
Etablering af stenrev ud for Hou, Odder
Referat af 2. møde 23/11 2020 i Houhallen

Fremmødte:
Liv                      Lystbådehavnen
Morten Mtk, Odder
Keld                   Naturfredningsforeningen
Søren Egmont Højskolen undervandsjagt mm
Martin               Lystfiskere og lokalpolitik
Mads HMI
Lars HMI
Erik Hviid          Initiativtager

Yderligere fonde mv:
Vi skal ikke søge om ”pebernødder”. Flere fonde vil helst støtte større projekter.
Der bør også være folkelig lokal forankring i midlerne, selv om det ikke giver det store beløb.
Aage V Jensens fond?
Velux?
DK Naturfond?
Vi bør lave en undergruppe for ansøgninger til midler.

Placering:
Der var enighed om placering af det nordlige rev (fra nu kaldet rev 1). Det ligger nord for kablerne
og i forlængelse af stenrev ved Dyngby. Formål genopretning og udvidelse af nuværende rev.
Rev 2 ønskes flyttet fra mellem broerne til fra Egmontbroen og mod nord til udløbet ved
Campingpladsen. Primære formål er undervisning og formidling.
Rev 3 syd for havnen skal flyttes bl.a. grundet matchracebanen. Primære formål genopretning samt
aktiviteter udgående fra havnen.
Bundforhold bør undersøges nærmere alle steder. Skal være hård nok.
Hvis der kan skaffes oplysninger om hvordan bunden har været/er omkring Egmontbroen vil det
være godt. Må være indhentet ifm bygningen af broen.
Keld have fået oplysninger vedr. stenfiskning syd for havnen, hvilket styrker ideen om
genopretning.
Der ses også tangklatter syd for havnen, hvilket indikere sten på bunden.

Praktik:
Havnefoged kan kun foreslå, at der oplægges sten yderst på rallejet og at skib/pram læsses i
trafikhavnen.
Det betyder så, at arbejderne skal foregå om sommeren, når der ikke er oplagt både.
Det bør dog også være uden for højsæsonen for at undgå de værste parkeringsproblemer.
Under alle omstændigheder skal der koordineres med bygherren for den kommende Havneby.
Der skal indhentes tilladelse fra Odder Kommune til brug af trafikhavnen.

Sten:
To meget store partier sten vil blive doneret fra landmand på Fyn tæt på Assens.
Dvs skibet kan læsses i Assens på vejen fra Svendborg til Hou. Vil dog medføre udgift til
havnepenge.



Info:
Tak til alle, der har sendt oplysninger om andre rev mm, der nu kan indgå i ansøgning og udførelse.

Opgaver:

Morten prøver at finde noget om biosfæren på de forskellige vanddybder.

De der kan af Liv, Dorte, Martin, Keld, Søren og Erik mødes 01 DEC kl 1930 på Lærkevej 26 i Hou

for at færdiggøre 1. udkast til ansøgning. Dorte har været så venlig at få nogle ord på papiret.

Vi skal anvende det ret omfattende ansøgningsskema fra Kystdirektoratet.

Tilmelding til Erik på 20972912.

Søren vil FRE 27 NOV sammen med Troels fra HMI tage en svømme/dykkertur for undersøgelse og

dokumentation af bundforhold.

Liv + Mads vil anføre linje hvortil/hvorfra der kan lægges et rev syd for havnen/ No go område.

Der er dog enighed om, at hvis der ikke kan findes et fuldt kompromis, så vil vi prioritere naturen.

Erik undersøger hvor langt ind/på hvor lavt vand skibet fra Svendborg kan udlægge sten.

Undersøger også pram fra Horsens samt pris Assens havn.

Lars indhenter oplysninger om hvordan man undersøgte/dokumenterede bunden i Horsens Fjord.

Mads og Søren laver udkast til bilaget fra skolerne til støtte for ansøgningen.

Søren undersøger om der er relevante oplysninger fra Egmonts brobyggeri.

Keld kontakter Naturfredningsforeningen.

Alle: Melder til Erik vedr. ansøgningsgruppe til midler.

Næste møde onsdag 09 december 19:30 i Hou Hallen.

Mvh Erik, referent.


