
resume 

Natura 2000 område nr. 190 Kims Top og den Kinesiske Mur 

Områdebeskrivelse 

Kims Top og den Kinesiske Mur er udpeget som habitatområde i januar 2010, og er en 
stor udvidelse af det ”gamle” habitatområde Kims Ryg. Natura 2000 planen for Kims Top 
og den Kinesiske Mur indeholder kun planlægning for den ”gamle” udpegning. 
Planlægning for hele området sker i 2. planperiode.  

Kims Top ligger centralt placeret midt i Kattegat mellem Anholt og Læsø, cirka 30 km ret 
nord for Anholt. Kims ryg er et større stenrevsområde beliggende på en undersøisk bakke 
omgivet af dybe render. Revet har en dybdemæssig udbredelse fra 14.5 meter til godt 23 
meter, og hovedparten af stenforekomsterne er sammenhængende og har form som en 
slangestjerne. Revet består af moderat og store sten med udpræget huledannende 
struktur samt spredte enkelt stående stenrev. Siderne af stenrevet er meget stejle. Den 
omgivende havbund består af sand.  

Vigtigste naturværdier 

Området er udpeget for at beskytte naturtyperne stenrev og boblerev. 
 
Der er stor biologisk mangfoldighed på Kims Top, selvom stenrevet ligger på relativt dybt 
vand. På de lavere vanddybder er der tæt tangskov med stor forekomst af brun- og 
rødalger og revet er karakteriseret ved forekomsten af en række algearter, som generelt 
betragtes som sjældne i indre danske farvande. Området anvendes af spættet sæl og 
marsvin. 

Udvidelse af habitatområdet omkring Kims Top til at omfatte de omkringliggende unikke 
stenrev bl.a. Den Kinesiske Mur sikrer en samlet beskyttelse af denne enestående 
sammenhængende revstruktur i de indre farvande.   

Fiskere har tidligere registeret boblerev i området, men det har indtil videre ikke være 
muligt at genfinde disse.  

Trusler mod områdets naturværdier 

Næringssalttilførsel fra land og miljøfarlige stoffer er en trussel mod området. 

Fiskeri med bundslæbende redskaber, hvorved der sker en fysisk ødelæggelse af 
naturtypen rev og eventuelle boblerev, dels ved fjernelse af bundflora og bundlevende dyr, 
og dels ved fjernelse af hårdbund, sten og skaller, er en trussel mod områdets marine 
naturtyper. Omfanget af det aktuelle fiskeri kendes ikke. 

 

 



Målsætning og indsats 

Det overordnede mål for området er, at havet omkring Kims Top sikres god vandkvalitet 
samt artsrigt plante- og dyreliv med forekomst af de for naturtyperne i området 
karakteristiske arter. Stenrevene prioriteres højt, og der sikres genoprettelse af gunstig 
bevaringsstatus for naturtypen. Den økologiske integritet sikres i form af bl.a. en ringe 
tilførsel af næringsstoffer og miljøskadelige stoffer, samt mod fysisk ødelæggelse.  

Indsatsen vil overvejende dreje sig om sikring af naturtyper, som ikke er beskyttet af natur- 
og miljølovgivningen. Således skal rev og boblerev sikres mod ødelæggelse.  

Oversigt over de væsentligste virkemidler til gennemførsel af denne plan: 
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Sikring af arealer 

Dvs. sikring af naturarealer der 
ikke pt. er omfattet af den 
generelle beskyttelseslovgivning 
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