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SAND, GRUS OG STEN
Havbundens råstoffer

Sand, grus og sten er forskellige materialer 
af hårde, geologiske aflejringer på hav-
bunden. Alle tre materialer har i lang tid 
været eftertragtede råstoffer.

Sand defineres som partikler med en 
diameter på maks. 2 mm. Grus derimod 
består af partikler på 2-20 mm. Det består 
af småsten eller en blanding af sand og 
småsten og er et lidt grovere materiale 
end sand. Der findes forskellige typer af 
sand og grus, som har forskellig oprindelse 
og mindst lige så mange forskellige 
anvendelsesmuligheder. 

Alt, hvad der er over 2 mm i diameter, 
betegnes som sten og har forskellige navne 
alt efter størrelse (for eksempel perlesten, 
ærtesten og nøddesten). 

  Om stenrevenes betydning for 
biodiversitet i havet. 

  Om sand, grus og sten og 
definitionerne af dem. 

DET LÆRER DU OM I DETTE FAKTAARK: 
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STENREV  
Når havbunden rager op eller er dækket af 
en permanent samling af sten, hedder det 
et rev. Sedimentet hedder stenbund, når 
mere end 25 pct. af havbunden er dækket 
med sten, der er mindst 10 cm i diameter. 

Stenrev kan være i form af et spredt 
stenrev. Men det kan også tage form af 
hulerev, hvor sten ligger oven på hinanden 
og danner huler mellem hinanden. 

Man ved ikke nøjagtig, hvor meget 
stenrev der er i de danske farvande. Ud af 
Danmarks samlede havareal på 105.000 
km2 er der kortlagt 2.000 km2 stenrev. 

 

ARVEN FRA ISTIDEN
For 100 år siden var der stenrev 
næsten overalt nær de danske kyster. 
Stenformationerne blev dannet efter den 
sidste istid (Weichsel-istiden), hvor sten og 
forskellige jordarter fra de skandinaviske 
fjeldområder blev skubbet og aflejret på 
havbunden. 

De store sten blev lagt tæt på iskanten, 
mens fint materiale som morænegrus 
og morænesand blev aflejret med 
smeltevandet længere væk fra istidens 
gletsjere.

  Om sand, grus og stens betydning for 
havets biodiversitet. 

  Om tiltag, der kan genskabe de vigtige 
danske stenrev. 
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Stenrev 
Stenrev er levested for fisk som torsk, ål 
og havkarusser og er helt essentielle for 
en lang række arter. Forskning har for 
eksempel vist, at torsken sparer energi 
ved at ligge i læ for strømmen ved stenrev. 
Den opsparede energi kan torsken i 
stedet bruge på at vokse sig stor og til at 
producere æg.

Det er bevist, at stenrev har en højere 
koncentration af visse fiskearter. 
Stenrev skaber også gode betingelser 
for fastsiddende arter som muslinger, 
søanemoner, koraller, havsvampe, 
rurer, søpunge, storgopler, hydroider, 
mosdyr, rørdannende havbørsteorme og 
makroalger, der alle har brug for en hård 
overflade at vokse på. 

Rundt omkring stenrevene og på den bløde 
bund mellem stenene lever fritlevende dyr 
som rundorme, havbørsteorme, bløddyr 
(for eksempel snegle) og pighuder som 
søpindsvin, søstjerner, slangestjerner og 
søpølser. 

Makroalgerne skaber i sig selv gode 
betingelser for biodiversitet, da tangen 
både er fødegrundlag og bosted for 
smådyr. Er der mange makroalger, kan der 
dannes egentlige tangskove. Større dyr 
som marsvin, sæler og havfugle gør også 
brug af stenrev, da de jager efter bytte på 
revene. 

Sammenlignet med den jævne havbund 
buldrer det ofte med liv omkring stenrev. 
Derfor kaldes de ofte for havets oaser. 
Mangler der sten og især stenrev, mangler 
der også levesteder for de mange arter, 
der er tilpasset livet i og omkring revene. 
Fjerner vi sten fra de danske kyster, kan det 
desuden også påvirke livet på landjorden, 
da visse arter både indgår i økosystemer i 
vand og på land.

Grus og sand   
Områder med grus og sand på havbunden 
er også vigtige levesteder for havets dyr. 
Her lever mange fiskearter som tobis, 
pighvar, rødspætte og rødtunge. De lever 
af havbundens rige bunddyrssamfund, som 
består af snegle, krabber, børsteorme og 
muslinger, der lever på selve bunden eller 
nede i sandet. 

Grusbunden er også levested for fisk som 
pighvar, og de små hulrum i gruset er 
desuden perfekte skjulesteder for de små, 
unge europæiske ål, som er en kritisk truet 
art.

DEN BIOLOGISKE FUNKTION  

  At der for 100 år siden var stenrev 
næsten overalt nær de danske 
kyster?

  At stenrev er levested for fisk 
som blandt andet torsk, ål og 
havkarusser og helt essentielle for 
en lang række arter?

  At man finder flere store torsk ved 
stenrev end i øvrige havsteder? 

  At der de sidste 100 år er fjernet 
ca. 55 km2 stenrev fra de danske 
kyster?

  At stenrevene er blevet brugt 
til byggeri af stengærder og 
havnemoler?

VIDSTE DU, AT: 

Faktaarkene om Den Tabte Havnatur indledes med et faktaark om, hvordan hvert element 
spiller en rolle for helheden i det marine økosystem. Vi anbefaler, at du starter med dét, før 
du eventuelt dykker ned i de øvrige faktaark om enkelte habitattyper og arter. Det er vigtigt 
som baggrund for at forstå, at mister vi et stykke havnatur, er det med til at forarme hele 
økosystemet. 

START MED DET INDLEDENDE FAKTAARK
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Tidligere blev større sten fisket op i stor 
stil, særligt i kystnære farvande, og brugt 
til byggeri af stengærder og havnemoler. 

Stenfiskeriet var på sit højeste i 1950’erne 
og 1960’erne (i 1956 var der 72 stenfisker-
fartøjer). I begyndelsen af 1970’erne faldt 
antallet af stenfiskerfartøjer markant til 
40. I 1980’erne var antallet nede på 30, og i 
1999 var der kun tre fartøjer tilbage. 

Praksissen blev forbudt ved lov i 2009. Det 
estimeres, at der de sidste 100 år er fjernet 
ca. 55 km2 stenrev fra de danske kyster – 
et areal på størrelse med Fanø. 

Mangel på sten og stenrev  
mærkes også på land    
At fjerne så stort et antal sten fra danske 
kystvande resulterer i tab af levesteder. 
Det påvirker ikke kun arterne i eller ved 
revene, men også økosystemer på land. 

Forskning viser desuden, at stenrev kan 
være et værdifuldt værktøj til at sikre 
vores kyster mod erosion, da de fungerer 
som bølgebrydere. Flere steder, hvor der 
tidligere var stenrev, har man således 
været nødt til at fodre kysten med sand for 
at beskytte den.

Sand og grus er vigtige industrielle 
materialer og bruges blandt andet til beton. 
I modsætning til stenfiskeri er indvinding 
af sand og grus stadig lovligt, hvis man har 
tilladelse fra staten. 

Indvindingen sker ved, at et skib 
slæbesuger eller stiksuger havbunden. Ved 
slæbesugning suges der overfladisk på et 
stort areal af havbundens overflade. Ved 
stiksugning suges der dybere på et mindre 
areal. Begge teknikker har voldsomme 
konsekvenser. Særligt hårdt er det gået ud 
over den danske del af Østersøen.

Påvirkninger fra sand- og ralindvinding   
Ved indvinding sker der ofte en 
betydelig frasortering af ikke-ønskede 
kornstørrelser ombord på fartøjet. Op til 
80 pct. af det indvundne materiale ledes 
tilbage til havet og ligger sig ofte som et 
løst lag på havbunden. 

Opfattelsen fra Miljøstyrelsens side er, at 
naturen kan reetablere sig selv over tid 
efter et sandsugningsindgreb. Dog viser 
en undersøgelse af Oceana fra 2016, at 
sandsugningshuller ikke nødvendigvis 
forsvinder af sig selv. Man mister dermed 
habitat. 

På grund af dårlig vandcirkulation i 
hullerne efter indvinding er det kun 
bakterier - der kan tåle dårlige iltforhold 
og nedbryde nedfaldne organiske stoffer 
som plante- og algerester - der kan leve 
i hullerne. På de dybeste områder lever 
kun bakterier, som ikke behøver ilt. I 
nedbrydningsprocessen frigiver disse 
bakterier svovlbrinte, som er giftige 
for både planter og dyr. Dermed kan 
sandsugning resultere i uoprettelig skade 
for dansk havnatur.

100 ÅRS STENFISKERI 

INDVINDING AF SAND OG GRUS  

STØRRELSEGUIDE

Grus 
2-20 mm 
(grus er altså  
småsten)

Perlesten 
4-8 mm 

Ærtesten 
8-16 mm 

Nøddesten 
16-32 mm 

Singles 
32-64 mm 

Sand 
< 2 mm

Sten 
> 2 mm

Kæmpesten 
> 450 mm

Pigsten 
80-160 mm

Marksten 
150-350 mm 
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I løbet af de seneste 15 år har man 
forstået konsekvenserne af den intensive 
udnyttelse af sten fra havets bund. Det 
har medført, at flere offentlige og private 
projekter med fokus på genopretning af 
stenrev er opstået. 

Det første store stenrevsprojekt var 
på Læsø i 2012 - det såkaldte Blue 
Reef-projekt. Derudover har private 

organisationer som Als Stenrev og Køge 
Bugt Stenrev haft succes med at skaffe 
penge til at anlægge stenrev. Men antallet 
af nye stenrevsprojekter står ikke mål 
med den store mængde stenrev, der er 
blevet fjernet. Det skønnes, at det med 
det nuværende tempo vil tage 800 år at 
genoprette 55 km2 stenrev i Danmark. 

Skal dansk havnatur genetableres, 
er det derfor essentielt at etablere 
endnu flere stenrevsprojekter og at 
beskytte eksisterende stenrev. EU’s 
genopretningslov har som erklæret mål at 
genetablere 20 pct. af udvalgte habitater i 
2023 og 90 pct. i 2050. 

  Hvad er definitionen på henholdsvis sand, 
grus og sten?  

  Hvilke arter lever i og ved stenrev?  

  Hvad er stenene fra stenrevene blevet 
brugt til? 

Tjek din viden

HVAD KAN VI GØRE FOR AT FÅ FLERE  
STENREV TILBAGE I DE DANSKE FARVANDE? 

HANDLING
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Mere viden. 

Større håb for 

den danske 

havnatur.
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DOWNLOAD DE ANDRE FAKTAARK PÅ  
WWF.DK/HAVETKALDER

Lystfiskernes 
fangster i Danmark

Sild

Havet som 
økosystem

Torsk Ålegræs Ål

Sæler Hajer og rokker

HAJER OG 
ROKKER 
UNIKKE OG SÆRLIGT  
SÅRBARE
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