
I et samarbejde mellem foreningen ’Køge Bugt 
Stenrev’ og ARGO, samles der natursten ind på Køge 
genbrugsplads. Formålet med stenene er at forbedre 
fiske- og havmiljøet i Køge Bugt. Der er indsamlet 
cirka 50 ton natursten indtil videre, men der er brug 
for meget mere… så dine sten er velkomne!
Ligger du inde med kampesten, natursten og mark-
sten (minimum 20 
x 20 cm. i stør-
relsen), og gerne 
vil af med dem, 
så kør forbi Køge 
genbrugsplads, 
hvor der er opstil-
let en container til 
formålet. 

Siden starten af 
1900-tallet og helt 
frem til 2009 har 
det været tilladt, 
at fiske sten op fra 
de danske have. Det har betydet, at specielt torsken 
og mange andre fiske- og plantearter ikke længere 
findes i de bestande, som tidligere. Faktisk så siger 
rygtet, at det er nemmere at vinde i lotto end at fan-
ge en torsk i Køge Bugt. 

- Der hvor der er sten, og gerne bunker af dem, på 
havbunden, der er der som regel også liv. Hvis vi skal 

øge bestanden og have et havmiljø i trivsel, så er vi 
nødt til at genopbygge nogle af de stenrev, som er 
blevet fjernet gennem årene, fortæller Allan Schel-
ler, som er  lystfisker og ophavsmand til foreningen 
’Køge Bugt Stenrev’. 
Et stenrev er et ideelt miljø for fisk, her kan de gem-
me sig, vokse sig store og formere sig og udvide be-

standen i ’havet’. Derudover 
giver et godt stenrev også 
en større biomasse i form 
af alger og bunddyr contra 
almindelig sandbund.

Aktiv indsats skal få torsken 
tilbage i Køge Bugt
Efter at Allan, ligesom så 
mange andre lystfiskere ved 
Køge Bugt, fik mere tang end 
fisk på krogen, søgte han råd 
for de manglende fisk på af-
tenmenuen. Erfarne havbio-
loger indviede Allan i bag-

grunden for de manglende fisk. Årevis med færre og 
færre stenrev, samt dumping af spildevand og slam, 
samt gødning fra landbruget, har påvirket havmiljøet 
negativt. Løsningen til at få en større bestand af fisk 
og plankton tilbage i Køge Bugt, er derfor en reetab-
lering af stenrev, samt en begrænset udledning af 
spildevand m.v. 
På baggrund af gode initiativer på Als, som har haft 
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samme udfordring som Køge Bugt, stiftede Allan 
foreningen ’Køge Bugt Stenrev’. Foreningen blev 
stiftet i 2020 og en strategisk sammensat bestyrel-
se bestående af et kommunalt byrådsmedlem, en 
repræsentant fra Danmarks Naturfredningsforening, 
en marinbiolog og et par dykkere, blev nedsat. Siden 
etableringen er foreningen vokset med cirka 200 
medlemmer, hvoraf en del tager aktiv del i diverse 
praktiske opgaver. 

Kommende rev i Køge Bugt 
Foreningens ambition på den korte bane er at få 
anlagt to rev ud for Mosede Strand ved Greve. 
Det første rev skal være et ’Formidlingsrev’ kaldet 
’Strandgreven’. Det vil sige, at revet vil være meget 
kystnært, og formet i en søstjerne med fem ’arme’. 
En af af armene vil gå helt ind til vandkanten, mens 
de andre fem 
vil gå cirka 100 
meter ude i 
havet i forskel-
lige retninger. 
Omkredsen vil 
være cirka 200 
meter. Badegæ-
ster, dykkere og andre besøgende i vandet kan nemt 
snorkle ved revet og opleve dyrelivet under vandet 
på nærmeste hold. Revet er beregnet til at blive cirka 
hundrede meter i diameter og søstjernes arme tre 
meter brede. 
Revet kræver cirka 1.000 m3 sten eller omregnet 500 
container af den slags, som står på Køge genbrugs-

plads til indsamling af natursten. Det andet rev som 
foreningen gerne vil realisere er ’Klintekongen’, som 
skal ligge cirka to kilometer fra kysten og skal være 
en del større nemlig 2500 m3.

- Det står nok lysende klart for den enkelte, at 
containerne på genbrugspladserne ikke alene kan 
indfrie vores mål, men set i lyset af at vi er en frivillig 
forening, så er alle bidrag velkomne. Det er klart, at 
hvis vores mål skal indfries, så skal vi også indkøbe 
store mængder sten i fx Norge. Finansieringen håber 
vi at få via en række fonde, som vi søger midler hos, 
fortæller Allan. 

Gode samarbejder skal bære udviklingen
For at foreningen kan gøre en reel forskel for hav-
miljøet, har det været nødvendigt at alliere sig med 

gode kræfter. Foreningen 
har opnået et godt samar-
bejde med alle de kommu-
ner, som ligger op ad Køge 
Bugt, Ishøj, Solrød, Køge, 
Greve og Stevns. Derud-
over har foreningen et 
samarbejde med et privat 

firma ’WSP’, som udarbejder geologiske undersøgel-
ser til brug for projektet. Senest har Køge Genbrugs-
plads og Greve miljøcenter meldt sig på banen, og 
har opstillet containere til indsamling af natur sten. 
Desuden har foreningen af en række samarbejds-
partnere som DTU, ’Den blå planet’, Øresundsakvari-
et, et par dykkerklubber og lystfiskerforeninger mv. 

Stenrevene i Køge Bugt re-etableres med  det formål, at 
genskabe mistede habitater, og derved forbedre vilkårene 
for havmiljøet og biodiversiteten i Køge Bugt. Samtidig skal 
indsatsen højne forholdene for de rekreative aktiviteter 
der er knyttet til bugten i form af lystfiskeri, badning, un-
dervandsjagt, snorkling og dykning.

Foto: Allan Scheller, som er ophavsmand til foreningen ’Køge Bugt Stenrev’ og lystfisker. 


