Etablering af stenrev ud for Hou, Odder
Referat af 4. møde 11/01 2021 på Zoom
Deltagere:
Liv
Sejlklubben
Morten
Miljøafdelingen Odder Kommune
Keld
Naturfredningsforeningen
Lars
HMI
Mads HMI
Dorte Havgruppen/Hou Fællesforum
Vagn
Lystbådehavn + Fællesforum
Søren Egmonthøjskolen
Erik Hviid
Initiativtager
1.
Evt. bemærkninger til bilag fra Egmont.
Stor tak til Egmont for et kort og klart bilag med opbakning til projektet.
2.
Evt. bemærkninger til bilag fra HMI.
Også stor tak til HMI. Godt at verdensmålene er med.
De skal også nævnes i selve ansøgningen og gerne med link til disse.
3.
Status på område 3. (Området syd for havnen)
En længere konstruktiv debat udspandt sig. Resultatet blev, at rev 3. (det sydligste)
ændres fra et diffust fladerev til et bunkerev, hvor bunkerne lægges i en linje fra syd
vestligste hjørne af lystbådehavnen og 300 m mod syd vest i retning 225 grader.
Derved kommer det ikke ind i det at Kystdirektoratets allerede tilladte kapsejladsområde.
Det skal lægges i bunker idet der med et sammenhængende rev vil være fare for
ophobning af sand.
Placeringen må ses som et kompromis for at der kan være nemmere tilgængelighed for
snorkeldykkere m.fl. direkte fra badeområdet i vestkanten af lystbådehavnen.
Det vurderes også væsentligt, at der med et evt. rev øst for denne placering vil være fare
for at langsomt svømmende ville kunne føres med den kraftige strøm ind i sejlløbet både
for lystbåde og ultimativt om til færgerne.
Erik får snarest opdateret søkortene (nye) med de indtegnede forslag til placering af de 3
rev.
Søren får taget nye billeder af bunden relateret til de 3 nøjagtige foreslåede placeringer.
4.
Bemærkninger fra Odder Kommune.
Der kommer ikke et bilag fra Odder Kommune, men ansøgningen sendes via Odder
Kommune.
Morten får bekræftet denne fremgangsmåde.
Der er ved kommunen planer om at støtte op til 4 stenrev i fremtiden.
5.
Evt. åbning af stenbank.
Morten vender afsættelse af et mindre område tæt ved trafikhavnen med forvaltningen.

6.
Status øvrige bilag.
Både Lystbådehavnen og Jollelauget bør også med som bilag eller som anført at være
blevet hørt.
Bilag eller høringssvar indkræves først når de nøjagtige placeringer er skitseret.
7.
Næste skridt.
Reviderede søkort, billeder og svar fra Odder Kommune jf. fremhævet ovenfor.
Vagn tilbød plads på Hou Fællesforums Kystgruppes hjemmeside, hvilket blev modtaget
med tak.
8.
Næste møde.
På Zoom MAN 08 FEB 2021.
Liv fik stor tak for at sætte dette møde op, ligesom hun vil sætte det næste møde op.
9. Evt.
Hvad skete der da fiskeren rev sig? Han fangede en stenbider.
(Der skal nok arbejdes lidt på den)
Mvh Erik

