
 

Mvh. Foreningen Hunderevet 

Indvielse af Hunderevet 
 

Det ville glæde Foreningen Hunderevet at se dig til indvielsen af 1. etape af Hunderevet. 
 
Søndag d. 9. maj kl. 14 

 

På plænen foran Knud Rasmussens hus i Hundested 

 

Program: 

 

14:00 

Formanden for Foreningen Hunderevet, Frank Eskelund, 

byder velkommen. 

 

14:10 

Viceborgmester for Halsnæs Kommune, Anja 

Rosengreen, siger et par ord. 

 

14:20 

Vi bevæger os ned til stranden, hvor Anja vil klippe den røde snor over, og derefter dykke ned på revet, 

ledsaget af Ulrik Mehr, leder og dykkerinstruktør fra Ungdomsskolen(UKC). Alle er velkomne til at 

besigtige revet med snorkel eller flasker, hvor både fra dykkerklubben vil ligge. 

 
Halsnæs Naturklub viser planter og dyr fra kystzonen under overfladen frem på pladsen. 

Derudover kan man gå på opdagelse i Vild med Videns nye bøger om livet under overfladen. 

 

Under og efter dykningen vil der være kaffe, kage, øl og vand på græsset lige oven for trappen ned til 

stranden. 

 

Dykkerne kommer forhåbentlig i land med lidt forskelligt vi kan kigge på. Vi håber, at flere med ekspertise i 

havets liv vil deltage, så I får en god historie om det liv, som vil kolonisere revet ad åre. 
 
16:00 slut 

 

Lidt om Hunderevet: I december 2020 blev lidt af det oprindelige Hunderev genetableret. Takket være en 

donation på 2,8 mio. kr. fra Veluxfonden og 1,1 mio. kr. fra Halsnæs Kommune, lykkedes det i 2020 af 

finansiere udlægningen af i alt 7000 tons sten. Stenene fra Norge og natursten, som borgere her i området 

har doneret, er udlagt af rederiet Peter Madsen. 

Tak til Velux Fonden og Halsnæs Kommune for støtte og til KTS Entreprise for hjælp med at køre 

naturstenene til havnen. Tak til Halsnæs Kommune for plads til stenbank og til Vores Natur – Under 

Overfladen som har støttet med midler til formidling. En særlig tak skal rettes til vores tro følgesvende fra 

Halsnæs Naturklub og Dykkerklubben Hajen. 
 

Vi håber at afholde arrangementet ved den offentlige trappe ned til stranden, lige ud for Knud Rasmussens 

Hus, Knud Rasmussensvej 9, Hundested.  

I tilfælde af kraftig vind rykker vi om i læ bag Knud Rasmussens Hus. 

 

Man kan parkere på: 

• Den offentlige parkeringsplads ved indkørslen Thulevej. 

• For enden af Dyssebakken. 

Kommer du med lokalbanen til Hundested, eller med færgen fra Rørvig, er der 10 minutter at gå opad 

Skansevej. 


