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Foreningen Hunderevet modtager yderligere 1,8 mio. kr.

Foreningen Hunderevet har modtaget en tillægsbevilling på 1,8
mio. kr. fra Veluxfonden til Formidlingsrevet. De 1,8 mio. kr. er
givet under betingelse af at foreningen kan rejse yderligere 1,8
mio. kr. fra kommune, region, stat, EU, private
virksomheder/investorer og individuelle sponsorer.
Veluxfonden har således ydet donationer på i alt 2,8 mio. kr. til
Formidlingsrevet og dermed er den samlede projektsum på 4,6
mio. kr.

I løbet af foråret 2019 ledte  foreningen efter en entreprenør,
som kunne levere og udlægge stenrevet, så det passede med
indholdet i etableringsansøgningen til Kystdirektoratet og den
økonomiske ramme. Entreprenørerne udtrykte bekymring for
at den begrænsede økonomi fordyrede projektet betydeligt, da
stenmængden ikke passede til materiellets kapacitet. Alt var
klart til at etablere formidlingsrevet, men vi måtte pga. den lille stenmængde revurdere vores projekt, og
derfor ansøgte foreningen Veluxfonden om en tillægsbevilling. Veluxfonden kan se det store potentiale i
projektet og trådte til med en ny donation. Foreningen Hunderevet takker for tilliden fra Veluxfonden og
arbejder videre for at realisere projektet.

Forskning på allerede reetablerede stenrev viser at biodiversitet og biomasse mangedobles, samtidig med
at havets oaser på havbunden genskabes:

https://nordjyske.dk/nyheder/fantastisk-dyreliv-reddet-stenrev-ved-laesoe-genoprettet/d7b02e03-e936-4
698-a2a6-6b89e45fdd5d

Etableringen af Hunderevet’s formidlingsrev har stor samfundsrelevans, da det er det eneste projekt i
Danmark som arbejder med reetablering af stenrev tæt på kysten, og dermed formidler viden om naturens
dynamiske processer i opbygningen af kystzonen. Formidlingsrevet skal være med til at bane vejen for den
levende kyst med et rigt plante- og dyreliv. Den levende kyst vil samtidig glæde de mange mennesker som
udforsker havet: kajaksejlere, lystfiskere, svømmere og dykkere. Den levende kyst vil ligeledes støtte op om
turisterhvervet og skabe grundlaget for et bæredygtigt fiskerierhverv, som bl.a. Foreningen for Skånsomt
Kystfiskeri (FSK) arbejder ihærdigt med.

Kystnære stenrev som Hunderevet vil ligge som barriere-øer  og beskytte kystlinjen mod stormenes heftige
bølger. Stenrevene vil være med til at stabilisere og opbygge havbunden med sedimenter, så havdybden
bliver mindre, hvilket vil beskytte kystlinjen mod bølgerne yderligere. Stenrev vil således medvirke til at
trække kystlinjen længere ud i havet. Målet er at ændre kystsikringsstrategien, så man ikke lægger sten til

Formidlingsrevet - Ledesten 0-150m - Stenrevsformation
150-250m fra kyst.
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kyst- og klimasikring på land, men i højere grad lægger dem ude i vandet og således skaber den modstands-
dygtige og levende kystzone.

Betragter man det historiske Halsnæs kort fra 1764 kan
man nemt forestille sig hvordan Hunderevet tidligere
beskyttede kysten mod vestenvindens bølger fra
Hundested hen mod Tisvildeleje. Sammenholder man
Hunderevets placering med nedenstående bølgerose,
som gælder i Kattegat ud for Hundested, bliver
læeffektens beskyttende virkning på kysten tydelig. Da
man fjernede Hunderevet, udsatte man kysten for øget
erosion og fjernede en vigtig base for havets liv, - en
havets oase. Ved at gøre det modsatte, kan vi genskabe
den robuste levende kyst.

Referencer:
https://www.scanmaps.dk/0939003

 https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1V
58NrBH5hElehB4gy56jAQgf6E3CTZFM&ll=55.97
865203335229%2C11.852858449999985&z=14

 https://friluftsraadet.dk/nyheder/nyhed/dan-
skerne-elsker-bla-friluftsliv

 http://stoet.dn.dk/Default.aspx?ID=25941&fbcl
id=IwAR0cdLA6Pl2ewFqMluwXujgOidfOBvwHr-
DoL_aOXDdPpF-FW4ktJVRWagQM

 https://www2.dmu.dk/1_viden/2_Publikatio-
ner/3_miljobib/rapporter/MB02.pdf

Med venlig hilsen og god sommer

Frank Eske-Lund
Dykker på en af Hunderevets tilbageværende sten på
sandbunden ud for Spodsbjerg fyr.

Udsnit af historisk kort af Sjælland fra 1764 med Hunderevet,
som stikker ud i Kattegat nord for Hundested.
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