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Projektets partnere:



Limfjordsrådet

• Politisk og administrativt 
samarbejde mellem 18 
kommuner

• ~1/6 af Danmark.



j

Baggrund

• DMU & DHI, 2008: Stenrev i 
Limfjorden: Fra naturgenopretning 
til supplerende virkemiddel

• Blue Reef, 2013: Anbefalinger til 
genopretning af stenrev i Danmark

• DHI, 2014: Screening af områder 
hvor stenrev kan anvendes……..

• Limfjordsrådet, 2013: 
Tilvejebringelse af fagligt grundlag 
for genetablering ………………..



Baggrund

Opdatering af virkemiddelrapport



Stenrevsprojektet er et femårigt F & U - projekt etableret som et partnerskab mellem 

Naturstyrelsen og Limfjordsrådet.

De samlede projektomkostninger er 20,4 mio. kr. 

Projektet er finansieret af staten. 



Formål

• Projektets hovedformål er at evaluere og 
dokumentere stenrevs potentielle 
kvælstofeffekt med henblik på at kunne 
inddrage stenrev som virkemiddel i 
vandplanlægning i henhold til 
Vandrammedirektivet. 

• Projektet skal bidrage til opfyldelse af 
mål om opnåelse af gunstig 
bevaringsstatus for Limfjordens rev.

• Der skal udarbejdes en samlet syntese 
inkl. anbefalinger, herunder en 
vurdering af om stenrev er egnet som 
virkemiddel. 



Stenrevs potentielle kvælstofeffekt
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Anlæg af stenrev
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Tidsplan

2016: Forundersøgelser

2017: Anlæg af stenrev - 1. kvartal 2017

2017 - 2019: Undersøgelser

2020: Analyse, synteser

medio 2020: Anbefalinger, virkemiddelkatalog



Projektejer

Limfjordsrådet

Følgegruppe

Limfjordsrådet, interessenter

Projektledelse

Limfjordsrådet

Projektgruppe

Limfjordsrådet, AU, 
DTUaqua, DHI, 

NIVAdanmark, GEUS

WP 7

Stenindsamling

WP 5

Biodiversitet og 

kolonisering

WP 4

Næringsstoffluxe

WP 3

Makroalgers vækstvilkår

WP 2

Anlæg af stenrev

WP 1

Forundersøgelser

Styregruppe

Limfjordsrådet, MST

WP 6

Analyser, synteser, 
anbefalinger

Organisation



Stenrevet skal ligge i Natura 2000 området "Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg"

wp 1: Forundersøgelser

• Løgstør Bredning og Limfjorden - basesline og perspektiver.

• Fastlæggelse af substratforhold i projektområdet og på undersøgelseslokaliteterne (GEUS).
• detaljerede dybdeforhold
• karakteren af overfladesubstrat
• mægtigheden af post-glaciale aflejringer.

• Opdatering af modelbathymetri (detaljerede dybdeforhold).

• Modelkalibrering: Fysiske effekter, vandbevægelser og procesbeskrivelser (DHI).
• Strømhastigheder
• erosions- og aflejringspotentiale af fint bundmateriale
• potentiel udvikling af makroalgebestande hvis hårdt substrat var til stede

• Biologiske forhold (DSC).
• forekomst af makroalger og epifauna på sten i forskellige dybder.

• Planforhold - Løgstør Bredning og projektområde.

• Placering af undersøgelseslokaliteter for eksisterende og nye stenrev samt reference-sites 
uden stenrev.



Forslag til placering af og design af nyanlagt

stenrev i den centrale Limfjord



Placering af undersøgelseslokaliteter



wp 2:  Anlæg

Stenmængder: ca. 12.000 m3

Stenrevsareal: ca. 2 ha
Dybder: 3,5 – 6,0 meter



Samarbejde med de lokale landboforeninger

wp 7: Stenindsamling



Link fra film

https://youtu.be/PMal_uXzib0



WP 3: Lyssvækkelse i vandsøjlen og makroalgers reaktion på 

ændrede vækstforhold (AU & DSC):Lyssvækkelse 
• Beregning af lysforholdene i forskellige dybder med henblik på 

modellering af makroalgernes ilt produktion i forskellige dybder.

• Beskrivelse af makroalgers lys-vækst relation under forskellige 
temperaturforhold samt effekten af perioder med reducerede/iltfri
forhold.

Makroalgefysiologi – lys og ilt 
• Lys – fotosyntese sammenhænge under forskellige temperaturer
• Ilttolerance - makroalgeartes tolerance over for lave iltforhold.
• Nedbrydning og massebalance

Undersøgelser

WP 3: Lyssvækkelse i vandsøjlen og makroalgers reaktion på ændrede 

vækstforhold 

(Stiig Markager, AU & Mette Møller Nielsen, DSC)



Undersøgelse af næringsstoffluxe og stofomsætning

C,N,P,O2

pyknoklin

Undersøgelser 

WP 4: Næringsstoffluxe mellem sediment og vand - undersøgelser 

på og udenfor eksisterende stenrev 

(Peter A. Stæhr & Henrik Fossing, AU)



Undersøgelsestyper

WP 4: Næringsstoffluxe mellem sediment og vand - undersøgelser på og udenfor eksisterende stenrev (AU)

I et område med et eksisterende stenrev og et nærtliggende ”bart” område: 

Vandsøjle Sediment

Fysik
vandbevægelse (ADCP)
lys
salt og temp (springlagsstabilitet)

Fysik
Sedimentkarakteristik
Redoxpotentiale

Kemi
ilt 
næringsstoffer

Kemi
O2 (konc. og nedtrængning)
N og P koncentration 
N, P og O2 fluxe
H2S - bufferkapacitet

Biologi
heterotrof/ autotrof aktivitet



Fælde

Kerne

Lys

Bentisk
kammer

Frivands
Ilt

Flaske 
inkubation

WP 4: Næringsstoffluxe mellem sediment og vand - undersøgelser på og udenfor eksisterende stenrev (AU)

Feltmålinger

ADCP



Kystlinje

StenrevBar bund

Ilt, temp, salt
Lys
Sediment kerner
ADCP

WP 4: Næringsstoffluxe mellem sediment og vand - undersøgelser på og udenfor eksisterende stenrev (AU)

Feltmålinger - transekter



WP 3: Lyssvækkelse i vandsøjlen og makroalgers reaktion på 

ændrede vækstforhold (AU & DSC):
• At beskrive den ændring i artsdiversitet og biomasser af flora og 

hårdbundsfauna som opnås ved at udlægge et stenrev kvantitativt og i 
forhold til enkeltarter. 

• Undersøgelser på de nye rev samt på den omgivende bund så forskellen i 
flora og fauna kan sammenlignes i forhold til den dybdemæssige variation.

• Undersøgelser gennemføres i 2019.

Undersøgelser

WP 5: Biodiversitet og kolonisering



WP 3: Lyssvækkelse i vandsøjlen og makroalgers reaktion på 

ændrede vækstforhold (AU & DSC):

Del 1. Modellering og beregninger

• MIKE3-FM-EcoLab (Limfjordsmodellen) opdateres med procesbeskrivelser undersøgt og 
kvantificeret i projektet og der gennemføres en række relevante modelscenarier.

Del 2. Konsekvensanalyse, syntese og anbefalinger

• Vurdering af stenrevs potentielle effekt for opnåelse af ”god økologisk tilstand” som 
virkemiddel i vandplanlægningen.

Undersøgelser 

WP 6: Analyse, synteser og anbefalinger



Kommunikation

Kommunikation om projektet til interessenter på alle niveauer skal sikre 

formidlingen af projektets resultater samt oplysning om Limfjorden og fjordens 

restaureringspotentiale. 

• Information – nationalt, regionalt, lokalt

• Informationskanaler

• Hjemmeside

• Nyhedsbreve

• Video / film

• Møder og events

• Informations -/undervisningsmateriale

• Workshops and seminarer

• Events



Samarbejde

Samarbejde med diverse interessenter er afgørende for at der opnås forståelse for 

projektet og dets sammenhænge.

Samarbejdet kan på forskellige niveauer omfatte:

• Myndigheder, interesseorg., erhvervsorg., vandråd, grønne råd, statslige 

regionale enheder mv.

• Interessentinddragelse

• Interessentanalyse

• Indsamling af landbrugssten



Link til seneste film af DSC

https://youtu.be/zotjS1HmRCQ



Spørgsmål ?


