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1 Indledning 

Historiske kilder beskriver et større stenrev beliggende ud for Spodsbjerg, som tidligere blev kaldt 

Hundestedet, da der tidligere var en stor sælhundekoloni. Revet har således oprindeligt navngivet 

byen Hundested. Hundestedet blev i daglig tale kaldt Hunderevet.  

Fra Spodsbjerg ud over Kattegat kunne man tidligere se Hunderevet, med start ca. 300 m. ud for 

Knud Rasmussens Hus, strakte revet sig ca. 1 km. i nordøstlig retning med en topkote på ½ til 1 m 

over daglig vande. En stor del af revet var naturligvis gemt under havoverfladen, men ud fra 

historiske kilder vurderes det at have haft en udstrækning på over 3 km. Et indtryk af revets 

oprindelige udstrækning kan fås fra de seneste havbundsundersøgelser udført af GEUS i 2016 (Se 

Figur 1). 

 

Figur 1 Kortlægning af havbunden nord for Hundested, Substrattype 1 = sandbund, substrattype 4 = stenet bund 
inklusive stenrev (fra Lomholt, Steen et. al. (2016)). Indsat udsnit fra søkort fra 1765 med angivelse af hunderevet. 

 I det 18., 19. og 20. århundrede er sten fra Hunderevet blevet fisket op af stenfiskere og brugt til 

forsvarsværker, havnebyggerier, kirker og husbyggerier både i Hovedstaden, Øresundsregionen, 

landbrug og byer langs kysten. I dag kan man se spredte sten 5 til 6 meter under havoverfladen ud 

for Spodsbjerg Fyr, hvor Hunderevet tidligere har været.  

Inden Hunderevet forsvandt sandede kysten ud for Melby Overdrev og Tisvilde til. Hunderevet var 

en barriere mod kysteroderende havstrømme fra vest mod øst, samtidig var det livets oase for dyr 

og planter.  
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1.1 Foreningen Hunderevet. 

Foreningen Hunderevet blev stiftet d. 3. marts 2018, med det ene formål at reetableret Hunderevet. 

Foreningen Hunderevet er en frivillig forening som drives af medlemmerne. Foreningen har stor 

støtte i lokalsamfundet, og hos andre foreninger f.eks. DN, DOF, WWF, Dykkerklubben Hajen-

Halsnæs, Halsnæs Naturklub og vi samarbejder med Halsnæs Kommune inkl. kommunens ledende 

politikere. 

Foreningen har som første trin i realiseringen af dette mål skitseret et mindre undervisnings- og 

formidlingsrev nærmest kysten ud for Spodsbjerg Fyr, og foreningen har den 1. august 2018 

modtaget tilsagn fra Villum Velux Foundation til realisering af dette projekt. 

 

2 Beskrivelse af projektet formidlingsrevet 

2.1 Formål 

Etablering af et formidlingsrev ved Hundested er første etape i foreningens mål om at retablere 

Hunderevet, og projektet vil bidrage med værdifulde erfaringer i det videre forløb. Formidlingsrevet 

etableres endvidere med det formål at skabe opmærksomhed omkring Hunderevet, formidle 

kendskabet til det marine miljø knyttet til stenrev samt skabe oplevelsesmuligheder for lokale og 

turister. 

Formidlingsrevet etableres af foreningen Hunderevet som bygherre. 

2.2 Placering 

Stenrevet vil blive placeret ved kysten på ca. 1 – 6 meters vanddybde omtrent ud for Spodsbjerg Fyr 

nord for matrikel 92, Hundested By, Torup (se Figur 2). Revet består af flere stenformationer som 

strækker sig fra kysten i nordlig retning, og som placeres indenfor de delområder der er vist på Figur 

2. Positioner for det område, hvor revet placeres indenfor (projektområdet), er ligeledes angivet på 

Figur 2. De inderste ledesten er placeret ca. 35 m fra kysten, den inderste stenbunke er placeret ca. 

90 m fra kysten, mens hovedparten af revformationerne ligger i en afstand på ca. 150 – 260 m fra 

kysten. Revets yderste punkt ligger ca. 260 m fra kysten. 

Lokaliteten er primært valgt fordi den udgør det omtrentlige udgangspunkt for det oprindelige 

Hunderev (se Figur 1). Der er endvidere adgang til stranden via trappen fra Spodsbjerg Fyr, og oven 

for skrænten samt fra fyret vil der være et godt overblik over revet. Formidlingsrevet ligger 

endvidere ca. 10 minutters sejlads fra Hundested havn, og er derfor relativt let at komme til for 

lokale dykkere.  
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Figur 2 Placering og den maksimale udstrækning af formidlingsrev, bestående af en række af ledesten fra kysten samt 
flere stenformationer på 2 – 6 m’s vanddybde nord for Spodsbjerg Fyr. Endvidere er markeret en 100 m 
beskyttelseszone omkring revet. 

2.3 Revets udformning 

Formidlingsrevet vil blive opbygget som en række større og mindre smårev, hvor i mellem er den 

oprindelige havbund, og hvor vandet kan passere i mellem revene. Dette giver en større eksponeret 

overflade i forhold til et samlet rev, og betyder også større variation i eksponeringen i forhold til 

strøm og bølger. Der etableres endvidere en række af store enkeltsten fra smårevene til kysten tæt 

ved land, der kan lede snorkel/flaskedykker, svømmere og andre interesserede ud til selve revet. 

Nedenfor på Figur 3 er vist foreløbige eksempler på stenformationernes omtrentlige udformning 

forskellige steder. 

For at revet ikke vil giver anledning til sandvandring i nærområdet, og for at sikre at revet ikke med 

tiden sander til, er disse udformet som afrundede strukturer. For at give en god rummelig oplevelse 

bliver formidlingsrevet lavet som forholdsvist stejle stenbunker. Samtidig holdes revene afrundet i 

form og orienteres, således at strømmen kan koncentreres mellem revene og derved hindre 

tilsanding. 
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Figur 3 Eksempler på udformning af større og mindre stenformationer som indgår i formidlingsrevet  

 

Ledestenene vil primært blive udlagt som store enkeltsten på ca. 0,5 – 2 m3 (ca. 1 – 3 tons) med ca. 5 

– 15 m’s mellemrum i en svagt bugtet ca. 140 m lang linje fra ca. 1,5 m’s vanddybde til ca. 3,5 m. Det 

sikres at der over alle ledestenene er mindst 1,0 m til havoverfladen. 

Granit blokkene i revene lægges naturligt og lidt ”tilfældigt” ud i 2, 3 eller max. 4 lag, hvis det er lidt 

mindre sten. Som udgangspunkt regnes med at revet opbygges af sten på 2 tons og derover, da disse 

ikke så let flyttes af strøm og bølger.  

Der etableres også et antal mindre revformationer med mindre sten, som kan give plads til andre 

slags dyr og planter, og som giver erfaring mht. hvordan mindre sten flyttes af strøm og bølger mv.  

Generelt anlægges revet, hvor forundersøgelserne viser spor efter det oprindelige Hunderev, dog 

således at eksisterende huledannende revformationer ikke ødelægges. Hensigten er at opnå en 

reetablering med den historiske beliggenhed, men også at sikre, at havbunden er et godt 

fundament, så stenene ikke synker for dybt ned i havbunden.  

2.4 Revets udstrækning og omfang 

På Figur 2 er vist udstrækning af delområder, hvor de enkelte formationer vil blive placeret. I   
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Tabel 1 er angivet et maksimalt og minimalt omfang af de revformationer, der placeres i de enkelte 

delområder. Foreningen ønsker at etablere formidlingsrevet i dets maksimale omfang, dvs. en 

mængde på ca. 2.900 m3 (ca. 7.000 tons) sten indenfor et havbundsareal på ca. 1.800 m2 som vist på 

Figur 2. Ansøgningen gælder derfor dette maksimale omfang.  

Det minimale omfang af formidlingsrevet i   
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Tabel 1 er udtryk for det omfang der kan realiseres inden for den nuværende økonomiske ramme, 

såfremt sten og levering anskaffes til de pt. gældende markedspriser.  

Den maksimale dybdeforringelse vil være i den dybeste del af formidlingsrevet, hvor revformationen 

kan strække sig op til 3,5 m fra havbunden på vanddybder over 5,5 meter. Det sikres, at der overalt 

på vanddybder over 3,5 meter er mindst 2 meter mellem havoverfladen (ved DNN) og revets højeste 

sted. På vanddybder under 3 meter er der mindst 1 meter mellem havoverfladen (ved DNN) og 

revets højeste sted, dette gælder også for de inderste ledesten. 
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Tabel 1 Maksimalt og minimalt omfang af revformationer i formidlingsrevets enkelte delområder. 

Delområde Formationens maksimale omfang Formationens minimale omfang 

Areal  
(m2) 

Højde  
Middel / maks.  
(m) 

Sten 
volumen 
(m3) 

Areal 
(m2) 

Højde  
Middel / maks.  
(m) 

Sten 
volumen  
(m3) 

 A 408 2,4 / 3,5 751 72 2,4 / 3,5 132 

B 80 2,2 / 3,0 154 35 2,2 / 3,0 62 

C 312 2,2 / 2,8 549 66 2,2 / 2,8 116 

D 25 2,0 / 2,8 40 12 2,0 / 2,8 19 

E 40 2,2 /2,7 64 20 2,2 /2,7 32 

F 25 2,0 / 2,5 40 12 2,0 / 2,5 19 

G 495 2,0 / 2,4 871 90 2,0 / 2,4 158 

H 250 1,8 / 2,2 360 24 1,8 / 2,2 35 

I 25 1,2 / 1,8 24 9 1,2 / 1,8 9 

J 25 1,2 / 1,5 22 9 1,2 / 1,5 8 

K 25 1,0 / 1,3 16 9 1,0 / 1,3 6 

Ledesten 70 0,5 / 0,7 5 70 0,5 / 0,7 5 

I alt 1780  2896 428  601 

 

2.5 Materialer 

Formidlingsrevet vil blive etableret af granit natursten på 1 – 3 tons eller mere. Stenene forventes 

leveret fra Norge eller Sverige, enten fra granitbrud eller i form af overskudsmaterialer fra 

igangværende tunnelprojekter o.lign. 

2.6 Afmærkning 

Afmærkning af revet på søterritoriet vil blive etableret i henhold til eventuelle anvisninger og krav 

fra Søfartsstyrelsen og/eller Kystdirektoratet. 

På land etableres en informationstavle som fortæller om formidlingsrevets udformning og betydning 

for det marine liv, samt de oplevelser der knytter sig til formidlingsrevet. Endvidere henvises til 

foreningens hjemmeside. 

2.7 Etablering 

Etablering af formidlingsrevet sker efter detailplan, der udarbejdes sammen med entreprenøren og i 

overensstemmelse med den ovenfor skitserede udformning. Inden udlægningen af sten sikres at 

området er afmærket i hht. anvisninger fra Søfartsstyrelsen og/eller Kystdirektoratet. 

Udlægningen af stenene forventes udført med et graveskib med skovl eller grab som 

positionerer sig vha. elektronisk gravesystem som præcist kan håndtere og udlægge stenene. På 

vanddybder under 3 m forventes dog at stenene udlægges fra en flydepram med en 

gravemaskine. Foreningen fører tilsyn med arbejdet under udlægningen.  
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Der vil før og efter udlægning af stenene blive foretaget en bathymetrisk opmåling af havbunden 

med multibeam ekkolod. Endvidere inspiceres udlægningen af dykkere.  

Umiddelbart efter etablering opsættes informationstavlen på land. Den præcise placering er ikke 

fastlagt endnu. 

Etableringen er planlagt til april 2019, og det forventes at selve anlægsarbejdet tager 5 – 20 dage, 

afhængigt af det omfang af formidlingsrevet der realiseres. 

2.8 Tids- og aktivitetsplan 

Tids- og aktivitetsplanen fremgår af følgende tabel. De enkelte aktiviteter er nærmere beskrevet i 

det følgende. 

Milepæl Beskrivelse Periode Deadline 

Udbud og 
kontrahering  

Indhentning af tilbud og tildeling af 
betinget kontrakt 

November – 
december 2018 

1. januar 2019 

Insurvey Entreprenørens opmåling af 
havbunden inden udlægning af sten 

Marts 2019 31. marts 2019 

Anlægsarbejde Udlægning af formidlingsrevet inkl. 
tilsyn 

April  2019 20. april 2019 

Outsurvey Entreprenørens slutopmåling og 
dokumentation 

April 2019 1. maj 2019 

Afsluttende 
rapport og 
regnskab 

Rapportering og regnskab om 
projektet til Veluxfonden.  
Slutdokumentation til myndigheder 

Juni 2019 30. juni 2019 

  

3 Beskrivelse af eksisterende forhold 

Der er i forbindelse med projektet gennemført en bathymetrisk opmåling i form af 

dybdeforhold/hældninger samt kortlægning af eksisterende habitater/substrattyper med side scan 

Imaging (SSI). Der er anvendt et side scan sonar system specielt velegnet til lavvandede områder 

specificeret ved en 455/800 KHz 2*86o/55o beam sonar dækkende et scan-bredde op til optil 100 m 

på hver side af fartøjet og en vanddybde op til 30 m. Kortlægningen er udført den 8. september 2018 

ved gennemsejling af linjer i et veldefineret grid dækkende et undersøgelsesområde på ca. 8 ha.  

Til verificering af SSI-data er endvidere suppleret med 360dg fotos og VR video optaget med 

specialdesignet undervandskamerasystem, som består af 6 kameraer, der er sat op i hexagonal kube 

placeret 0,5-1 meter over havbunden afhængig af dybde og sigt i vandet. 

3.1 Dybdeforhold 

Områdets dybdeforhold ses på nedenstående Figur 4. Revet strækker sig fra ca. 1,5 m vanddybde til 

ca. 5,5 m. 
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Figur 4 Opmålte dybder i projektområdet i m (DNN).  

På Figur 5 øverst ses et 3D plot over 8 dybdeprofiler set nordøst for projektområdet. Profilernes 

beliggenhed i projektområdet og i forhold til formidlingsrevet er indtegnet på Figur 5 nederst. 
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Figur 5 3D dybdeprofiler i projektområdet (øverst) samt profilernes beliggenhed i projektområdet (nederst)  

3.2 Substrattyper 

Ud fra SSI forundersøgelserne er havbunden opdelt i følgende 4 substrattyper, som anvendes 

generelt ved kortlægning af havbunden (se f.eks. Lomholt, Steen et. al. (2016)), se Figur 6: 

Substrattype 1 - sand/silt: Områder bestående primært af sand med varierende indslag af 

skaller og grus. Sand er defineret som kornstørrelser i intervallet 0,06-2,0 mm. 

Substrattype 2 - sand, grus og småsten: Meget varierende områder domineret af groft sand 

med varierende mængder af grus og småsten samt enkelt spredte store sten. Substratet 

består af en blanding af groft sand og grus med en kornstørrelse på ca. 2-20 mm og småsten 

med størrelser på ca. 2–10 cm. Substrattypen kan også indeholde enkelte sten >10 cm. 

Substrattype 3 - sand, grus og småsten samt bestrøning (1-25 %) med sten >10 cm: Områder 

bestående af blandede substrater med sand, grus og småsten med en varierende mængde 

sten >10 cm. Substrattypen er sammenlignelig med substrattype 2, men adskiller sig fra denne 

ved at indeholde et større antal sten >10 cm. Stenene ligger oftest spredt (bestrøning) og altid 

i ét lag. 

Substrattype 4 - sten dækkende ca. 25-100 %: Områder domineret af sten >10 cm (stenrev), 

men også med varierende indslag af sand, grus og småsten. Som for substrattype 3 kan 

stenene ligge spredt i ét lag, men substrattypen kan også indeholde egentlige stenrev, som 

rejser sig over den omkringliggende bund med sten i flere lag (huledannende). 
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Figur 6 Fordeling af substrattyper indenfor projektområdet. Formidlingsrevet er indtegnet med gråt. Se endvidere 
teksten. 

På de dybere dele af undersøgelsesområdet med vanddybder over ca. 5 m er substratet domineret 

af store sten (substrattype 4), som dog kun enkelte steder (bl.a. i den vestlige del af 

undersøgelsesområdet) har karakter af huledannende stenrev. Dette kan være rester af det 

oprindelige Hunderev, se også Figur 1. 

På de mere kystnære dele med vanddybder under ca. 4,5 m er havbunden karakteriseret som 

substrattype 2 og 3. Der blev ikke registreret substrattype 1, dvs, ren sandbund. 

Formidlingsrevet er placeret uden for områder med tæt stenbestrøning, og der etableres derfor ikke 

revformationer på steder hvor havbunden i forvejen har karakter af huledannende rev. 

Formidlingsrevet forventes dermed at styrke de flora- og fauna elementer, der er knyttet til de 

tilbageværende rester af det oprindelige Hunderev. 

Eksempler på havbundens udseende er vist på Figur 7 nedenfor 
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Figur 7 Fotos fra projektområdet med substrattype 4 (tv), substrattype 3 (th. øverst) og substrattype 2 (th. nederst)  


