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1 Executive Summary 
Being a member of the European Union Denmark has to comply with the requirements of 
the EU Habitats Directive. The aim of the Directive is to contribute towards ensuring bio-
diversity by means of the conservation of natural habitats and of wild fauna and flora in 
the European territory of the Member States. 
 
Laesoe Trindel is a site of European Union community importance and designated as a 
Natura 2000 Site according to the EU Habitats Directive. 
 
The main objective of the Blue Reef project is to restore and maintain a favourable 
conservation status of the offshore reef habitat (1170) with its associated species in a 
project area at Laesoe Trindel situated 12 km north-east of the Island of Laesoe.  
 
For decades cavernous boulder reefs in shallow waters have been exploited due to their 
high concentrations of large boulders suitable for constructing harbour jetties and sea 
defences. As a consequence this specific type of habitat and its associated species has 
become increasingly rare in Denmark. 
 
The Blue Reef project restores vanished marine cavernous boulder reefs and stabilise 
existing reef. The restoration of the submerged reef structures has been carried out with 
boulders delivered from a quarry in southern Norway. 
 
The present report describes the process of designing and reconstructing the reef on Laesø 
Trindel.  
 
Based on a number of proposals a final design was selected and analysed regarding 
potential impacts on local current conditions and sedimentation.  
 
After approval of the final design, a Tender Document was prepared in order to invite 
tenders for the project. However, as none of the incoming tender proposals fulfilled the 
requirements of the client, a new invitation to submit tenders, based on a revised design, 
was accomplished.  
 
The revised design differed from the original one by 1) a reduced amount of boulders, 2) 
smaller reef area and 3) a general simplification of the design. 
 
Based on existing data the project has been assessed with respect to negative impacts on 
local and adjacent nature conditions. All important potential impacts from the restoration 
activities are estimated to be temporary in nature and full compensated for by the 
permanent changes from the restoration itself.  
 
Especially establishment of “cave forming” structures and stabilisation of the seabed will 
contribute to an increased biodiversity in the project area. 
 
Computations carried out by DHI (reported elsewhere) indicate no significant changes in 
current or sedimentation as a consequence of the restoration of the reef. Therefore, it can 
be concluded that there will be no negative impacts on local harbour entrances or sailing 
routes. 
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2 Sammenfatning 
 
Danmark har gennem sin tiltrædelse til habitatdirektivet forpligtet sig til at udpege og 
beskytte områder som er af særlig betydning for det europæiske fællesskab. Herunder er 
der bl.a. en forpligtigelse i forhold til den marine habitat naturtype Rev (1170). Imidlertid 
har årtiers stenfiskeri på stenrev på lavt vand medført en betydelig reduktion i udbredelsen 
af denne habitattype og blandt de tilbageværende er kun få helt uberørt. Natura 2000 
området H168 - Læsø Trindel og Tønneberg Banke er et af de marine stenrev som er 
degraderet som følge af stenfiskeri. 
 
Skov- og Naturstyrelsen har gennem projektet ”Blue Reef” igangsat et naturgenopretnings-
projekt på Læsø Trindel, som skal sikre at det udpegede Natura 2000 område (H168) kan 
opnå en gunstig bevaringsstatus.  
 
Nærværende rapport beskriver designprocessen for genskabelsen af det nye rev. På 
baggrund af en række udkast blev et endeligt design udvalgt til nærmere undersøgelse 
med hensyn til ændrede strøm- og sedimentationsforhold. Efter godkendelse af det 
endelige design, blev der udarbejdet et udbudsdokument som efterfølgende blev sendt i 
licitation. Ukonditionelle forhold ved de indkomne tilbud nødvendiggjorde, at der blev 
afholdt yderligere en licitation på baggrund af et revideret design. Det reviderede design 
afveg fra de oprindelige designkriterier ved en reduceret stenmængde, mindre 
dækningsareal og generel simplificering af design.  
 
På baggrund af eksisterende data blev projektet vurderet i forhold til eventuelle 
indvirkninger på lokale og tilstødende naturforhold. De vigtigste potentielle påvirkninger fra 
genopretningen er alle af temporær karakter som til fulde opvejes af de permanente 
fordele som skabes ved naturgenopretning af revet. Især vil der gennem etablering af de 
huledannende strukturer og gennem fiksering af den ustabile havbund blive skabt forhold 
som potentielt vil øge den lokale biodiversitet.  
 
Beregninger foretaget af DHI (afrapporteret andetsteds) viser, at der ikke vil være 
nævneværdige ændringer i strøm- og sedimentationsforhold som følge af genetablering af 
revet. Hermed er det udelukket at der vil ske påvirkninger af lokale havne og havnetilløb. 
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3 Introduktion 
Stenrev er uden sammenligning en af de marine habitatnaturtyper, der udviser den største 
synlige biologiske mangfoldighed. Stenrevenes betydning som levested for en lang række 
dyr og planter kan næppe overvurderes. Som forhistoriske levn efter bortsmeltning af 
gletchere står de med deres ofte store tangskove i skærende kontrast til en omkransende 
sand- eller mudderbund. 
 
Danmark har gennem sin tiltrædelse til habitatdirektivet forpligtet sig til at udpege og 
beskytte områder som er af særlig betydning for det europæiske fællesskab. Herunder  er 
der bl.a. en forpligtigelse i forhold til den marine habitat naturtype Rev (1170). Imidlertid 
har årtiers stenfiskeri på stenrev på lavt vand medført en betydelig reduktion i udbredelsen 
af denne habitattype og blandt de tilbageværende er kun få helt uberørt. 
 
Det vedholdende stenfiskeri har medført en successiv nedbrydning af disse rev - selv efter 
at stenfiskeri ikke længere er tilladt. Dette skyldes, at de tilbageværende sten på 
stenrevene er for små til at kunne skabe tilstrækkelig stabilitet, og at de konstante 
påvirkninger fra strøm og bølger medfører en langsom erosion af det tilbageværende rev. 
EU medlemslandene er ifølge habitatdirektivet forpligtet til at sikre eller genoprette en 
gunstig bevaringsstatus for habitatnaturtyperne. For mange af de overfiskede stenrev er 
der ikke desto mindre tale om en negativ bevaringsstatus idet forholdene til stadighed 
forringes på grund af nedbrydning. 
 
Danmark har som led i sin udpegning af marine habitatområder udvalgt Læsø Trindel og 
Tønnesberg Banke som især er karakteristisk for sine boblerev (1180) og rev (1170). 
Imidlertid opfylder revet på Læsø Trindel ikke kriterierne for gunstig bevaringsstatus idet, 
Læsø Trindel undergår en vedvarende forringelse gennem erosion, og tilstanden er ustabil. 
 
Som led i en strategi om at sikre gunstig bevaringsstatus for stenrevet på Læsø Trindel har 
Skov- og Naturstyrelsen ansøgt EU-Kommissionen om midler til medfinansiering af et 
naturgenopretningsprojekt, BlueReef, under Life Programmet. BlueReef udføres i 
partnerskab med Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, DTU Aqua og By- og 
Landskabsstyrelsen. 
 
Nærværende rapport beskriver hvorledes det nye rev er designet og tænkes etableret. 
Endvidere beskriver rapporten de natur- og miljømæssige konsekvenser ved 
naturgenopretningsprojektet BlueReef. 
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3.1 Krav til stenrevs-designet 
I forbindelse med udformning af design er der opstillet en række overordnede og mere 
specifikke krav til revets form og funktionalitet. Overordnet set skal det nye rev sikre, 
at der sikres en gunstig bevaringsstatus for naturtypen 1170 Rev på Læsø Trindel. 
Mere specifikt skal designet sikre:  
 

- at de enkelte huledannende revstrukturer, revene samlet set og de 
stabiliserende stenlag indenfor projektområdet rummer optimale yngle- og 
levestedsvilkår for dyr og planter, der er specielt knyttet til stenrev 
(hårdbundsflora- og fauna), herunder huledannende stenrev. Designet skal 
sikre stor fysisk heterogenitet (habitatdiversitet). Optimering af 
habitatdiversiteten kan bl.a. ske ved brug af forskellige stenstørrelser. 

 
- at designet tager hensyn til levestedsvilkår, livscyklus og spredningsbiologi, 

primært for de dyr og plantearter, der er særligt knyttet til de huledannende 
stenrev og sekundært i forhold til de arter, der er knyttet til stenrev generelt.   

 
- at designet specifikt tager hensyn til europæisk hummer (indikator for 

huleafhængige organismer), relevante fiskearters (læbe- og torskefisk) krav til 
velegnede opvækstområder, fourageringsområder og skjulesteder, bl.a. ved at 
rumme større og mindre hulrum. 

 
- at designet sikrer størst mulig artsdiversitet ved anvendelse af forskellige 

revstrukturer. Udgangspunktet er anvendelse af kegleformede revstrukturer 
med forskellig højde og hældning og aflange revstrukturer med forskellig højde 
og hældning, herunder med variation indenfor de enkelte aflange strukturer, 
eksempelvis med flere toppe (chaotic fashion).  

 
- at de enkelte revstrukturer ikke bryder havoverfladen, og som udgangspunkt 

ikke konstrueres med større højde end til maksimalt 1 meter under 
havoverfladen. 

 
- at revstrukturerne og de stabiliserende lag etableres på eller over 10m 

dybdekurven. 
 

- at designet rummer variation i den indbyrdes afstand mellem de enkelte 
revstrukturer, dog makimalt 400 meter. Der kan placeres flere revstrukturer 
samlet med indbyrdes lille afstand.  

 
- at designet skal rumme variation i placering af huledannende revstrukturer i 

forhold til geografisk orientering (nord, syd, øst, vest) og læ-områder. 
 

- de enkelte revstrukturer og de stabiliserende lag skal dimensioneres og 
placeres i forhold til de fysiske forhold i projektområdet, eksempelvis 
sedimentforhold, strøm- og bølgekræfter, således at strukturerne også på 
længere sigt er stabile. 

 
- at dimensionering og placering sker på baggrund af resultaterne af de 

udarbejdede modeller for hydrografi og sedimenttransport (aktion A2 og A3), 
samt resultaterne af den geotekniske bundundersøgelse af havbunden på 
Læsø Trindel (aktion A1).  

 
- at der med baggrund i de udvalgte revstrukturer gives forslag til 

størrelsesfordelingen ved indkøb af sten inden for et nærmere angivet interval 
(vægt og/eller dimension). 
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- at designet giver mulighed for udlægning af yderligere primært stabiliserende 
lag i tilfælde af op til 30 % større stenmængder på anlægstidspunktet på 
grund af billig indkøbspris på sten. Sekundært skal medtages forslag til 
placering af yderligere huledannende revstrukturer. Der skal således 
udarbejdes et alternativ forslag til design med op til 30 % større stenmængde. 

  
- at genopretningen af de huledannende stenrevsstrukturer og stabiliseringen af 

det eksisterende rev sker med brudsten fra stenbrud (granitblokke).   
 

- at det valgte design ikke medfører væsentlig påvirkning af det boblerev, der 
ligger ca. 2 km øst for projektområdet.  

 
- at det valgte design ikke medfører væsentlige ændringer af 

besejlingsforholdene for Østerby Havn på Læsø.  
 
 

3.2 Opstilling af designprincip 

Indledningsvist blev der opstillet en række generaliserende designkriterier for 
udformningen af de enkelte revstrukturer. Der blev arbejdet med en hovedstruktur 
som vist i figur 1, hvor revhøjde og karakteristika blev varieret og tilpasset de aktuelle 
delområder. 
 
Revenes generelle opbygning bestod af 3 lag, hvor det nederste lag skulle udføres af 
brudsten (300-1000 kg) og de 2 øverste udføres af runde morænesten 100-1700 kg, 
af samme type som revets originale sten. Morænestenene skulle indgå i varierende 
størrelse, idet de største sten skulle anvendes i toplaget.  
 
Anvendelse af brudsten af mindre størrelse i bundlaget blev valgt for at opnå den i 
projektet ønskede stabilitet - både m.h.t. fundering og som værn mod erosion på 
grund af strøm i og omkring revet. Det funderende bundlag af brudsten ville i sig selv 
ikke være tilstrækkelig huledannende, derfor er der i det endelige design indlejret 
større sten – dels i periferien men også i den centrale kerne af revet. 
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4 Beskrivelse af Læsø Trindel 

4.1 Område beskrivelse 

Læsø Trindel ligger ca. 12 km nordnordøst for Læsø i Kattegat. Området består at 
spredte forekomster af stenrev og boblerev som strækker sig i vest-nordvestlig 
retning. Boblerevet findes i den østlige del af området. Dybdeforholdene i området 
varierer stærkt, og når dybder på under 120 meter. Hele det udpegede Natura 2000-
område Læsø Trindel og Tønneberg Banke har en størrelse på 8123 ha. Indenfor dette 
område udgør det område som specifikt indeholder boblerev en størrelse på ca. 724 
ha. Tilsvarende udgør de områder som indeholder stenrev et samlet areal på ca. 911 
ha. Centralt på Læsø Trindel ligger et plateau med en størrelse på ca. 2*2 km. 
Dybdeforholdene er her mellem 3,5 og 10 meter. Uddybende områdebeskrivelse kan 
læses i By- og Landskabsstyrelsens basisanalyse (Natura 2000-planlægning), se 
http://www.vandognatur.dk/NR/rdonlyres/BAA62C13-6866-4CFE-AACB-
47B80B9DB6E7/0/N192basisanalyseforH168LæsøTrindelogTønnebergBanke.pdf.  
 

 
Figur 4.1. Læsø Trindel nordøst for Læsø 
 
I gennem tiden har der fundet en massiv indsamling af sten sted på Læsø Trindel. Det 
har medført at hele strukturer er nedbrudt og de medfølgende huledannende 
strukturer er destrueret. Den tilbageblevne havbund er nu karakteriseret ved en langt 
mindre gennemsnitsstørrelse på stenene. Sine steder har det medført en ustabil 
havbund som menes at blive omlejret i stormvejr med en yderligere nedbrydelse af 
stenbunden til følge.  
 
Der er de seneste år blevet foretaget en detaljeret bathymetrisk opmåling af den 
nuværende havbund. På nedenstående figur 4.2 ses tydeligt hvorledes plateauet som 
udgør Læsø Trindel hæver sig op fra de dybere dele af Kattegat (blå farve). Den røde 
struktur på figuren viser den højst liggende del på plateauet. Denne kaldes i daglig 
tale for ”bananen”. 
 
På figur 4.3 ses de dele på plateauet som ligger højere end 10 meters dybde. Det er 
disse dele af Læsø Trindel som er af interesse for fremtidig genopretning. Højden på 
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revene er fortegnet (se z-aksen i forhold til x- og y-akserne) for at tydeliggøre disse 
strukturer.  
 
 

 
 

 

Figur 4.2. Figuren viser variationerne i 
dybden på Læsø Trindel. Platoet falder 
brat mod syd-vest.  
 

 Figur 4.3. Figuren viser at kun en mindre 
del af Læsø Trindel ligger på dybder over 
10 meters dybde. (Kun denne del 
opfylder kravene angivet i kravspecifika-
tionen).(Bemærk venligst den overdrevne 
z-akse). 

 
 

4.2 Geologi 

Jordlagene omkring Læsø indeholder kun aflejringer fra den seneste mellem-istid og 
den seneste istid. Fra den seneste mellem-istid (Eem interglacial tiden) findes især 
organisk rige marine aflejringer. Fra den seneste istid (Weichel istiden) findes især 
marine smeltevands- og moræneaflejringer. Isens bevægelser har sine steder skubbet 
de glaciale aflejringer sammen i flager. Dette er tilfældet for Læsø Trindel. 
 
De geologiske fænomener, som kendes som boblerev, har deres oprindelse fra lagene 
fra Eem aflejringerne. Herfra siver metangas op gennem sprækker og porer som af 
bakterier omdannes til en slags kalkcement (se beskrivelse senere).  
 
Som led i forundersøgelserne til genopretningen af Læsø Trindel blev der foretaget en 
række seismiske undersøgelse samt en række prøveboringer. Disse undersøgelser 
blev foretaget for at sikre, at undergrunden har den fornødne bæreevne. 
Undersøgelserne blev gennemført af Jysk Geoteknik A/S i efteråret 2006.  
 
Undersøgelserne viste forekomsten af et dæklag som varierede i tykkelse op til 4 
meter og som overlejrede et lag med få refleksioner, som blev tolket som 
lerformationer. 
 

 
 

Figur 4.2.1. Planlagte og udførte boringer og Figur 4.2.2. Interpolation af mægtighed 
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sejllinjer bestemt ud fra seimiske målinger 
 
 

4.3 Hydrografiske forhold 

Havet omkring Læsø er påvirket af de massive vandudskiftninger, som sker mellem 
Nordsøen og Østersøen. Fra Østersøen strømmer vand med lavt saltindhold i nordlig 
retning langs overfladen mens saltholdigt havvand strømmer i sydlig retning langs 
bunden. Som en direkte afledning af vindforholdene omkring Danmark sker der større 
eller mindre indstrømning af saltholdigt bundvand eller modsat større eller mindre 
afstrømning af saltfattigt overfladevand. Forskellen i vægtfylden mellem det saltfattige 
overfladevand og det saltholdige bundvand medfører, at der i sommermånederne 
opstår en kraftig lagdeling mellem de to vandmasser. Ved Læsø er saliniteten i 
overfladen om sommeren typisk omkring 22 promille mens den under 15 meters 
dybde stiger kraftigt til mellem 30-33 promille. I spændet mellem 5 meter og 15 
meters dybde varierer saliniteten op mod 10 promille. I vintermånederne sker der 
som følge af vejrforholdene (mere vind og lavere temperatur) en opblanding af de to 
vandmasser. 
 
Strømforholdene omkring Læsø bestemmes af en række faktorer såsom bathymetri og 
vind. På figur 4.3.1 nedenfor ses at den fremherskende vindretning ved Læsø Trindel 
er mellem nordvest og sydøst. Med afsæt i de bathymetriske forhold omkring Læsø 
Trindel og de kontinuerlige målinger af strømforholdene som indsamles i Læsø Rende 
og Læsø Øst er det muligt at bestemme en gennemsnitlig strømretning hen over Læsø 
Trindel. Denne er gengivet i figur 4.3.2. /3/. Strømhastighederne er varierende og der 
kan være mindre forskydninger i de fremherskende strømretninger som funktion af 
den aktuelle bathymetri. En udførlig beskrivelse/beregning af vind og strømforholdene 
ved Læsø Trindel findes i /3/. 
 
 
 

 

 

 

Figur 4.3.1 Vindrose som viser de frem-
herskende vindretninger ved Læsø 
Trindel for perioden 1996-2005. 

 Figur 4.3.2. Strømrose beregnet for 
Læsø Trindel visende de fremherskende 
strømretninger for perioden1997-2006. 
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4.4 Habitattyper 

På Læsø Trindel findes 3 fremherskende habitatnaturtype som kort er beskrevet 
nedenfor:  
 
Stenrev 
Stenrevene som de findes på 
Læsø Trindel er dannet som 
følge af glaciale aflejringer. 
Udformningen på stenrevene 
varierer fra større ansamlinger af 
sten til mere spredte aflejringer 
af stenhobe. Nyere 
undersøgelser har vist, at 
geologien som den ses på Læsø 
Trindel er en del af en større 
mere eller mindre 
sammenhængende geologisk 
dannelse. 
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Definitionen af stenrev har været 
genstand for diskussion. Det 
afgørende er, om der er tale om 
stenrev i geologisk eller biologisk forstand. Dette har især betydning i forbindelse med 
kortlægning af habitattypen stenrev som oftest sker som en blanding af sidescan 
sonar fortolkninger og dykkerobservationer. 
 
Et stenrev er defineret som et hårdt substrat som hæver sig over havbunden. Det 
består ikke nødvendigvist af sten.Generelt er kravene til et stenrev, at det hæver sig 
over den omkringliggende havbund og har en udstrækning på mindst 10 m2. 
Dækningsgraden skal være mindst 5 %. Nærmere beskrivelse af naturtypen kan 
læses i bogen Stenrev – havets oaser, se: 
http://www2.dmu.dk/1_Viden/2_Publikationer/3_miljobib/rapporter/MB02.pdf. 
 
Sandbanker 
Sandbanker er vid udbredte i 
danske farvande. Sand er et 
løst sediment med en 
kornstørrelse mellem 0,2 og 2,0 
mm i diameter. På grund af 
konstant omlejring af de 
øverste 5-20 cm af havbunden, 
er sandet oftest velsorteret med 
et minimalt indhold af fint 
partikulært og organisk 
materiale. Sandbanker stammer 
fra glaciale 
smeltevandsaflejringer. Strøm 
og vindforhold er bestemmende 
for aflejrings og erosions 
processer. Sandbanker 
forekommer hovedsagelig i 
overgangen mellem de højere liggende rev områder og de dybereliggende blødbunds 
områder. 

http://www2.dmu.dk/1_Viden/2_Publikationer/3_miljobib/rapporter/MB02.pdf
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Boblerev 
Boblerev forekommer især i det 
nordlige Kattegat. De er dannet 
som følge af udsivende metangas 
fra undergrunden. Under 
formationen af boblerev 
sammenkittes sandsten til 
spektakulære formationer som kan 
være op til 4 m høje og kan dække 
områder på op til 500 m2. 
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Det antages, at dannelsen af 
boblerev er sket som følge af 
oxidation af organisk materiale 
aflejret for mere end 100.000 år 
siden. Selve sammenkitningen af 
sandsten er sket i de øverste lag af 
havbunden som efterfølgende er eroderet bort efterladende boblerevene. 
 

4.5 Potentielle påvirkninger af flora og fauna 

I forbindelse med de planlagte anlægsaktiviteter kan der antages at være effekter fra 
”anlægsfasen” og ”driftsfasen”: 
 
Anlægsfasen omfatter: 

• Forstyrrelser af fauna 
• Tab af levesteder 

 
”Driftsfasen” omfatter: 

• Tilsanding eller erosion af boblerev nordøst for Læsø Trindel 
• Tilsanding af sejlrende og ændrede besejlingsforhold til Østeerby Havn 
• Tilsanding af de nye revstrukturer 
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5 Rev Design 

5.1 Designkrav og tilpasning til lokale forhold 
Ud over de i kravspecifikation anførte krav til stenrevets design, herunder en samlet 
stenmængde på 60.000 m3 sten blev der løbende konkretiseret en række kriterier og 
ønsker, som bl.a. omfattede revets holdbarhed og stabilitet i forhold til ekstreme 
vejrhændelser og valg af koefficienter i relation til hulrumsdannelser: 
 

- De udlagte stenfraktioner skulle således kunne modstå stormbølger og 
bølgestrømme, som kun optræder med en statistisk mellemtid på 50 år. 

 
- Stenformationer, primært tænkt som tilholdssted for hummer og fisk, 

(hulrumsformationer) skulle udføres med den størst mulige hulrumskoefficient i 
forhold til den for stabiliteten nødvendige størrelse af stenfraktion. 

 
- Hulrumsformationerne skulle udbygges fra naturlige dybder på 8-10m med 

varierende højde, bredde og placering, således at den morfologiske variation 
blev størst mulig  

 
- Stenformationer, som skulle udlægges som stabiliserende lag, (stabilitetslag) 

skulle udlægges i dybder fra -1 til ca. -4 m og skulle dimensioneres til 
udlægning i brydningszoner.  

 
 
Ønsket var dels at sikre det eksisterende rev mod yderligere erosion og dels at etablere 
en række huledannende strukturer. Det er først og fremmest de højere liggende dele af 
det eksisterende rev, som har behov for at blive stabiliseret og dermed beskyttet mod 
yderligere erosion. Vanddybden her er så ringe, at den fysiske påvirkning på revet fra 
bølgeslag bliver meget kraftig i dårligt vejr, og kun få dyr vil søge ophold på disse 
dybder. På lidt større vanddybde er bølgepåvirkningen mindre kraftig og her etableres 
de huledannende strukturer primært. Der er især fokus på levesteder for hummer og 
disse foretrækker større dybder. 
 
Der var som 1. prioritet regnet med runde sten i selve revstrukturen idet runde sten, til 
forskel fra brudsten, i højere grad sikrer huledannelse ved udlægning.  
Som sikring mod erosion omkring de nye revdele påregnes anvendt en mindre norsk 
tungklippe, Norit 10/60 kg. Stenen er en brudsten med meget høj densitet og stor 
pakningsevne, der giver stor sikkerhed mod erosion. Som brudsten har den en blød 
struktur, der gør, at den ikke har særlig skarpe kanter. Den bliver normalt brugt som 
bundbeskyttelse mod skruevandsstrømme i færgelejer. Der påregnes udlagt et ca. 50 
cm tykt lag der følger bundtopografien.  
 
Ved designet er der anvendt en ”plade” opbygning af de forskellige revdannelser.  
Pladernes tykkelser er bestemt af de stenstørrelser, som de er opbygget af. Bundlagene 
bliver udført i 0,3 -1,0 t sten, der giver en lagtykkelse på 0,8-1,3 m afhængig af 
bundtopografien. Mellemlagene udføres af sten 1,0-3,0 t og får en tykkelse på omkring 
2,0 m. Toplagene udføres af 3 - 6 t sten med en tykkelse på omkring 1,5 m med sten 
lagt i 1 lag. 
 
Dimensionering af de enkelte revstrukturer er foretaget på baggrund af følgende 
formel: 
  

W= 
wr H3 

KD (Sr -1)3 cot � 
Hvor:  
W = stenblokkens vægt 
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wr = tør rumvægt  
H = design bølgehøjde 
sr = specifik vægt i forhold til vand. ( sr = wr/ww, hvor ww er rumvægt for vand) 
��� = strukturens vinkel målt i grader fra vandret 
 
KD= Hudsons stabilitetsfaktor 
 
For at kunne bestemme en bølgehøjde som opfylder de statiske krav til ekstrem-
hændelser (forekommende i 50 års intervaller), er der foretaget en række hydrauliske 
beregninger i udvalgte punkter på Læsø Trindel /3/. Beregningsgrundlaget for 
forskellige dybder med forskellige vindretninger er gengivet i annex 1.   
 

5.2 Stenvarianter 

De nødvendige stenstørrelser er udregnet efter Hudsons formel og der er valgt 
fraktioner eller kombinationer af fraktioner, som er standard efter EURO-norm. Samme 
norm-krav er samtidig stillet til fordeling af størrelserne indenfor de enkelte fraktioner 
samt forholdet mellem den enkelte stens 3 dimensioner. 
 
Ved valg af runde sten (Granit) er stenenes densitet sat til 2,65 t/m3 der med en 
hulrumsprocent på 42 (erfaringstal fra en lang række molekonstruktioner og 
laboratorieforsøg) giver en effektiv densitet på 1,54 t/m3. 

 

Anvendes brudsten er der regnet med en hulrumsprocent på 38 for Granit og 43 for 
Gabroe (også betegnet Norsk Tungklippe med salgsnavne: NORIT eller HYPORIT). 
Densiteten for denne Granit og Hyporit er henholdsvis 2,65 t/m3 og 3,10 t/m3. De 
respektive effektive densiteter er 1,64 t/m3 og 1,76 t/m3. 
      

Den effektive vægtforskel på Granit og Norit i kastning er ca. 7 %, men forskellene i 
vægtfylde medfører, at forskellen udgør ca. 20 % når udlagt på havbunden. Anvendes 
der derfor granitbrudsten i stedet for noritbrudsten, skal middel vægten af den enkelte 
fraktion hæves med min. 20 %. F.eks. vil en 10/60kg Norit skulle erstattes af en 
60/100kg granit og en 100/300kg Norit skal erstattes af en 300/1000kg granit efter 
EURO-norm. 
 
Ved det endelige design blev det efter en yderligere vurdering af de fremherskende 
strøm- og bølgekræfter besluttet at anvende en samlet fraktion bestående af 2 
standardfraktioner Norit: 60/300 kg. med undtagelse af området ved foden af den 
runde stensikring af revets top, hvor der af hensyn til belastningen anvendes 1 
standardfraktion 100/300kg. De udvalgte stenfraktioner skal sikre, at det genoprettede 
stenrev vil være stabilt overfor de fremherskende bølge- og strømforhold på  
Læsø Trindel. 
 
Ved huleformationerne blev der i designet anvendt 3 forskellige standardfraktioner på 
henholdsvis 300/1000kg, 1000/3000kg og 3000/6000kg. 
 
Indregnet i designet er påregnet et spild på stenleverance ved transport og udlægning 
fra brud til placering i kastning på 10 %. 
 

5.3 Huledannelse 

Afsættet for dimensionsvilkårene af de huledannende strukturer er overført fra 
dimensionering af havnemoler, hvor de anvendes som grundvilkår for etablering af 
stabile moler i danske områder hvor der ikke kræves stabilitetsundersøgelser ved hjælp 
af modelforsøg. 
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Til de huledannende strukturer blev der for at sikre størst mulig variation taget hensyn 
til dannelsen af lange og flade strukturer indeholdende tynde og høje formationer. Ud 
fra de valgte placeringer blev formationerne varieret som funktion af højde og 
basisbredde. Basisbreddernes størrelse blev som minimum beregnet som 2 gange 
formationens højde, og topbredden af formationen indeholdt som minimum 4-6 sten af 
den valgte stenfraktions middelstørrelse. 
  
Ved anbringelse af anlæg med større langstrakte formationer er det forventeligt, at der 
fremkommer strømforhold, som medfører erosion. Der blev derfor i designet påregnet 
udført mindre områder med stabiliseringslag på udsatte positioner.   
 

5.4  Stabilisering 

På de meget vandrette områder på toppen af den nord-syd gående formation er man 
teoretisk udenfor den normale dimensioneringsforudsætninger for havnemoler. Der er 
derfor i det endelige design på Aalborg Universitet fortaget en kontrolberegning af disse 
stenområder ud fra stressfaktorer baseret de fastsatte bølgepåvirkninger /2/. Resultatet 
herfra viser, at granitsten skal have en min. diameter på 25 cm for at opnå den 
ønskede stabilitet. Der er i designet indbygget en sikkerhedsmargin på 100 %, således 
at granitsten anvendt på de mest udsatte og eksponerede dele af revet som minimum 
har en diameter på 50 cm. Beregningerne er alene gældende for vandrette flader. 
 
Omkring den højst liggende del af det nuværende rev har de øst- og sydvendte 
skråninger et hældningsforhold på 1:2,5.  I de designs, hvor der opereres med en 
stabilisering af disse skråninger, er der på omkring 7 meters dybde designet en 
kompakt stenvold af Norit, der kan bære en ovenliggende afdækning af enten et enkelt 
lag runde sten af en fraktion på 3 - 6 t eller 2 lag af runde sten med en fraktion på 1-3 
t. 
 
I de områder hvor der omkring de huledannende strukturer er påtænkt stabilitets-
sikring, er der anvendt en Norit fraktion 10/60 kg. Denne er kompatibel med 
minimumskravet for Granit på 25 cm i diameter.  

5.5 Detailbeskrivelse af designforslag 

Med afsæt i de ovenfor beskrevne designkriterier blev der udarbejdet 4 designforslag 
som i figur 5.4.1 er angivet som variant a-d. Hvert design er dimensioneret med 60.000 
m3 sten. I de 4 forslag blev det forsøgt i større og mindre grad at imødekomme de 
mange ønsker der var til det nye rev. Baggrunden for de 4 varianter er beskrevet 
nedenfor: 
 
Design variant a: blev designet med henblik på, indenfor den givne stenmængde, at 
gøre revet bredere i en øst–vestlig retning og samtidig minimere den eksisterende slugt 
imellem revets 2 halvdele. 
 
Design variant b: er en variant af forslag 1, hvor det samlede rev får en mere 
karakteristisk nord-syd og øst-vest kontur. 
 
Design variant c: er udformet med henblik på at gøre den østlige høje del bredere 
med større grottevariation på vestsiden af revet. Samtidig skal den sydlige 
delkonstruktion sørge for læ, så vestsiden af østrevet antages at blive relativt roligt. 
 
Design variant d: er en direkte opbygning på det østlige høje rev. Opbygningen føres 
her, modsat de andre forslag, op til kote -0,5/-1,0 m, så revet bl.a. ved brydning, vil 
blive synligt i blæsende perioder. Denne del er udført med en langsgående ”væg”, som 
er varieret med en række enkelttoppe. Der er på vest-siden igen anlagt 
delkonstruktioner, som øger variationsmulighederne på denne side af revet. Derimod er 
der ingen opbygning på den vestlige flade del af revet. 
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Design variant d 
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Endeligt Design 1 
 

 
Endeligt Design 2 
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Figur 5.4. De forskellige designvarianter udarbejdet i forbindelse med udarbejdelse af 
det endelige design  
 
De foreslåede formationer blev designet på baggrund af en 1 m tyk bundplade 
bestående af 2 lag sten overlejret af en række ”tårne” med varieret højde, volumen og 
stenfraktioner. Endvidere blev formationer planlagt sikret mod strømerosion. I 
designene blev der taget hensyn til etablering af en ”dykkersti” med tilhørende 
fortøjningsmulighed.  
 
Udgangspunktet for design varianterne a og b var at sikre det arealmæssige og det 
huledannende krav til det ny rev. Svagheden ved de givne design er dels den 
manglende stabilisering af ”bananen” (variant b), og den noget ”kunstige” etablering af 
en mur i variant a.   
 
Design varianterne c og d tilgodeser behovet for både stabilisering af ”bananen” og 
etablering af huledannende strukturer men opfylder ikke i tilstrækkelig grad kravet til 
den arealmæssige udbredelse af det nye rev. Begrænsningerne kommer af den til 
rådighed stående stenmængde. 
 
Umiddelbart opfyldte design variant a hovedparten af de opstillede krav og kriterier, 
hvorfor denne variant blev udvalgt som grundvariant til udformning af det endelige 
design. Designet opfyldte både kravet om huledannende strukturer og stabilisering af 
eksisterende revområder. Det samlede naturgenopretningsareal var på 6 ha. For at 
sikre at der ikke ville opstå uventede strøm- og sedimentations forhold som følge af det 
valgte grunddesign, og som kunne påvirke tilsejlingen til Østeby Havn på Læsø og de 
mod øst liggende boblerev, blev der gennemført specifikke modelkørsler på dette 
design /2/.  
 
På denne baggrund blev det endeligt design udformet. Det blev prioriteret at foretage 
en yderligere stabilisering af ”bananen” på bekostning af det mest vestlige liggende rev. 
Dette rev blev omformet til en samling af store sten. Det færdige design blev senere 
godkendt og benævnt ”Endelige Design 1”. Som det var tilfældet med ”Design Variant 
a” blev ”Endeligt Design 1” undersøgt med hensyn til effekter fra de ændrede strøm- og 
sedimentationsforhold. Disse resultater er beskrevet i detaljer i /2/.   
 
Det ”Endelige Design 1” opfyldte kravene specificeret i kravsspecifikationen med hensyn 
til; stabilisering, beskyttelse mod yderligere nedbrydning, areal (6,1 Ha), og 
huledannende strukturer.  
 

5.6 Projektændringer 

Iht. tidsplanen skulle projektet gennemføres i vinterhalvåret 2007/08. Risikomomentet 
for arbejdets rettidige og rigtige udførelse medførte imidlertid at prislaget for arbejdet 
blev uforholdsmæssigt bekostelig.  
 
Det blev derfor besluttet at flytte etableringsperioden til sommeren 2008. I den 
forbindelse blev der gennemført en revision af ”Endelige Design 1” til ”Endeligt Design 
2” hvor den samlede stenmængde i designet blev reduceret fra 60.000 m3 til 50.000 
m3. I det alt væsentlige medførte den reducerede stenmængde, at det midterste rev 
blev reduceret til en ensartet stensætning til forskel fra den tidligere mere varierende 
opbygning.  
 
Endvidere blev der taget maksimal hensyn til de fysiske arbejdsprocesser således at 
anlægsomkostningerne kunne reduceres. Dette medførte en generel reduktion af 
kravene til anvendte stenfraktioner. Endvidere blev de stabiliserende lag på ”bananen” 
flyttet fra skråningerne til toppen således at udlægningen af sten krævede mindre 
præcision.  



 

 

 
 
 
 
Reduktionen i stenmængden medførte at det samlede naturgenopretningsareal blev 
reduceret til 4,5 ha. Overordnet set, overholdt det ændrede design fortsat kravet til 
huledannende elementer.   
 
Designændringerne mellem ”Endeligt Design 1” og ”Endeligt Design 2” var samlet set 
små, så yderligere strømnings- og sedimentations-beregninger var unødvendige.  
 
Figur 5.5 viser en 3-D fremstilling af ”Endeligt Design 2”. 

 
Figur 5.5 3-D tegning af det endelig rev-design set mod NØ.(Bemærk venligst at 
højden på figuren er overdrevet af hensyn til tydeliggørelse). 

 
Figur 5.5 3-D tegning af endeligt design set mod S-SV. (Bemærk venligst at højden på 
figuren er overdrevet af hensyn til tydeliggørelse). 
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6 Eksisterende viden af relevans for en 
konsekvensvurdering 

6.1 Morfologi, Flora og Fauna 

Bundforholdene på Læsø Trindel er stærkt varierende. Enkelte steder i den centrale del 
forekommer mindre områder med meget store sten (omkring 1 meter i diameter) og 
med huledannende karakter. I andre områder består bunden mestendels af grus og 
mindre sten. I områder, hvor større sten mangler, og hvor vanddybden er lav, er 
bunden ustabil. Mindre sten eroderer og samler sig ved foden af revet på større dybder. 
 
 
Vegetationen på stenrevet er domineret af palmetang (Laminaria hyberboria) og 
fingertang (Laminaria digitata) som øverste lag i vegetationen med en underskov af 
bugtet ribbeblad (Phycodrys rubens), vinget ribbeblad (Membranoptera alata), kødblad 
(Dilsia carnosa), koralalge (Coralina officinalis), alm. kællingehår (Desmarestia 
aculeata) samt diverse røde buske primært alm. klotang (Ceramium rubrum). 
 
Vegetationen på den småstenede bund er primært enårige arter som blød kællingehår 
(Desmarestia viridis) og forskellige røde buske. 
 
På den højderyg som har den laveste vanddybde (ca. 4,5 m), består omkring 30 % af 
havbunden af sten på størrelser mellem 20-50 cm i diameter. De større sten er dækket 
af forskellige rødalgearter med alm. klotang (Ceramium rubrum) som den helt 
dominerende. Derudover forekom der en del skorpeformede rød- og brunalger. På de 
mindre, knytnæve store, sten var strengetang (Corda filum) og pisketang (Chordaria 
flagelliformis) ret almindelige.  
 
I stenrevsmæssig sammenhæng er toppen af Læsø Trindel artsmæssig fattig. Stenene 
ligger i et plan hvorfor der ikke opstår huledannelser til gavn for en række dyr. Desuden 
er toppen så eksponeret at der ved vinterstorme må finde en omlejring sted af specielt 
de mindre sten, hvilket bevirker at revet, som fundament for dyr og alger, er ustabilt. 
 
På kanten af dette område har havbunden en stenrevslignende karakter med fuld 
dækning af makroalger på sten over 10 cm i diameter. Fingertangen (Laminaria 
digitata) dominerede helt på de større sten over ca. 30 cm. mens de mindre sten (10 – 
30 cm.) var dækket af forskellige rødalgearter, primært alm. klotang (Ceramium 
rubrum). Bunden var præget af småsten og grus med 10 – 20 % større sten op til ca. 1 
m i diameter. De store sten var overvejende dækket af palmetang (Laminaria 
hyberboria). De lidt mindre sten var primært dækket af sukkertang (Laminaria 
saccharina), blød kællingehår (Desmarestia viridis) og kødblad (Dilsia carnosa). Den 
dominerende substratfraktion, grus var stort set blottet for makroalgevækst med 
undtagelse af forskellige skorpeformede algearter.  
 
Umiddelbart nord for højderyggen er bunden præget af småsten og grus med 10 – 20 
% større sten op til ca. 1 m i diameter. De store sten var overvejende dækket af 
palmetang (Laminaria hyberboria). De lidt mindre sten var primært dækket af 
sukkertang (Laminaria saccharina), blød kællingehår (Desmarestia viridis) og kødblad 
(Dilsia carnosa). Den dominerende substratfraktion, grus var stort set blottet for 
makroalgevækst med undtagelse af forskellige skorpeformede algearter. 
 
 
Mens der for Læsø Trindel foreligger en detaljeret beskrivelse af de forekomne 
algearter, findes der ingen egentlig beskrivelse af bundfaunaen. Der er således heller 
ikke registreret større fasthæftede faunaorganismer på revet. 
 



 

 

 
 
Boblerev øst for Læsø Trindel 
Selve boblerevet er en mere eller mindre sammenhængende struktur der rejste sig op 
til mere end 2,5 meter over den omkringliggende havbund. Den omkringliggende bund 
er domineret af småsten mindre end 10 cm. 
 
 
Oversiden af boblerevet er primært dækket af store palmetang (Laminaria hyberboria) 
med en mere sparsom underskov af forskellige rødalgearter, primært bugtet ribbeblad 
(Phycodrys rubens) og kødblad (Dilsia carnosa) samt forskellige skorpeformede 
rødalger, primært kalkinkrusterede arter. I huler og sprækker, som boblerevet er fyldt 
med, er der en lang række fauna arter der er knyttet til den hårde bund så som 
søanemoner, sønelliker, dødningehåndkoral. Her til kommer en del mobile arter som 
sand- og taskekrabber, søpindsvin, pigget søstjerne og søsol. Der er også blevet 
observeret en del store berggylt /9/.  
 
 
 

 22  
 



 

 

 
 

 23  
 

6.2 Fugle 
 
En lang række havfugle forefindes i havområderne omkring Læsø. Store dele af det 
lavvandede område syd for Læsø og området omkring Nordre Rønner er udpeget til EF-
fuglebeskyttelsesområde. Natura 2000-området Læsø Trindel og Tønneberg Banke er 
imidlertid alene udpeget som habitatområde, og ikke som fuglebeskyttelsesområde. 
 
Om vinteren opholder mere end 1 mio. fugle sig i et område som strækker sig fra 
Frederikshavn ned til Anholt hvor de søger deres føde. Det drejer sig mestendels om 
vintergæster som lommer, lappedykkere alkefugle og dykænder som edderfugl, sortand 
og fløjelsand, hvor lommer, lappedykkere og alkefugle forekommer nord og nordvest 
for Læsø /7/. Læsø rummer en række ynglende hav og kystfugle som skarv, edderfugl, 
gravand, toppet skallesluger, terner (splitterner, havterner og dværgterner) og måger 
(svartbag, sildemåge og stormmåge) og tejst. 
 
Der foreligger kun sparsomme omlysninger om udbredelsen af rastende fugle på Læsø 
Trindel men en større undersøgelse foretaget i 2003 /7/ beskriver forekomsten 
umiddelbart syd for Læsø Trindel. Alkefugle som lomvier og alk findes hovedsagelig øst 
for Læsø. Fuglene har præference for vanddybder mellem 6-20 meter. Også Ride findes 
hovedsagelig øst for Læsø med et udbredelsesmønster som lomvier og alk. 
 
Nord for Læsø findes på Nordre Rønner et vigtigt yngle område for splitterne og 
fjordterne, hvilket er en del af udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområdet. 
Endvidere er der en mindre ynglebestand af havterne og tejst. 
 
Splitterne 
Splitterne er den største af de i Danmark ynglende terner. Den yngler i tætte kolonier 
langs Nordeuropas kyster fra Storbritannien til Danmark, Sydsverige og Polen. I 
Danmark yngler splitternen næsten udelukkende i hættemågekolonier, hvor fuglene 
placerer rederne som tætte enklaver midt inde i mågekolonien. Herved drager ternerne 
fordel af hættemågernes hidsige forsvar af kolonien. Sidst i marts ankommer de første 
terner til ynglepladserne. Æggene lægges i den sidste halvdel af maj, og de første 
unger er flyvefærdige midt i juli. Allerede i juli starter de første splitterner på 
efterårstrækket. Splitternerne samles i tusindvis ved Blåvands Huk. Trækket videre 
starter i august, hvor hovedparten trækker til Vestafrikas kyster. 
 
Splitternen lever helt overvejende af små fisk som den fanger på vanddybder over 2 
meter. Under dykket kan splitternen fange fisk som befinder sig ned til 2 meter under 
overfladen. Splitternen søger gerne føde over rev og lavvandede grunde.  
 
Sammenlignet med splitternekolonierne på Langli og Hirsholm er kolonien på Nordre 
Rønner lille. Undersøgelser har vist, at små splitternekolonier kan være ustabile. 
 
Havterne og fjordterne 
Både hav- og fjordternerne lever som splitternerne af små fisk som de dykker efter. 
Men i modsætning til splitternerne søger disse føde kystnært og over helt lavt vand. 
 
Tejst 
Tejsten er en alkefugl som yngler mellem stenblokke og lever af bundfisk på relativt 
lavt vand. Den fouragerer hovedsagelig på tangspræl Pholis gunellis. Tangspræl lever 
på dybder ned til 30 meter. Især om vinteren søger den større dybder på stenet grund. 
I yngletiden fouragerer fuglene kystnært mens de om vinteren søger længere bort. 
 

6.3 Fisk og fiskeri 

Generelt er der rundt om Læsø et betydeligt antal kommercielle og ikke kommercielle 
fiskearter. Den eneste rødlistede art observeret er den sjældent forekomne stavsild. 



 

 

 
 
Blandt de mest betydende kommercielle fiskegrupper er bl.a. sild, fladfisk og forskellige 
torskefisk. Blandt de ikke kommercielle arter er f.eks. kutling, fløjfisk og knurhaner.  
 
Området omkring Læsø Trindel ligger indenfor ICES kvadrant 43G1 som måler 30*30 
sømil. Det er således vanskeligt at korrelere fiskeristatistik til en mere præcis forekomst 
af fiskearter ved Læsø Trindel. Hertil kommer at de seneste mere detaljerede 
undersøgelser af forekomsten af fiskearter er foretaget syd for Læsø. BlueReef 
projektets biologiske overvågningsprogram indeholder derfor en større undersøgelse af 
fiskeforekomsterne på og ved Læsø Trindel. 
 
Der udgår et betydeligt fiskeri fra de to fiskerihavne på Læsø Vesterø og Østerby. Af 
speciel betydning er det store antal garnbåde (< 15 ton) i Østerby da disse 
hovedsagelig fisker med garn kystnært og på lavt vand. Det er ikke umiddelbart muligt 
at adskille det kommercielle fiskeri fra fritidsfiskeriet. Der fanges rødspætter, ising og 
pighvarre. Endvidere fanges der store mængder hornfisk og havørred. 
 
Nord og vest for Læsø findes der langs kysten et mindre fiskeri efter sorthummer. 
Omsætningen har de seneste 10 år varieret mellem 50.000 og 120.000 kr. Hertil 
kommer fangster foretaget af fritidsfiskere som ikke registreres. 
 
Det mest betydelige fiskeri på Læsø sker efter jomfruhummer. Dette fiskeri sker 
hovedsagelig nord og vest for Læsø på dybder over 15-20 meter. Fiskeriet sker med 
bomtrawl på blød eller halvblød bund. Værdien af de landede jomfruhummere ligger på 
over 20 mio. kr. Dette fiskeri sker hovedsagligt udenfor naturgenopretningsområdet.   
 
Generelt er der en højere koncentration af fisk omkring rev, men både revets 
udformning og bevoksning er af betydning. De arter som typisk findes på stenrev er 
stenbider, havkat, tangspræl og ringbug. På de algebevoksede stenrev findes ofte torsk 
og sej. På den omkringliggende sandbund ses ofte rødspætter, skrubber, pighvar, 
slethvar, rødtunge og ålekvabbe. 
 
 
Torsk 
Torsk findes overalt i Kattegat og er en af de vigtigste kommercielle arter, som lever 
rundt om Læsø. Torsken har ingen egentlige gydeområder i Kattegat men gyder frit på 
dybder under 20 m. De unge torsk lever på lavt vand (3-10 m), hvor de gemmer sig 
mellem ålegræs og brunalger.  
 
På Læsø fanges torsk hovedsagelig som bifangst til jomfruhummerfiskeriet. Bestanden 
af torsk i Kattegat har været nedadgående de seneste år. Det høje fisketryk menes at 
være hovedårsagen til nedgangen. 
 
 
Sorthummer 
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rste 14 
er 

ne 
om nogenlunde modsvarer dyrets størrelse. 

Den bliver kønsmoden efter 5-7 år, og hunnen gyder mellem 5.000-40.000 æg som 
bæres under halen de efterfølgende 10-12 mdr. De 7-8 mm lange larver er de fø
dage efter klækningen fritsvømmende, hvor de gemmer sig i algevegetationen. Hereft
slår larverne sig ned på havbunden hvor de graver sig ned i sedimentet. Den unge 
hummer lever nedgravet i gange i omkring 2 år. Efter de første 2 år lever hummer
frit idet de søger ly i huler og sprækker, s
 
Der foreligger ikke bestandsvurderinger af sorthummer i Danmark, men i de seneste 10 
år har der været registreret en nedgang i fangsten. 
 
 

6.4 Marine pattedyr 

Spættet sæl (Phoca Vitulina) 
Spættet sæl forekommer i alle danske farvande, men er dog sjælden i det sydfynske 
øhav og ved Bornholm. Spættet sæl er en udpræget kystnær sæl, som er afhængig af 
at kunne komme på land hele året  
 
I Danmark har man talt de spættede sæler siden 1976. Dengang var bestanden på ca. 
4.000 dyr. Frem til 1987 voksede antallet af sæler med ca. 12% om året. I 1988 skete 
der et dramatisk fald i antallet, idet mere end halvdelen af den danske bestand døde 
under en epidemi af mæslingevirus. I 2005 var den samlede bestand af spættet sæl i 
Danmark omkring 12.000 dyr, som ynglede på i alt 16 lokaliteter. Dette tal viser, at de 
forskellige bestande af spættet sæl er vokset med mellem 6 og 13 % om året siden 
1988 /7/. 
 
Omkring Læsø er især 3 områder af overordentlig stor betydning for spættet sæl. Det 
drejer sig om områderne Søndre Rønner og Knobgrundene som begge ligger syd for 
Læsø og det nord for liggende Borfeld. Det anslås at op mod 1/3 af den nationale 
bestand af spættet sæl forekommer omkring Læsø. 
 
Mens det har vist sig at sælbestanden udvikler sig positivt for de sydligt liggende 
områder, så er der observeret et fald i bestanden omkring Borfeld lige som der har 
været en nedgang i observationen af spættet sæl langs nordkysten af Læsø. Der er ikke 
klarhed over hvad denne nedgang skyldes. Det er også ukendt i hvilket omfang der er 
kontakt mellem de forskellige grupper. I august måned optræder omkring 500 ud af i 
alt 700 dyr på sand- og stenbankerne syd for Læsø (kun observerede dyr på land).  
 
Kendskabet til spættet sæls levevis er relativt begrænset. Således foreligger der ikke 
oplysninger om fødevalg, men overordnet set anses spættet sæl at være generalist. 
Forskellige undersøgelser fra Østersøen og Vadehavet viser, at spættet sæl søger føde 
indenfor en radius mellem 50-200 km. 
 
Lejlighedsvist observeres gråsæl ved Læsø. 
 
Marsvin 
Marsvin er den eneste permanent forekommende hval i danske farvande. Den træffes i 
alle danske farvande, og farvandet omkring Læsø er et vigtigt levested for marsvin i 
Kattegat. En interessant nyere observationer er, at der i Kattegat forekommer to 
distinkte populationer af marsvin, hvoraf den til de indre danske farvande knyttede 
population kun sjældent bevæger sig nord for Læsø og den i det nordlige forekomne 
population sjældent bevæger sig syd for Læsø. 
 
Det vides ikke hvorfor der er denne distinkte adskillelse mellem de to populationer, men 
det er nærliggende at formode at dette skyldes forskelle i forekomsten af de fiskearter, 
marsvinene lever af. 
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7 Samlet vurdering 
 
I dette afsnit foretages en vurdering af de forventede og mulige effekter af 
naturgenopretningen af revet på Læsø Trindel. 
 
Morfologi 
I sagens natur vil der ske store ændringer af den eksisterende morfologi på Læsø 
Trindel. Revet undergår i dag en løbende erosion og som habitat betragtet er revet 
ustabilt. Ved at sikre revet gennem udlægning af sten på de mest udsatte steder vil 
revet opnå en ”gunstig bevaringsstatus”. Herved opfyldes et at de vigtigste krav til 
naturgenopretningen af revet på Læsø Trindel.  
 
De nye strukturer vil under stormvejrs hændelser påvirke de lokale sedimentations- og 
erosionsforhold men ikke længere væk end 300 meter. Helt lokalt vil der indenfor de 
første år kunne ske mindre ændringer i bathymetrien (fx sedimentation hvor der er 
strømlæ). Der vil imidlertid efter få år være indtrådt en ligevægt. Der er ingen 
specifikke negative forhold forbundet med ændringer af morfologien. 
 
Naturgenopretning af Læsø Trindel og den herved ændrede morfologi vil få indflydelse 
på de lokale strøm- og sedimentationsforhold. På baggrund af de 2 designs, som blev 
udarbejdet, blev der foretaget detaljerede strøm- og sedimentationsberegninger. Disse 
modelkørsler viste samstemmende, at selv under kraftige stormhændelser er det ikke 
muligt at observere ændringer i strømhastigheder (>0,1 m/s) længere væk end 600 
meter fra det nye rev. Det samme gjorde sig gældende for ændringer i bølgehøjder 
(>0,1 m), som ikke kunne konstateres længere væk end 600 meter fra revet. De 
stormhændelser, som blev anvendt til modelberegningerne, optræder kun hvert andet 
år i gennemsnit. I den resterende tid vil de ændringer, som kan konstateres rundt om 
revet, altså være i afstande, som er mindre end 600 meter fra revet. 
 
Østerby Havn 
De meget små ændringer i strømhastigheder beskrevet ovenfor er ikke i sig selv i stand 
til at ændre på sedimentations/erosions forholdene i afstande længere væk end 600 
meter. Taget afstanden til Østerby Havne i betragtning er det derfor udelukket, at der 
vil ske ændringer i sedimentationsforholdene i havnen eller i sejlrenden til havnen som 
følge af det genoprettede rev.  
 
Boblerevene mod nord-øst 
Ændringer i sedimentations- og erosionsforholdene omkring Læsø Trindel som følge af 
naturgenopretning af revet, kan medføre en utilsigtet sedimentation omkring de nært 
ved liggende boblerev. De nærmeste boblerev ligger i en afstand af 1.200-2.000 meter 
fra revet, og med baggrund i de ændrede strømforhold som beskrevet under Østerby 
Havn er der intet som tyder på, at boblerevene skulle blive påvirket af 
naturgenopretningen.  
 
Udlægning af stenfraktioner 
Under udlægning af de forskellige stenfraktioner vil den eksisterende havbund blive 
forstyrret. Umiddelbare levesteder for planter og dyr vil helt eller delvis gå tabt først og 
fremmest som følge af tildækning. Tabet af levesteder vil i sagens natur kun være 
forbigående idet det nyetablerede rev vil byde på en betydelig større variation i struktur 
og i overflade. På de ustabile dele af det nuværende rev er vegetationen domineret af 
enårige alger. Den nuværende konstante omlejring af de mindre sten forhindrer en 
permanent etablering af flerårige alger. Det må forventes, at der på disse dele af revet, 
efter en stabilisering af større sten, vil ske et skifte fra enårige alger arter mod flerårige 
algearter. Generelt forventes det, at genetablering af plante- og dyresamfund vil 
påbegynde umiddelbart efter endt anlægsaktivitet. 
 
Fugle 
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Der findes ikke sikre optegnelser over, at fugle omkring Læsø i særlig grad fourager på 
Læsø Trindel /11/. Derimod er forekomsten af fugle syd for Læsø veldokumenteret. Det 
er især som overvintringsområde farvandene omkring Læsø har deres største 
betydning. Imidlertid kommer anlægsaktiviteter til at foregå i sommerhalvåret og 
kommer dermed ikke til at forstyrre de overvintrende bestande. 
 
På Nordre Rønne yngler splitterner og fjordterner, hvor de nyder særlig beskyttelse. 
Ternerne søger deres føde i farvandet omkring Nordre Rønne, men på grund af den 
lange afstand til Læsø Trindel er det ikke sandsynligt, at dette område skulle have 
nævneværdig betydning for ternerne som fourageringsområde. En eventuel påvirkning 
skulle i givet fald ske ved støj, fysisk tilstedeværelse af skibe og pramme og forstyrrelse 
af områdets fiskebestand.  
 
Fysiske strukturer på havbunden tiltrækker fisk. Etablering af det nye rev vil i det 
omfang området benyttes til fouragering antages at være en fordel for fiskeædende 
fuglearter, idet fødeudbuddet må formodes at stige.  
 
Fisk og fiskeri 
Et af de større eksisterende problemer ved fiskeri er misforholdet mellem fiskeri og 
rekruttering. Mange fiskearter er under pres fordi fiskeritrykket er for stort. Etablering 
af nye rev på Læsø Trindel vil kunne fungere som refugium og opvækstområde for 
fiskeyngel. Selvom bidraget fra det nye rev er relativt lille vil det alt andet lige have en 
gavnlig og positiv indvirkning på de lokale fiskebestande og dermed også på fiskeriet. 
 
Der er på Læsø et mindre fiskeri efter sorthummer. Etablering af det nye rev favoriserer 
blandt andet hummere og i det omfang sorthummer kommer til at benytte det nye rev, 
må det også, på længere sigt, forventes at have en positiv indvirkning på det lokale 
sorthummerfiskeri. 
 
Marine pattedyr 
Spættet sæl og marsvin kan tænkes at blive forstyrret under anlægsfasen. Fra en lang 
række undersøgelser ved man, at sæl og marsvin påvirkes af støj, men at de også efter 
kort tid vender tilbage til de forstyrrede områder (Se eventuelt undersøgelser i 
forbindelse med etablering af havvindmøllepark på Horns Rev). I forbindelse med 
marine anlægsaktiviteter er det især de dele af arbejdet hvor der rammes pæle i 
havbunden der har påkaldt sig opmærksomhed. Anlægsaktiviteterne på Læsø Trindel vil 
imidlertid begrænse sig til dumpning af sten uden større støjfrembringelse. De områder 
på Læsø Trindel som berøres af anlægsaktiviteterne er meget små, hvorfor det det må 
antages at påvirkningen af sæler og marsvin vil være meget begrænset.   
 
Bundfauna 
Som nævnt andetsteds vil der være en forbigående effekt på bundfaunanen i 
forbindelse med naturgenopretningen af Læsø Trindel. Den fastsiddende bundfauna på 
Læsø er karakteriseret ved kun at have få større faunaarter. Det må derfor antages, at 
en generel stabilisering af bunden, vil gøre det muligt for de større fastsiddende arter at 
etablere sig. Generelt må det forventes, at en stabilisering af bunden vil gøre det muligt 
for flere og mindre flerårige fastsiddende arter at etablere sig - når substratet ikke 
længere er i bevægelse. 
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8  Konklusion 
 
Naturgenopretningen af stenrevet på Læsø Trindel vil kun i meget begrænset omfang 
og kun af kort varighed have negativ påvirkning af flora og fauna i Natura 2000-
området. Naturgenopretning af revet herunder stabilisering af det eksisterende rev, 
forventes at have gavnlig effekt på alle arter associeret til stenrev.  
 
Det endelige design af revet medfører kun i ubetydeligt omfang ændringer i de lokale 
strømforhold og de lokale sedimentations- og erosionsforhold. Det endelige design giver 
ikke anledning til ændrede strømforhold i relation til Østerby Havn og indsejlingen hertil 
eller til de mod øst beliggende boblerev.  
 
Det forventes, at BlueReef-naturgenopretningen vil medføre, at der på sigt kan opnås 
gunstig bevaringsstatus indenfor Natura 2000-området Læsø Trindel og Tønneberg 
Banke.  
 
Den centrale del af Læsø Trindel er karakteriseret ved ikke at have større fastsiddende 
faunaarter. Dette er blevet tilskrevet den ustabile havbund. Det må forventes, at en 
lang række af de karakteristiske og fastsiddende faunaarter vil være at finde på revet 
efter gennemførelse af naturgenopretningen. 
 
Det naturgenoprettede stenrev vil med sine nye huledannende strukturer give rige 
muligheder for skjulesteder for en lang række fisk og krebsdyr herunder hummer, og vil 
i det hele taget kunne øge biodiversiteten betragtelig til sammenligning med de 
nuværende forhold. Det er overvejende sandsynligt at Læsø Trindel efter 
naturgenopretningen er tilendebragt vil opnå en gunstig bevaringsstatus. 
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Bilag 
 
Blue Reef. Bølgeberegninger. 
 
Til beregningerne er anvendt Hudsons formel: 
 
    3 
                       wr H  

W =  
                             3 
          KD  ( Sr  -1)     cot � 
 
Hvor�� 
W    stenblokkens vægt 
wr    tør rumvægt  
H     design bølgehøjde 
sr      specifik vægt i forhold til vand. ( sr = wr/ww, hvor ww er rumvægt for vand) 
���   strukturens vinkel målt i grader fra vandret 
 
KD    Hudsons stabilitetsfaktor 
 
 
Bølger fra NW.    Vanddybde 3-5 m.  
Sten: Granit / runde wr = 2.640 kg/m3 
Vand: Saltvand ww =1.025 kg/m3 
H 4,0 m  
cot � 5,0  
sr 2,58  
KD 1,8  
Beregnet W 4.553 kg  
Valgt W 4.500 kg  
Stenfraktion-variation min. 3.000 kg max. 6.000 kg 
 
 
Bølger fra E.    Vanddybde 3-5m .  
Sten: Granit / runde wr = 2.640 kg/m3 
Vand: Saltvand ww =1.025 kg/m3 
H 4,4 m  
cot � 7,5  
sr 2,58  
KD 1,8  
Beregnet W 4.310 kg  
Valgt W 4.500 kg  
Stenfraktion-variation min. 3.000 kg max. 6.000 kg 
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Bølger fra S.    Vanddybde 3-6,5m .  
Sten: Granit / runde wr = 2.640 kg/m3 
Vand: Saltvand ww =1.025 kg/m3 
H 3,3 m  
cot � 3,4  
sr 2,58  
KD 1,8  
Beregnet W 4.039 kg  
Valgt W 4.500 kg  
Stenfraktion-variation min. 3.000 kg max. 6.000 kg 
 
 
Bølger fra S.    Vanddybde 7-9m.  
Sten: Norit-brud wr = 3.050 kg/m3 
Vand: Saltvand ww =1.025 kg/m3 
H 1,8m  
cot � 3,0  
sr 2,98  
KD 4,0  
Beregnet W 182 kg  
Valgt W 200 kg  
Stenfraktion-variation min. 100 kg max. 300 kg 
 
 
Bølger fra NW    Vanddybde 3-5m.  
Sten: Norit-brud wr = 3.050 kg/m3 
Vand: Saltvand ww =1.025 kg/m3 
H 4,0m  
cot � 5,0  
sr 2,98  
KD 1,6  
Beregnet W 3.002 kg  
Valgt W 3.300 kg  
Stenfraktion-variation min. 600 kg max. 6.000 kg 
 
 
Bølger fra E    Vanddybde 3-5m.  
Sten: Norit-brud wr = 3.050 kg/m3 
Vand: Saltvand ww =1.025 kg/m3 
H 4,4m  
cot � 7,5  
sr 2,98  
KD 1,6  
Beregnet W 2.842 kg  
Valgt W 4.500 kg  
Stenfraktion-variation min. 3.000 kg max. 6.000 kg 
Bølger fra S    Vanddybde 3-6,5m.  
Sten: Norit-brud wr = 3.050 kg/m3 
Vand: Saltvand ww =1.025 kg/m3 
H 3,5m  
cot � 3,4  
sr 2,98  
KD 1,6  
Beregnet W 3.210kg  
Valgt W 4.500 kg  
Stenfraktion-variation min. 3.000 kg max. 6.000 kg 
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