Beskrivelse af projektet ”Strandgreven”
Projekt: Formidlingsrevet Strandgreven
Projektejer: Foreningen Køge Bugt Stenrev
Projektleder: Allan Scheller
Konsulentbistand: ved WSP Danmark A/S Louise Kristensen

1. Projektet kort
Etablering af formidlingsrev/undervisningsrev med henblik på genopretning af livet under
overfladen og formidling af havmiljøet over for borgerne i Greve Kommune og borgere fra andre
kommuner.
Projektet er et delprojekt af kommende projekter, som vil omfatte flere kunstige rev i form af
formidlingsrev, dykkerbane, rev til beskyttelse af smolt, muslingerev og Bio-Huts i Køge Bugt.
2. Baggrund
Baggrunden for projektet er, at Køge Bugt er udfordret med mange store forandringer.






Stenfiskeri op gennem de seneste årtier, hvor stenrev er fjernet til stenmoler m.m.
Sandsugning/indvinding af sand og grus.
Kvælstof fra landbrug.
Spildevand bliver renset, men der er for mange dage med lukkede strande.
Klapning (mudder fra uddybning af havne som bliver dumpet).

Sammenholdt med at fiskeriet gennem årene er blevet dårligere år for år, er der et ønske om, at
etablere stenrev med henblik på, at forbedre havmiljøet og vandkvaliteten i Køge Bugt.

3. Projektnavn
Navnet Strandgreven er historisk set en passagerfærge, der i 1927 fragtede passagerer fra
Langbro i København til Køge og herunder lagde til i Mosede.

4. Placering
Området mellem Mosede Havn og Mosede Fort er valgt, da der er gode muligheder for adgang
for borgerne.
Ved Mosede er der mange p-pladser ligesom der inden for 500 m er en togstation med
forbindelse til Storkøbenhavn og Køge.
Ved Mosede Havn er der ligeledes gode parkeringsforhold og samtidig er der mulighed for indkøb
af mad og drikke.
Der er offentlige toiletter ved Mosede Fort og ved Mosede Havn.

Området er mellem Mosede Havn og Mosede Fort.
Havbunden er blandet sandbund og stenbund, hvor der er enkelte steder med mindre sten og
enkelt større sten. Der mindre områder med ålegræs.
Dybden er fra strandkanten ud til ca. 3,5 m for det område, der planlægges for stenrevet.

Søstjernen har til formål med 2 ”arme” ind mod kysten, at børn og borgere, der gerne vil snorkle
eller bare gå ud på lavt vand, kan opleve livet mellem stenene, hvor der vil være en del mindre
fisk og anden marint liv.
Midten og de 3 ”arme” ud mod Køge Bugt vil give mulighed for lidt større stenrev, hvor der kan
udvikle sig langt mere liv i mellem stenrevet og folk med lyst til at snorkle på det lidt dybere vand
kan få mulighed for dette.
Arm 1 – 105 m
55° 33.851' N 12° 16.756' E
Arm 2 – 88 m
55° 33.885' N 12° 16.839 E
Arm 3 – 94 m
55° 33.866 N 12° 16.943 E
Arm 4 – 98 m
55° 33.802 N 12° 16.936 E
Arm 5 – 102 m
55° 33.797 N 12° 16.798 E
Center
55° 33.840 N 12° 16.858 E

5. Mål
Målet er at genetablere stenrev i Køge Bugt ud for Mosede Fort mellem høfderne, hvor stenrevet
bliver udformet som en søstjerne.
Arm nr. 1 bliver ca. 90 m lang, 3 m bred og 0,5 m med et til to lag sten.
Center bliver 10 m i diameter med en højde på ca. 75 cm med 2 til 3 lag sten
Arm nr. 2 – 5 bliver ca. 80 m lange, 3 m brede og 1 m i højden med 2 – 3 lag sten.
Det vil kræve ca. 1500 m3 sten.
Der er indhentet tilbud om indkøb og udlægning af ca. 1000 m3 sten, 50 cm til 80 cm i diameter
fra Norge til en pris af 830.000,00 kr. + moms.
Resten af stenene (500 m3) indsamles løbende med sten på 10 kg – 100 kg.
Arm nr. 1: ca. 90 m x 3 m x 0,5 m = 135 m3 sten- etableres i et lag med sten fra 10 – 100 kg.
Arm nr. 2: ca. 80 m x 3 m x 1 m = 240 m3 sten – etableres med sten fra 50 kg – 150 kg.
Arm nr. 3: ca. 80 m x 3 m x 1 m = 240 m3 sten – etableres med sten fra 50 – 150 kg.
Arm nr. 4: ca. 80 m x 3 m x 1 m = 240 m3 sten – etableres med sten fra 50 – 150 kg.
Arm nr. 5: ca. 80 m x 3 m x 1 m = 240 m3 sten – etableres med sten fra 50 – 150 kg.
Center: ca. 10 m i diameter med 0,75 m i højden etableres med sten fra 10 – 100 kg.

Et stenrev af denne karakter kan give bedre levebetingelser for mange fisk og tangplanter og
generelt for marint liv.
Samtidig vil det give mulighed for skolebørn at få undervisning i naturfaglige fag, da det er
gåafstand fra Karlslunde Station og flere skoler er inden for cykelafstand. Skolernes egne
naturfaglige lærer og skoletjenesten kan undervise eleverne og kan eventuelt få assistance af en
biolog.
Almindelige borgere kan tage ud til stranden og snorkle hen over stenrevet og opleve livet under
vandet mellem stenene.
6. Undervisning
Det vil være en fordel med et lokale, der kan opbevare fiskenet, spande, baljer, vaders,
våddragter, redningsveste, snorkelbriller. Ved lokalet skal der være en vandhane til at skylle
spande, fiskenet mv.

Indvendigt og udvendigt område til undervisning af skoleelever.
Biologer og naturvejledere kan undervise børnene ligesom der kan arrangeres arrangementer
med undervisning af borgere med interesse for havmiljøet.
7. Andre interessenter
Samtidig vil det give muligheder for UV-Jægere og lystfiskere, da livet omkring stenrevet vil
tiltrække større fisk.
Fugleinteresserede vil også kunne opleve flere fugle i området, da er vil helt naturligt også være
mulighed for en øget fuglebestand. En del af føden i vandet til fuglene bliver til ved stenrevet
mellem tangskovene.

8. Hvem støtter projektet
Der er ca. 180 medlemmer i Køge Bugt Stenrev fordelt på støttemedlemmer, personlige
medlemmer, foreninger og virksomheder samt enkelt donationer.
Den Blå Planet, Øresundsakvariet og Danmarks Naturfredningsforening støtter med en skriftlig
erklæring om opbakning til projektet.

Allan Scheller, Formand

