
Noter fra Stenrevsgruppens møde med Jan Karøe/Horsens 01 DEC på HMI.

Spredte sten udlagt 3 steder i 250 x 250 m felter.

Skib kunne gå helt ind til 2,5 m vand.

Skibslast 120 tons. Ca 4,5 tons I hver grab.

Startede med 25 m mellem bunkerne. Vil anbefale kortere.

Man havde 450 tons til de tre felter.

Pram helt ind til 1 m vand med 80 tons ad gangen. Pram fra Bogense, VESTA FJORD (Ses også i Hou pt.)

180 tons sten doneret fra muslingefiskeriet ellers 120 kr/tons hvis ikke doneret af landmænd.

Husk positiv omtale af landmænd.

GPS styret udlægning.

Skib fra Horsens. HØJ REDERI. 40.000 kr/dag.

Havneafgift i Horsens 6 kr/tons.

Kun oplægning i kort tid (dage).

200 tons er ca 8 læs.

Beregn 1,5 – 2 tons/m3.

Lastbil + kran + kærre til 2500 kr/timen.

Udlagt stenpyramide på dybt vand, mere spredt på lavt. Det er godt at fiske ved sten.

Ålegræs er en vandkvalitetsmålestok. Gerne ned til 11 m. 1,5 m kun i Horsens inderfjord.

Vandprøver analyseres af Biologisk Institut Odense.

Ålegræs udplantet 6 steder i mønstre af 2x2m, så man kan se spredningen.

For at få ålegræs til udplantning river man et stykke igennem og kommer det i sække. Husk hele tiden under
vand.

Plantes med ubehandlede jernsøm og -tråd.

25 planter i 1 m ring x 4 til 2x2m.

1 dykker plan plante hvad 3-4 personer kan binde.

Egenspredning med jordstængler ca 20 cm/år.

Næste ålegræsplantning FRE 17– SØN 26 JUN 22 ved Vester Bisholt Strand.

Forslag også om havhaver (Pæle med reb med sokker omkring til muslinger).



Lastning af skib 120 tons ca 30 min.

Lastning af pram 80 t/dag!

2 dage med skib til udlægning af 4 læs

200.000 kr for 480 tons udlagt.

Transport + skibs-/pram omkostninger har Horsens Kommune betalt 500.000 kr til.

Odder + Hedensted kun betalt lidt til Ålegræsudplantning.

Landmåler fra kommunen med ude til indmåling.

En fra gruppen med ud til her og nu beslutninger.

Tag kontakt til udlæggerne inden tilbud indhentes.

Evt udlægning fra land indtil ca 2 m dybde.

Opstilling til pram kostede 35.000 kr + arbejdsdage.

Mulige havne: Hou, Horsens, Snaptun, Aarhus, andre??

Få hjælp via ”PROJEKT KYSTHJÆLPER”.

Se også hjemmeside ”RED HORSENS FJORD”.

Lav undervandsoptagelser før under og efter udlægning.

AKTIONER:

Kåre og Martin sætter sig sammen om en ansøgning. Mindre beløb til opstart. Tale senere med
Veluxfonden.

Erik taler med Søren Nørgaard FMD Hou Lystbådehavn pga deres indsigelse + evt også Stefan Gerber. Se
møde MAN 13 DEC .

Keld tager kontakt til Aarhus Sportsfiskerforening, da de vil lave 4 stenrev.

Keld forsøger at få eksempel på snorkelbaneskilt.

Jacob arrangerer møderne på HMI (Se herunder)

Alle noterer sig mødet MAN 13 DEC på HMI med deltagelse af repr. Hou Lystbådehavn formål fælles skr til
Kystdirektoratet (se særlig mail) samt holdning/bemærkninger til øvrige høringssvar og skr fra
Kystdirektoratet.

Alle hvis muligt deltager i VELUX morgen webseminar 14 DEC kl 0800-0900.

Alle noterer sig også møde MAN 17 JAN 22 kl 1930 på HMI.


