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borgerdrevet overvågning af stenrev
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Stenrev i vores danske hav
• Stenrev rummer en høj
biodiversitet og er essentiel
habitat for mange af vores
fiskearter.
• Vi har allerede mistet mange rev
og dem vi har tilbage er i en
dårlig tilstand.

PISCO, 2011

Fisk er afhængige af sunde levesteder for at
gennemføre deres livscyklus
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Forfejlet tilgang til fiskeriregulering
i naturbeskyttelsesområder

Code…H1170…Reefs
…H110…sandbanks

Det modsatte af ØKOSYSTEMBASERET tilgang!
Minimumsimplementering

Naturtype-tilgangen

Den erklærede politik har
været ”så billigt og så lidt
som overhovedet muligt”.

Beskyt en naturtype ad gangen og
KUN naturtypen (kun H1170 REV).
Undgå snak om habitatområders
”integritet”, naturdirektivernes
”ånd”, fisk er frakoblet m.m.

Kortlæg Naturtypen

Tegn 240 m. bufferzone omkring naturtypen

Så Danmark ikke behøver
beskytte mere end hvad
er nødvendigt.

Forsigtighedsprincip??
Science Best practice?

Problemet

Revfisk 2015: Torsk er ikke
stedfast

• Fragmenteret havnatur, som
ikke afspejler biologien.

• Randeffekter rækker langt ind
i rev-områderne.
• Umuligt at kontrollere.

• Kun ”H1170 Rev”.
• Afspejler ikke videnskabelig
best practice for beskyttede
havområder.
Læsø Trindel: 78% ubeskyttet

Gule Rev: Nordsø i proces

Hvad ender vi med?
30% af havets areal er udpeget under N2000 eller Havstrategi. Men kun 2% af havets
areal er beskyttet mod bundtrawl. Og med det ny strengt beskyttede områder 4.1%.
Kun stenrev og boblerev - intet andet.
Der er endnu ikke indført beskyttelse af marsvin og fugle mod bifangst i garnfiskeri.
Havbund beskyttet mod bundtrawl af
bevaringsmæssige årsager
1.476 km2
1,4% af DK EEZ
+ 12 nye strengt beskyttede områder
(inkl. trawlforbudt) af tvivlsom kvalitet

→ 4.1%

Hvad anbefaler forskningen?
• Vi skal væk fra beskyttelse af individuelle revforekomster (feature-based
approach) og over mod beskyttelse af hele områder (whole-site approach).
• Vi skal integrere fiskeri- og naturforvaltning fordi de er indbyrdes forbundet.
• Vi skal forbedre overvågningen og anvende kontrol- og referenceområder
• Vi skal integrere beskyttede områder i havplanen som essentielle, funktionelle
elementer i stedet for en marginaliseret, konkurrerende interesse.
• Vi skal også se ud på andre
foranstaltninger end naturbeskyttelse
til at fremme tilstanden i havet.

Trawlfri Bælthavet

Andet forslag -> Trawlbekendtgørelsen
Trawlforbud i territorialfarvand (12 sømil):
• Beskytter de fleste naturtyper

• Skaber optimale vilkår for
naturskånsomme kystfiskeri
• Kan afhjælpe det dårlige havmiljø i
kystzonen og "fiskens
forsvindingsnummer”
Nemt at kommunikere.

Opdag Havet pilotprojekt: Borgerdrevet
overvågning af stenrev (2018-2020)
• Inspireret af det ReefCheck udviklede WWF et citizen science pilotprojekt om
inddragelse af frivillige sportsdykkere i overvågning af naturtilstand på stenrev.
• Samarbejde med Anders Tøttrup (KU CMEC), specialestuderende Andrew Sandahl
og 8 aktive dykkere fra dykkerklubber omkring Århus.
• Andrew har i sit speciale analyseret dykkernes interesser, vidensgrundlag og
engagement både før og under projektet gennem spørgeskemaer og interviews.

Opdag Havet pilotprojekt: Borgerdrevet
overvågning af stenrev (2018-2020)
• Først Kalø Vig – senere flyttet til Søbadet i Lillebælt pga højere biodiversitet.
• 75 m langt transekt line langs bunden.
• Registrering af flora og fauna ved forskellige dybder ud fra artsskema.
Supplerende GoPro videooptagelser.
• Meget tid gik på udvikling og tilretning af logistic og protokoller!
• Vi lærte meget!

Opdag Havet pilotprojekt: Borgerdrevet
overvågning af stenrev (2018-2020)
• Man KAN engagere fritidsdykkere i overvågning
• Dygger siger at det er meningsfyldt at være med. Drivkraften var mening, læring
og social samvær.
• Artsliste, transekter og dybder var for ambitiøse. Keep it simple og vælg færre
arter og lavere dybder.
• Evt fokus på invasive arter?
• De fleste deltagere var midaldrende mænd med stor dykkererfaring. Et mere
simpelt setup vil kunne engagere yngre og mindre erfarne dykkere/fridykkere.
• Det er tidskrævende, men når det først er etableret flader kurven ud.
• Kontakt os hvis I vil lære af vores erfaringer!

3D-printede rev i Kattegat
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Børsen, 13. sept 2022
https://youtu.be/A9BzkA9nyHA

3D-printede rev i Kattegat
•
•
•
•

Kattegat-torskebestand kollapset
Intensive trawlfiskeri i Kattegat
stor påvirkning på havbundens habitater
fiskeri efter torsk med bobbins-trawl i stenfelterne
inden for projektområdet Anholt Havmøllepark

• etableret 28 små enkelte rev (5000 sten)
• 100% naturlige materialer
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• 70% sandpartikler fra Alperne & Appenninerne
• 30% pozzolansk cement (ca 50% naturlig pozzolana =
vulkansk aske fra Sardinien og ca 50% Portland cement
klinker).

• Biokompatible, fraværet af
syntetiske eller toksiske stoffer
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