
Fjordplakater
Den første plakat for Fjordens Dag blev lavet af 
Kurt Dupont Larsen i 1994 og forestiller en forsagt
strandskade. Den fi k lov til at hænge på mange
af Odenses plakatsøjler i ugerne op til dagen og
blev da også yderst populær hos de besøgende.

I 1995 besluttede koordinationsudvalget for Fjor-
dens Dag, at der hvert år skulle laves en særlig
fjorddagsplakat. 

I begyndelsen valgte udvalget selv en lokal kunst-
ner til at udarbejde plakaten fra år til år. Men fra 
og med 2006 blev konceptet ændret til en konkur-
rence, hvor alle interesserede selv kan sende de-
res bidrag ind og vinde præmier.

Det første konkurrenceår kom der over 100 for-
slag til plakaten. De blev udstillet i Rådhushallen i 
Odense og var en god reklame for Fjordens Dag.

Vor Fælles Fremtid
I 1970’erne og -80’erne begyndte folk over
hele verden at lægge mærke til de øgede glo-
bale miljøproblemer. Det førte blandt andet
til, at FN nedsatte Brundtlandkommissionen.
Den udgav i 1987 rapporten Vor Fælles Frem-
tid, som anbefalede en afbalanceret bære-
dygtig udvikling, hvor miljøhensyn, fattig-
domsbekæmpelse og økonomi fremover blev
tænkt ind i hinanden.

Rapporten gav anledning til en række oplys-
ningskampagner om miljø og bæredygtighed.
I Danmark kørte der i 1991 en Vor Fælles Frem-
tid-kampagne, hvor der bl.a. blev afholdt en 

miljøkonference på Klintebjerg Efterskole. Her 
deltog en række lokale ildsjæle indenfor miljø 
og naturbeskyttelse. På denne konference
opstod ideen om at lave et særligt natur-
og miljøarrangement med aktivitetsste-
der hele vejen rundt om Odense Fjord: 
Fjordens Dag.

Meningen med fjorddagen var dels at 
gøre opmærksom på, hvor vigtigt det var 
at genoprette eller bevare naturværdi-
erne omkring fjorden, dels at fremme 
brugen af fjorden som friluftsområde.

Den første Fjordens Dag blev afholdt den 
22. september 1991 og havde temaet 
”Vor Fælles Natur”.

Søsalat
Op gennem 1980’erne var fjorden fyldt med søsalat, 
som bredte sig som følge af de alt for rigelige nærings-
stoffer og fortrængte de andre vandplanter. I perioder 
med solskin og næsten ingen vind kunne der ske det, 
at de store mængder søsalat dannede ilt, som trængte 
op til overfl aden i form af bobler og løftede søsalaten 
med sig op.

Fyns Amt beskrev situationen i inderfjorden således:

”Seden Strand lignede da en gryde med kogende 
grønkål, hvor søsalatløvet var grønkålen, der fyldte 
gryden, og iltboblerne fi k grønkålen til at se kogende 
ud, når de undveg fra løvet.”

Fyns Amt 1995: VANDMILØovervågning.

Fremskridt ved fjorden
Siden 1970’erne og -80’erne er der gjort meget for at 
forbedre og genoprette naturen omkring Odense Fjord. 
Plan- og miljølovgivningen på landsplan er blevet skær-
pet. Der er kommet nye og mere effektive renseanlæg 
og Odense Å er væsentligt renere end førhen. Fjorden 
har fået et langt rigere dyre- og planteliv end førhen, 
der er mindre søsalat, og der yngler endda havørne i 
Egensedybet Hele vestfjorden er gjort til fuglebeskyt-
telsesområde.

Lossepladsen på Stige Ø blev nedlagt i 1994, dækket 
med jord og siden omdannet til rekreativt område. Der 
er desuden gennemført naturgenopretningsprojekter 

og fredninger på Vigelsø, ved Enebærodde og Ølund-
gaard øst for Otterup.

Samtidig er kommunerne også blevet opmærksomme 
på fjordens muligheder som rekreativt område og de 
muligheder der ligger i at bruge fjordområdet til at frem-
me folkesundheden, bl.a. ved at gøre den bedre egnet 
til friluftsliv.

Et meget iøjnefaldende udtryk for dette er den årlige 
Fjordens Dag. Et andet udtryk er de mange nye stisy-
stemer langs med fjorden og de nye sheltere, hvor man 
kan overnatte i tørvejr men stadig i det fri.

Klimaudfordringen
Vores samfund står stadig over for en række miljømæs-
sige udfordringer på verdensplan, ikke mindst de fremti-
dige klima- og energikriser, som også kommer til at påvirke 
Odense Fjord. Måske vil nogle af løsningerne komme fra 
Lindøværftet, som er ved at omstille sig til at være test-
center for vedvarende energiteknologi.

Hvor mange deltager 
i Fjordens Dag?

Fra en beskeden start i 1991, hvor Fjordens 
Dag kun havde ca. 5.000 besøgende, er ar-
rangementet vokset støt i løbet af 1990’erne. 
Siden år 2000 har besøgstallet stabiliseret sig 
på omkring 50.000 hvert år. Tallet svinger op 
og ned i takt med vejret.

Fjordens Dag på Vigelsø
Den naturskønne Vigelsø har i mange år været et af de helt store 
tilløbsstykker på Fjordens Dag. Imidlertid er det kun et begrænset 
antal gæster, der bliver færget over til øen – typisk omkring 6-700 
stykker på hver fjorddag. Det skyldes, at det særlige ved øen ne-
top er dens uforstyrrede natur, som er svær at opleve, hvis der er 
for mange gæster på én gang.

Vigelsø blev tidligere brugt til landbrug, men er i dag et fredet na-
turområde og kendt for sin Naturskole. Øen var åben for offent-
ligheden for første gang på Fjordens Dag i 1991.
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Den forsømte fjord
Med efterkrigstidens rivende økonomiske udvikling opstod der mange 
uforudsete miljøproblemer. Ved Odense blev der udledt store mængder 
næringsstoffer og kemikalier i fjorden, ikke mindst fra landbrug, 
gartnerier og Odense Å. Og fra 1967 blev Stige Ø samtidig brugt som 
losseplads. Mange tusinde tons affald blev smidt direkte i fjorden.
Efterhånden forsvandt erhvervsfi skeriet næsten helt.
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