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God dag ved Kystdirektoratet. 

 

Ved skr. Kystdirektoratet J.nr. 21/08020-18 Ref. Thomas Larsen 28-02-2022 blev der givet 

tilladelse tíl to mindre rev ved Hou (Rev 2 og 3) 

På grund af Trafikministeriet indsigelse blev der ikke givet tilladelse til det større rev 1. 

Der ansøges nu efter grundige bundstudier om en ny ændret placering af rev 1. 

Rev 1 vil nu IKKE komme syd for sommerhusområdet ved Dyngby Hage, hvorfor det må 

forventes, at det ikke vil være forhindrende for en evt. kommende Kattegatforbindelse. 

Det er forsøgt at få en forhåndsudtalelse ved Trafikministeriet, men de er ikke vendt tilbage. 

Selve revets opbygning mv er som i den oprindelige ansøgning af 17 MAJ 2021. 

Revet vil omfatte de på bilag angiven røde krydser i en udstrækning på ca 200 x 400 m. 

De viste blå punkter er kun egne referencepunkter. 

 

På vegne af Stenrevsgruppen Hou 

Mvh Erik Hviid 
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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 
 

 

NOV 2022 Erik Hviid 
 

     

 
 

     

 

D. Anlæggets placering   
 

 

Adresse   
 

 

I farvandet nord for Hou Havn ud for Dyngby Hage 
 

     

 

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 et stenrev til primært naturgenopretning. 
Stenrevs positive sider (biodiversitet mm) formodes velkendt. 
 
Revets formål, placering mv. fremgår af bilag. 
 
Generelt er der tale om: 
 
En flytning mod nord af det rev, der tidligere blev afvist aht en evt kommende Kattegatforbindelse. 
Revets placering er efter omfattende bundundersøgelser flyttet til en god placering ud for et sommerhusområde, så 
det ikke vil få indflydelse på en Kattegatforbindelse. 
 
Det er et større rev på 200 x 400 m på ca 4 – 9 m dybde ud for Dyngby Hage til genopretning af rev, herunder 
udvidelse af eksisterende rev samt studier/forskning.  
 
Der anvendes natursten (marksten fra ca 30 cm op til ca 100 cm i diameter). 
 
Det vurderes, at der ikke vil ske ændringer af strømningsforhold, da bunden på det ansøgte sted 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 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. 
 
Område er allerede aftalt med færger, lystsejlerne mfl. 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. 
 
Stenene lægges i en blanding af mindre sten i små bunker og større sten spredt. 
 
Stenene aflæsses og lastes 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 der vil 
være direkte radiokommunikation med udlæggefirma og Samsøfærgen og Tunøfærgen. 
 
Skib anvendes på større dybde og pram på 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. 
 
Tidspunkt afhænger selvfølgelig af tilladelsen og økonomi, men ses gerne påbegyndt sommeren 2023.. 

 

   

 
 

 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 5000 m³  

 

Beskrivelse af opfyldningsmaterialets kvalitet: 

 

Marksten af forskellig størrelse. 

 

     

 
 

     

 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 havbunden. 
 

 

   

     

 
 

     

 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  

 Xx NOV 2022 ERIK LAURITS HVIID Erik Hviid  

     

 
 

Ansøgningen sendes med post til: 
Kystdirektoratet 
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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.  



   

 
   
   

Kystdirektoratet • Højbovej 1 • 7620 Lemvig   

Tlf. 99 63 63 63 • CVR 36876115 • EAN (drift)5798000893313 • EAN (anlæg)5798009812599 • kdi@kyst.dk • www.kyst.dk 8 

 

Gr. 02-04 Nr. 142a 

 

 
 
Er der i forbindelse med anlægget lavet en strømningsanalyse eller lignende, er det hensigts- 
mæssigt 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 



www.stenrev-hou.dk
Søren Bojer

Billeder og scanning af bunden ud for Dyngby Hoved:
Billeder og søkort er fra d. 14. oktober, 2022
Undersøgelserne er foretaget af Troels Michaelsen og Søren Bojer

Område 1 - Dyngby Hoved

N 55°57,492
E10°16,330

Dybde: 3,3

Bund: fast sand,
sten op til 30 cm.

N 55°57,426
E 10°16,325

Dybde: 3,0

Bund: fast sand,
mindre sten op til
10 cm.

N 55°57,421
E 10°16,472

Dybde: 5,2 m.

Bund: sand/grus,
10 cm nede
starter fast ler.

N 55°57,483
E 10°16,497

Dybde: 4,7 m.

Bund: sand/grus,
10 cm nede
starter fast ler.

1



www.stenrev-hou.dk
Søren Bojer

N 55°57,505
E 10°16,740

Dybde: 8,5 m.

Bund: 6-8 cm let
dynd, herefter
fast ler.

N 55°57,399
E 10°16,706

Dybde: 8. m.

Bund: 6-8 cm let
dynd, herefter
fast ler,
nuværende sten
ligger ovenpå
bunden

2



www.stenrev-hou.dk
Søren Bojer

Scannet søkort
over Dyngby
Hoved

(de røde krydser er
hvor billederne er
blevet taget)

3



Fra: Erik Hviid <hviid.erik@gmail.com> 
Sendt: 30. november 2022 09:33 
Til: Julie Elisa Søby 
Cc: Tanja Marie Asp; Søren Bojer Kristensen; Keld Linaa Jørgensen; Jacob 

Karstoft Ebbensgaard; Martin Mikkelsen; Lars Johnsen; Kåre Thing; 
cf@vejlskovgaard.dk; ulvskovgaard@hotmail.dk 

Emne: Re: Anmodning om supplerende oplysninger - Ansøgning om etableringen 
af stenrev ved Hou, Odder Kommune - 22/24072 

Vedhæftede filer: Svar fra Transportministeriet.pdf 
 

Hej Julie 

 

Som svar på dine spørgsmål skal jeg på Stenrevsgruppen Hou´s vegne anføre, at: 

1. Anlægsarbejdet tænkes udført efterår 2023, så vi ikke forstyrrer sommerens dyre- eller planteliv, 

vinterens trækfugle eller generer sommerens turister, sejlere m.fl. 

2. Stenene udlægges kystnært, hvorfor der heller ikke geografisk vil være nogen forstyrrelse af 

marsvin. Det vil tværtimod være en stor fordel for marsvin senere, med den forventede forøgede 

fiskebestand. 

3. Stenene er fra stenstakke, der har ligget i mange år, hvorfor der ikke vil være evt. affalds-

/giftstoffer på dem. Det skyldes at de stoffer, der anvendes i landbruget er vandopløselige og derfor 

vaskes evt. stoffer af ved regnvejr. 

Vi savner i øvrigt evidens for, at der på nogen måde kan være miljøfarlige stoffer på marksten af 

betydning for havmiljøet. Hvis sådanne oplysninger haves, så vil vi gerne have dem til fordeling i 

vort grønne partnerskab, der omfatter lokale landbrugsorganisationer. 

 

Endelig skal jeg anføre, at der nu er kommet forhåndssvar fra Trafikministeriet, der meddeler, at de 

ingen bemærkninger har til den nye alternative placering af rev 1. 

Se venligst vedhæftede skrivelse. 

 

På vegne af Stenrevsgruppen Hou 

Erik Hviid 

tlf 20972912 

 

 

Den tir. 29. nov. 2022 kl. 14.55 skrev Julie Elisa Søby <juels@kyst.dk>: 

Kære Erik, 

  

Tak for jeres ansøgning. 

Inden vi kan behandle det fremsendte, skal jeg anmode om supplerende oplysninger. 

         Hvilken tid på året er anlægsarbejdet tiltænkt. 

         Bemærkninger om hvorvidt anlægsarbejdet vil have betydning for marsvin. 



         I oplyser, at der anvendes marksten til revet. Reses disse for eventuelle miljøfarlige stoffer inden de 
udlægges.  

  

Med venlig hilsen 
 
Julie Elisa Søby 

Fuldmægtig l Kystzoneforvaltning 

+45 61 35 13 55 l juels@kyst.dk 
 
Miljøministeriet 

Kystdirektoratet l Højbovej 1 l 7620 Lemvig l Tlf. +45 99 63 63 63 l kdi@kyst.dk l www.kyst.dk 
 
Se Kystdirektoratets kortlægning af risiko for oversvømmelse og erosion frem til 2120 
 

 
 
Naturstyrelsens persondatapolitik      

Fra: Erik Hviid <hviid.erik@gmail.com>  
Sendt: 15. november 2022 21:12 
Til: $Kystdirektoratet (kdi) <kdi@kyst.dk> 
Cc: Tanja Marie Asp <Tanja.Asp@odder.dk>; Søren Bojer Kristensen <bojersoren@gmail.com>; Jacob 
Karstoft Ebbensgaard <je@hmi.dk>; Keld Linaa Jørgensen <dyngby@live.dk>; Lars Johnsen 
<ljohnsen204@gmail.com>; Kåre Thing <kaare.thing1@gmail.com>; Martin Mikkelsen 
<martin.mikkelsen@odder.dk> 
Emne: Ny ansøgning om stenrev ved Hou. 

  

God dag ved Kystdirektoratet. 

  

Ved skr. Kystdirektoratet J.nr. 21/08020-18 Ref. Thomas Larsen 28-02-2022 blev der givet 

tilladelse tíl to mindre rev ved Hou (Rev 2 og 3) 

På grund af Trafikministeriet indsigelse blev der ikke givet tilladelse til det større rev 1. 

Der ansøges nu efter grundige bundstudier om en ny ændret placering af rev 1. 

Rev 1 vil nu IKKE komme syd for sommerhusområdet ved Dyngby Hage, hvorfor det må 

forventes, at det ikke vil være forhindrende for en evt. kommende Kattegatforbindelse. 

Det er forsøgt at få en forhåndsudtalelse ved Trafikministeriet, men de er ikke vendt tilbage. 

Selve revets opbygning mv er som i den oprindelige ansøgning af 17 MAJ 2021. 

Revet vil omfatte de på bilag angiven røde krydser i en udstrækning på ca 200 x 400 m. 



De viste blå punkter er kun egne referencepunkter. 

  

På vegne af Stenrevsgruppen Hou 

Mvh Erik Hviid 



 

 
 

Departementet 
 

Transportministeriet 

Frederiksholms Kanal 27 F 

1220 København K 

 

Telefon 41 71 27 00 

trm@trm.dk 

www.trm.dk 

 

  

Erik Hviid  

Stenrevsgruppen Hou 

hviid.erik@gmail.com  

28. november 2022 

2022-6055 

 

 

Kære Erik Hviid 

Tak for jeres henvendelse af 8. november 2022 vedrørende et øn-

ske om en forhåndsudtalelse fra Transportministeriet vedrørende 

en ny placering af et stenrev ved Hou. 

Transportministeriet har ingen indvendinger mod etableringen af 

et stenrev på den foreslåede, alternative placering. 

Med venlig hilsen 

Lasse Winterberg 

Kontorchef 



Fra: Erik Hviid <hviid.erik@gmail.com> 
Sendt: 30. november 2022 09:41 
Til: Julie Elisa Søby 
Cc: Tanja Marie Asp; Martin Mikkelsen; Søren Bojer Kristensen; Keld Linaa 

Jørgensen; Jacob Karstoft Ebbensgaard; Kåre Thing; Lars Johnsen; 
cf@vejlskovgaard.dk; ulvskovgaard@hotmail.dk; Sørensen, Vagn Mørch, 

Emne: Stenrev ved Hou 
Vedhæftede filer: Dokumentation på tidligere stenrev ved Dyngby hoved.pdf 
 

Hej Julie 

 

I fortsættelse af netop afsendt svarskrivelse fra Stenrevsgruppen Hou vil jeg også gerne vedlægge 

denne dokumentation for, at der tídligere har været stenrev ved den nye lokation for rev 1. 

Bemærk venligst det medsendte kortudsnit, hvor der er betegnelsen "St" for sten. 

 

På vegne af Stenrevsgruppen Hou 

Erik Hviid 

tlf 20972912 
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Søren Bojer

Dokumentation på tidligere stenrev ved
Dyngby hoved

I flere hundrede år er der fisket sten op af havet rundt om Hou. I 1960’er var snorkelture rige
på oplevelser under vand. Der var tang
og ålegræs mellem revlerne, ligesom
badende ofte
trådte på små fladfisk, der lå gemt i
sandet. Børnene fangede krabber,
hundestejler og så
imponerende stimer af fiskeyngel.
Fra slutningen af 1800-tallet frem til
midten af det 20’ende århundrede, var
Hou Havn en
fiskerihavn med en betydelig fiskerflåde,
egen filetfabrik og betydelig
fiskeeksport.
I forbindelse med diverse
havneudvidelser i denne periode, blev
der fisket sten i nærområdet
til bygning af nye moler og bolværk.

På Hou Havn har bl.a. stenfisker John Petersen, Hundslund og partner stenfisker Erik
Kristiansen, Hov, haft udgangspunkt.
http://www.jmarcussen.dk/maritim/skibsliste/side.php?id=13987

Bred beskrivelse af stenfiskeri bl.a. i det Sydlige Kattegat:
DTU rapport, Stenrev som gyde- og opvækstområde for fisk (Revfisk) ved Stenberg, Claus
og Kristensen, Louise Dahl, side 21 - 31
https://backend.orbit.dtu.dk/ws/portalfiles/portal/208637748/294_2015_Stenrev_som_gyde_
og_opvaekstomraade_for_fisk.pdf

Beskrivelse af ålegræssets forsvinden i området ud for Hou samt området ved Endelave og
Horsens fjord:
http://www.hou-la.dk/images/Tidstavle/PDF/1932_Tangen_forsvandt_REVIDERET.pdf
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Udsnit af søkort fra 1939, med optegning af sten ved Dyngby Hoved:


