
 

Rapport for The Velux Foundations projektet 2017 og 2018. 

 

Alle rev lavet af Als Stenrev siden 2012. Hvert rev består af en række delrev. 

 

Sådan ser ét af de otte delrev der er etableret på Bredgrund ud. Der er således lavet rigtig mange små rev i 

projektet. Denne konstruktion er valgt for at skabe en meget stor revoverflade med stor variation i 

dybde/lysforhold og med mange forskellige former for huler mellem stenene. 

 

  



 

2017 

Genopretning af rev 

Efter at have etableret vores formidlingsrev i sommeren 2016 er det nu blevet tur til at genoprette stenrev 

på 6 lokaliteter i farvandet omkring Als. 

 Vi har valgt entreprenør blandt de fire firmaer som har budt på opgaven. Det blev Peter Madsen Rederi 

A/S som kom med det bedste bud. 

Udbuddet var lavet således at der blev konkurreret på, hvor mange kubikmeter sten man ville udlægge i rev 

på havbunden for en fastsat pris, og her lød det bedste bud på knap 14.000 kubikmeter for 6.5 mio. kr. 

Forud for arbejdets begyndelse var jeg i Norge for at besigtige de sprængsten der var tænkt til projektet. 

Stenene var over forventning – vi fik således en andel sten på 1 – 3 ton, som vi ellers ikke havde prioriteret i 

stenblandingen på grund af den relativt høje pris. 

 

Skoen er en str. 42, så det giver lidt at vurdere stenene op mod  

Med en tilladelse i hånden, en dygtig entreprenør og gode sten fra Langesund i Norge var vi klar til at bygge 

revene i september. 



 
Den 15. december 2017 blev de sidste sten lagt ud på havbunden på en grund der hedder Hesteskoen. Det 

trænede øje kan se på billedet at der her som det sidste udlægges afrundede sten som kommer fra lokale 

grusgrave. Dette fordi vi havde nogle prisjusteringer der gjorde at vi kunne udlægge lidt flere sten inden for 

budgettet. 

 

Sten udlægges på Hesteskoen. Højre billede viser tegningen for hvorledes revet skal bygges. Hver kvadrat 

er 2x2 meter og tallet i kvadratet angiver hvor mange kubikmeter der skal lægges i kvadratet. 

 

Under etableringen har vi ført tilsyn med byggeriet såvel over som under vandet. Vi har lavet 

droneoptagelser til vores formidling.  

 

  



 
Vores forskningsrev på Bredgrund blev etableret selvom det var meget svært at lave ”keglerev”. Der blev 

lavet 2x16 keglerev og 2 pandekagerev med hver 500 kubikmeter sten. Disse rev skal bruges til at 

undersøge, hvorledes rev bedst konstrueres for at give flest torskefisk ved revet. 

 

1.  

 

Keglerev på Bredgrund. 



 

Information: 

I 2017 etablerede vi undervandsstien på Tritons Rev. 13 infotavler forbundet med jernkæde blev monteret 

på revets forskellige dele. Her kan flaske- og snorkeldykkere læse om den flora og fauna, der er knyttet til 

stenrevene. 

 

På land er der opstillet to informationstavler. Den ene fortæller om livet tilknyttet stenrevene vi har 

genoprettet. Den anden planche fortæller, hvordan man kan opleve Tritons Rev. 

 

  



 
Vi har lavet informationsfoldere omkring stenrev og foreningens arbejde med forskellige projekter. 

 

 

I projektperioden har vi haft en række kontakter til andre kommuner og institutioner, der tænker på at lave 

stenrev. Vi giver således råd og vejledning til forskellige interessenter og deler gladeligt ud af vores 

værktøjer og erfaringer. 

De forskellige revpositioner er videregivet Naturturisme I/S som deltager i et Interregprojekt; UNDINE II. 

UNDINES formål er: At gøre den fascinerende undervandsverden i den vestlige Østersø til et attraktivt 

tilbud for gæster, der ønsker maritim aktiv ferie (dykke, snorkle og opleve naturen). Vi skal tilgængeliggøre 

naturen og derigennem øge turismeomsætningen uden at gøre skade på natur- og kulturarven under 

havet. Målet er at undervandsverdenen finder nye venner, som kommer igen og igen og som er med til at 

beskytte naturen i Østersøen. 

https://www.naturturisme.dk/1350-undine-ii.html 

UNDINES formål passer således godt sammen med vores egen ønske om, at skabe opmærksomhed på 

naturen i havet gennem formidling, læring og oplevelse. 

 

Siden etableringen af Tritons Rev, har vi og kommunens naturskoler flittigt brugt revet til formidling. 

Naturskolernes formidling er mest rettet mod skoleelever, mens foreningen går efter mange forskellige 

målgrupper. Der tilbydes ture for kommunens egne afdelinger og i forbindelse med Kulturnatten og Revets 

Dag formidler vi til såvel ung som gammel. 

 

  

https://www.naturturisme.dk/1350-undine-ii.html


 

2018: 

Formidling: 

I 2018 har der været arbejdet på at lave en stenrevskonference. Konferencen vil også være en 

markering/indvielse af Velux projektet. 

”Konference om et hav i balance: Naturgenopretning i havet omkring Danmark.”  

Konferencen afholdes 22. – 23. august 2019, og vi har inviteret en række førende forskere indenfor 

området. 

 



 
Vi har også fået vores hjemmeside op at køre. http://alsstenrev.dk/ 

Vi har været en del i medierne, da vi bliver betragtet som en forening med en vis kompetence indenfor 

genopretning i havet. 

 

 

Vi har ved adskillige lejligheder været i lokalt og nationalt tv. 

  

http://alsstenrev.dk/


 
Endelig har vi fået en to siders beskrivelse af projekterne i turistbrochuren Sønderjylland #værd at opleve. 

 

I løbet af 2018 har vi holdt en række oplæg for lokale interessenter. De tre lokale Rotary har hver fået en 

fortælling om vores arbejde og sejlklubben var også samlet til en times foredrag. 

 

  



 

Forskning og monitering 

I 2018 er der lavet monitering af Orbicon. Dette er gjort ved at lave fiskeundersøgelser med oversigtsgarn 

som der også blev gjort før etableringen af revene. 

På grund af dårligt vejr på undersøgelsestidspunktet blev der ikke fisket med ruser eller lavet 

videooptagelser. Dette vil blive gjort i 2019. 

 

DTU Aqua har lavet undersøgelser. Undersøgelserne skal vise hvilken effekt de genoprettede rev har for 

flora og fauna. 

En række af de videooptagelser der er lavet i projektet kan ses på YouTube. 

Nye film fra vores arbejde på Bredgrund, bl.a. en film hvor en torsk tydeligvis patruljerer sit nye hjem i form 

af et stenrev: 

https://www.youtube.com/watch?v=sAGM3GSMB4s 

Der er også en film, hvor en torsk gemmer sig i mørket mellem stenene: 

https://www.youtube.com/watch?v=PopH6MnZ5hA&t=0s 

 

På foreningens vegne 
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