
Et vindue til havet
Formidlingrevet Tritons rev er som et vindue til 
livet på et stenrev. Med snorkel og maske kan du 
udforske livet på en lille udgave af et huledannede 
rev. Langs en snorkelsti finder du 13 små tavler, 
der beskriver, hvad du kan være heldig at finde.

Kontakt
Ring eller skriv til projektleder og biolog 
Bo Mammen Kruse på mobil 29 66 72 83 eller
mail bkru@sonderborg.dk

Fra sten til liv

Film og hjemmeside
Vi filmer løbende vores projekter og lægger film 
på YouTube. Søg på ”Als Stenrev”.

På vores hjemmeside www.alsstenrev.dk kan du 
finde mere om os og vores projekter og aktivi-
teter. Hvis du har lyst til at støtte os, så kan du 
eller din virksomhed/organisation melde sig ind i 
foreningen via hjemmesiden.

Stenfiskeri
Stenfiskeri foregik indtil 2000, hvor det blev 
forbudt. Ved hjælp af gamle søkort og dagbøger 
fra en gammel fisker, er det lykkes at finde de 
lokaliteter, hvor der er fisket sten omkring Als.

Blåmusling

   Blåmuslingen sidder tit på 
moler og sten, hvor den lever 

af at filtrere plante-plankton fra 
vandet. Blåmuslingens naturlige 

fjender er søstjerner, krabber og fugle.

Krabbe

   Krabben har 10 ben. De to 
forreste er udviklet til klosakse. 

Som forsvarsmekanisme kan den 
smide benet, som vokser ud igen 

i løbet af 2 - 3 skalskifte. 

Tangsnarre

   Tangsnarren kaldes også 
for fempigget hundestejle. 

Tangsnarren er aflang med en 
rørformet snude og en meget lang, 

tynd halestilk.     



Als Stenrev
Foreningen Als Stenrev har eksisteret siden 2012 
og er 100 % frivillig. Foreningen består af 
lokalt forankrede organisationer: Sønderborg 
Kommune, Dykkerklubben Poseidon-Als, 
Dansk Amatørfiskerforening, Vandplejen ANA, 
Bælternes Fiskeriforening, LandboSyd og 
Danmarks Naturfredningsforening.

Gennem formidling og oplevelser er det vores 
mål, at vi kan skabe opmærksomhed omkring 
havets naturtyper. Den gamle talemåde ”ude af 
øje ude af sind” er desværre alt for virkelig, når 
det drejer sig om havets tilstand.

Genopretningen af forsvundne rev i farvandet 
omkring Als skal give gode yngle- og opvækst-
muligheder for de dyr og planter, som er 
knyttet til revene. Revene skal altså være med til 
at styrke den biologiske mangfoldighed.

Moniteringen og forskningen skal være med til 
at beskrive, hvordan genopretningen af rev sker 
bedst muligt, så fremtidige projekter får mest 
muligt natur for pengene.

Projekter

Poseidons rev
Dette første rev blev etableret på Middelgrund 
i Sønderborg Bugt i 2012 med 2000 m3 sten fra 
byggeriet af Sønderborgmotorvejen samt sten fra 
lokale bønder.

Tritons rev
Formidlingsrevet blev etableret ved Sønderborg 
Slot i 2016. Det er bygget af 800 m3 granitkant-
sten. Her findes informationsplanche og snork-
lesti med undervandsplancher. Formidlingsrevet 
er vores vindue ud til naturgenopretningsprojek-
terne og bruges i skolernes undervisning.

Formidlings arrangementer
Som tilbagevendende begivenheder stiller Als 
Stenrev op ved arrangementer som Marine 
Torvedage, Revets dag på Sønderborg Strand, Blå 
Flag Center Sønderborg, Green Screen på Alsion 
og Åbent hus hos Naturskolerne. Her sætter vi 
fokus på havet som naturområde og som et sted 
for udfoldelse af rekreative interesser og erhverv. 

Ralrev
To forskningsrev er bygget af 2.600 m3 mindre 
sten på to lokaliteter i Sønderborg Bugt i 2017. 
Formålet er at kortlægge betydningen af ralrev på 
forekomsten af torsk, sild, ål, og marsvin. Der er 
et samarbejde med DCE og DTU Aqua.

Naturgenopretningsprojekt under The 
Velux Foundations
Ved at genoprette huledannende stenrev på 
seks lokaliteter genskaber vi hele økosystemer, 
som indeholder et mylder af liv, fra de mindste 
alger, fisk, skaldyr, bløddyr, dykænder til den 
lille tandhval marsvinet. Forskning skal belyse 
revenes effekt på fiskebestande.


