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”Havets oaser” 
Manglende stenrev koster miljø og samfund dyrt 

 Highlights: 
 

 Det forureningsfilter, som naturlige stenrev i de indre, danske far-
vande tidligere udgjorde, er i dag reduceret fra 40 km2 til 2 km2, sva-
rende til at der kun er 5 pct. tilbage. Årsagen er stenfiskeri til brug 
for bygning af havnemoler, kystsikringsanlæg og muslingefiskeri.   

 

 Siden midten af 1980’erne har der helt overvejende været fokus på 
reduktion af næringsstoffer til kystvandene for at forbedre vandmil-
jøet. Siden 1990 er kvælstofkoncentrationen i vandafstrømningen 
fra landbruget dyrkede arealer imidlertid faldet med omkring 40 pct., 
uden at tilstanden i vandmiljøet er forbedret tilsvarende.  

 

 DHI peger på, at vandmiljøet har været udsat for ”multiple stressfak-
torer”, dels næringsstoftilførsel, dels fjernelse af sten, og at en varig 
forbedring skal opnås ved at påvirke alle relevante faktorer, i stedet 
for en ensidig satsning på enkeltfaktorer.  

 

 Det er muligt at genetablere stenrevene. Den optimale størrelse på 
et stenrev er ca. 2 km2, og effekten heraf skønnes at svare til en re-
duktion af kvælstofudledningen på ca. 900 tons. pr. år.  

 

 Anlæg af et stenrev koster ca. 175 mio. kr., hvilket svarer til ca. 13 
kr. pr. kg reduceret kvælstof, afskrevet over 30 år. Til sammenlig-
ning koster efterafgrøder omkring 133 kr. pr. kg reduceret kvælstof. 
Stenrev koster således kun knap en tiendedel heraf.  

 

 Ifølge vandplanerne skal Limfjordsområdet reducere kvælstofudled-
ningen med 3.770 tons inden 2027. Meromkostningerne ved at se 
bort fra stenrev i dette område er beregnet til i størrelsesordenen 
220 mio. kr pr. år, svarende til 75 pct. meromkostning.  

 

 En forceret gennemførelse af reduktionskravene kan medføre tab af 
5.300 arbejdspladser i Limfjordsområdet. Omvendt vil anlæg af 
stenrevene give nye arbejdspladser i en periode, samt positive 
sideeffekter af stenrev i form af øget biodiversitet, forbedret fiskeri 
og lystfiskeri, dykkerturisme, lokal beskæftigelse, mv. 

 

 Det er ikke omkostningseffektivt og et tab for miljøet at fokusere på 
reduktion af landbrugets næringsstoftilførsel som middel til at for-
bedre vandmiljøet. Det er nødvendigt at inddrage hele paletten af 
relevante virkemidler.  
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Stenfiskeri 

I dag lever hovedparten af de danske kystvande ikke op til de fastsatte mil-
jømål1. Miljøet har været under pres fra flere forskellige faktorer som f.eks. 
stenfiskeri, fiskeri, indtog af ’fremmede’ arter, klimaforandringer og stor til-
førsel af næringsstoffer fra rensningsanlæg og landbrugsproduktionen.  
 
I de danske kystvande og fjorde var der for år tilbage mange stenrev, hvor 
der udfoldede sig et rigt dyreliv, især i de huledannende stenrev på lavt 
vand. I omkring 200 år er der i disse farvande drevet fiskeri efter sten til 
brug ved bygning af havnemoler og kystsikringsanlæg. Det skønnes, at der 
alene i de sidste 50 år er fjernet ca. 40 km2 sten fra stenrev i de åbne, indre 
farvande, således at der nu kun er omkring 2 km2 tilbage eller ca. 5 pct.2 
Sten fra stenrev kan også blive fjernet ved fiskeri efter muslinger. For Lim-
fjorden er det f.eks. vurderet, at der fra 1989 til 2008 er fjernet 550.000 tons 
sten, skaller og små muslinger i forbindelse med skrabning efter blåmuslin-
ger. Det svarer til, at der er fjernet ca. 1,5 km2 stenrev i Limfjorden.  

Fokus på næringsstoffer 

Siden midten af 1980’erne har der helt overvejende været fokus på tilførs-
len af næringsstoffer til kystvandene ved vurderingen af vandmiljøet. Gen-
nem de sidste 25 år er den danske tilførsel af fosfor og kvælstof til fjorde og 
kystvande imidlertid blevet reduceret markant, uden at tilstanden i vandmil-
jøet er forbedret tilsvarende.  
 
Kvælstofoverskuddet fra markerne er reduceret med 54 pct. siden 1985, og 
fosforoverskuddet er reduceret med 105 pct, samlet set. 
 
Kvælstof- og fosforoverskud. 1985 - 2010. Indeks 1985 = 100 
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Kilde: Landovervågningsoplande 2010.  

 
Også kvælstofkoncentrationen i vandafstrømningen fra diffuse kilder, som 
primært skyldes udledninger fra landbrugets dyrkede arealer, er faldet med 
omkring 40 pct. siden 1990.  

                         

1 Målsætninger for ”god bevaringsstatus” i henhold til Habitatdirektivet og ”god økologisk tilstand” i 
henhold til Vandrammedirektivet. DHI (2011). 

2 Karsten Dahl, m.fl.: Stenrev. Havets oaser. DMU 2003.  
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Kvælstofkoncentration i det afstrømmende vand til havet omkring Danmark. 
Vandføringsvægtet, diffuse kilder. 1990 - 2010.  
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Kilde: ” VANDLØB 2010”. DCE, Rapport nr. 4, 2011 og egne beregninger baseret 
på tal fra Institut for Bioscience, DCE. 
Note: Beregnet diffus kvælstoftilførsel fra dyrkede og udyrkede arealer, dvs. total 
tilførsel minus tilførsel fra spildevand. 
 
Årsagerne til, at vandmiljøet ikke er forbedret mere, er ikke afklarede. Der 
kan være mange årsager hertil, og værktøjerne til at beskrive sammen-
hængen mellem kvælstofpåvirkning og vandmiljøets tilstand er mangelful-
de. Der er således blandt fageksperter3 bred enighed om, at det såkaldte 
ålegræsværktøj er utilstrækkeligt og bør erstattes af et forvaltningsværktøj, 
som inddrager alle relevante parametre. Ålegræsset er mange steder gået 
tilbage, selv om kvælstoftilførslen er mere end halveret4. 
 
DHI peger på5, at vandmiljøet har været udsat for ”multiple stressfaktorer”, 
dels næringsstofberigelse, dels fysisk modifikation (fjernelse af sten), og at 
en varig forbedring skal opnås ved en samtidig forbedring af de faktorer, 
som påvirker miljøet i negativ retning. Omvendt vil en ensidig satsning på 
enkelt-faktorer være uhensigtsmæssig og antagelig også mindre kosteffek-
tiv end en kombination af indsatser.  
 
Der bør derfor ikke alene fokuseres på reduktion af landbrugets nærings-
stoftilførsel som middel til at forbedre vandmiljøet. Det kan betyde, at man 
overser andre væsentlige virkemidler til forbedring af vandmiljøet, og at 
tiltagene til forbedring af vandmiljøet ikke er omkostningseffektive.  
 
Der er behov for at finde andre vinkler og metoder til at forbedre vandmiljø-
ets tilstand. Når det omhandler kvælstofreduktion, bør der være fokus på 
en meget bredere palet af virkemidler. Der kan f.eks. være tale om virke-
midler, der opsuger det overskydende næringsstof, før det lander i vandmil-
jøet, som f.eks. minivådområder og pilebede. Der kan også være tale om 
virkemidler, der opsuger den ekstra næringsstoftilførsel og udnytter den 
produktivt, som f.eks. muslingedyrkning og algeproduktion, eller om virke-

                         

3 F.eks. Miljøministeriets og Fødevareministeriets arbejdsgruppe om ålegræsværktøjet.  
Naturstyrelsen (2011a). 

4 DHI (2011). 
5 DHI og DMU (2008) og DHI (2011). 
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midler der genetablerer tidligere biotoper, som f.eks. stenrev. Sidstnævnte 
mulighed belyses i dette notat.  

Stenrev som havets oaser 

Stenrev6 er meget betegnende kaldt havets oaser på grund af en meget 
stor artsrigdom, og de er vigtige for fasthæftede tangplanter og det dertil 
knyttede dyreliv. Stenet havbund med vedhæftede tangplanter har stor be-
tydning for iltforholdene, da tangen vokser og producerer ilt, hvis der er nok 
lys ved bunden. Hvis stenene fjernes, har tangen ikke et fast tilhør, og 
bundvandet kommer til at mangle den ekstra produktion af ilt, som tangen 
kunne levere.  
 
Et lavt iltindhold i bundvandet fører til frigivelse af næringsstoffer fra hav-
bunden og dermed opblomstring af planktonalger i overfladelagene. Frigi-
velse af næringsstoffer fra sedimentet under iltsvind er særlig slemt, fordi 
det typisk sker om sommeren, når planktonalgernes vækst normalt be-
grænses af lave af næringsstofkoncentrationer.  
 
DHI og DMU har vurderet7, at når vandmiljøet ikke er forbedret mere trods 
næringsstofreduktioner kan det hænge sammen med, at fjordene mangler 
det stabiliserende element, som større bundplanter udgør. Når plantepro-
duktionen domineres af store alger og ålegræs (som i ”gamle dage”) bindes 
næringsstofferne i planterne og især i store mængder langsomt nedbryde-
ligt dødt plantemateriale, der ophobes i fjordbunden. De lettilgængelige 
næringssalte tages derfor ud af det kredsløb, der domineres af planktonal-
ger, og som dermed får en mindre betydning.  
 
Den store mængde dødt plantemateriale giver grobund for en fødekæde 
med mange bunddyrarter, typisk med lang levetid. Disse samfund kan un-
derstøtte en stor fiskeproduktion, idet en stor produktion af bundplanter, 
enten ålegræs eller tangplanter, kan levere føden til bunddyrene.  
 
DHI vurderer, at der er gode argumenter for at genetablere de forhold, der 
er afgørende for, at tangplanter og ålegræs kan få fodfæste i fjordene igen.  
 
BlueReef projektet Læsø trindel 

Naturgenopretningsprojektet BlueReef ved Læsø er et eksempel på etablering af 
et stenrev.  
Det omfatter genopretning og beskyttelse af 7 ha stort stenrev ved Læsø Trindel 
og stabilisering af ca. 6 ha af det eksisterende stenrev. Stenrevene har været ud-
sat for massiv udnyttelse, bl.a. stenfiskeri til havnemoler og kystsikringsanlæg. 
Stenrev er derfor blevet en sjælden naturtype i Danmark og den biologiske mang-
foldighed af arter, der er særligt knyttet til de huledannende stenrev på eksempel-
vis Læsø Trindel, er i fare for at forsvinde.  
Genopretningen sker med 60.000 kubikmeter nye sten. De enkelte stenblokke 
vejer ca. 1-3 tons, der udlægges med både og kraner. Projektet er budgetteret 
til 35 mio. kr. og medfinansieres af EU's LIFE Nature fond. Projektet er startet i 
august 2006 og slutter i foråret 2012 og udføres af Naturstyrelsen i samarbejde 
med Naturstyrelsen, Danmarks Miljøundersøgelser (Århus Universitet) og DTU 
Aqua (Danmarks Tekniske Universitet).  
Kilder: DHI og DMU 2008 og Naturstyrelsen: 
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Naturprojekter/Projekter/Vendsyssel/BlueReef/  

 

                         
6 Baseret på DHI (2011). 
7 DHI og DMU (2008). 

http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Naturprojekter/Projekter/Vendsyssel/BlueReef/
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Eksempler 

Der er flere eksempler på etablering af stenrev i Danmark. Det største er 
det såkaldte Blue Reef-projekt ved Læsø, hvis formål er at genoprette et 
ca. 7 ha stort stenrev. Der er her udlagt 60.000 kubikmeter naturlige sten i 
2008.  
 
I 2002 blev der etableret et stenrev ved Dynen vest for Ålborg og i 2005 en 
række kunstige rev af muslingeskaller i Vejle Fjord.  
 
Desuden påbegyndtes i september 2012 en genopretning af et stenrev på 
Middelgrund i Flensborg Fjord, Als Stenrev, der indvies i oktober 2012. 
Stenrevet kommer til at bestå af 2.000 kubikmeter sten, som blandt andet 
er doneret af KMG i forbindelse med lokalt motorvejsbyggeri og af lokale 
landmænd.  
 
I en række andre lande har det igennem mange år været en udbredt prak-
sis at etablere rev, primært af hensyn til fiskeressourcer og beskyttelse af 
kyster mod erosion, og i begrænset omfang for at genetablere habitater.  
 
Als Stenrev 

Genopretningen af Als Stenrev på Middelgrund i Flensborg Fjord påbegyndtes i 
september 2012 og indvies i oktober 2012.  
 
De to store rev er ca. 130 meter lange, 5 meter bredde og 2 meter høje, svarende 
til 1000 kubikmeter sten. Desuden anlægges med yderligere 1.000 kubikmeter sten 
10 mindre rev, som er 10-20 meter lange, 5 meter bredde og op til 2 meter høje.  
 
Revene bygges, således at der opstår huler mellem stenene, og således at der er 
stor variation i bredde og højde. Dette gøres for at give størst mulig fysisk variation 
og variation i biotoper. På lokaliteten er det strømforhold og lysgennemtrængning, 
som har den største betydning for hvorledes forskellige organismer vil ”bosætte” 
sig på revet. 
Det forventes, at stenrevet vil komme til at rumme et artsrigt dyreliv af muslinger, 
snegle, søpindsvin, søanemoner m.v., og fisk der søger føde eller beskyttelse i 
tangskovene, og at det vil få en positiv effekt på fugleliv og marsvin i området.  
Projektet er budgetteret til ca. 600.000 kr. i ekstern finansiering. Der er foreløbigt 
givet tilsagn på 307.000 kr. fra LAG-Sønderborg, der arbejder for lokal landdi-
striktsudvikling. Der er også kommet andre bidrag blandt andet fra Sønderborgs 
pengeinstitutter og lokale virksomheder.  
Sammen med fritidsfiskere, DTU Aqua, DMU og Naturstyrelsen undersøges og 
overvåges området før og efter etableringen af revet for at give viden om revets 
biologi, betydning som biotop og evne til at binde kvælstof på revet.  
Det genoprettede stenrev skal være med til at markedsføre området som et attrak-
tivt feriemål for turister, der vil kunne opleve stenrevet på nærmeste hold. Der er 
planer om sejladser ud til revene, hvor der vil være mulighed for at snorkle og dyk-
ke på revene, under vejledning af naturvejleder.  
Kilder: http://www.alsstenrev.dk og LandboSyd 

Genetablering af stenrev 

DMU (nu DCE) og DHI har i rapporten ”Stenrev i Limfjorden” 8 foretaget en 
grundig analyse af mulighederne for at anvende stenrev som supplerende 
virkemiddel i Limfjorden.  
 

                         

8 DHI og DMU (2008). 
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Ifølge rapporten opnås den største effekt af stenrev, når revene opbygges 
af mindre enheder. Foreløbige undersøgelser tyder på, at når der tages 
hensyn til både omkostninger og effekt, er stenrev på omkring 2 km2 er den 
mest optimale størrelse.  
 
Et stenrev på denne størrelse skønnes at kunne give en forbedring af 
vandmiljøet, der svarer til en reduktion i tilførslen af næringsstoffer på 800-
1.000 tons kvælstof om året. 
 
Der går nogle år, den såkaldte koloniseringsperiode, før makroalgerne har 
etableret sig og det undersøiske miljø er etableret. Koloniseringsperioden 
anslås til 2-5 år. 
 
I den såkaldte Oslo-Paris Konvention (OSPAR) er der udformet en vejled-
ning for etablering af kunstige rev, herunder også krav til materialer.9  

Omkostninger til stenrev 

Omkostningerne til etablering af stenrev afhænger i høj grad af, hvilken 
type rev der etableres, og af hvilke materialer der anvendes. Omkostnin-
gerne afhænger dels af tætheden af revet, dels om der anvendes natursten 
eller andre, billigere materialer. Blandt sidstnævnte er der eksempler på 
etablering af rev med brug af beton, aske fra affaldsforbrændingsanlæg og 
oliefyrede kraftværker eller anvendelse af skibs- og bilvrag, brugte bildæk, 
mv. - nogle af disse dog med blandede erfaringer. 
 
En løsning med natursten og et fuldt dækkende stenrev på 2 km2 vurderes 
at koste 100-300 mio. kr. En billigere løsning kan f.eks. fås med et mere 
åbent stenrev bestående af betonelementer til i størrelsesordenen 50-150 
mio. kr.10. 
 
Hvis der som eksempel forudsættes et fuldt dækkende stenrev med en 
etableringsomkostning på 175 mio. kr. og en kvælstofeffekt på 900 tons 
kvælstof, kan de årlige enhedsomkostninger til et 2 km2 stenrev anslås til i 
størrelsesordenen 13 kr. pr. kg fjernet kvælstof pr. år.11 
 
Spændvidden i omkostningerne går fra årlige omkostninger på 4 kr. kg ved 
en anlægsomkostning på 50 mio. kr. til årlige omkostninger på 22 kr. pr. kg 
ved en anlægspris på 300 kr. pr. kg, under forudsætning af samme kvæl-
stofeffekt, rente og afskrivningsperiode. Da et mere tæt stenrev må forven-
tes at give en større N-reduktion, er dette kun meget grove overslag, der 
kan indikere en størrelsesorden. 
 
Anvendes en kortere afskrivningsperiode på f.eks. 15 år i stedet for 30 år, 
bliver de årlige omkostninger med de øvrige forudsætninger 19 kr. pr. kg 
reduceret kvælstof.  
 
I det følgende er der for overskuelighedens skyld anvendt 13 kr. pr. kg re-
duceret kvælstof pr. år. 

                         
9 DHI og DMU (2008). 
10 Knudsen og Lemming (2011b). 
11 Der er antaget en forrentning på 5 pct. og en afskrivningsperiode på 30 år.  
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Sammenligning af omkostninger 

Videncenter for Landbrug har beregnet enhedsomkostningerne, målt som 
kr. pr. kg reduceret kvælstofudledning for en række alternative virkemidler 
til reduktion af kvælstof fra vandmiljøet. Beregningerne giver en indikation 
af, hvilke samfundsøkonomiske omkostninger der kan være forbundet med 
en indsats, som ikke er omkostningseffektiv.  
 
Der er tale om overslagsberegninger, som ikke kan anvendes til konkret 
planlægning, og som i givet fald skal præciseres og vurderes nærmere med 
hensyn til de forskellige forudsætninger. Det gælder f.eks. spørgsmål om 
afskrivningsperiode, forudsætninger om effekt på kvælstofudvaskningen, 
spredning i resultaterne, omkostningsoverslag, mv. Beregningerne kan 
imidlertid give en indikation om størrelsesordener af omkostninger for de 
forskellige alternativer.   
 
Tabellen nedenfor viser de beregnede enhedsomkostninger pr. kg reduce-
ret kvælstofudledning for nogle udvalgte virkemidler, både dyrkningsrelate-
rede virkemidler og virkemidler uden for dyrkningsfladen. Virkemidlerne er 
ordnet, således at de billigste er listet først, derefter de gradvist dyrere. For 
virkemidler, hvor de anslåede omkostninger dækker et bredt interval, er det 
valgt at lade virkemidlerne indgå i tabellen med det høje og det lave skøn. 
Herved fås et indtryk af spredningen i omkostningerne afhængigt af de lo-
kale forhold og den konkrete udformning af virkemidlet. I forhold til en priori-
teret indsats illustreres herved den mulighed, at virkemidlet doseres grad-
vis, således at de billigste udgaver af virkemidlet indfases først.   
 
De omkostninger, der er forbundet med efterafgrøder, afhænger i høj grad 
af, om efterafgrødekravet medfører sædskifteændringer. Landmanden op-
timerer sin afgrødesammensætning og afvigelser herfra ændrer omkost-
ningsbilledet. For eksempel er enhedsomkostningerne for efterafgrøder på 
lerjord for bedrifter med en dyretæthed på > 0,8 DE/ha beregnet til: 
 

 20 kr. pr. kg reduceret N-udledning uden sædskifteændringer 

 304 kr. pr. kg reduceret N-udledning med sædskifteændringer 
 
Andre faktorer, der har særlig stor betydning er dyretætheden, og om der er 
tale om sandjord eller lerjord. Mens enhedsomkostningerne i de beregnede 
eksempler således ligger mellem 5 - 98 kr. pr. kg reduceret N-udledning for 
sandjord, ligger de mellem 28 - 310 kr. pr. kg reduceret N-udledning for 
lerjord.  
 
De forskellige kombinationer er listet i tabellen. Det er vigtigt at tage i be-
tragtning, at alle virkemidler ikke kan anvendes alle steder, og virkemidler-
ne kan med den angivne omkostning kun anvendes op til et vist niveau. 
Hensigten her er at illustrere den store spredning, der kan være i enheds-
omkostningerne. 
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Virkemidler prioriteret efter enhedsomkostning.  
Kr. kg reduceret N-udledning.  

Efterafgrøder, uden sædskifteændringer, sandjord, > 0,8 DE/ha    2 
Efterafgrøder, uden sædskifteændringer, sandjord, < 0,8 DE/ha    5 
Stenrev   13 
Efterafgrøder, uden sædskifteændringer, lerjord, > 0,8 DE/ha   20 
Kontrolleret dræning   21 
Vådområder   26 
Efterafgrøder, uden sædskifteændringer, lerjord, < 0,8 DE/ha   28 
Minivådområder   45 
Mellemafgrøder, sandjord, > 0,8 DE/ha    56 
Randzoner, sandjord, < 0,8 DE/ha   74 
Efterafgrøder, med sædskifteændringer, sandjord, < 0,8 DE/ha   87 
Efterafgrøder, med sædskifteændringer, sandjord, > 0,8 DE/ha   93 
Mellemafgrøder, lerjord, < 0,8 DE/ha 102 
Reduceret kvælstoftildeling, sandjord, uden efterafgrøder 117 
Udtagning af landbrugsjord, sandjord, lavt udbytte, lav retention 149 
Reduceret kvælstoftildeling, lerjord, med efterafgrøder 239 
Randzoner, lerjord, > 0,8 DE/ha 260 
Efterafgrøder, med sædskifteændringer, lerjord, < 0,8 DE/ha 301 
Efterafgrøder, med sædskifteændringer, lerjord, > 0,8 DE/ha 304 
Udtagning af landbrugsjord, lerjord, højt udbytte og høj retention  519 

Noter:  
De enkelte virkemidler kan med den angivne omkostning kun anvendes op til et vist niveau. 
* En dyreenhed (DE) er en omregningsfaktor, som beskriver miljøpåvirkningen fra forskellige 
dyr. 1 DE svarer til det antal dyr, der producerer 100 kg kvælstof på årsbasis. < 0,8 DE/ha er 
overvejende planteavlsbrug, mens > 0,8 DE/ha er overvejende husdyrbrug. 
Kilder: Knudsen og Lemming (2011a og 2011b).  

 
Som det fremgår af tabellen, rangerer stenrev meget højt på listen af vir-
kemidler med hensyn til omkostningseffektivitet. Omkostningerne pr. kg 
reduceret N-udledning, som på de givne forudsætninger er beregnet til 13 
kr. pr. kg reduceret kvælstofudledning, overgås kun af efterafgrøder på 
sandjord, hvor dette ikke indebærer sædskifteændringer. Øvrige efteraf-
grøder har enhedsomkostninger, som mellem 1,5 og 23 gange så store 
som stenrev.  
 
Bortset fra efterafgrøder på sandjord uden sædskifteændringer er de andre 
virkemidler samlet set mellem 1,5 og 40 gange så dyre pr. kg reduceret 
kvælstof.  
 
Selv hvis stenrevene er dobbelt så dyre, som her antaget, vil de stadig ha-
ve en enhedsomkostning, som er væsentligt lavere, end de fleste øvrige 
virkemidler, nemlig 26 kr. pr. kg. reduceret N. 
 
Med stenrev etablerer man en varig løsning med mange positive sidege-
vinster, mens f.eks. efterafgrøder kun er en omkostning og skal etableres 
år efter år i fremtiden. Desuden vil stenrevet på et tidspunkt være afskrevet, 
mens meromkostningerne ved efterafgrøder kan stige over tid, fordi der 
kommer nye alternative afgrøder med bedre afkast. 

Virkemiddelomkostninger og beskæftigelse  

I det første udkast til vandplaner var der lagt op til, at landbruget på lands-
plan skulle reducere i alt 19.000 tons kvælstof i recipienten frem til 2015, 
heraf skulle 10.000 reduceres via omsættelige markedskvoter. Sidstnævnte 
reduktion blev i de endelige vandplaner udskudt til 2027.  
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Effekten af at reducere 19.000 tons kvælstof allerede i 2015 blev af Land-
brug & Fødevarer beregnet til et tab på 5.300 arbejdspladser i Limfjordsom-
rådet, samt et tab i værditilvækst på 2,2 mia. kr. pr år og et tab på 2,0 mia. 
kr. pr år i eksport.12  
 
Effekten på værditilvækst, eksport og beskæftigelse skyldes, at kravene til 
kvælstofreduktion bliver så store, at der ofte ikke vil være alternativer til at 
reducere størrelsen af husdyrbesætningen, enten fordi det er fysisk umuligt 
at opfylde kravet på anden måde, eller fordi det økonomisk ikke hænger 
sammen. Landmanden vil naturligt anvende de billigste virkemidler først, 
hvorfor yderligere reduktioner bliver dyrere og dyrere.  

Et Limfjords-regneeksempel 

På grundlag af den tidligere nævnte DMU/DHI rapport13, samt på grundlag 
af virkemiddelkataloger udarbejdet af Videncenter for Landbrug14 er der 
foretaget en illustrativ beregning af, hvilke samfundsmæssige meromkost-
ninger der må påregnes, hvis man fravælger stenrev som en mulighed for 
genopretning af vandmiljøet.  
 
Der er mange usikkerheder forbundet med beregningen. Den kan imidlertid 
illustrere noget om størrelsesforholdene.  
 
Ifølge vandplanerne skal landbruget på landsplan reducere 9.000 tons 
kvælstof i recipienten frem til 2015 og yderligere 10.000 tons frem til 2027. 
Limfjordens andel af de yderligere 10.000 tons N er på 3.770 tons.  
 
DHI har som nævnt skønnet, at et stenrev på den optimale størrelse på ca. 
2 km2 kan give en reduktion i kvælstofbelastningen i recipienten, der svarer 
til en reduktion i N-tilførslen på 800 - 1.000 tons N. Hvis der som middel 
anvendes et skøn på 900 tons N og antages, at der meningsfuldt15 kan an-
lægges to stenrev i Limfjordsområdet, vil der på denne måde kunne opnås 
en reduktion i kvælstofbelastningen, der svarer til ca. 1.800 tons N.  
 
Der resterer herefter 1.970 tons N, der skal reduceres ad anden vej, hvis 
der skal reduceres 3.770 ton N i recipienten. 
 

Limfjorden Tons reduceret N i recipienten 

Reduktion frem til 2027   3.770 

To stenrev á 900 tons N - 1.800 

Traditionel reduktion   1.970 

 
Herefter sammenlignes to situationer: 
 

 En reduktion på 3.770 tons N med brug af to stenrev 

 En reduktion på 3.770 tons N uden brug af to stenrev 
 

                         

12 Landbrug & Fødevarer (2011). 
13 DHI og DMU (2008). 
14 Videncenter for Landbrug (2010a og b). 
15 Ifølge Flemming Møhlenberg ligger anlæg af 2 stenrev á 2 km

2 
i Limfjordsområdet inden for det 

mulige. I praksis vil der være en række konkrete hensyn til beliggenhed, hensyn til muslingefiskeri, 
størrelse af stenrevene, mv.  
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Landbrug og Fødevarer har som nævnt tidligere vist, at en reduktion på 
3.770 tons N inden 2015, som der var lagt op til i det første udkast til vand-
planer, ville betyde, at der i vidt omfang ikke ville være alternativer til at 
reducere dyreholdet. Denne nedgang i produktionen vil for Limfjordsområ-
det kunne medføre et tab af omkring 5.300 arbejdspladser.16 
 
Virkemiddelomkostningerne stiger med stigende reduktionskrav. Der er her 
regnet med en relativt konservativ enhedsomkostning på 133 kr. pr. redu-
ceret N, svarende til en gennemsnitlig omkostning for efterafgrøder, jf. 
Knudsen (2011). 
 
Ved anlæg af to stenrev vil der være en årlig besparelse på forskellen i 
enhedsomkostninger mellem de to virkemidler, nemlig henholdsvis 13 kr og 
133 kr. pr. kg reduceret kvælstof ganget med den reduktion, der opnås på 
1.800 tons kvælstof. 
 
Forskel i omkostninger med og uden to stenrev  

 Tons N-reduktion Enhedsomkostninger 
kr. pr. kg N 

Samlet omkostning 
mio. kr pr. år 

To stenrev 1.800 13 23  

Trad. N-reduktion 1.800 133 240 

 Difference   216 

Kilde: Egne beregninger 

 
Beregningen viser, at der kan være en meromkostning på i størrelsesorde-
nen 216 mio. kr. om året ved ikke at udnytte stenrev som virkemiddel.  
 
Besparelsen kan ses i sammenhæng med de samlede omkostninger for at 
reducere de 3.770 tons kvælstof, der ifølge vandplanerne skal reduceres 
inden år 2027 i Limfjordsområdet. Nedenfor er vist de samlede omkostnin-
gerne for to scenarier for reduktionen, med og uden stenrev. 
 
Scenarie med stenrev 

 Tons N-reduktion Enhedsomkostninger 
kr. pr. kg N 

Samlet omkostning 
mio. kr pr. år 

To stenrev 1.800 13 23  

Trad. N-reduktion 1.970 133 262 

I alt N-reduktion 3.770 - 285 

Kilde: Egne beregninger 

 
Scenarie uden stenrev 

 Tons N-reduktion Enhedsomkostninger 
kr. pr. kg N 

Samlet omkostning 
mio. kr pr. år 

Trad. N-reduktion 3.770 133 501 

Kilde: Egne beregninger. 
 
Meromkostningen på 216 mio. kr. pr. år udgør således i størrelsesordenen 
75 pct. i forhold til løsningen med stenrev i det viste eksempel.  
 
 

                         

16 Landbrug & Fødevarer (2010). 
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Oversigt over omkostninger og meromkostninger (mio. kr. pr. år) 

 Scenarie  
med stenrev 

Scenarie  
uden stenrev 

Meromkostning 

Trad. N-reduktion 285 501 216 

Kilde: Egne beregninger 

 
For at illustrere hvad usikkerhederne i forudsætningerne betyder, er der 
foretaget tilsvarende beregninger under forudsætning om dels en fordobling 
af enhedsomkostningerne til stenrev, dels alternative forudsætninger om de 
gennemsnitlige enhedsomkostninger for de traditionelle virkemidler.  
 
Meromkostning for N-reduktion uden stenrev (Mio. kr.) 

Enhedsomk. traditi-
onelle virkemidler 

Enhedsomk. stenrev 
13 kr. pr. kg  

Enhedsomk. stenrev 
26 kr. pr. kg N 

100 kr. pr. kg N 157 133 

133 kr. pr. kg N 216 193 

200 kr. pr. kg N 337 313 

Kilde: Egne beregninger 

 
Det fremgår heraf, at selv hvis der vælges en ikke realistisk lav omkostning 
på 100 kr. pr. kg reduceret N for de traditionelle virkemidler for den yderli-
gere reduktion på 3.770 tons N, er der stadig en meromkostning på ca. 160 
mio. kr. pr. år ved ikke at inddrage stenrev som virkemiddel. 
 
Selv hvis stenrevet antages at være dobbelt så dyrt, som forventet, vil der 
være en årlig meromkostning ved på 133-313 mio. kr. ved ikke at inddrage 
stenrev som virkemiddel.  

Natur og biodiversitet 

Genetablering af stenrev i egnede kystområder må sammen med nedgan-
gen i kvælstofbelastningen forventes at føre til en forøget artsrigdom med 
stor variation i både flora og fauna. En vellykket genetablering af rev vil 
dermed kunne bidrage til at løse næringsstofproblemerne og booste miljø-
et. Naturstyrelsen beskriver på sin hjemmeside stenrev således: 
 

Rev er områder, hvor havbunden hæver sig fra den omliggende havbund og 
har stenet eller anden hård bund. Revet kan være blottet ved ebbe. Fra hav-
bunden og opefter indeholder revene ofte en ubrudt lagdeling af forskellige 
dyre- og plantesamfund. Det giver de enkelte rev en stor rigdom af dyr og plan-
ter, som ofte er helt forskellige fra andre, selv nærtliggende rev. Det er især 
den faldende saltholdighed [ …. ], der er årsag til at dyre- og plantelivet er me-
get forskelligt fra rev til rev. Forskelle i bølger, strøm, vanddybde, tætheden af 
sten og stenenes størrelse og lysnedtrængning er også med til at gøre de en-
kelte stenrev unikke.  
En særlig natur knytter sig til stenrevet, hvis mangfoldighed af dyr og planter 
netop kræver et hårdt og solidt underlag at hæfte sig til. Især de specielle hule-
dannende stenrev, hvor stenene ligger i bunker oven på hinanden, rummer et 
meget artsrigt dyre- og planteliv.17  
 

DHI og DMU’s analyse af stenrev i Limfjorden18 peger på, at der kan for-
ventes en forbedret lysnedtrængning og dermed iltproduktion på stenrevet 
                         
17 Naturstyrelsen (2012). 
18 DHI og DMU (2008). 
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og en større tæthed og diversitet af kommercielle fisk og skaldyr, f.eks. 
sorthummer, som direkte eller indirekte er afhængig af hulheder og hård 
substrat. Stenrevene forventes endvidere at forbedre iltforholdene på bun-
den uden for revene og at give en kortere varighed af iltsvindshændelse. 
Dette forventes at få en positiv effekt på bunddyrenes tæthed, biomasse og 
sammensætning.  
 
Ifølge rapporten viser adskillige undersøgelser, at artsantal og biodiversitet 
typisk er 10 - 25 gange højere per revareal sammenlignet med en jævn 
bund.  
 
Der kan også være rekreative gevinster som følge af spændende dykker-
muligheder og rig fiskefauna, som kan gavne lokalsamfundet i form af dyk-
kerturisme og lystfiskeri og øget lokal beskæftigelse.19  
 
I Limfjordsundersøgelsen peges som negative effekter på, at der vil ske en 
arealreduktion for muslingskrab. Samtidig peges der dog på, at de positive 
effekter af forøget iltproduktion ved bunden og mindre faunadød under ilt-
svind vil mere en opveje dette. Effekterne afhænger af de lokale forhold, 
herunder hvor store arealer der tages ud til stenrev.  
 
Det konkluderes i rapporten, at ”genetablering af stenrev kan anskues som 
et supplerende, og på baggrund af de gennemførte analyser også effektivt, 
virkemiddel, jf. Vandrammedirektivet” for de centrale dele af Limfjorden. 
Endvidere konkluderes, at der ikke er tvivl om, at konceptet som sådan vil 
kunne bruges i andre områder, men at det kræver sted-specifikke analyser 
at vurdere effektiviteten nærmere.  

Omkostningseffektivitet 

Ifølge Vandrammedirektivet skal virkemidler vælges under hensyn til blandt 
andet omkostningseffektivitet. I den forbindelse vurderes virkemidlernes 
årlige omkostninger, idet der tages hensyn til, at virkemidlerne kan have 
forskellig levetid, og nogle har karakter af investeringer som f.eks. vådom-
råder eller stenrev.  
 
Stenrev er en investering med meget lang levetid. I denne analyse er der 
anvendt en tidshorisont på 30 år for afskrivning af investeringen, men selv 
en halvt så lang afskrivningsperiode ændrer ikke afgørende på konklusio-
nen. Stenrevenes fysiske levetid er dog meget længere.  
 
Omvendt er omkostningerne til traditionelle virkemidler, f.eks. efterafgrøder, 
løbende omkostninger, dvs. der er tale om omkostninger som afholdes på 
driftsbudgettet år efter år.  
 
Når de mest omkostningseffektive virkemidler skal vælges, skal de forskel-
lige typer omkostninger sammenlignes. Det kan ske ved at omregne enten 
til årlige omkostninger eller til nutidsværdi. I dette notat er omkostningerne 
til stenrev for at kunne sammenligne omregnet til årlige omkostninger ved 
at benytte en afskrivningsperiode på 30 år og en rente på 5 pct. 
 
Stenrev kan ikke erstatte alle øvrige tiltag, men fremstår som et meget om-
kostningseffektivt virkemiddel på de geografiske områder, hvor det er rele-
vant. Limfjorden er en mulighed, og en interessant mulighed, idet Lim-

                         

19 Se blandt andet erfaringer fra Reef Nienhagen: http://www.riff-nienhagen.de/the_reef_en.shtml  

http://www.riff-nienhagen.de/the_reef_en.shtml
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fjordsområdet tegner sig for knap 40 pct. af de 10.000 tons kvælstof, der 
ifølge vandplanerne skal reduceres inden år 2027. Stenrev bør derfor ind-
drages aktivt i planlægningen af vandplanindsatsen. 

Vandplanhøringen 

I forbindelse med den offentlige høring om udkastet til vandplaner indkom 
der en række høringssvar på vandplanerne om stenrev, herunder fra en 
række kommuner, samt fra Landbrug & Fødevarer.20  
 
I alle 24 høringssvar opfordres til, at etablering af stenrev indgår som et 
virkemiddel i vandplanerne eller overvejes i forhold til omkostningseffektivi-
tet i indsatsprogrammet. Der peges på, at mange års fiskeri efter sten og 
muslingeskrab har været med til at forarme havmiljøet og reducere havets 
kvælstofomsættende effekt, og at stenrev har flere positive miljø- og natur-
virkninger, idet de øger den lokale biologiske mangfoldighed som substrat 
for makroalger og som skjul for bunddyr samt skaber strømninger i vandet 
og derved en opblanding af bund- og overfladevand. Kommunerne peger 
på, at stenrev bør udlægges, der hvor flere effekter opnås.  
 
Der peges også på rekreative gevinster for lokalsamfundet, herunder især 
dykkerturisme og et mere spændende og alsidigt lystfiskeri, og i flere hø-
ringssvar peges på konkrete lokale områder, hvor stenrev kan være rele-
vante. Flere kommuner efterlyser, at der hurtigt iværksættes yderligere un-
dersøgelser og f.eks. et pilotprojekt for en lavvandet fjord i denne planperi-
ode, så erfaringerne kan benyttes i næste planperiode. Der peges også på, 
at fiskerierhvervet bør involveres. 
 
Naturstyrelsen svarer i sit samlende notat om høringssvarene hertil, at man 
er opmærksom på de positive effekter af stenrev, men også at effekten vil 
afhænge af de specifikke forhold, og at stenrev kun vil være et hensigts-
mæssigt virkemiddel i en begrænset del af kystområderne. Naturstyrelsen 
efterlyser mere konkret viden om lokal-økologiske forholds betydning for 
kvælstofreduktionseffekten, praktiske erfaringer, økonomi samt en kortlæg-
ning af, i hvilke områder stenrev potentielt kan fungere. Først derefter vil 
Naturstyrelsen tage stilling til en eventuel inddragelse af virkemidlet i vand-
planlægningen. 

Konklusion 

Tilstanden i vandmiljøet afhænger af mange faktorer, og det samme gælder 
tiltag til forbedring af tilstanden. Hvis miljøforbedringerne skal ske på en 
omkostningseffektiv måde, er det afgørende at flytte fokus fra generel regu-
lering til en målrettet regulering.  
 
Selv om der er store usikkerheder i disse beregninger, peger de på, at det 
er nødvendigt at overveje stenrev som alternativ til traditionelle virkemidler 
til kvælstofreduktion. Regnestykket illustrerer, hvor store meromkostninger 
der kan være forbundet med ikke at anvende de mest omkostningseffektive 
tiltag til reduceret kvælstofbelastning.  
De nødvendige undersøgelser bør derfor sættes i gang. I den konkrete 
planlægning skal placeringen overvejes for at opnå den bedst mulige effekt 
af stenrev 

                         

20 Naturstyrelsen (2011). 
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