
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per hos de rognbærende hunner: 93% mod kun 55% 
hos de udgydte hunner. 

Den 9-piggede hundestejle (Pu11gitius ptmgililts), der 
ikke forekom i rusefangsterne, lever i modsætning til 
foregående art ikke i større stimer, men enkelt- eller 
parvis mere tæt ved eller mellem bundvegetationen. 
Mange dyr, hanner såvel som hunner var i parrings
dragt (helt mørk sodfarvet eller sortebrun hos hanner
ne) eller for hunnernes vedkommende med rogn. Der 
blev observeret individer med infektion af vand lopper, 
T. gasterostei, og af mikrosporidier, formodentlig 
samme art som på de 3-piggede hundestejler: G. mwma
la. I alle tilfælde er denne art beskrevet fra begge hun
destejlearter, samt fra sandkutlingen, P. millltfus. Mi
krosporidien er synlig udefra som store kuglerunde 
vækster på siden af kroppen. Der blev ikke beregnet 
nogen infektionsprocentdel for den 9-piggede hunde
stejle. De største eksemplarer (hunner) målte 65 mm i 
kropslængde. Det størst målte fra artens udbredelse
sområde er på 70 mm (Wheeler 1969). For både denne 
og foregående art er der tale om bestande, der tangerer 
den maksimale størrelse for de to arter. 

Tabel 4. Artsforekomsten al fisk. i Kattinge Vig. Forfattere: l .  Ras
mussen & Christensen, 1979. 2. Andersen, 1988. 

Tab/e 4. Records offisiles from Kartinge Vig. 

Clupea harengus, sild 

Angrtilla anguilla, Al 

Siphonostoma ty ph/e, alm. tangnAt 

Zoarces viviparus, ålekvabbe 

Gobius niger, sort kutling 

Pomatoschistus microps, lerkutling 

Pomatoschistus pictus, spættet kutling 

Pomatoschistus minutus, sandkutling 

Acanthoconus scorpius, alm. ulk 

Cyclopterus lumpus, stenbider 

Gasterosteus aculeatus, trepigget hundestejle 

Pungitius pungitius, nipigget hundestejle 

Spinach ia spinach ia, tangsnarre 

Platichthys jlesriS, skrubbe 

x 

x x 

x 

x x 

x x 

x 

x 

x 

x 

x x 

x x 

x 
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GENERELLE FADNISTISKE 
BETRAGTNINGER 
Som et resultat af undersøgelsen 1979 er 
der for Kattinge Vig området registreret 53 
arter hvirvelløse (invertebrate) dyrefor
mer og 6 fiskearter, og ialt 63 arter omtales 
eller beskrives i nærværende arbejde. 
Disse tal er utvivlsomt langtfra dækkende 
og især for fiskene vil en længerevarende 
undersøgelse opvise en større artsrepræ
sentation (cf. Andersen 1988). 

For invertebraterne gælder, at de 52 er 
egentlige >>vanddyr«, medens en art, Or
chestia gammarellus, mest er terrestrisk og 
lever under opskyllet tang i vandkanten 
(se s. 84). 

Af de 52 er 4 repræsenteret ved enten 
gruppebetegnelse (nemertin sp. og poly
chætfamilien Capitellidae) eller ved 

Fig. 15. Prøvetagning af bundprøver i Kattinge Vig. 

slægtsnavnet (2 insektslægter) . Ingen af 
de 4 har foreløbig kunnet artsbestemmes, 
men da det skønnes, at de hver blot dæk
ker en art, indgår de som arter i det sam
lede artsantal på 52. 

Som omtalt af Rasmussen (1973) er hele 
Isefjord-systemet domineret af de så
kaldte euryhaline arter, d.v. s .  marine dy
reformer med tilpasning til store svingnin
ger i det omgivende vands saltholdighed. 

I Kattinge Vig er 32 af de 52 (61,5%) 
bunddyrarter sådanne euryhaline arter. 
Disse er: Glugea anomala, Clava multicornis, 
Aurelia aurita, Lineus ruber, nemertin sp . ,  
Nereis succinea, Nereis diversicolor, Spio mar
tinensis, Pygospio elegans, capitellid sp . ,  
Arenicola marina, Fabricia sabella, Peloscolex 
benedeni, Tubifex cristatus, Thersitina gastero
stei, Balanus improvisus, Praunus flexuosus, 
Idatea baltica, Iaera albifrons, Microdeutopus 
gryllotalpa, Apherusa bispinosa, Corophium 
volutator, Corophium insidioswn, Gammarus 
locusta, Palaemon elegans, Palaemon adsper
sus, Hydrobia ulvae, Risson albella, Risson 
membranacea, Mytilus edulis, Macoma balt
hica og Mya arenaria. 

Af egentlige brakvandsarter, hvis ud
bredelse er begrænset til områder med re
duceret saltholdighed (5± - ± 18%o, d.v. s .  
mesohalint havvand) er  der fundet 16  ar
ter. Disse er: La01nedea /oveni, Procerodes ul
vae, Frostomatella obscura, Polydora ligni, 
Alkmaria romijni, Sphaeroma rugicauda, Ida
tea chelipes, Gammarus zaddachi, Palnemane
tes varians, Sigara stagnalis, Theodonts fluvi
atilis, Hydrobia ventrosa, Littorina saxatilis, 
Limapontia depressa, Cardium glaucum og 
Electra crustulenta. De udgør 30,8% af det 
samlede antal invertebrate bunddyr. 

Ægte ferskvandsdyr er kun repræsente
ret ved 4 arter, alle insekter, og de fandtes 
i vigen kun tæt ved de ren t ferske Kat tinge 
Søers udmunding i fjorden. Disse er: Nepa 
cinerea, Sigara sp . ,  Gerris sp. og Mesovelia 
furcata, og udgør kun 7,7% af det samlede 
antal. 

Følgende udprægede brakvandsarter er 
ikke taget i nærværende undersøgelse, 
men er kendt fra de allerinderste afsnit af 
Roskilde Fjord og lever utvivlsomt også i 
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Kattinge Vig: pungrejen (mysiden) Neomy
sis integer; ringkrebsen Cyathura carinata; 
tangloppen Gammarus duebeni og den med 
Hydrobia sneglene beslægtede Potamopyr
gus jenkinsi. 

Regnes disse 4 med til brakvandsar
terne kendt fra vigen, bliver det 57.1% 
euryhaline arter og  35,7% brakvandsarter 
og 7,2% ferskvandsarter. 

Selv om der i Kattinge Vig som i andre 
dele af Isefjordskomplekset er en domi
nans af såkaldt euryhaline arter, er der så
ledes et forholdsvis stort antal egentlige 
brakvandsarter. I sammenligning med 
selve Isefjord er forskellen i faunasam
mensætning endnu større. Blandt de 371 
invertebratarter i selve Isefjord er blot 16 
egentlige brakvandsarter, d .v. s .  4,3% 
mod 30,8 eller muligvis 35,7 % i Kattinge 
Vig. 

Det er værd at bemærke, at 2 af brak
vandsarterne nu fundet i vigen ikke tidli-

gere er kendt fra fjordkomplekset .  Det 
gælder Glugea anomala og Thersitina gastero
stei. Alkmaria romijni er første gang beskre
vet fra Roskilde Fjord af Gislason (1978) . 

Sammenfattende kan man sige, at 
bundfaunaen i Kattinge Vig repræsente
rer et rigt udsnit af den danske brakvands
fauna, omfattende ikke blot de alminde
ligste former, men også størsteparten af 
de for vore større brakke vande mere 
særprægede arter (Clava multicornis, Proce
rodes ulvae, Sphaeroma rugicauda, Theodonts 
fluviatilis, Electra crustulenta o. a . ) .  

FAUNAEN KVANTITATIVT BELYST 
Med den anvendte grabbe teknik til ind
samling af de kvantitative bundprøver er 
det naturligvis kun de i og på bundlagene 
levende, mere stationære dyreformer, 
som optræder i den kvantitative faunavur
dering. I nærværende undersøgelse ud
gør disse ca. halvdelen af de fra undersø
gelsesområdet registrerede arter. Mange 

Fig. 16. Logaritmisk fremstilling af fordelingen af antallet af individer /m2 i prøverne fra de kvantitative stationer i 
Kattinge Vig. 
Lognrifmic grnph siwwing f11e distribution o f t h e number af individunls 1m2 in file samples from fl1e qunntifnfive slations in Kat
tinge Vig. 
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af de økologisk vigtige påfauna (epifauna) 
arter, specielt de mobile krebsdyr mangler 
og kan kun skønsmæssigt vurderes i 
mængde og betydning. 

Det kvantitative billede, som de i alt 71 
bundprøver giver, er yderst variabelt, ikke 
blot fra lokalitet til lokalitet, men også in
den for de enkelte stationer. Antallet af 
individer pr. m 2 varierer i de enkelte bund
prøver mellem O og 77.000. For de enkelte 
stationer er forskellen i mængden af dyr 
fra prøve til prøve også ofte meget stor 
(fig. 16) . Størst er den på stationerne 9, 18 
og 21, der samtidig har den største belast
ning med organisk stof. 

Tyngden i individantallet ligger mellem 
10.000 og 100. 000 dyr pr. m2, idet 42 prø
ver eller 60% har en individmængde in
den for denne kategori (fig. 16 og tabel 5-
6) .  Bundprøver med fra 1000 til 10 .000 dyr 
udgør 18 eller 26,5% og prøver med under 
1000 blot 8 eller 11,7% af de 70 bundprøver 
(NB en prøve fra sta. 10 indeholdt ingen 
dyr) . 

Tabel 5. Kaliinge Vig 1979. De 6 vigtigste dyregrupper opstillet med 
angivelse af det antal kvantitative bundprøver, hvori de forekommer 
med et givet individ antal. Tallene i parentes angiver den procentiske 
fordeling. 

Table 5. Kaitinge Vig 1979. The 6 most important animaJ gro11ps 
a"anged in accordance with tlle number of quantitative samples in 
which they with a certain number of individuals are represented. 17.e 
number in paratlieses indicate t.he percentage distribution. 

individ- total antal 
antal 1-99 100-999 1000- 10000- prøver pr. 

dyregruppe 9999 99999 gruppe 

Alle grupper 2 ( 2.9) 8 (11.4) 18 (25.7) 42 (60.0) 70 

Hydrobio-arter 4 ( 6.0) IO (14.9) 39 (58.2) 14 (20.9) 67 

Polychæter IO (15.2) 13 (19.7) 37 (56.0) 6 ( 9.1) 66 

Muslinger 7 (115) 19 (31.1) 30 (49.2) 5 ( 8.2) 61 

Chironomide-
larver IO (20.8) 25 (52.1) 11 (23.0) 2 ( 4.1) 48 

Oligochæter 2 ( 5.9) 12 (35.2) 19 (55.9) l ( 2.9) 34 

Diverse andre 
grupper 9 (23.0) 15 (385) 15 (385) 39 

Selv om en meget stor procentdel af de 
indsamlede bunddyr tilhører O-gruppen, 
d .v. s .  er produceret inden for indsam
lingsåret og vil være udsat for en betydelig 
dødelighed inden næste sommer, er tal
lene i sig selv overraskende høje .  Uvilkår
ligt ledes tankerne hen på Vadehavet, hvis 
produktion af bunddyr almindeligvis reg
nes for den rigeste i danske farvande . Såle
des omtaler Smidt (1951) for den alm. 
sandmusling, Mya arenaria 11. 800 indivi
der pr. m2 som gennemsnitsmængden af 
nybundfældte individer i hans vadehavs
undersøgelse (sandvade, n. f .  Fanø, juli 
1947) . Til sammenligning ligger det høje
ste gennemsnit for små M. arenaria fra Kat
tinge Vig på 18.142 pr. m2 (sta. 21) .  For de 
øvrige 13 stationer varierer gennemsnits
mængden mellem O og 5 . 070/m2. 

Det må her atter fremhæves, at 1979 re
sultaterne kun stammer fra en kort ind
samlingsperiode og at et fuldgyldigt bil
lede af produktionen af bunddyr i Kat
tinge Vig kun kan opnås gennem en regel
mæssig, længere varende prøvetagning 
til forskellig årstid. 

Dyremængden på lavtvands-stationer
ne, fra 0-2,5 m (sta. 7, 9, 14, 18, 12a, 12b, 20 
og 21) er langt større end på de dybere sta
tioner, 3-12 m (sta. 10, 16, 17 og 22) . For 
den første gruppe varierer den gennem
snitlige individmængde pr. station imel
lem 9. 693 og 41.566/m2• For de dybere lig
gende stationer er tallene tilsvarende 30 
og 2 .889. Når dyremængden her er så lav, 
som det er tilfældet, skyldes det utvivl
somt de lave iltspændinger, der i perioder, 
såvel sommer som vinter optræder der. 
Sta. 19 er ikke medregnet til de dybere sta
tioner i vigen. Den er placeret i et over
gangsområde mellem vigen og den egent
lige fjord, og har på grund af en god vand
bevægelse og lidt højere saltholdighed en 
langt rigere fauna og en større individ
mængde, i gennemsnit 12.624 dyr pr. m2, 
end de andre dybe stationer. Artsantallet 
for sta. 19 er 23 mod fra 2 til 12 på de øvrige 
13 stationer. 

Også i diversiteten er der en udpræget 
forskel mellem det lave vand og de dybe-
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Tabel 6. KATilNGE VIG, 1979. 
Gennemsnitsantallet af bunddyr pr. m

2 
for samtlige 14 kvantitative indsamlingsstalioner i Vigen, baseret pA. 71 enkeltprøver. (se stationsliste 

Tabel l og figur 3). 

Tab/e 6. Average number per J m2 Ekman grab. 

Station nr. 7 9 IO 12a 12b 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
Art (gruppe) Dato 24.7 24.7 25.7 26.7 26.7 28.7 28.7 '19.1 '19.1 30.7 30.7 31.7 31.7 31.7 

Nemmoda 22 

LinetiS ruber 7 

Nemenini 9 15 

Neries succinea 9 199 

Neries diYersicolor 8.753 882 6.192 8.095 3.173 684 54 36 1.197 210 3.879 9.909 45 

Polydora ligni 780 63 27 54 60 135 63 36 720 45 225 27 

Pygospio e/egaiiS 9 173 52 585 108 

Capitellid sp. 882 15 

Alkinaria romijni 15 

Fabricia sabel/a 7 

Peloscolex benedeni 277 

Tubiftcidae 3323 15 135 3510 5,018 135 4.077 90 

BalanliS improvirus 9 75 270 

Spllaeroma n1gicauda 9 

Idatea chelipes 7 

Idatea sp. 15 9 9 54 

Mierodeu/opus gryllotalpa 22 

Apherusa bispinosa 7 

Corophium sp. 252 (93 1.838 198 2.017 1.215 2.223 

Gammarur sp. 9 9 45 105 9 18 

Chironomidae 112 10.467 15 75 657 630 324 54 547 207 972 

Hydrobia ulvae 3.840 

Hydrobia sp. 12.210 12537 8.460 10.6'19 4.155 6.283 1.665 288 1.866 2.061 2.646 72 

Mytilus edulis 1377 270 615 

Cardium glaucwn 2.850 8343 162 360 143 1557 18 252 975 45 1.866 

lrfacoma balthica 37 15 18 

ltfya arenaria 5.070 3.168 3.051 1.017 938 189 180 54 18 2.685 180 18.142 

33.135 35.487 30 18.279 24367 16.437 10.891 2.889 702 9.(93 12.624 12303 41566 1.143 
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ste afsnit; 8 til 12 arter mod 2 til 9 på de 
dybe stationer. 

I artsvurderingen regnes Hydrobia ar
terne overalt med som 2 arter. Både for
skellen i individmængde og artsantal sy
nes at bekræfte fladvandets og især 
grundkantens store betydning som fjor
dens egentlige produktionsområde . 

De store variationer i individantallet pr. 
prøve, selv inden for korte afstande, be
kræfter et vigtigt og normalt træk ved 
mange marine bunddyrs forekomst i 
bundlagene. Dyrene er sjældent jævnt 
fordelt, men optræder i klumper eller plet
vis . Dette synes især at gælde de rige dyre
samfund på lavt vand og er kendt fra an
dre undersøgelser af den marine bund
fauna, bl. a.  Smidt 1951 og Gislason 1978. 

De enkelte dyregruppers andel i det 
samlede kvantitative billede af bunddyr
faunaen i Kattinge Vig fremgår af tabel S .  
Af praktiske grunde er  materialet fra de 71 
(70) prøver samlet på 5 store, individrige 
grupper uden hensyn til enkeltarter. Den 
6. gruppe rummer under et de i prøverne 
sjældnere forekommende arter. 

Den gruppe, der optræder i de fleste 
bundprøver og med det største individan
tal er Hydrobia-sneglene. Det er også den 
gruppe, som har flest prøver, ca. 21% med 
fra 10 .000 til 100. 000/m2. Kun i 3 (4) af prø
verne fra sta. 10 og 22 mangler de helt. De 
laveste Hydrobia tal findes på sta. 16 og 17, 
der ligesom de førnævnte prøver generelt 
har lave individantal og sort stinkende 
mudder som bund type. Højeste antal Hy
drobier for en enkelt prøve er på 20. 205/m 2 
(sta. 9, prøve nr. 10) . 

Den næste gruppe med stor individ
mængde og som optræder i 67 bundprø
ver er polychæterne. Kun 9% af prøverne 
har individantal i 10. 000-100. 000/m2 klas
sen og med større mængdernæssig spred
ning end foregående gruppe. Helt kvanti
tativt dominerende blandt polychæterne 
er Nereis diversicolor, der udgør 91% af 
samtlige polychætindivider og som op
træder i 58 prøver. Blandt de resterende 
arter er især Polydora ligni, der forekom
mer i 39 prøver, men som kun udgør 5% af 
totalantallet Øvrige arter udgør 4% . Det 

højeste antal nereider fra en enkelt prøve 
er 15.345/m2 (fra sta. 21, prøve nr. 60) . For 
P. ligni er det maksimale antal på ca. 
2.500/m2 (sta. 7) . 

Også muslingerne udgør kvantitativt 
en betydelig del af bunddyrene. De op
træder i 61 prøver med de største antal i 
samme mængdekategori som Hydrobia
sneglene og polychæterne, d .v. s fra 1000 
til 10. 000 individer pr. m2, i 30 prøver eller 
mere end 49% . 

Af de 4 registrerede arter fra vigen do
minerer Mya arenaria og Cardium glaucum 
helt billedet. M. arenaria findes i 54 prøver 
med et maksimalt antal for en enkelt 
prøve på ca . 38. 000/m2, det højeste tal i 
prøveserien for en enkelt dyreart. C. glau
cum findes i 50 prøver med ca. 23 . 000/m2 
som maksimum. Blåmuslingen, Mytilus 
edulis forekom kun i 14 prøver, hvoraf de 6 
er fra sta. 19 i mundingsområdet Interes
sant nok er det højeste antal ikke fra mun
dingen, men fra sta. 15 inde i vigen, hvor 
4 ud af 5 prøver indeholdt Mytilus, med 
indtil ca. 2.300/m2. Blåmuslingen må såle
des karakteriseres som fåtallig og med 
klumpet forekomst, hvilket nok kan und
re, når artens store hyppighed andre ste
der i fjorden tages i betragtning. 

Macoma balthica optræder kun i 5 prøver 
med 135/m2 som maksimum (sta. 19) . 

Chironomidelarver var til stede i blot 48 
prøver, hvoraf de fleste indeholdt 100 til 
1000/m2. Det maksimale antal er på 21 .465 
(prøve nr. 7, sta. 9), men ingen andre prø
ver kommer i mængde tilnærmelsesvis op 
på det tal. Tilsyneladende spiller chirono
midelarver kvantitativt ikke nogen større 
rolle i Kattinge Vig. 

Oligochæter har tilsyneladende endnu 
mindre betydning. Kun i 34 bundprøver, 
eller halvdelen af samtlige prøver var der 
oligochæter. Og kun i en enkelt prøve var 
der et større antal: 11.295/m2 fra prøve nr. 
25, sta. 14. 

»Diverse andre grupper<< består af: ne
matoder, nemertiner, ruren Balanus impro
visus, isopoder og amphipoder. I denne 
gruppe ligger tyngden i mængde mellem 
100 og 10.000 dyr m2 og helt uden repræ
sentation i 10.000-100.000 kategorien. Kun 
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amphipoder, slikkrebsen Corophium fand
tes i nogenlunde mængde med tilstede
værelse i 34 enkeltprøver og med et maksi
malt antal på 4 .140/m2• 

På fig. 11 ses de 6 dyregruppers procen
tiske fordeling på de enkelte kvantitative 
stationer, i diagrammet placeret efter dyb
de . Som allerede fremhævet andetsteds 
ses også her Hydrobia-sneglenes domi
nans. På 7 stationer, d .v. s.  halvdelen er 
det den dominerende dyregruppe, hvil
ket især gælder de lavtvandede lokalite
ter. Kun på sta. 10 mangler de helt, og på 
sta . 21, som er ret speciel i sin faunasam
mensætning, er de i absolut mindretal. På 
sta. 18 på ca. l meters dybde behersker hy
drobierne helt prøverne med over 80 % af 
individantallet 
Også polychæterne, d .v. s .  især Nereis di
versicolor synes at foretrække fladvandet, 
d .v. s .  dybder under l m .  Det samme gæl
der oligochæterne, som dog på 12 m er 
den ene af de 2 der forekommende dyre
former, men i ringe tal. 

Muslingerne spiller procentisk gen
nemgående en mere beskeden rolle, og 
bortset fra sta. 21, hvor de helt dominerer, 
er de mindre hyppige på lavt end på dy
bere vand. 

Chironomidelarverne mangler enten 
helt på lavt vand under 2 m  eller forekom
mer i ubetydeligt antal. På dybder over ca. 
2 m  er der stor variation i tætheden fra sta
tion til station. På sta . 22 er det den helt 
dominerende dyregruppe. 

»Andre grupper« spiller kvantitativt en 
ringe rolle . Kun på 4 stationer (14, 20, 21 
og 19) udgør den over 5% af antallet, på 
sta . 19 dog med et større antal: 18% . 

EUTROFIERING OG 
ERNÆRINGSTYPER 
Ved en øget eutrofiering af et farvand sker 
der, i takt med den stigende tilgang af or
ganisk stof, almindeligvis en ændring i 
bunddyrfaunaens sammensætning. For
uden en reduktion af artsantallet og en 
samtidig øgning af individmængden sker 
der også en ændring i forholdet mellem er
næringstyperne. Fra en dominans af >>SU
spensionsædere<< (filtrerende organismer) 
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Fig. 17. De 6 vigtigste dyregruppers procentiske forde
ling på de kvantitative stationer opstillet efter dybde. 
Tl ze perceutage distributiou of lire  six most importaut auimal 
groups 011 t/1e quautitative statious arm u ged ajler deptl1 . 

går ændringen i retning af en dominans af 
>>sedimentædere« (dyr med fødeopta
gelse fra bundlagene) (Pearson & Rosen
berg 1978) . 

Blandt Kattinge Vigs bunddyrarter reg
nes de følgende for suspensionsædere. 
Fastsiddende dyr som: Mytilus edulis, Bala
nus improvisus og Fabricia sabella og nedgra
vede dyr som: Cardium glaucum og Mya 
arenaria og til dels Macoma balthica, der dog 
primært er sedimentæder, idet den suger 
materiale op fra bunden. Ellers ernærer 
disse dyr sig af opslemmede partikler, 
planktonorganismer, bakterier m.m.  som 
filtreres fra den omgivende vandmasse. 
Sedimentædere udnytter bundmaterialet 
på flere måder. Oligochæterne og den 
uidentificerede capitellid (Fauchald 1979), 
samt dyndsneglene Hydrobia ulvae og H. 
ventrosa æder direkte bundens organisk 



berigede overfladelag. Blandt polychæ
terne ernærer spionider som Pygospio e/e
gans og Polydora ligni samt Alkmaria romijni 
sig af materiale som de optager fra bun
dens overflade og ved hjælp af de cili
klædte stærkt bevægelige tentakler trans
porterer til mundåbningen, hvor de uspi
selige ting sorteres fra. 

Nereis arter som N. succinea og N. diversi
color, regnes normalt for altædende og kan 
endda optræde som rovdyr. Men med fo
rekomst i stærkt berigede sedimenter kan 
de tilmed ernære sig som sedimentædere 
(Goerke 1971; Rasmussen 1974) . Nereis ar
terne regnes her som sedimentædere. 

Noget lignende er tilfældet inden for 
krebsdyrene, hvor slikkrebsen Corophium 
valutator tager sin føde fra de allerøverste 
millimeter af bunden. Det samme gælder 

Tabel ?. Katlinge Vig, Rookildc Fjord 1979. 

de i bunden nedgravede chironomidelar
ver. 

Andre ernæringstyper er f. eks. nemer
tinerne, der er rovdyr, men som talmæs
sigt spiller en helt underordnet rolle i vi
gen. Altædende, men dog overvejende 
planteædende er tanglus arterne (Idotea) 
og tanglopper (Gammarus arter, Microde
utapus gryllotalpa og Apherusa bispinosa). 

Betragtes det procentiske forhold mel
lem de to hovedernæringstyper (tabel 7) 
ses en tydelig dominans af sedimentæ
dere på samtlige stationer med undta
gelse af sta. 21, hvor suspensionsædere 
dominerer med 63% . Det udslaggivende 
faunaelement her er muslingerne, som 
udgør samtlige 63% .  Næsten 70% af mus
lingerne er sandmuslinger, Mya arenaria 
som udelukkende er helt små, 1-7 mm 

Det prooeoli!� forbold mellem eedimenuedcrc og !IWpemioma:dere be.5eret på det gennemsnitlige totalantal bunddyr pr m2. 

Table 7. Katlinge Vig, the Rookildc Fjord 1979. 

Tbe relatioo betwoen depoeit (ceders and susperuion foeders in percentage of the average total number of hottom animala per m2. 

st.nr. Gennemsnitlig totalantal d<:pooit feed<:rø øuspension foeders 

bunddyr (Uldiv.) pr. m2 antal procent antal prooent 

33.135 25.178 76,0 7.97!J 23,9 

9 35.487 23.949 61,5 1 1 .520 32,4 

IO 30 30 100,0 

12a 18.279 14814 81,0 3.465 19,0 

12b 24.367 22.990 94,3 1.3TI 5,1 

14 16.437 14.474 88,1 1 .963 1 1 ,9 

IS 10.891 7.759 71,2 3.132 28,8 

16 2.889 2.412 83,5 468 16,2 

1 7  702 648 92,3 54 7,7 

18 9.693 9.153 94,4 468 4,8 

19 12.624 8.071 63,9 4.403 34,9 

20 12.303 10.854 88,2 1 .440 1 1 ,7 

21 41 .566 15.216 36,6 26.278 63,2 

22 1 .143 1 . 134 99,2 9 0,8 

aldre ernæringstyper 

antal pr<Xlent 

37 0,1 

18 0,1 

9 0,3 

72 0,8 

ISO 1,2 

9 0,1 

72 0,2 
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lange individer, bundfældt i juli måned 
sammen år (fig. 12-14). Det store nedslag 
skyldes antagelig det stærkt belastede 
miljø nær kloakudløbnet, som med sin 
rigdom på mikro-organismer har påvirket 
de mange Mya larver til at metamorfosere 
her. 

Til belysning af bunddyrsammensæt
ningen før de senere års tiltagende eutro
fiering foreligger der fra Roskilde Fjord 
meget lidt og fra Kattinge Vig slet intet. Pe
tersen (1913) omtaler fra Roskilde Fjords 
store bredning mængden af bunddyr fra 
l m2 bundareal beregnet som gennemsnit
tet af 20 enkeltprøver af 0.1 m2. Dybde 
4-5 m, sort stinkende mudder med brunt 
oxyderet overflade, 17. juni 1911. 

Desværre er antallet pr. m2 ikke nøjag
tigt udregnet, idet mængden af Mytilus og 
Mya (størrelse ikke angivet) individer, der 
helt dominerer, er så stor, a t den blot er an
givet ved en særlig signatur uden at være 
talt op. Til gengæld er vægtmængden af 
de forskellige faunaelementer opgivet. Af 
egentlige sedimentædere forekom Ma
coma balthica med ca. 30 g (90 stk . )  eller 
5,2% af totalvægten af bunddyr, der var 
på 569 g pr. m2. Af suspensionsædere var 
der 539 g eller 94. 8% og af andre typer blot 
0,1 g pr. m2. Der var altså en meget klar do
minans af suspensionsædere. Interessant 
er antallet af M. balthica i denne gamle un
dersøgelse sammenholdt med antallet i 
Kattinge Vig 68 år senere. Kun i mundin
gen og nær denne optræder denne art 
med henholdsvis 38 og 181m2, medens 
den helt mangler i den egentlige vig. I be
tragtning af M. balthicas store tolerance 
over for de ydre kår andre steder i dens 
udbredelsesområde er dens næsten totale 
mangel i Kattinge Vig ret uforståelig. Mu
ligvis har den - uvist af hvilke årsager -
ikke en regelmæssig forekomst fra år til år, 
men har kun visse år en almindelig optræ
den. 

Et andet karakteristisk træk i faunasam
mensætningen i Kattinge Vig og i det hele 
taget generelt for Roskilde Fjords inderste 
afsnit er manglen på egentlige rovdyr 
(predatorer) inden for invertebraterne. 
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Der tænkes her specielt på to arter, der 
i mere åbne danske farvande spiller en 
vigtig rolle: den alm. strandkrabbe, Carci
nus maenas og den alm. søstjerne, Asterias 
ntbens. 

Begge arter findes i den nordlige del af 
Roskilde Fjord, nogenlunde almindelig 
nord for Frederikssund (Rasmussen 
1973). For begge gælder, at saltholdighe
den i fjordens inderste afsnit gennemsnit
lig er for lav til at de kan eksistere der. Med 
den ofte noget varierende saltholdighed i 
de nordlige dele af fjorden forskydes 
grænsen for deres inderste forekomst dog 
ofte noget. I 1960 med den bemærkelses
værdig høje saltholdighed i begge fjorde 
forekom Asterias rubens så langt syd på 
som til Kølholm. 

De talrige forekomster af især muslin
ger og børsteorme, så iøjnefaldende i nær
værende undersøgelse, skal sikkert ses i 
lyset af manglen på egentlige predatorer. 
De udprægede bestandssvingninger som 
faktisk forekommer fra år til år i vore indre 
farvande, Kattinge Vig inklusive, regule
res nok så meget af de abiotiske faktorer, 
så som lave temperaturer og iltmangel i 
forbindelse med strenge vintres isdække. 

Foruden predationen af visse fiskearter, 
må vigens rige fugleliv ikke forglemmes. 
Den hermed forbundne predation, navn
lig i efterårs- og vintermånederne spiller 
en utvivlsom vigtig rolle, ikke mindst for 
fjordens molluskarter, som både hvinand, 
troldand og bjergand for en stor del ernæ
rer sig af (Madsen 1954). 

AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER 
Ud fra de tidligere foretagne undersøgel
ser af Kattinge Vig, især Vandkvalitetsin
stituttets undersøgelser 1972-73, var det 
på forhånd at vente, at området var stærkt 
forurenet og med et ringe dyreliv, fattigt 
på arter og individer. 

Allerede de første indsamlinger viste et 
i enhver henseende rigt dyreliv såvel arts
som individmæssigt, et indtryk der til 
fulde blev bekræftet efterhånden som pro
jektet skred frem. 



Fig. 18. Nerit 
(T I1eodoxus flu
vinlilis). En al
mindelig for
gællesnegl i 
den ydre del af 
Kattinge Vig. 

Som det vil fremgå af det foregående, 
øgedes antallet af arter af bunddyr fra de 
af VKI omtalte 12 arter til 53, hvoraf flere 
fandtes i stor mængde, hvilket er overra
skende i betragtning af den strenge isvin
ter 1978-79. Det kan derfor ikke udeluk
kes, at faunaen både arts- og individmæs
sigt vil være rigere efter en »normal<< 
dansk vinter end den var i sommeren 
1979. 

Et andet bemærkelsesværdigt indtryk 
af Kattinge Vig var tilstanden af strandene 
og kystzonen. Samtlige strande og kyster 
var rene, d .v. s .  fri for humant påvirket op
skyl som emballage, plasticposer m.m. ,  
men havde naturlige opskyllede tangmas
ser på stranden. Bunden langs kysterne 
gjorde et af forurening uforstyrret ind
tryk, og mange steder, f .eks. på statio
nerne 8, 12, 14, 20, 21 og 28, fandtes ud
strakte flader med hård, ren sandbund. I 
de dybere afsnit var bunden naturligvis 
ofte sammensat af sort mudder med et 
højt organisk indhold med svovlbrinte
lugt (st. 10-15, 12-3 m), men adskillige ste
der (st. 16, 17 og 22, dybde 4-5 m) var over
fladen af bundlaget tydeligt oxyderet. 

Med hensyn til vandkvaliteten er Kat
tinge Vig utvivlsomt et farvand, der er me
get følsomt over for en belastning med 
næringssalte. Som vist ved tidligere un
dersøgelser er vigen et udpræget eutroft 
område med stor stofproduktion, hvilket 

bl. a. ses af en stor forplantnings- og 
væksthastighed hos flere arter. Som et 
godt eksempel herpå kan nævnes Balanus 
improvisus med dens store individproduk-

• tion og hastige vækst og med to generatio
ner pr. sæson: forårsproduktionen der i 
juli er 5-7 mm i basisdiameter og samtidig 
de nye, helt friskbundfæld te individer un
der l mm. Muslingearten Cardium glau
cum er et andet eksempel på en art med 
stor væksthastighed. 

Når Kattinge Vig, trods belastningen 
med næringssalte fra omgivelserne, især 
søerne, tilsyneladende ikke er påvirket 
mere end det synes tilfældet, skal forkla
ringen muligvis findes i det omgivende 
lands specielle karakter. Cirka 2/3 af vi
gens kyststrækning har en tæt bræmme af 
gammel skov af stor dybde, og af den re
sterende tredjedel har kun den sydvestlig
ste del landbrugsland af nogen dybde. 
Dertil kommer, at praktisk taget alt opdyr
ket land foran sig mod vigen har en 
bræmme af strandenge, der i »Gadekæ
ret<< (st. 7 og 8) nærmest har karakter af 
marskland. Næringssaltbelastningen af 
Kattinge Vig fra opdyrket land må således 
utvivlsomt være relativt beskeden på 
grund af dels den begrænsede mængde 
opdyrket jord, dels tilstedeværelsen af 
strandenge, der i sig selv har en >>rensen
de<< virkning. Mest afgørende er vel nok 
skovbevoksningens betydning. Nyere 

99 



danske undersøgelser synes således klart 
at vise, at udvaskningen af næringssalte 
(N og P) og organisk materiale fra et kyst
nært skovbælte er overordentlig ringe. Til 
gengæld medfører skovrydning og blot 
udtynding øjeblikkelige og hyppigt drasti
ske stigninger i næringsstofudvasknin
gen (Holstener-Jørgensen 1984) . 

1979-undersøgelsen har således givet et 
andet billede af de økologiske forhold i 
Kattinge Vig end resultaterne fra VKI, der 
fandt området arts- og individfattigt og 
stærkt forureningsbelastet. Forklaringen 
herpå skal uden tvivl søges i den af VKI 
stærkt begrænsede indsamlingsmetodik 
ialt kun 4 enkelte bundprøver til hele fau
navurderingen. Dertil kommer, at der 
overhovedet ikke blev taget prøver på 
dybder under 5 m. De virkelig økologisk 
betydningsfulde arealer med den rigeste 
dyreproduktion findes på omkring et par 
meter («grundkanten«, Rasmussen 1973). 
Beregnes arealet af bredzonen i vigen, vi
ser det sig, at den udgør mere end 37% af 
hele Kattinge Vigs søterritorium. 

Som allerede tidligere fremhævet i ar
bejdet med Isefjord (Rasmussen 1973) ud
gør dette grundkantbælte et produktions
område af den største betydning. Under 
strenge vintre er det tillige et »Overlevel
sesområde« for bundfaunaen, uden det 
lave vands ødelæggende iskappe og uden 
den dybereliggende mudderbunds ofte 
iltfattige miljø. Observationer fra andre 
dele af fjorden har gang på gang vist, at 
grundkantens dyrebestand overlever selv 
med 2-3 måneders isdække. 

Det må imidlertid også fremhæves, at 
den kølige sommer 1979 til en vis grad har 
begunstiget årsproduktionen af bunddyr. 
Fra andre eutrofe fjordområder vides det, 
at varme somre kan have en fatal betyd
ning for dyrelivet, der drastisk kan blive 
reduceret i antal af høje vandtemperatu
rer, der slår den hårfine økologiske ba
lance i stykker med efterfølgende masse
død og ødelæggelse til følge . Dette har 
også været kendt for Kattinge Vig (person
lig meddelelse fra mag. K. Pop p Madsen). 

At eutrofieringen i Kattinge Vig på 
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grund af bl .a .  tilførslen af næringssalte fra 
land i de senere år er kraftigt forøget er 
hævet over enhver tvivl . Men lige så sik
kert er det også, at området i tidligere pe
rioder har opvis t selvforurening med mas
sedød, bundvending o .s .v. Af hensyn til 
fredningen af vigens søterritorium bør 
der for fremtiden føres en ekstra vågen 
kontrol med områdets organiske belast
ning, sådan som det for tiden praktiseres 
af Roskilde Amtskommune. 

Trods det korte tidsrum i hvilket 1979-
undersøgelsen har været gennemført, ser 
det ud til, at de indvundne resultater er til
strækkelige til ud fra den givne opgave at 
kunne vurdere sammensætningen af 
bunddyrfauna en. 

Kattinge Vig har utvivlsomt en rig, re
præsentativ brakvandsfauna med dyre
former af stor økologisk betydning for det 
øvrige dyreliv. Her tænkes specielt på fug
lelivet, hvor musUngearter i stort tal, 
krebsdyr og myggelarver (chironomider) 
som føde for fouragerende svømme- og 
vadefugle har stor betydning, noget en ef
fektiv fredning fremover vil øge. 

Bortset fra de rekreative muligheder vil 
Kattinge Vig med sin nære placering ved 
Roskilde Universitets Center og Køben
havns Universitet også være af stor under
visnings- og forskningsmæssig betyd
ning. 
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SUMMARY 
Tile mnri11e fartlin n11d vegetntio11 of Kntfi11ge Vig, file Ros
kilde Fjord (Zenln11d, De11mnrk). Qunlitntive n11d qunllfifn
five results from 1979. 

This paper presents the results of an investigation car
ried out Juli 21 - August l, 1979. In view of a planned 
preservation of the sea territory of Kattinge Vig, an in
vestigation of the fauna and vegetation was required by 
the Ministry of the Environment (the then National 
Agency for the Proteetion of Nature, Monuments & 
Sites, now The National Forest & Nature Agency) . 

Older joint investigations of the area from before the 
turn of the century do not exist, only scattered callee
tions of marine invertebrates. More recently, in the 
period 1956-1974 regular calleeting of bottom a nimais 
have been undertaken in the Roskilde Fjord, including 
Kattinge Vig, by the Danish Institute for Fisherles and 
Marine Research, supplernenled by sampling of a biotic 
factors. However, till now nothing has been published. 

In 1972 the Danish Water Quality Institute (VKI) 
made an extensive investigation of the whole Isefjord 
system. This inelucled Kattinge Vig, the fauna of which 
was based o n four bottom samples only. No more t han 
twelve animal species were registered. 

Since 1977 biologists from the county of Roskilde 
have made annua! regular sampling of temperature 
and salinity, comprising also the submerse vegetation, 
but not the fauna. Accordingly the main supply of 
freshwater to Kattinge Vig comes exclusively from the 
five Kattinge lakes and the Langvad River, draining 
about 190 km' surmunding land. 

Kattinge Vig, with a sea area of 3.7 km2, is situated in 
the innermost part of the Roskilde Fjord system (map 
Fig. 1). A part from a narrow farmland area at the west
ern coasts, it is surrounded by old hardwood forest 
(Fig. 3). There is a rich bird life. The central part of the 
sea territory has depths from 4 to 6 m with a maxi m u m 
of 17 m.  The narrow mouth to the main fjord is about 6 
m deep with very shallow depths just outside. Thus 
Kattinge Vig is a threshold fjord creek, a faet of impor
tance to the hydrografphy. The greater part o f the bo t
tom is covered by a thick layer of black mud, rich in 
organic matter. 

There is an obvious zonation of the bottom elements 
of the coastal slopes, and an equally good, though less 
obvious, zonation of the vegetation and animals 
(Fig. 2). 

All over the research area, on 28 stations (Fig. 3) the 
animal life and to some degree the vegetation was 
studied by hand-collecting and use of hand-net. Sea 
temperatures and salinity were measured frequently. 
Before preservation in 2-4% formalin the collected ma
terial was sorted out and identified at a ny rate to group. 
After final identification to species in the labaratory the 
materlal was transferred to 80% alcohol. Quantitative 
sampling was practised on 14 of the 28 stations (Fig. 3). 
The calleeting gear was the Birge-Ekman grab, cover
ing 225 cm'. On each station five samples were taken, 
except St. lO with three samples only and Sta. 7, 14, and 
19 with each six samples. In all 71 single samples were 
taken. 

The temperature and salinity conditions of Kattinge 
Vig are illustrated by measurements both from the re-

search period 1979 and results from the county of Ros
kilde (Fig. 4). In the open sea territory the surface salin
ity varies between 8 and 16%o, with some differences 
from surface to bottom and the lowest values during 
late winter and spring, the period with the greatest 
influx of freswater from the lakes. Du ring w in ter Kat
tinge Vig very often freezes over, an ecological factor 
being of great importance to the local fauna. The winter 
of 1978-79 was the most severe in a ten-year period (Fig. 
5). The ticlal amplitude is quite insignificant, while 
wind oscillations have a distinct regulating influence 
on the water level. 

The reed Pilragmiles vulgnris is the dominant plant 
along the shores, indleating discharge (seeping) fresh
water (Fig. 6). Green alga constitute the predominant 
submerse vegetation, especially E11teromorpiln and Ulvn 
Ine tuen. The bladder wrack Fuws vesiwlosus was found 
scattered along the most stony shores. Only two sea 
grass species were registered, Ruppin spirn/is and lost
ern mnri11n, the latter of which was present in the mouth 
area only. 

In the present investigation 63 animal species were 
found in the area. 53 invertebrates, one of which, 
Orc/1estin gnnmmrellus, is terrestrial, the rest being 
aquatic. Six species of fish were caught, but more can 
be expected. Where nothing e Ise is mentioned, the au
thor is responsible for the identification of the species. 

O f the 52 aquatic species, 32 (61.5%) a re euryhaline, 
w h ile 16 species (30.8%) a re true brackish-water 
species. Four species only (7.7%) are genuine fresh
water species. The bottom invertebrate fauna of Kat
tinge Vig is characteristic in having many representa
tives of the Danish brackish-water fauna. 

The quantitave part of the investigation, comprising 
about half the registered number of species, shows a 
most varying number of individuals, not only from sta
tion to station but also from sample to sample within 
the same station. Quantities ranging from 45 to about 
77.000 individuals per single sample, i .  e . ,  per m2 

About 60% o f the samples have numbers o f individu
ais from between 10.000 and 100.000 specimens per m2, 
numbers being related with those from the very rich 
Wadden Sea of the northwestern coasts of Europe (Fig. 
16). 

The shallow water stations (0.5-2.5 m) have a far 
higher number of individuals per unit of area than the 
deeper stations: averagely from 9.693 to 41.566 speci
mens against from 45 to 2 .889 per m2• Also the number 
of species is higher in the shallow water: eight to twelve 
species against two to nine species from the deeper 
localities. 

For practical reasons the invertebrate material from 
all 71 (70) samples is arranged in six major groups, 
placed after their abundance of species (Table 5). The 
Hydrobia group has the highest number of individuals 
and occurs in the majority of samples. N ex t in quantity 
of individuals comes the Polychaeta of which Nereis di
versicolor is the absolutely dominant species (91% o f all 
individuals). The four bi valves (Mytilus ed11/is, Cnrdium 
glnucum, Mnconw bnltilicn, and Mya nmwrin) have their 
highest number of individuals in single samples, maxi
mall y 50.670 per m2. Present in 48 samples only are the 
chironomid larvae with between 100 and 1000 speci
mens per m2. The absolute maximum is 21.465 per m2• 
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Also of mi nor importance are the Oligochaeta, present 
in 34 samples only and with maximally 11 .295 per m2 
In the >>various other groups<< the Coropltiltnl species are 
the only ones of some importance and quantity: in 34 
samples and maximally 4.140 per m2. 

Fig. 17 shows the distribution in percentage of the six 
major invertebrate groups according to depth. Again 
the dominance of Hydrobia snails is striking, especially 
in shallow water. This holds good also of the nereid 
worms which prefer depths below about 1 m. The 
bivalves dominate at St. 21 only, being otherwise of 
minor importance in the shallows. In the chapter >>Eut
rophication and trophic groupS<< it is show n that an in
creasing organic pollution of a sea area is followed by a 
change in trophic structure, a characteristic valid to Kat
tinge Vig. Besides a reduction in species and an enrich
ment in individuals the number of suspension feeders 
deelines with deposit feeders' increase (Table 7). Except 
for St. 21 all other stations have a dominance of d epos i t 
feeders. Another important detail in the trophic struc
ture of Kattinge Vig is the total absence of invertebrate 
predators (crabs: Carcinus and starfish: Asterias), and 
a biotic factors may have the major regulating influence 
(ice, low oxygen, tensions, etc.). 

Finally the general situation of the research area is 
discussed. Kattinge Vig is undoubtedly very sensitive 
to eutrophication having a high primary production. 
The surmunding landscape's spedal structure with a 
dominance o f fores t may be responsible for the still to
lerable balance of the area, centributing very littie nit
rate and phosphate to the landlocked creek. 

The great ecological importance of the slope areas 
(about 37% of the w hole area) is emphasized. Not only 
because of their high animal productivity, but also due 
to their role as >>a zone of survival<<, i. e . ,  without the de
structive ice cover during severe winters in the quite 
shallow water and the risk ofbeing totall y wiped out by 
lack of oxygen characteristic to the communities from 
the deeper m ud flats. 
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