
Indledning
Denne artikel er et sammendrag af 
2 DFU-rapporter (nr.42, 42a og 63),
som blev udarbejdet i løbet af et 2-
årigt projekt vedrørende kunstige rev
og deres anvendelse.
Formålet var at undersøge mulighe-
derne for at reetablere, beskytte og
udvikle fiskeressourcer – herunder
også hummer – i de indre danske
farvande gennem etablering af kun-
stige rev. Forfatterne til de to rappor-
ter er samarbejdspartnere fra 

● Danmarks Fiskeriundersøgelser
(fisk og hummer) 

● Danmarks Miljøundersøgelser
(bundfauna og flora) 

● Dansk Hydraulisk Institut 
(hydrografi, hydrodynamiske 
forhold og design) 

● Skov- og Naturstyrelsen 
(materialevalg og hårdbunds-
udnyttelse)

● Danmarks Fiskeriforening 
(rev- og vragfiskeri) 

● AgriContact 
(hummer og information om den
japanske udvikling på området).

Der henvises til disse to rapporter for
mere detaljeret information om de
enkelte afsnit.

Hvad er et kunstigt rev? 
Ud fra en biologisk synsvinkel kan
næsten en hvilken som helst menne-
skeskabt konstruktion i havet betrag-
tes som et kunstigt rev. I den viden-
skabelige litteratur er der meget for-
skellige holdninger til, hvorvidt kun-
stige rev skal betragtes på linje med
naturlige rev eller som ”fouling1)”-
objekter. Uanset de bagvedliggende
motiver og natursyn, udvikles der et
varieret plante- og dyreliv på næsten
en hvilken som helst konstruktion.
Hvis det ydermere drejer sig om
holdbare stenlignende materialer, er
det sandsynligt, at det udviklede
plante- og dyreliv ikke adskiller sig
væsentligt fra tilsvarende på naturlige
stenrev.

Kunstige rev er blevet udlagt mange
steder i verden enten med det formål
at tjene som naturforbedring eller
med andre primære formål, som for
eksempel havinstallationer såsom
olieplatforme eller rørledninger. De
kan også opstå tilfældigt i forbindelse
med for eksempel skibsvrag eller tab
af gods fra et skib. Også i de indre
danske farvande findes der utallige
kunstige rev, som er opstået i forbin-
delse med skibsvrag eller diverse hav-
installationer. Fisk samler sig
omkring disse installationer, et vel-
kendt fænomen som historisk har
være kendt og udnyttet af fiskere.
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I tropiske og subtropiske dele af ver-
den har man længe haft en målrettet
udlægning af kunstige rev. Japan har
f.eks. en solid tradition for dette
arbejde, som blev grundlagt midt i
50’erne ud fra et ønske om at øge de
eksisterende fiskeriressourcer. Det
har siden udviklet sig til en integreret
del af kystzone-forvaltningen for at
sikre eller videreudvikle lokale kyst-
nære fiskerier. Frem til i dag har
Japan udlagt mere end 7.300 kunsti-
ge rev med et samlet volumen på 17
mio. m3, og det skønnes at have
påvirket et areal på omkring 20.000
km2. Dette svarer til et område som
Kattegat. I alt er der dokumenteret
udlægning af kunstige rev i 29 lande,
men med meget forskellige formål.

Hvorfor udlægges 
kunstige rev?
I lande hvor man har konstateret sto-
re skader på naturlige koralrev som
konsekvens af en intensiv udnyttelse,
har man flere steder forsøgt at gen-
skabe revene. Sådanne tiltag ses for
eksempel ved Maldiverne, Sri Lanka
og ved Australien. I Europa er det
primært lande omkring Middelhavet,
der har vist en interesse for kunstige
rev, og i mange tilfælde har det pri-
mære formål været at beskytte kyst-
nære habitater mod illegalt trawlfiske-
ri. Kunstige rev har også været udlagt
med det formål at ændre fiskerimøn-
stret, for eksempel ved at skabe eller
øge det kystnære fiskeri. Udlægning
af disse kystnære kunstige rev reduce-

rer sejltiden for den enkelte fisker, og
energiforbruget reduceres væsentligt
ikke alene pga. den kortere sejltid,
men også pga. det mere effektive
fiskeri på disse rev. Derudover har
kunstige rev været benyttet med det
primære formål at sikre kystlinien
eller været udlagt som forskningsob-
jekt. Endelig har kunstige rev været
udlagt med det formål direkte eller
indirekte at komme af med uønsket
affald, f.eks. bilvrag. Uanset det pri-
mære formål kan de ændringer af det
stedlige miljø, som udlægning af kun-
stige rev medfører, være en ny etable-
ring eller en genetablering af et tidli-
gere miljø.

Form og materiale
Kunstige rev har i de senere år ikke
været udpræget populære hos miljø-
biologer. Forklaring på det dårlige
renommé er sandsynligvis de materi-
aler, der historisk har været anvendt
og dermed associationen til affaldsde-
ponering. Eksemplerne er talrige og
omfatter revkonstruktioner af stabili-
seret aske fra affaldsforbrændingsan-
læg eller fra oliefyrede kraftværker og
støbte blokke, hvor restprodukter fra
kraftvarme produktion indgår i for-
skellige koncentrationer med cement
og/eller kalkhydrat som stabilisator.
Der er mange eksempler fra bl.a.
USA på rev bygget af skibs- eller
bilvrag. Gamle bildæk har været an-
vendt til kunstige rev bl.a. i Malaysia
og på Filippinerne. Olieproduktions-
platforme omdannet til kunstige 
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Heller ikke Nordsø-
museets fisk kan
modstå det kunstige
vrag i Oceanariet.

Foto: Nordsømuseet.



rev (rigs to reefs), kendes fra bl.a.
USA’s østkyst. I Malaysia er kunstige
rev af PVC blevet etableret.

Holdbarheden af de forskellige mate-
rialer har i en del tilfælde været
undersøgt, men generelt mangler der
kendskab til det kemiske indhold af
de anvendte materialer, til holdbarhe-
den eller til muligheden for lækage af
miljøfremmede stoffer. Japanske
undersøgelser af marine konstruktio-
ner har vist, at jern og armeret beton
er de mest egnede byggematerialer,
hvad angår holdbarhed. Der forelig-
ger ikke kemiske analyser af kon-
struktionerne over tid.Væltede olie-
platforme skønnes at have en leveal-
der på omkring 300 år, mens armeret
beton med en dækning af armeringen
på mellem 5,5 og 7,5 cm beton skøn-
nes at være holdbar i 100 år. Det er
dette materiale, der har været
anvendt for eksempel ved konstrukti-
on af Storebæltsbroen. Det væsentlig-
ste forskel mellem blokke af beton og
af stabiliseret aske er hovedkompo-
nenten, som er sand i beton, mens
det er aske i askeblokke. Undersøgel-
ser har vist, at askeblokke er halvt så
stærke i forhold til cementblokke
efter samme eksponeringstid. Hvis
askeblokken nedbrydes, er der risiko
for frigørelse af for eksempel tungme-
taller i asken.

Et rev kan bestå af et enkelt typeele-
ment, præfabrikeret i for eksempel
beton, som på havbunden sættes
sammen med andre elementer til en
rev-enhed. Det enkelte element kan
have mange forskellige udformninger,
og det har ikke manglet på fantasi,
hvad angår disse udformninger. Det
samme gælder for rev-enhederne som

eksempelvis kan veje fra 1 til 40 tons
og have en højde fra 1,5 m til 8 m.
Disse enheder kan placeres på hav-
bunden i varierende mønstre med en
varierende afstand og kan tilsammen
dække et mindre eller større område
på 200–2000 m2. Fiskebiologisk
viden spiller i denne sammenhæng en
vigtig rolle for at opnå det maksimale
udbytte af de udlagte revelementer.

Produktion eller 
tiltrækning?
I litteraturen findes der flere henvis-
ninger til japanske observationer helt
tilbage til slutningen af 1700-tallet af
fisketiltrækningseffekten ved skibs-
vrag, og dette gav ophav til målrettet
udlægning af trækonstruktioner for at
tiltrække fisk. I Europa blev de første
korkflådekonstruktioner benævnt
”incannizati” eller ”kannizzati”,
anvendt af sicilianske og maltesiske
fiskere til at tiltrække bl.a. guldmak-
rel, Coryphaena hippurus, og lodsfisk,
Naucrates ductor. Disse ofte flydende
anordninger går under fællesbeteg-
nelsen FAD2), og har det formål
inden for en kort tidshorisont (timer)
at tiltrække primært pelagiske fisk og
er måske nærmest at betegne som en
art fiskeredskaber.

I lighed med FAD har kunstige rev
også en veldokumenteret tiltrækken-
de effekt på fisk. Der er således blevet
dokumenteret en højere fangsteffek-
tivitet (CPUE3) ved udlægning af
kunstige rev ved sammenligning med
kontrol områder. Dette bekræfter
også fiskernes egne erfaringer fra
fiskeri omkring vrag og andet rev-
fiskeri, som omtales senere i denne
artikel. Effekten af udlægning af et
kunstigt rev har i nogle tilfælde været 
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stor ikke alene på grund af et øget
fangstudbytte, men også på grund af
lavere omkostninger ved besparelser
på brændstof og arbejdskraft. Det er
både fladfisk og pelagiske fisk, der til-
trækkes af kunstige rev; men effekten
(antal arter og tæthed) er afhængig af
flere økologiske faktorer. Habitat-
kompleksiteten – et mål for hvor geo-
metrisk kompleks revstrukturen er –
er blevet demonstreret at have en
positiv indflydelse på fladfisk, selvom
de formodes at være forholdsvis
indifferente overfor geometriske for-
mer på meget stor skala. Konstrukti-
onshøjden er følgelig af betydning,
idet de fleste demersale (bundleven-
de) fisk forbliver under en højde af 3
m fra havbunden, så meget høje rev
synes ikke at være effektive i disse
tilfælde. Store arealer dækket af for-
holdsvis lave profiler (< 3m) er den
mest effektive måde til at øge fore-
komsten af fisk.Ved en undersøgelse
af et mindre beton-’fiskehus’-rev ud
for Taiwan blev der dokumenteret
store turbulenser i isotermerne
omkring revet, hvilket fremkom ved
at varmt overfladevand blev transpor-
teret ned på middeldybder (10 m),
eller koldt bundvand med høj salthol-
dighed blev ført op mod overfladen.
Disse frontzoner blev sat i forbindelse
med de gode fiskeforhold omkring
revet. Mange undersøgelser har
påvist usædvanlig høje forekomster af
larver og juvenile fisk på kunstige rev,
og samtidig er der god dokumenta-
tion for at skjul overfor prædatorer på
kunstige rev, medfører øget overlevel-
se. Det er blevet påvist hos et antal
koralrevsfisk, at overlevelse og rekrut-
tering var stærkt afhængig af antallet
af skjul. Andre undersøgelser har
beskrevet fiskenes adfærd omkring
kunstige rev. Fiskene samler sig i sti-
mer omkring revene om dagen, men
spredes om natten. Kunstig belysning
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fra overfladen kunne dog samle
spredte fisk om natten. Ligeledes har
strømforholdene en indflydelse på til-
trækningseffekten, idet nogle fiskear-
ter orienterer sig mod strømmen,
mens andre ikke viser nogen særlig
præference.

Det centrale spørgsmål er, om et
kunstigt rev skaber en øget produkti-
on af fisk eller bare tiltrækker fisk.
Hvis passende habitat er den beg-
rænsende faktor for en fiskepopulati-
on, er der gode muligheder for at øge
bestanden ved at skabe mere tilgæn-
gelig habitat. Dette argument har
især vist sig gyldigt for arter, der i høj
grad er habitatafhængige som f.eks.
hummer, der ydermere bevæger sig
inden for et meget snævert område.
Endvidere kan et kunstigt rev virke
fremmende på en fiskepopulation
hvis dens byttedyr ligeledes tiltrækkes
af revet, eller produktionen øges på
grund af dets tilstedeværelse, og føde
er den begrænsende faktor for den
pågældende art. Amerikanske under-
søgelser af fiskemaver fra enkelte
revfiskearter har vist, at 70-75 % af
deres føde var blevet hentet fra selve
revet.
Hvis en fiskepopulation på den anden
side er rekrutteringsbegrænset, for
eksempel ved en begrænset tilgang af
fiskelarver, en høj prædation, util-
strækkelig føde i det juvenile stadium
eller et for højt fiskeritryk, vil etable-
ring af et kunstigt rev ikke medvirke
til at øge bestanden, og tiltræknings-
effekten kan i nogle tilfælde øge
fiskeritrykket og dermed bidrage til at
nedbringe bestanden.

Kvantificering af fisk og fiskeriudbyt-
tet i og omkring hårdbund/rev foreta-
ges ikke i Danmark og er i øvrigt også
vanskelig at gennemføre. I udlandet
foretages produktionsestimeringer i

forbindelse med monitering af kun-
stige rev vha. dykkerobservationer,
undervandsvideooptagelser eller ved
en kombination af disse metoder.
Disse suppleres med fiskeri med for-
skellige redskaber i forsøg på at kvan-
tificere migration og immigration i
systemet. Maveundersøgelser af nøg-
learter kan anvendes til at klarlægge
og kvantificere fiskenes anvendelse af
revet. ECOPATH er en computer-
model af fiskeøkosystemer, der på
grundlag af blandt andet fiskeridata
kan kvantificere energiflow, produkti-
on og biomasse af forskellige grup-
per. Denne model tager hensyn til
effekten af ændringer i den føde-
mængde, der produceres på de lavere
trofiske niveauer og er med succes
tidligere benyttet til at modellere
naturlige rev. Modellen, som er
beskrevet i reference 2 (Støttrup,
1999), vil derfor med fordel kunne
anvendes til at vurdere effekten af
etableringen af et kunstigt rev.

Kolonisering af et kunstigt rev begyn-
der inden for timer eller dage fra
udlægningen, og der er mange studi-
er, der har beskrevet successionen af
alger og invertebrater på kunstige rev.
Rekruttering sker fra nærliggende
områder enten ved migration eller
ved settling af sporer og larver. Fordi
de fysiske og biologiske karakteristika
varierer, såvel geografisk som med
sæsonen og over en årrække, er det
usandsynligt at det vil kunne lade sig
gøre nøje at forudsige et bestemt
koloniserings- og successionsforløb.
Desuden er revene også så forskelligt
konstruerede, at det kan være svært
at finde en fælles målestok at sam-
menligne deres resultater efter. En
fællesnævner kan være strukturens
horisontale udstrækning eller struk-
turkompleksitet, som kan være en
bestemmende faktor for artsfore-
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komst og -rigdom. Der findes dog
endnu ikke generelt accepterede kri-
terier for beskrivelse af strukturkom-
pleksitet, hvilket er en forudsætning
for at kunne sammenligne data fra
forskellige rev eller for at undersøge,
om et rev har opfyldt udsætningskri-
terierne eller forventningerne.

Vrag- og revfiskeri omkring
Danmark
Der findes i Danmark et veludviklet
vrag- og revfiskeri med både garn- og
trawlredskaber, og det er karakterise-
ret af store, kortvarige fangster. I Kat-
tegat er vragfiskeriet koncentreret
nord/nordøst for Læsø og øst/sydøst
for Anholt og Hesselø. Fiskeri på
sten- og hårdbundsområder foregår
på samme måde som på vrag og rev,
og disse områder er især hyppige i det
østlige Kattegat. Målarter for rev- og
vragfiskeri er primært torsk, Gadus
morhua, men andre arter såsom
mørksej, Pollachius virens, lyssej, Polla-
chius pollachius, og lange, Molva
molva, er også betydningsfulde.Tilsy-
neladende har lyssej og lange en stær-
kere tilknytning til vrag og rev og
fiskes derfor mere effektivt. Dyb-
vandshummer tiltrækkes tilsynela-
dende også af rev og vrag, og fiskes
med trawl med nutidens præcise
lokaliseringsudstyr helt tæt på disse
strukturer.

Trawlfiskeriet ved vrag og rev foregår
fortrinsvis i vinterperioden, og selve
redskabet udstyres ofte med store
plastikkugler og gummipropper på
bundtov eller -kæde for at sikre, at
trawlens underkant kan køre hen over
forhindringer på bunden. Den enkel-
te trawlfisker specialiserer sig gerne
på et mindre antal vrag; men der
fiskes gerne på omkring 50 forskellige
vrag. Fiskerne opnår igennem dette
fiskeri stort kendskab ikke alene til

vragene og deres placering, men også
til fiskenes adfærd i forhold til vrag og
rev.

Garnfiskere fisker på et større antal
vrag (ca. 150) end trawlfiskere, og på
en enkelt fisketur sættes garn på
omkring 8-15 vrag, de fleste på dyb-
der mellem 35 og 55 meter. Garnene
sættes helst på tværs af og gerne i
kontakt med vragene, og der fiskes i
dagtimerne. Forekomsten af ”lus”
(krebsdyr) er blevet fremhævet som
et problem, som kan ødelægge fang-
sten på meget kort tid (timer).Tilsy-
neladende er dette problem lokalise-
ret til enkelte vrag i bestemte perio-
der.

Fangsten ved vragene kan være meget
stor, og der er rapporteret fangster på
5–7 tons i slæb med trawl i 10–15
min. Fiskeriudbyttet på de enkelte
vrag varierer med tiden og er for-
mentlig afhængig af mange faktorer.
Sandsynligvis har vragets placering i
forhold til strømmen og til fiskenes
vandringsruter og fødesøgningsområ-
der en indflydelse på dets til-
trækningseffekt. Andre aspekter som
vragets alder, størrelse og form kan
også være af betydning.

De fisk, der fanges på vrag, er større
og har en højere kommerciel værdi.
Ud fra et økologisk perspektiv er den-
ne form for fiskeri at foretrække, spe-
cielt hvis den foregår med ikke-
slæbende redskaber, fordi den i høj
grad er selektiv med lav kassation og
ikke påvirker havbunden.Vælger man
at udlægge kunstige rev i Kattegat for
at genetablere tidligere rev-områder,
vil dette dog ikke påvirke trawl-fiske-
riet negativt, fordi et rev af naturbe-
skyttelsespolitiske grunde kun vil
kunne udlægges på områder, hvor der
er blandet eller hård bund, og hvor
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der derfor normalt alligevel ikke 
trawles.

Stenfiskeri i de indre danske
farvande
I de indre danske farvande har ind-
vinding af sten – fortrinsvis til brug i
forbindelse med havneanlæg – fra
havbunden fundet sted i årtier, men
det er ikke i dag muligt at angive et
præcis tal på hvor store mængder
sten, der er blevet fisket op. Skøn-
smæssigt svarer det stenmateriale, der
er blevet fisket op siden 1950 til et
mængde på 1.4 millioner m3 og stam-
mer fra den stenede bund langs
kysterne på områder, hvor vanddyb-
den er mindre end 10 meter. Konse-
kvensen af denne aktivitet har ikke
været undersøgt, men det må anta-
ges, at den øverste del af stenrev – og
dermed en vigtig habitat – i flere
områder er blevet fjernet. Ændring i
havbundens topografi må også for-
modes at have betydning for de lokale
hydrodynamiske forhold og dermed
det tilhørende dyre- og planteliv i
området.

Den arealmæssige udbredelse af sten-
rev i danske farvande kendes ikke i
detaljer, og først i 1990’erne er man
påbegyndt en detaljeret indsamling af
viden om de danske stenrev med en
akustisk kortlægning efterfulgt af en
biologisk analyse af forekomst af
plante og dyreliv (fisk er dog ikke
medtaget i denne analyse). I EU-
direktivet om bevaring af arter og
levesteder, som blev vedtaget i 1992,
blev denne naturtype specifikt nævnt
og fik dermed en særlig status. Fra
dansk side er 15 stenrev indstillet til
opnåelse af særstatus.

Hydrodynamiske forhold
Ved udlægning af et kunstig rev er det
også vigtigt at tage hensyn til de
hydrodynamiske kræfter på revet,
samt dets indflydelse på omgivelser-
ne. Revet vil primært blive påvirket af
strøm, men er også afhængig af bøl-
gedybden på lokaliteten. Der vil let
kunne ske erosion omkring revet
forårsaget af forskelle i transport af
sediment eller af turbulens, hvor
materiale hvirvles op fra bunden.
Disse kræfter kan forårsage, at et
kunstig rev enten vælter eller bliver
helt eller delvis begravet. På den
anden side vil revet påvirke omgivel-
serne ved at nedsætte strømningen
lige umiddelbart omkring revet, ænd-
re bølgefeltet og – i tilfælde af lagde-
ling på området – omblandingen. Et
kunstigt rev kan betragtes som en
undervands-bølgebryder indenfor en
bestemt afstand (og dybde) fra kysten
og kan derfor konstrueres med det
sekundære formål at beskytte en kyst-
strækning. Effekten er afhængig af de
lokale bølge-klima-forhold og dyb-
den, størrelsen og formen af kon-
struktionen, men kan bestemmes
inden udlægning. Dette kunne med
fordel anvendes til beskyttelse af hav-
neindsejlinger, dels for at mindske
bølgerne i indsejlingskanalerne, dels
for at nedsætte partikelsedimentation
i indsejlingskanalerne.

Strømgeometrien omkring et kunstigt
eller naturligt rev vil sammen med
andre fysiske-biologiske faktorer
påvirke det plante- og dyresamfund,
der etableres, og bør indgå i en even-
tuel undersøgelse af den biologiske
diversitet på revet. Beskrivelse af
strømmen nær og på et rev foretages
ved hjælp af fysiske modelforsøg med
en detaljeringsgrad af de generelle
havstrømme eller de bølgegenererede
strømme på omkring 200 x 200 m.
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Detaljeringsgraden kan være ned til
5-10 cm med yderligere anvendelse af
numeriske beregninger, men selv om
beregningsværktøjer findes i dag,
kræver disse beregninger store res-
sourcer at gennemføre.
Konklusionen fra projektet er, at der
ved eventuel etablering af kunstige
rev bør gives prioritet til naturgenop-
retning i havområder. Med den
viden, der findes i dag, er der store
potentialer for genopretning af hård-
bund og stenrev på en struktureret
måde på linie med de naturgenopret-
ningsprojekter, der er foretaget i stor
skala på det terrestriske miljø. I første
omgang anbefales et eksperimentelt
kunstigt rev med mulighed for at
undersøge miljøforholdene før og
efter udlægningen. Udlægning af et
eksperimentelt rev med veldefineret
formål vil ikke alene fremme bevarel-
sen af havmiljøet, men også bidrage
til en større forståelse af rev-økologi
og betydning af rev- og hårdbunds-
områder for fisk, fiskeriet og miljøet i
vor del af verden.Ved en eventuel
udlægning af et kunstigt rev, kan det
dog kun anbefales at anvende
natursten og/eller armeret beton.

Et eksperimentelt kunstigt rev i Kat-
tegat vil kunne udlægges med et eller
flere af følgende formål:
● naturgenopretning
● bestandsophjælpning af hummer
● beskyttelse af opvækstområder
● øge og/eller bevare biodiversiteten

Subsidiært vil følgende formål også
kunne undersøges:
● kystzone-beskyttelse
● beskyttelse af havneindløb

Endvidere i forbindelse med brobyg-
gerier eller udlægning af havvindmøl-
ler, bør fundamenterne omkring disse
konstruktioner udformes således, at
de så vidt muligt vil kunne fungere
som ’naturlige rev’.

Kreditering: Projektet omhandlende
kunstige rev var financieret igennem
FIUF midler fra Strukturdirektoratet.
Ref. Nr. Rfo 3699/93.
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