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Grøn

Vedhæftede ansøgning fremsendes af Stenrevsgruppen under Hou Fællesforum.
Til Kystdirektoratet:
Anmodes om at behandle vedhæftede og om muligt at give et forhåndstilsagn, der muliggør
igangsætning af vores ansøgninger om midler ved fonde mv.
Til Odder Kommune:
Anmodes om at meddele Kystdirektoratet deres bemærkninger.
Til Aarhus Universitet:
Anmodes om at være opmærksom på mulige undersøgelser/studier af udvikling af biodiversitet ved
stenrev på forskellige dybder.
På vegne af Stenrevsgruppen/Hou Fællesforum
Erik Hviid
Tlf 20972912

Ansøgning om tilladelse til anlæg på søterritoriet
Dette ansøgningsskema benyttes ved ansøgning om tilladelser til etablering, renovering og udvidelse
af anlæg på søterritoriet.
Husk at læse vejledningen på side 6, før skemaet udfyldes.
Eventuelle spørgsmål til ansøgningsskema og vejledning rettes til Kystdirektoratet på tlf. 99 63 63 63
eller via e-mail kdi@kyst.dk.

Bemærk: En ansøgning kan først behandles, når alle nødvendige oplysninger foreligger.
Til Kystdirektoratets notater:
Dato for modtagelse:

Journal nr.:

Projekttype:

Sagsbehandler:

A. Oplysninger om ejere af den eller de matrikler, hvor anlægget opføres
Navn
Staten
Adresse

Lokalt stednavn

Postnr.

By

Hou, Odder Kommune

8300

Odder

Telefon nr.

Mobil nr.

E-mail

87803333

30843450

Casper.gronborg@odder.dk
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B. Evt. repræsentant (entreprenør, rådgiver eller lignende)
Navn
Stenrevsgruppen ved Hou Fællesforum ved koordinator Erik Hviid
Adresse
Lærkevej 26
Lokalt stednavn

Postnr.

By

Hou

8300

Odder

Telefon nr.

Mobil nr.

E-mail

20972912

20972912

hviid.erik@gmail.com

C. Offentliggørelse af oplysninger
Ansøger giver ved underskrift tilladelse til, at ansøgningsmaterialet må offentliggøres på Kystdirektoratets
hjemmeside www.kyst.dk. I henhold til persondataloven vil personfølsomme oplysninger, eller
andre oplysninger friholdt for aktindsigt, uanset denne accept ikke blive offentliggjort.
Dato

Underskrift

APR 2021

Erik Hviid

D. Anlæggets placering
Adresse
I farvandet nord og syd for Hou Havn
Postnr.

By

Kommune

8300

Odder

Odder

Matrikel nr. og ejerlavsbetegnelse
Ej relevant
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E. Beskrivelse af anlægget i sin helhed
Kan evt. uddybes i bilag
Bemærk: Nødvendige bilag skal også vedlægges, se rubrik I
Der ansøges om etablering af tre stenrev til primært naturgenopretning.
Stenrevs positive sider (biodiversitet mm) formodes velkendt.
Hvert at de tre revs formål, placering mv. fremgår af bilag.
Generelt er der tale om:
-

Et nordligt større rev på 100 x 800 m på ca 4 – 9 m dybde syd for Dyngby Hage til genopretning af rev,
herunder udvidelse af eksisterende rev samt studier/forskning.
Et andet sydligere på 100 x 200 m på lavere vand Nord for Egmontbroen til primært undervisnings- og
formidlingsformål.
Et tredje sydvest for Hou Lystbådehavn i tilknytning til molen, på en linje på 300 m på forholdsvist lavt vand
til primært formidling og rekreative formål.

For alle tre rev gælder, at der kun anvendes natursten (marksten fra ca 10 cm op til ca 100 cm i diameter),
sekundært brudsten i samme størrelser.
Det vurderes, at der ikke vil ske ændringer af strømningsforhold, da bunden på de ansøgte steder er fast og stadig
har mindre sten selv efter tidligere tiders stenfiskeri. Stenfiskeriet har været omfattende ved Hou, hvilket
dokumenteres af de mange og store sten, der stadig ligger på det laveste vand, hvor stenfiskerbåde ikke har kunnet
sejle. Se også bilag med fotodokumentation.
Det tredje rev ligger i et Natura 2000 område, men tæt på en allerede tilladt bølgebryder ud for Hou Lystbådehavn.
Det vurderes at risikoen for ulykker er minimal, da alle sten kun håndteres af større entreprenørmaskiner i lighed
med allerede udførte og planlagte arbejder med moler ved Hou Havn.
Det vurderes, at udlægningen af sten kun vil påvirke faunaen i et positivt omfang.
Områder er allerede aftalt med færger, lystsejlerne og jollelaug, for ikke på nogen måde at genere disse.
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F. Beskrivelse af planlagte arbejdsmetoder
Kan evt. uddybes i bilag
Stenene indsamles fra egnen samt fra større samlinger i nærheden af Assens Havn (Fyn)
Stenene lægges i en blanding af mindre sten i små bunker og større sten spredt.
Stenene aflæsses og lastes i henholdsvis Assens og i Hou Trafikhavn i skib og pram.
Hou Havn anvendes i sommerperioden, da det såkaldte ”Ralleje” da er frit for opmagasinerede lystbåde.
Lastningen i Hou foregår i trafikhavnen i koordination med Odder Kommune og færgerne. Det skal tilføjes, at
revenes placering er koordineret med Chefkaptajnen på Samsøfærgen.
Skib anvendes på de større dybder og pram på de lavere. Selve stenene udlægges med kraner med grabber, der
åbnes tæt ved bunden, så der ophvirvles mindst muligt materiale.
Der anvendes entreprenører med erfaring i udlægning af sten, herunder i Horsens Fjord.
Da der er tale om omfattende mængder må det forudses, at alt ikke kan gennemføres i en omgang, hvorfor
udlægningen må prioriteres. Der vil blive prioriteret i rækkefølgen 3, 2 og 1, det vil sige fra syd mod nord.
Tidspunkt afhænger selvfølgelig af tilladelsen og økonomi, men ses gerne påbegyndt sommeren 2022..

G. Uddybning
Skal der i forbindelse med anlægget foretages uddybning?
Ja
Nej
Hvis ja skal mængden for uddybningen angives

m³

Beskrivelse af hvordan sedimentet fra uddybningen efterfølgende tænkes behandlet:
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H. Opfyldning
Skal der i forbindelse med anlægget foretages opfyldning på søterritoriet?
Ja
Nej
Hvis ja skal mængden af opfyldningsmateriale angives

Ca 6075

m³

Beskrivelse af opfyldningsmaterialets kvalitet:
Marksten af forskellig størrelse samt evt. brudsten.

I. Nødvendige bilag
Følgende bilag skal vedlægges:
Søkort med indtegnet anlæg
Matrikelkort med indtegnet anlæg
Plan- og skitsetegning over det samlede anlæg
Målsatte snittegninger over eventuelle moler, broer mv.
Målfast oversigtskort med hele anlægget indtegnet
Samtykkeerklæringer fra berørte grundejere
(Ej relevant)
Evt. andet relevant materiale:
Bilag: Billeder fra bunden ved de tre rev.
Bilag: Udtalelse fra Egmont Højskolen.
Bilag: Udtalelse fra Hou Maritime Idrætsefterskole.
Bilag: Udtalelse fra Odder Naturfredningsforening.
Bilag: Udtalelse fra Partnerskab Horsens Fjord

J. Erklæring og underskrift
Undertegnede ansøger erklærer, at oplysninger, der står i ansøgningen, er i overensstemmelse med de faktiske
forhold.
Dato

Fulde navn (benyt blokbogstaver)

Underskrift

17 MAJ 2021

ERIK LAURITS HVIID

Erik Hviid
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Ansøgningen sendes med post til:
Kystdirektoratet
Højbovej 1
Postboks 100
7620 Lemvig
Eller via e-mail: kdi@kyst.dk

Vejledning til ansøgningsskema
(vedrørende ansøgning om tilladelse til anlæg på søterritoriet)

Punkt A. Oplysninger om ejere
Her anføres navn, adresse mv. på ejere af den eller de matrikler, hvor anlægget opføres på eller
ud for. Er der flere ansøgere, kan det anføres i et vedlagt bilag.
Punkt B. Evt. repræsentant (entreprenør, ingeniør eller lignende)
Her anføres navn, adresse mv. på den person, der fungerer som kontaktperson (projektansvarlig)
under sagens behandling, det kan for eksempel være et entreprenør- eller ingeniørfirma.
Punkt C. Offentliggørelse af oplysninger
Kystdirektoratet er forpligtiget til at orientere naboer og andre berørte parter om ansøgninger om
tilladelse til anlæg på søterritoriet. Ved orienteringen sker der altid en videregivelse af de
oplysninger, som er angivet i skemaet. Endvidere offentliggøres ansøgningen på Kystdirektoratets
hjemmeside.
Punkt D. Anlæggets placering
Her anføres projektets adresse, dvs. dets fysiske placering. Det er vigtigt for sagens behandling, at
matrikelnumre samt ejerlav angives. Disse oplysninger kan findes i ejendommens skøde eller
indhentes fra kommunen eller på internettet, f.eks. på www.miljoportalen.dk.
Punkt E. Beskrivelse af anlægget
Her beskrives anlægget i sin helhed. Beskrivelsen skal bl.a. omfatte formål og baggrund for
anlægget, anlæggets udformning, en beskrivelse af hvilke materialer, der anvendes til anlægget og
overvejelser over anlæggets indvirkning på strømningsforhold og den nærliggende kyst.
Til anvendelse for en screening for VVM skal beskrivelsen ligeledes belyse nedenstående forhold.
Anlæggets
- dimensioner
- kumulation med andre projekter
- anvendelse af naturressourcer
- affaldsproduktion, forurening og gener
- risiko for ulykker, navnlig under hensyn til de anvendte materialer og teknologier
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Anlæggets betydning for den miljømæssige sårbarhed i området særligt i forhold til
- nuværende arealanvendelse
- de tilstedeværende naturressourcers relative rigdom, kvalitet og regeneringskapacitet
- det naturlige miljøs bæreevne med særlig opmærksomhed på kystområder, områder der er
fredet eller omfattet af national og international natur- og miljøbeskyttelses
lovgivning,tætbefolkede områder, områder der er af særlig betydning ud fra et historisk,
kulturelt eller arkæologisk synspunkt
Anlæggets potentielle påvirkninger herunder
- påvirkningernes omfang (geografisk område og antal personer der berøres)
- påvirkningernes grænseoverskridende karakter
- påvirkningers grader og -kompleksitet
- påvirkningens sandsynlighed
- påvirkningens varighed, hyppighed og reversibilitet
Beskrivelsen kan eventuelt suppleres med bilag.
Punkt F. Beskrivelse af arbejdsmetoder
Her angives hvilke arbejdsmetoder, der benyttes ved opførelsen af anlægget, bl.a. hvordan og
hvornår arbejdet udføres. Angivelsen af arbejdsmetoder er vigtigt for vurderingen af anlæggets
påvirkning på miljøet.
Punkt G. Uddybning
Hvis der i forbindelse med anlægget foretages en uddybning, skal det angives i kubikmeter, hvor
stor en mængde sediment uddybningen omfatter, og ligeledes hvad der efterfølgende skal ske
med sedimentet, f.eks. om det skal bruges til kystfodring, opfyldning mv.
Punkt H. Opfyldning
Hvis der i forbindelse med projektet foretages en opfyldning, skal omfanget af opfyldningen
angives i kubikmeter materiale brugt til opfyldningen. Kvaliteten af materialet til opfyldningen skal
belyses, specielt mht. om det er forurenet eller uforurenet materiale, der benyttes.
Punkt I. Nødvendige bilag
Følgende bilag skal foreligge, før en ansøgning om tilladelse til anlæg på søterritoriet kan
behandles:
- Søkort med anlægget indtegnet
- Matrikelkort med anlægget indtegnet. Matrikelkort kan findes på www.miljoportalen.dk.
Anlæg kan f.eks. indtegnes med tusch på matrikelkortet.
- Plan- og skitsetegning over det samlede anlæg
- Målsatte snittegninger, der gør rede for anlæggets konstruktioner. På snittegningen angives
f.eks. konstruktionernes højde, bredde, længde mv.
- Målfast oversigtskort med hele anlægget indtegnet
- Samtykkeerklæringer fra ejerne af alle berørte matrikler skal vedlægges, hvis anlægget
strækker sig over mere end ansøger / ejers matrikel. Hvis en repræsentant for ejeren, f.eks.
entreprenør- eller ingeniørfirma søger om tilladelse til anlægget på ejerens vegne, skal
ansøgningen desuden vedlægges en samtykkeerklæring fra ejeren om, at han er
indforstået med dennes repræsentation, samt at han er indforstået med, at anlægget
opføres på hans ejendom.
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Er der i forbindelse med anlægget lavet en strømningsanalyse eller lignende, er det hensigtsmæssigt at vedlægge den/dem som bilag for at belyse sagen bedst muligt.

Hvis der er spørgsmål til ansøgningsskemaet, kan Kystdirektoratet kontaktes på tlf. 99 63 63 63
eller på email: kdi@kyst.dk.
Kystdirektoratet
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Oversigtskort over de ansøgte tre rev ved Hou.
Rev 1
Det bør bemærkes, at dybdekurverne på kortet ved Rev 3 ikke længere er aktuelle.
Se det detaljerede kort for Rev 3.

Rev 2

Rev 3

Rev nr 1.
Ca 100 x 800 m på ca 4 - 8 m vand.
Blandede bunker af mindres sten med spredte større
sten imellem.
Bunkerne ca 1,5 m høje med 5 m mellemrum med
2 sten a ¼ m3 imellem.
Giver ca. 5000 m3 sten.
Koordinater:
55g56.750N 10g16.100E
55g56.330N 10g16.510E
55g56.330N 10g16.420E
55g56.750N 10g16.010E
Formål: Naturgenopretning,
forskning,
undervisning,
rekreative aktiviteter
Genetablerer/forlænger stenrev, der stadig er der
nord herfor.
Lægges på skrå, så evt. forskelle i bevoksning/liv på
forskellig dybde kan undersøges.

Rev 1, ca 100 x 800 m

Rev nr 2.
Ca 100 x 200 m på ca 4 m vand.
Blandede bunker af mindres sten med
spredte større sten imellem.
Bunkerne ca 1,0 m høje med 5 m
mellemrum med ca 2 sten a ¼ m3
imellem.
Giver ca. 1000 m3 sten.
Koordinater:
55g55.400N 10g15.710E
55g55.310N 10g15.710E
55g55.310N 10g15.620E
55g55.400N 10g15.620E
Formål: Naturgenopretning,
undervisning,
forskning,
formidling.
Placeret ud for Egmont og HMI.
En kort række af bunker leder fra broen
ud til feltet.

Rev 2, ca 100 x 200 m

Rev nr 3.
Ca 300m langt på ca 2,5 m vand.
Bunker af sten på en linje med mellemrum
imellem for at sikre, at der ikke sker
ophobning af sand nord for dem.
Bunkerne ca 1,0 m høje, 2 m brede og med
2 m mellemrum.
Giver ca. 75 m3 sten.
Koordinater:
55g54.560N 10g15.160E
55g54.460N 10g14.980E
Formål: Formidling,
undervisning,
turisme,
naturgenopretning.
Tæt på rekreativt område uden at
svømmende generer sejlads.
En åbning i revet på ca 50 m nordvest for
sejladsafmærkningen, så jollelauget også kan
passere ved ekstremt lavvande.

Rev 3 ca 300 m

Snit på tværs/langs af del af stenrev 1
Gentages på langs og tværs
til i alt 100 x 800 m

Ca 1,5 m

Ca 3 m

Ca 5 m

Stenbunke

Enkelte større sten

Snit på tværs/langs af del af stenrev 2

Gentages på langs og tværs til i alt 100 x 200 m
Ca 1 m

Ca 2 m

Ca 5 m

Stenbunke

Enkelte større sten

Snit på langs af del af stenrev 3

Gentages til i alt 300 m længde
(minus gennemsejlingen)

Ca 1 m

Ca 2 m

Ca 5 m

Stenbunke

Billeder af bunden ved områderne:

Billeder og søkort er fra d. 26. februar, 2021

Område 1 - ved Hølken
N 55°56,078
E10°15,941
Dybde: 4,5 m.

N 55°56,621
E 10°16,091
Dybde: 4,0 m.

N 55°56,475
E 10°16,380
Dybde: 6,2 m.

N 55°56,363
E 10°16,502
Dybde: 9,0 m.

1

Område 2 - ved Egmont Broen
N 55°55,248
E 10°15,617
Dybde 2,4 m.

N 55°55,248
E 10°15,617
Dybde 3,4 m.

N 55°55,218
E 10°15,617
Dybde: 3,6 m.

2

Område 3 - syd for lystbådehavnen
N 55°54,344
E 10°15,413
Dybde: 2,6 m.

N 55°54,565
E 10°15,416
Dybde: 2,8 m.

N 55°54,560
E 10°15,158
Dybde: 2,7 m.

3

Scannet søkort syd
for havnen - rev 3

Scannet søkort ved
Egmont Broen - rev
2

4
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Hej Thomas Larsen
Tak for dit hurtige svar og gode anvisninger.
Vi supplerer gerne vor ansøgning jf. dine bemærkninger.
1.

Natura 2000 området.

Det er det lille rev nr. 3 der ansøges udlagt med små grupper af sten på en 300 m linje i dette
område.
Der er mange steder i Natura 2000 området, hvor de gennem 200 år opfiskede sten kunne tænkes
udlagt. Vi har kun ansøgt om små bunker sten udlagt i tilknytning til molen ved lystbådehavnen, der
er tæt på et offentligt badeområde.
Dette gjort for også at kunne holde badende væk fra trafikhavn og sejlende i øvrigt, samt at kunne
formidle om stenrevs fortræffeligheder, der hvor der kommer flest besøgende.
Under anlægsarbejdet vil stenene nedlægges med grab fra båd/pram for ikke at påvirke
omgivelserne. Bundforholdene er hård grus-/sandbund.
Jf. udpegningsgrundlaget af 31/12 2012 er der ingen af de nævnte arter, der vil blive påvirket
negativt af den havnenære placering. Vi forbedrer tværtimod biodiversiteten i Natura 2000 området.
2.

Genopretning af eksisterede rev.

Vi har søgt, men kan desværre ikke finde eksakte placeringer af opfiskede stenrev. Kun har vi ved
samtaler med gamle fiskere kunnet konstatere, at stenfiskningen i området har været omfattende i
mange år.
En gruppe på Aarhus Universitetet (AU) arbejder med stenrev og deres påvirkning af det
omgivende havmiljø. De har tilbudt at følge projektet og sparre med os for at optimere den positive
påvirkning af revene. Universitet vil gerne følge, hvad der sker med biodiversiteten omkring revene.
Herunder studere algevækst på stenene samt muligt bedre miljø for ålegræs inden for revene.
Se venligst bilag fra AU.

3.

Dybdeforringelse.

Der har været kontakt med chefkaptajnen på Samsølinjen. Det er med denne aftalt, at der ikke
lægges stenrev (rev nr. 2) ud nord for havnen på mere end 4 m dybde indtil en linje mellem udløbet
ved Hou Camping og møllerne ved Møllegrund.
Det er samtidig koordineret med lystsejlerne (Formanden for Hou Sejlklub er medlem af
ansøgergruppen), at placeringen af rev nr. 2 ikke vil påvirke sejlads selv med kølbåde. Der vil
stadig være 1,5 – 3 m vand over stenene der.
Rev nr. 1. vil ingen indflydelse få på sejladsen, idet der her vil være 2,5 – 7,5 m vand over stenene
samt være uden for færgernes manøvreområde.
Alle rev skal opmåles og registreres i søkort inkl. nye dybder.
Afmærkningsbøjer aftales lokalt.
4.

Ledningsanlæg

Vi medgiver, at der er gået lige til grænsen vedr. afstanden fra sydligste kant af rev nr. 1 og
nordkanten af rev nr. 2 til havledninger. Vi vedlægger derfor korrigerede bilag for rev nr. 1 og 2
med justerede koordinater i nærheden af ledningerne. Revene reduceres, så vi holder en afstand på:
Rev 1: Den korteste afstand er 1,852 * 0,120 = 222m
Rev 2: Den korteste afstand er 1,852 * 0,136 = 252 m
Inden udlægning vil vi tydeligt afmærke grænserne.

5.

Miljøfarlige stoffer.

De sprøjtemidler, der anvendes i landbruget er vandopløselige. Stenene tages fra igennem flere år
frit uden for dyrkningszoner oplagte marksten. De mange regnvejr har derfor renset stenene, hvis
der overhovedet fra start af har været nogen forurening. Vi har ikke kunnet finde nogen former for
evidens for, at sådanne marksten kan være forurenet, så det kan påvirke havmiljø.
Vi dokumenterer gerne hvorfra stenene tages, idet det samtidigt skal præciseres, at de fleste sten
bliver brudsten fra Norge.

Håber dette afklarer de stillede spørgsmål.

På vegne af Stenrevsgruppen Hou

Att: Kystdirektoratet
5. januar 2021

Vedr.: Genopretning af stenrev ved Hou
Egmont Højskolen er en højskole med 205 elever primært i alderen 19 til 25 år. Højskolen
er, udover at være en skole med et bredt fagudbud, en skole hvor vi vægter samspillet
mellem mennesker med vidt forskellige liv og muligheder og har et særligt ansvar for
mennesker med handicap og funktionsnedsættelse, samt relationerne, der opstår mellem
mennesker med og uden handicap.
På Egmont Højskolen er vi store fortalere for et kommende stenrev i nærområdet for Hou.
Vi ser det som en naturlig og væsentlig gøren at naturgenoprette havet ved Hou.
Herudover ser vi også store muligheder i undervisningsregi at genoprette et stenrev ud for
Hou. På skolen har vi en del fag, hvor vi inddrager den lokale kyst-natur. Vi har madfag,
hvor eleverne sanker fødevarer i havet og på stranden, vi har fag, hvor vi undersøger livet
i havet, og så har vi svømme- og dykkerfag, hvor det er et af fagenes hovedformål at blive
klogere på havets natur. Her bruger vi megen tid på at undersøge havet og dets plante- og
dyreliv. I dette perspektiv vil stenrev i lokalområdet åbne mulighederne op for en meget
større diversitet. Denne præsentation af naturen i lokalmiljøet, tror vi på, er med til at give
eleverne en forståelse for naturen omkring os, og dermed forankre respekten for naturen i
deres hverdag og deres valg som f.eks. forbruger i en moderne verden.
På Egmont Højskolen er vi sikre på at en genetablering af et stenrev ud for kysten ved
Hou, vil være et stærkt initiativ for naturen og biodiversiteten, og på at det vil give vores
undervisning og dannelsesprojekt endnu højere kvalitet. Et stenrev ved Hou vil give vores
højskoleelever, samt lokale efterskole- og folkeskoleelever, en større forståelse for og
indsigt i det danske havmiljø.

Søren Bojer

Søren Møllgaard Kristensen

Højskolelærer

Forstander

Bilag - Stenrev

Fra Hou Martime Idrætsefterskole
Hvorfor et stenrev?
Introduktion
HMI er en efterskole beliggende lidt nord for havnen i Hou. Vi har optimale omgivelser med
nem adgang til både hav, strand og skov. Skolen startede i 1989 med 63 elever og har siden da
været i rivende udvikling.
Hvert år bor 165 drenge og piger i alderen 15-17 år på Hou Maritime Idrætsefterskole.
De går i 9. eller 10. klasse, og de følger alle undervisning i to valgfri, idrætsfaglige linjefag ved
siden af folkeskolens almindelige prøvefag.
Som maritim efterskole er havet omdrejningspunkt for meget af det vi foretager os i
dagligdagen. Vi surfer, SUP-boarder, sejler i kølbåde og joller, ror havkajakker, dykker, bader /
vinterbader og fisker. Vi løber langs havet, vi springer i havnen for at markere sejlersæsonens
begyndelse. Vi lærer vores elever at Danmarks placering med over 8000 km. kystlinje er en
vigtig del af vores historie og vores kulturarv.

Perspektiver
Projektet vedr. udlægning af sten på tre kystnære lokaliteter i nærheden af Hou, er af stor
interesse for Hou Maritime Idrætsefterskole. Vi er meget optagede af havets betydning som
økosystem og fødekilde, og vi har fokus på hvordan vi passer på havet, så det også i fremtiden
kan fungere som spisekammer og kilde til fantastiske oplevelser. For at være med til at sikre et
mangfoldigt liv i vores del af Kattegat, har vi tidligere sammen med vores elever bl.a. lavet

forsøg med at beplante et stykke havbund ud for efterskolen med ålegræs. Fortidens / nutidens
miljøsyndere, har været hårde ved bundforholdene mange steder i vores del af Kattegat, og vi
vil gerne hjælpe til med at skabe alsidige og sunde bundforhold, så vi igen kan få en stor
artsdiversitet. Vi vil som skole og arbejdsplads bakke op omkring projektet der på på kort og
langt sigt, kan være med til at danne ramme for undervisning og samtidig øge maritim flora og
fauna i nærområdet.

Efterskole-relevante aktiviteter i forbindelse med etablering af stenrev:
● Vores dykkerlinje foto-dokumenterer effekterne af stenrevet med før-/efterbilleder.
Dette foto-materiale bruges i undervisning af de øvrige elever inden for emner som:
“Menneskets påvirkning af naturen” og “Bæredygtig udnyttelse af naturgrundlaget”.
● De etablerede stenrev ligger på en dybde, hvor skolens fridykkere også vil kunne nå ned
og få en oplevelse og forståelse for vigtigheden af varierede bundforhold.
● Eleverne arbejder i naturfag med artsbestemmelse og følger udviklingen i
artsdiversiteten. Der udvikles et portfolio over arter og antal, der går i arv fra årgang til
årgang.
● “Projekt Stenrev” bruges som praktisk case, når vi arbejder med FN’s Verdensmål nr. 11,
12, 13 og 14.

Som efterskole og virksomhed i en lille by er det vigtigt for os at være en aktiv del af
lokalsamfundet. Vores elever er en fast del af bybilledet og vores gøren og laden sætter spor. Vi
vil gerne vise vores elever, hvordan vi som mennesker er gensidig afhængige af hinanden og
naturen omkring os ikke mindst på en efterskole, i et lille samfund ved siden af Kattegat.

På vegne af Hou Maritime Idrætsefterskole

Forstander: Peter Gordon

Lærere/FriluftsvejledereLars Johnsen og Mads Harbo
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Stenrev ved Dyngby og Hou - ja, meget gerne - det mener DN-Odder
DN-Odder bakker op om planerne for nye stenrev ved Dyngby og Hou. Vi mener, at
stenrevene vil være et stort plus for biodiversiteten i havet. Erfaringerne fra andre
nyetablerede rev er gode. Revene tiltrækker en masse fiskeliv, og det er der i den grad
brug for, eftersom balancen i de lokale kystfarvande er blevet helt ødelagt, så der i dag
næsten ingen fisk er tilbage, hvorimod det vrimler med krabber.
De tre foreslåede placeringer finder vi velvalgte - de vil ikke alene gavne livet i havet men
også turismen. Stenrev er spændende at svømme ud til og at dykke ved, og livet ved et
rev er med til at gøre både turisterne og os fastboende mere opmærksomme på
forholdene i havet.
Vores eneste forbehold er anskaffelsen af stenene til de nye rev. Der skal jo bruges
mange, så det er vigtigt, at de hentes på steder med overflod af sten og ikke fra mindre
stenbunker, som ofte udgør en vigtig lille biotop, også på land.
Etablering af nye stenrev vil - som en ekstra bonus - også tilføje et nyt kapitel til den lokale
historie, fordi Rallejet i Hou netop har sit navn fra dengang stenfiskere her bragte sten i
land og knuste dem. Nu går vi den anden vej og giver stenene tilbage til havet.
De bedste hilsner, Ib Salomon, Kirstine Wilhjelm og Keld Jørgensen, DN-Odder
Ib Salomon
Borgergade 12
8300 Odder
24 44 39 87
ibsalomon8300@gmail.com

AARHUS
UNIVERSITET
INSTITUT FOR BIOSCIE NCE

Til Stenrev-Hou projektgruppen

Interesse tilkendegivelse

Aarhus Universitet finder etableringen af 3 nye revstrukturer ud for Hou for interessante, og vil gerne indgå i et fremtidigt projekt, med overvågning samt eventuelt udplantning af makroalger på lokaliteterne.

Marin økologi
Teis Boderskov
Akademisk medarbejder
Dato: 14. juni 2021

Aarhus universitet har bl.a. kompetencer inden for erhvervsdykning, artsbestemmelse,
overvågning og makroalgedyrkning/ud-såning, der kan understøtte et fremtidigt projekt.

Mobiltlf.: 60919639
E-mail: tebo@bios.au.dk
Web: au.dk/tebo@bios
Afs. CVR-nr.: 31119103

Venlig hilsen
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Teis Boderskov
Akademisk medarbejder

Marin økologi
Aarhus Universitet
Vejlsøvej 25
Postboks 314
8600 Silkeborg

Tlf.: +45 8920 1400
Fax: +45 8920 1414
E-mail: bios@au.dk
Web: bios.au.dk

