
      

Mail: info.greve2@hemingwayclub.dk 

 Hjemmeside:  

Greve mandag - Hemingway Club® 

  Vi mødes hver mandag!  

kl.9:30–11:30 i Borgerhuset Greve. 

Indbetaling tur og arrangementer: 

Konto 9570 - 12947984 

Referat af møde d. 21. november 22. 

Emnet i dag er miljøopretning i Køge Bugt. Inden skal vi synge 

en sang med relation til dagens emne som Niels har fundet og er 

”En badepige i Køge bugt” forfatter ukendt. 

Allan Scheller vil fortælle om de aktiviteter, man har i gang med 

genopretning af miljøet i Køge Bugt. Allan Scheller er formand 

for foreningen Køge Bugt Stenrev, som er en frivillig forening, 

der arbejder for etablering af stenrev i Køge Bugt med hermed 

følgende tilladelser, kontakt med myndigheder og finansiering. 

Projektet blev påbegyndt i juni 2020, 

I mange år har Køge Bugt været udnyttet af Stenfiskere og 

Sandsugere, resurserne er brugt til sikring af havne og i 

bygningsindustrien. Dette har givet store huller i havbunden, 

som er blevet golde, det har skabt ubalance i beplantning og 

fiskebestand. Med etablering af nogle stenrev forventer man at 

kunne få nogle tangskove og andre habitater til forbedring af 

vandkvaliteten. Køge Bugt området kunne blive et fint rekreativt 

område for fritidsaktiviteter for bla. lystfiskere oa. aktiviteter i 

vand.  

Projektet er så langt fremme, at myndighedstilladelser forventes 

inden for kort tid til etablering af to rev nær Greve strand 

”Strandgreven” og ”Klintekongen” og forventer at disse to rev 

er færdige i slutningen af 2023. Ud for Ishøj er der i planen 

”Fyrsten” og ”Circle Reef”, Videre i kysten mod Køge er 

Biogent rev af muslingebanker, Formidlingsstenrev og biohuts 

og Havformidlingscenter. Ud over de nævnte projekter er også 

planen at oprette fiskehoteller i form af stenrev ud for de store 

åer, hvor fiskene kan finde føde. 

HC2 møde 21 nov.  2022 

Vi var 46 fremmødte 

 

Næste møde mandag 28 nov. 
Greve borgerhus kl. 9:30- 11:30 

”En rejse til Iran i en åben MG 

sportsvogn 

v/ Jørgen Eggers Krag Allan Scheller 

 

Strandparken. Ishøj og 

Vallensbæk 
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For at gennemføre projektet skal der bruger mange m3 sten, det har man fået en aftale om med norsk 

leverandør med 15000 m3, andre leverandører i DK, der arbejder med vej-og byggeanlæg, hvor der 

indgår store jordarbejde, herudover er anskaffet en container, hvor enhver er velkommen til at donere 

sten. 

Finansieringen af hele projektet sker ved private bidrag og fonde Veluxfonden er en stor bidragyder, 

kommuner langs Køge Bugt bidrager, men det har stor betydning, at der er private, der bidrager, det er 

forudsætningen for offentlige og fonde tilskud (HC har bidraget med 200 kr.). 

Man kunne høre, at det var et emne der interesserede medlemmerne med de mange spørgsmål og 

uddybende svar. 

Hvis interesse kan der henvises til foreningen Køge Bugt Stenrev hjemmeside www koegebugtstenrev.dk  

 Vi takker Allan Scheller for et interessant foredrag om miljø opretning under vand 

 

Ref. Poul Erik Christensen 

Et  

”ingen-mands-land” 

og  

”Alle-mands-land” 


