
Referat 9. møde i Stenrevsgruppen Hou, TOR 04 NOV på Dyngby Havvej 3. 

Til stede: Lars, Kåre, Keld, Martin, Jacob og Erik 

 

1. Status (bordet rundt) 

Lars er med igen. Har fået job ved Horsens Kommune under for naturområdet under ungdomsskolen Basis 

for gode kontakter. 

Kåre har set på Alsgruppen. Opfordrede til at vi tog med til en evt. åbent hus dag. Vigtigt med kontakt til 

DTU/AQUA samt videodokumentationer. 

Keld har fra Teis/AU at AU bør deltage i forundersøgelse og senere observationer. Har skrevet til Per 

Andersen/AU for at få udpeget en projektansvarlig. 

Martin har lavet et fint FB-opslag under Odder Politik, nævnte projektet på møde på Egmonthøjskolen samt 

vil støtte projektet. 

Jacob har god kontakt til f.eks. Samsøfærgen. 

Erik havde  

- Fået info fra Liv om nomineringen til Sejlsportunionens pris. (Videresendt på mail) 

- Sendt materiale til Kåre. 

- Talt med havnefoged Anders. Det var ikke opløftende, for der var ikke plads til oplægning af sten i 

længere tid og slet ikke på honnørkajen. Lystbådehavnen ville bruge Horsens havn som lastehavn. 

Nu skulle byggeriet også i gang, der var både oplagt om vinteren og der var parkering om 

sommeren. Samsøfærgen havde veto vedr. benyttelse af trafikhavnen. Så evt. benyttelse skal times 

med årstidernes spidsbelastninger og byggeriet. Måske i MAJ eller SEP. 

- Talt Med Leo Kristoffersen ved OK. Skulle sende mail med problemstillingen, så han kunne tage det 

med på koordinationsmøderne. 

- Talt med Lene Andersen ved OK, som kunne oplyse at der ikke var sendt noget til Kystdirektoratet 

fra OK, men at hun skulle aflevere høringssvar 15 NOV. Det var i øvrigt biologen Tanja ved OK der 

havde med stenrev samt biodiversitetspuljen at gøre 

- Talt med Tanja, der oplyste, at der kun var allokeret 30.000 af 100.000 kr. Vi kunne måske ansøge 

om 20.000. Det er ikke sådan at pengene bare vil blive udbetalt, men vi vil i givet fald få 

trækningsrettighed efter regninger. 

- Kontaktet Peter Werner ved ENKON for møde ved stenstakken FRE 05 NOV. (Se tekst i referatets 

mail eller nederst som PS). 

 

2. Gruppedannelse for ansøgninger om midler. (Kåre, Martin, Keld, Jacob, Dorte) 

Kåre sender ansøgning til OK biodiversitetspulje samt forholder sig proaktivt til fonde. 

Keld  undersøger vedr. pulje ved DN. 

Jacob trækker på og informerer om hustrus erfaringer vedr. fondsansøgninger. 

 

 



3. Gruppedannelse for de praktiske foranstaltninger. (Erik, Martin, Søren, Keld, Lars, Jacob) 

Lars og Jacob indgår i gruppen.  

Erik sender mail til Leo Kristoffersen ved OK. 

Jacob tager kontakt til Samsøfærgen. 

Erik kontakter entreprenør vedr. sten ved Beringsvej (Se PS) 

 

4. Henvendelse fra Horsensgruppen. 

Det var ikke Horsensgruppen, men en entreprenør, der havde arbejdet for Horsensgruppen.  

Erik tager kontakt til ham for praktiske oplysninger om kapacitet, dybgang, pris mv. 

Lars tager kontakt til Jan Karnøe ved Horsensgruppen for at etablere et møde mhp erfaringsindhentning. 

Senere skal der tages kontakt til Alsgruppen evt virtuelt. 

5. Projektudvikling. 

Udskriv konkurrence om navne på revet. 

Gruppen blomstrede dog med forslag som Skrårevet, Skolerevet og Hou Molerev. 

Det ville f.eks. sige noget om muligheden for undersøgelser på forskellig dybde, undervisning samt 

formidling. 

Jacob holder øje med Alsgruppens info om en evt. konference, infomøde. 

Søren fik ros for at holde vores hjemmeside opdateret. 

 

6. Næste møde. 

Indkaldes efter svar på ansøgning er modtaget eller senere på året. 

7. Evt. 

Kattegatbroen, minksagen mmm. 

Mvh Erik 

PS 

Jeg skal hilse fra Peter Werner, der er direktør i ENKON. 

Jeg havde et godt møde med ham her FRE 05 NOV formiddag ved den imponerende stenstak ved 

Beringsvej, Hasselager. 

Se vedhæftede billeder i mail. 

Der er ca 3500 tons store sten, der ligger i en stak på ca 30 x 15 m i op til 4 m højde. (Vi skal bruge 

i omegnen af 18.000 tons) 

De stammer fra opgravning ca 9 m nede ved Aarhus havn. 

Peter ville ikke bare dumpe dem som opfyld til Aarhus Ø eller ny trafikhavn. 

Så han afholdt selv udgiften til transport (ca 100 lastvognstog), opstakning (maskine i mange dage) 

og opbevaring (20.000 årligt). 

Der er certifikat på at de er rene. 

Det vil koste ca 35 kr + moms/tons for transporten. 

Der skal bruges ca 100 lastvognstog på 14 dage samt en gravemaskine til 1100 kr i timen i samme 

tidsrum. 

Hertil betaling for stenene. Han ville gerne have et rimeligt bud mellem ?????? og 500.000 kr.  



Han kender udmærket prisen for sten normalt, som er langt højere. 

Det er helt i orden at vente til 2022 maj eller september. 

Et godt råd var at få en kendt protektor som feks. Kronprinsen, der jo er dykkeruddannet.  Det 

havde tidligere åbnet dørene for fondsmidler. Tænk også på evt. at opkalde revene efter kendte! 
 

 


