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1 INTRODUKTION 

Nationalpark Mols Bjerge vil undersøge muligheden for at etablere hummerskjul 

bl.a. i samarbejde med den lokale havhaveforening ”Havhaven Ebeltoft Vig”. 

Formålet med etablering af hummerskjul er primært at undersøge og udvikle 

muligheden for at hjælpe med til, at der kan opbygges en lokal bestand af hum-

mer i nationalparkens kystvande. Grundlaget for at der kan opbygges en god 

bestand af hummer i nationalparkens kystvande ser ud til at være til stede, da 

der er egnede miljøforhold og meldes om stigende fangster af hummer i bl.a. 

Aarhus Bugt, se info box A. 

INFO BOKS A  

 

Fra Århus Stiftstidende 22. oktober 2014. 

http://stiften.dk/aarhus/den-doede-bugt-spraeller-igen 

Svend Aage Madsen har fulgt livet i bugten, siden han som 14-årig begyndte at 

fiske med sin far. Det er 60 år siden, og han oplevede det biologiske kollaps, 

torsken og masser af andre arters forsvinden. Nu er de gode tider på vej tilbage. 

»Torsken var helt væk. Men i de senere år sker det, at vi tager nogle stykker. 

Stimer er der ikke, og de går som regel inde mellem stenene. De holder sjældent 

målene. Men de er der,« siger Svend Aage Madsen. 

Svend Aage Madsen var den sidste erhvervsfisker, som lukkede og slukkede i 

Fiskerihavnen i 2002. I dag er han fritidsfisker, for fiskeriet vil altid være hans 

hobby - og den daglige luft på bugten vil han ikke undvære. 

»Vi var 50 fiskerbåde, og der var jo torsk, tunger, ja, alt. Det sluttede brat. Men 

nu er der mange, som fanger hummere igen. Jeg er ikke biolog, men vandet er 

jo igen blevet så klart så klart, og det er et godt tegn. Havbunden har igen fået en 

god plantevækst i bugten,« siger Svend Aage Madsen. 

Stor glæde over nyt liv 

En anden, som har fulgt bugtens fiskebestand - og de seneste 20 år mangel på 

samme - er fiskehandler på Fiskerihavnen, Søren Clausen. Han har også ople-

vet skiftet i bugten med meget mere liv. 

P. Clausens Fiskehandel kunne sidste år tilbyde kunderne en helt ny eksklusiv 

vare fra de efterhånden mange hummertejner, som sættes ud: Store, sorte og 

lokale hummere fra bugtens vande. 

»Det er en rigtig god historie,« siger Søren Clausen. 

»Jeg kommer også på Skødshoved, hvor folk får store torsk i garnet. I Skæring 

kan du igen fange rejer. Måske ikke så mange, som dengang jeg var knægt og 

trak masser af rejer op med tangen. De færreste er også klar over, at der hver 

uge køres muslinger fra Aarhus til Belgien i containere. En enkelt båd har lov til 

at skrabe muslinger i og omkring Aarhus Bugt, og det bliver til seks-ti ton om 

ugen,« siger fiskehandleren.  

http://stiften.dk/aarhus/den-doede-bugt-spraeller-igen
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Rapporten er bygget op så der først gives en introduktion til hummerens biologi 

og der præsenteres en række eksempler på forskellige typer af hummerskjul. 

Efterfølgende gøres der rede for hvilke krav der er til tilladelse til etablering af 

hummerskjul. Endeligt vurderes miljøforholdene i Ebeltoft Vig med fokus på om-

rådet ved Havhaven Ebeltoft Vig i forhold til etablering af hummerskjul.  

1.1 Hvorfor er hummeren interessant? 

Hummeren vokser langsomt, den kan blive meget gammel, den bliver sent 

kønsmoden og får et relativt lille antal afkom. Bestandstætheden af voksne 

hummere på en given lokalitet er afhængig af tilgængeligheden af føde og egne-

de skjulesteder. Hummere er desuden følsomme overfor iltsvind. Derfor kan en  

god bestand af hummer opfattes som en indikator for god miljøtilstand i form af:  

- gode fysiske forhold (forekomst af bl.a. stenrev) 

- gode iltforhold  

- gode biologiske forhold i øvrigt (vegetation,bunddyr og fisk) 

Hummeren bidrager i øvrigt til den biologiske mangfoldighed og biodiversitet. 

Hummeren er også interessant i forbindelse med rekreative aktiviteter som dyk-

ning, snorkling og fritidsfiskeri samt det kommercielle fiskeri. 

 

Det forventes, at hummeren kan blive favoriseret ved etablering af muslingeop-

dræt og tangkulturer som f.eks. i havhaver, fordi hummere i disse områder vil 

kunne nyde godt af nedfaldne muslinger og andre fødeorganismer som supple-

ment til den naturligt forekommende føde for hummere i området, se f.eks. Bel-

lona 2013. For at dette kan ske, skal der være egnede gemmesteder (stenrev 

etc.) ved eller i nærheden af muslingeopdræt, tangkulturer eller havhaver.  

 

I Havhaven Ebeltoft Vig forventes det i øvrigt, at hummere, sammen med krab-

ber, søstjerner og fisk, kan være med til at rengøre produktionsudstyr nedsænket 

til bunden, før det hentes ind på land og gøres klart til at blive brugt på ny i hav-

haven. NB: der er ikke tale om at dumpe affald fra havhaven – men biologisk 

rengøring af produktionsudstyr, som efterfølgende kan genbruges. Der tilføres 

ikke næringsstoffer i forbindelse med rengøringen, da den biomasse, som fjer-

nes fra udstyret, er baseret på næringsstoffer fra lokaliteten. 

 

2 HUMMERENS BIOLOGI 

Den europæiske hummer (Hummarus gammarus) er et leddyr og tilhører grup-

pen af tibenede krebsdyr. Hummeren lever, som de fleste andre krebsdyr, i ha-

vet.  

2.1 Hummerens geografiske udbredelse 

Den europæiske hummer er udbredt fra det nordlige Norge til den franske og 

portugisiske kyst. Den ses også med små bestande i den vestlige del af Middel-

havet. 
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I danske farvande findes den i Nordsøen, Limfjorden, Skagerrak og Kattegat. Da 

hummeren ikke tåler saltholdigheder under 20 o/oo, ses der sjældent hummere 

syd for Lillebælt og Storebælt. 

2.2 Hvor lever hummeren? 

Hummeren lever mest på hård bund, gerne på eller i nærheden af stenrev eller 

bund med spredte sten hvor der er mange skjulesteder. For at sten skal kunne 

bruges som skjul for de voksne hummere, skal de være større end ca. 30 cm i 

diameter. Hummere lever ofte på relativt lavt vand (3-6 m dybde) i vore kystnære 

områder og fjorde. Den voksne hummer er mest aktiv om natten og tilbringer det 

meste af dagen i skjul imellem og under sten samt i huller i havbunden. Den 

voksne hummer er som udgangspunkt stedbunden og etablerer sig indenfor et 

afgrænset område – et territorie – hvor den kender de gode gemmesteder, og 

hvor den søger føde. Et hummerterritorie har typisk en radius på ca. 500 m. In-

denfor territoriet har hummeren flere skjul, som den kan skifte imellem. Humme-

ren vandrer sjældent mere end 1 km fra et eventuelt udsætningssted. Hummeren 

kan dog også vandre over lange afstande, f.eks. i forbindelse med at den skal 

søge et nyt territorie, og i forbindelse med at den trækker ind på det lavere og 

varmere vand om sommeren og ud på det dybere, varmere vand om vinteren. 

Bestandstætheden af voksne hummere på en given lokalitet er afhængig af til-

gængeligheden af føde og egnede skjulesteder. I vore farvande kan tætheden af 

hummere typisk ligge på omkring 1 hummer per 100 m
2
, svarende til ca. 100 

hummere per ha. Undersøgelser i Canada har dog vist at der lokalt kan fore-

komme op til 160 hummere per 100 m
2
,
 
Steneck & Wilson 2001. 

 

Om sommeren søger hummeren fra dybere vand ofte ind mod kysten, hvor 

vandtemperaturen er højere. Om vinteren søger den hummeren derimod ud mod 

større dybder, når vandet ved kysten bliver for koldt. Hvis vandtemperaturen 

falder til mindre end 5 °C holder hummeren op med at spise. Ved vandtempera-

turer meget højere end 20 °C, dør hummeren. Som nævnt tidligere tåler humme-

ren ikke lave saltholdigheder og den har sin hovedudbredelse i danske farvande 

som har saltholdigheder over 20 o/oo. 

 

Hummeren er, som andre krebsdyr, følsom overfor iltsvind og forsøger at vandre 

bort fra steder med dårlige iltforhold. I forbindelse med iltsvind i danske farvande 

ses ofte døde hummere, som ikke har haft mulighed for at undslippe områder 

med dårlige iltforhold ved bunden, se bl.a. 

http://politiken.dk/indland/ECE2318379/doede-fisk-og-hummere-i-hobetal-driver-

i-land-i-limfjorden/.  

2.3 Hvordan ser hummeren ud 

Den europæiske hummer kaldes også sort hummer pga. farven. Farven kan dog 

variere, fra gråbrun til blåsort med hvide marmoreringer, figur 1. Hummere med 

andre farver, f.eks. rødlige eller gråhvide, bliver registreret men er sjældne.  

http://politiken.dk/indland/ECE2318379/doede-fisk-og-hummere-i-hobetal-driver-i-land-i-limfjorden/
http://politiken.dk/indland/ECE2318379/doede-fisk-og-hummere-i-hobetal-driver-i-land-i-limfjorden/


  

 

 

 

 
4 Hummerskjul – Nationalpark Mols Bjerge www.niras.dk 

 

Figur 1. Europæisk hummer (Hommarus gammerus) 
(http://www.miljolare.no/tema/planterogdyr/artikler/marint/hummerbilete1.php (10-5-
2016)). 

Små individer af den europæiske hummer kan kun forveksles med jomfruhum-

meren, men den europæiske hummer kan altid kendes på, at den ikke har torne 

på klosaksene.  

 

Den europæiske hummer ligner til forveksling den amerikanske hummer, men 

kan i mange tilfælde kendes fra den amerikanske hummer på, at den europæi-

ske hummer ikke har en tand på undersiden af pandetornen, se figur 2. 

 

Pga. import af amerikansk hummer fra den nordøstlige del af USA og Canada til 

Danmark og Europa i øvrigt, er der fare for, at den amerikanske hummer kan 

blive introduceret til vore farvande. Introducerede amerikanske hummere kan 

have en negativ indflydelse på den naturlige bestand af europæisk hummer, da 

den amerikanske hummer kan konkurrere om føde og levesteder og sprede 

parasitter og sygdomme til den naturlige bestand af europæisk hummer. F.eks. 

er Gaffkemia, som også bliver kald ”Red tail disease”, og som forårsages af bak-

terien Aerococcus viridans, dødelig overfor den europæiske hummer, mens den 

”kun” er skyld i høj dødelighed hos den amerikanske hummer.  

 

Desuden kan europæisk og amerikansk hummer parre sig og få levedygtigt af-

kom. Krydsningerne mellem den amerikanske hummer og den europæiske 

hummer kan konkurrere med den europæiske hummer om levesteder og bytte-

dyr, hvilket kan få stor betydning for udbredelsen af europæisk hummer, især 

fordi den europæiske hummer er mindre end både den amerikanske hummer, og 

krydsningen mellem den europæiske og amerikanske hummer, 

https://www.nobanis.org/marine-identification-key/crabs--lobsters/identification-

http://www.miljolare.no/tema/planterogdyr/artikler/marint/hummerbilete1.php
https://www.nobanis.org/marine-identification-key/crabs--lobsters/identification-key-to-introduced-decapods/identification-key-to-introduced-decapods/homarus-americanus/
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key-to-introduced-decapods/identification-key-to-introduced-decapods/homarus-

americanus/ 

 

Figur 2. Billederne illustrerer forskelle mellem den europæiske (H. gammarus) og den 
amerikanske hummer (H. americanus). Den amerikanske hummer har (normalt) en torn 
på undersiden af pandetornen, mens den altid mangler hos den europæiske hummer. 
Desuden er tornene på hummerens pande rød-tippede hos den amerikanske hummer 
mens de er hvid-tippede hos den europæiske hummer, 
(www.nonnativespecies.org/downloadDocument.cfm?id=1177 (11-5-2016)). 

Hummeren har et hårdt, udvendigt skelet, som bl.a. beskytter den mod angreb 

fra rovdyr og artsfæller. Den har to par antenner, der primært bruges som san-

seorganer til at lugte og smage, til at finde vej til fødeemner samt til at kommuni-

kere med artsfæller. Hummeren har to kraftige kløer, som anvendes både til at 

fange og håndtere føde og til forsvar mod angreb fra rovdyr og andre hummere. 

Den ene klo er en kraftig knuseklo som bruges til at knuse bl.a. muslinger. Den 

anden klo, saksekloen, er slankere og kan arbejde hurtigere og mere præcist og 

bruges til at håndtere fødeemnerne. Kløerne er også vigtige når hummerne 

kæmper indbyrdes med hinanden om territorie, gode gemmesteder og partnere i 

forbindelse med parring. 

2.4 Hvad lever hummeren af 

Hummeren er stort set altædende og kan æde de fleste bunddyr, inkl. muslinger, 

snegle, andre krebsdyr (inkl. hummer) og børsteorm samt ådsler, f.eks. døde 

fisk.  

2.5 Hvor hurtigt vokser hummeren og hvor gammel kan den blive 

Når hummeren vokser, skal den skifte skal. De unge hummere skifter skal flere 

gange om året, mens skalskift hos ældre hummere sker en gang om året eller 

https://www.nobanis.org/marine-identification-key/crabs--lobsters/identification-key-to-introduced-decapods/identification-key-to-introduced-decapods/homarus-americanus/
https://www.nobanis.org/marine-identification-key/crabs--lobsters/identification-key-to-introduced-decapods/identification-key-to-introduced-decapods/homarus-americanus/
http://www.nonnativespecies.org/downloadDocument.cfm?id=1177
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hvert andet år. I danske farvande bliver hummeren kønsmoden, når den er 7-8 

år og ca. 20-25 cm lang. Den europæiske hummer kan blive ca. 50 cm lang og 

veje op til 8 kg, men så store hummere er sjældne.  

 

Pga. skalskiftet er det meget vanskeligt at bestemme krebsdyrs alder, og det 

gælder også for den europæiske hummer. Det menes dog at den europæiske 

hummer kan blive meget gammel, op til 50 år, hvilket er en meget høj alder 

sammenlignet med for eksempel den almindelige taskekrabbe, som kun bliver op 

til 15 år.  

 

Inden skalskifte dannes en tynd skal under den gamle skal. Før hummeren skif-

ter skal, trækker den sig tilbage til et af sine skjulesteder. Ved skalskiftet opløses 

den gamle skal langs ryggens midterlinje for at gøre skallen svag. Hummeren 

trækker sig sammen inde i skallen, så der opstår et overtryk, der får skallen til at 

revne på rygsiden. Når åbningen er stor nok, kryber hummeren baglæns ud af 

skallen. Skalskiftet tager 15-20 minutter - tilbage ligger den gamle skal helt in-

takt. Umiddelbart efter skalskiftet er hummerens skal helt blød (”smørhummer”), 

og den er derfor meget sårbar overfor angreb. Et par dage efter skalskiftet er 

skallen dog blevet så hård, at hummeren igen kan komme frem fra sit skjul, men 

der går næsten to måneder, inden skallen er lige så hård som før skalskiftet. 

Hummeren har som andre krebsdyr en god evne til at regenerere tabte kropsde-

le (kløer, ben antenner etc.), og dette sker i forbindelse med, at der skiftes skal. 

Den voksne hummer har, ud over mennesket, ikke nogen naturlige fjender i dan-

ske farvande, mens hummerynglen (pelagisk larver og de små nye hummere på 

bunden) har mange naturlige fjender, bl.a. fisk og krabber.  

 

Vores viden om hummerens biologi er mangelfuld. Vi mangler især viden om de 

små ny-settlede hummerens biologi: Hvor slår de sig ned? Hvad lever de af? 

Hvor udsatte er de for predation fra rovdyr?   

2.6 Hummerens formering og livscyklus 

Hummeren bliver først kønsmoden, når den er 7-8 år og ca. 20-25 cm lang. 

Tidspunktet for kønsmodning er afhængigt af fødetilgængelighed og vækst.  

 
Hummeren parrer sig i sensommerperioden i forbindelse med, at hunnen skifter 

skal. Vandtemperaturen skal være mindst 15 °C, og saltholdigheden skal være 

mere end 20-22 ‰, for at parringen kan finde sted. Ved parringen afleverer han-

nen sæd vha. et par omdannede halefødder til hunnens sædgemme. Sædgem-

met er en lille lomme, som er placeret lige bag hunnens kønsåbning. Hunnen 

kan gemme sæden i op til 2 år. Hummeren producerer relativt få (5.000-40.000) 

men store æg i hvert kuld. De kønsmodne hunner kan gyde en gang om året. 

Hunnen udvikler æggene inde i kroppen, og efter et års tid gyder hunnen ægge-

ne i sommerperioden. Æggene befrugtes, når de passerer lommen, hvor hunnen 

gemmer sæden. De befrugtede æg klæbes fast til hunnens bagkrop og bæres 

der i et år, mens hummerlarverne udvikles færdige og klækkes i sommerperio-

den.  
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De nyklækkede hummerlarver er ca. 1 cm lange, og de ligner små rejer. De før-

ste 2-3 uger er hummerlarverne pelagiske og svømmer rundt oppe i vandet, hvor 

de lever af plankton. Hummerlarverne vokser, mens de er pelagiske, og de skif-

ter skal 3 gange, figur 3. Efter det 3. skalskifte søger de nu ca. 2 cm lange hum-

merlarver mod bunden, og de slår sig ned, hvor de kan finde egnede levesteder, 

dvs. steder med skjul og tilgængelig føde. Herefter begynder de at leve som 

voksne hummere. 

 

Figur 3. Livscyklus hos den europæiske hummer. Hummeræggene befrugtes ved gyd-
ning, og udviklingen af de små hummerlarver går i gang, mens æggene er klæbet til hun-
nens bagkrop. Efter ca. 1 år klækker æggene, og de små hummerlarver gennemfører 3 
skalskifte i løbet af 2-3 uger, inden de slår ned på bunden og begynder livet som ”rigtige” 
voksne hummere (http://e-learning.skaldyrcenter.dk/produkter/sort-hummer/ (10-5-2016)). 

I larvefasen og i begyndelsen af de nye små hummeres liv på bunden lever 

hummeren livet farligt og der er stor dødelighed pga. predation fra fisk og bund-

dyr f.eks. krabber. I larvefasen er der desuden stor risiko for at hummerlarverne 

kan blive ført med havstrømme til steder som ikke er egnede. 

 

Vores viden om de nye småhummeres biologi er meget sparsom. Vi ved f.eks. 

ikke hvor de små hummere lever i danske farvande, men vi må formode at de 

lever på steder hvor der er gemmesteder og føde, dvs. på og ved stenrev og 

tangbevoksninger. Undersøgelser af forekomsten af yngel af den amerikanske 

hummer viser, at de kan findes i store mængder lokalt på lavt vand hvor bund-

forholdene er karakteriseret ved forekomst af sten og grus. Vi kan forvente, at de 

små europæiske hummere også kan forekomme på samme bundtype og dybde.  

Det må forventes at de små hummere anvender mindre hulrum og huller som 

skjulested end de store hummere, dels fordi de kan skjule sig i de mindre huller 

http://e-learning.skaldyrcenter.dk/produkter/sort-hummer/
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og dels fordi det må forventes at de ikke kan tilkæmpe sig ret til de større huller 

og skjulesteder i konkurrence med de større individer. 

 

2.7 Mindstemål for hummer og fredning i danske farvande 

I danske farvande er der mindstemål for hummer på 7,8-8,7 cm (rygskjold 
længde) og 21-22 cm (samlet længde), figur 4  
(http://m.fisketegn.dk/hummer.aspx?ID=45555 (11-5-2016)). 

 
  

 
Figur 4. Tegning af hummer med angivelse af hvordan rygskjoldets længde måles op, 
http://m.fisketegn.dk/hummer.aspx?ID=45555 (11-5-2016). 

 
 
Tabel 1. Mindstemål for europæisk hummer i danske farvande, 
(http://m.fisketegn.dk/hummer.aspx?ID=45555 (11-5-2016)). 

 
Rygskjold længde Samlet længde 

Nordsøen, herunder  
Ringkøbing Fjord 
og Limfjorden 

8,7 cm Intet 

Skagerrak 
/Kattegat 

7,8 cm 22 cm 

Østersøen og Bælterne Intet 21 cm 

 

Hummere, som bærer æg, – rognhummere – er fredet i Limfjorden, men ikke i 
resten af vore farvande (http://m.fisketegn.dk/hummer.aspx?ID=45555 (15-5-

2016)). I Limfjorden er hummeren i øvrigt fredet i perioden 1. juli til 31. august 
(begge dage inklusiv).  
 

http://m.fisketegn.dk/hummer.aspx?ID=45555
http://m.fisketegn.dk/hummer.aspx?ID=45555
http://m.fisketegn.dk/hummer.aspx?ID=45555
http://m.fisketegn.dk/hummer.aspx?ID=45555
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2.8 Vurdering af den naturlige bestand af voksne hummere og hummeryngel 

Store hummere: Den naturlige bestand af hummer i området kan vurderes ved at 

foretage befiskning af området med tejner og eventuel mærkning af hummere til 

fangst/genfangst forsøg. 

 

Alternativt eller sideløbende kan lokale erhvervsfiskere og fritidsfiskere samt 

dykkere bidrage med gode informationer om tilstedeværelse af hummer i områ-

det og en eventuel udvikling i bestanden. 

 

Pelagiske hummerlarver: Tilstedeværelse af pelagisk hummerlarver kan under-

søges ved planktonundersøgelser, hvor hummerlarverne fanges med plankton-

net og kvantificeres (hummerlarver per m
3
). 

 

Hummeryngel på bunden: Tilstedeværelse af hummeryngel på bunden er van-

skelig og tidskrævende at undersøge, men kan gennemføres ved dykkerunder-

søgelser.  

 

3 HVAD ER ET HUMMERSKJUL? 

Hummerskjul er fysiske konstruktioner som sten, klippestykker, cement- og gra-

nitkonstruktioner eller rør, som udlægges for at sikre, at der er egnede skjuleste-

der for hummer, figur 5-12. Det er vigtigt, at hummerskjul konstrueres, så der er 

mulighed for flere ind- og udgange, så hummeren har flere muligheder for at 

undslippe, hvis den bliver truet eller angrebet. 

 

Hummerskjul kan anvendes til at stabilisere og ophjælpe en allerede eksisteren-

de lokal bestand af hummer eller til at hjælpe med til at etablere en bestand på 

en lokalitet, hvor hummeren ikke allerede er til stede, eller hvor bestanden er 

sårbar eller ustabil. I sidste tilfælde kan etablering af hummerskjul suppleres med 

udsætning af hummere enten fra hummeropdræt eller hentet ind fra andre be-

stande. 

 

Ved etablering af hummerskjul fokuseres der ofte på skjul, som er tilpasset de 

store voksne individer af hummere. Årsagen til det er, at det er skjulesteder for 

de største hummere, der hurtigst bliver mangel på i vore kystnære områder og 

fjorde. Dette skyldes bl.a., at stenrev, bestående af store sten, som kan danne 

huler og hulrum mange steder, er fisket op og anvendt til etablering af moler etc.  

 

Det må formodes, at forholdene for hummeryngel og små hummere er gode de 

fleste steder i vore kystvande, da der lokalt stadig er store mængder af grus og 

mindre sten samt hård bund der kan graves huler i, der kan bruges som skjule-

sted for små hummere.  
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3.1 Hvilke typer af hummerskjul skal man vælge 

Hummerskjul til store hummere kan etableres i form af egentlige 3D hulrums-

dannende stenrev, hvor store sten (større end1 m i ”diameter”) placeres i flere 

lag – som det f.eks. er gjort ved stenrevet Blue Reef ved Læsø 

(http://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/blue-reef/), figur 5. Alter-

nativt, eller sammen med de store hulrumsdannende sten, kan der udlægges 

mindre sten (30-40 cm i ”diameter”) eller hummerskjul lavet af beton etc. i et lag, 

som hummerne kan grave sig ned under.  

 

Sten til etablering af 3D hulrumsdannende stenrev kan indkøbes i Norge eller. 

Sverige og transporteres til udlægningsstedet f.eks. i Ebeltoft Vig. Dette er en 

meget omkostningstung proces. 

 

Mindre sten til udlægning og etablering af et enkeltlagsstenrev til skjul for mindre 

hummere kan f.eks. tilvejebringes fra lokale kilder, f.eks. i form af marksten som 

f.eks. Als Stenrev (http://www.alsstenrev.dk/). Indsamling af sten kan eventuelt 

arrangeres som en foreningsaktivitet, hvilket sikrer lokal opbakning til etablering 

af revet.  

Ud over udlægning af sten er det muligt at udlægge kunstige revstrukturer, f.eks. 

bestående af simple betonstrukturer, eventuelt suppleret med PVC rør, teglstruk-

turer eller granitstrukturer, som er designet til hummere, figur 6-12.  

 

Beton- og teglstrukturer vil, som udlagte sten, hurtigt gro til med tang og diverse 

smådyr – og vil således hurtigt komme til at ligne naturlige revstrukturer, som vil 

tiltrække hummere samt krabber, fisk og smådyr, figur 7 og 9.  

 

Beton- eller teglstrukturerne kan produceres lokalt, så transportomkostningerne 

kan minimeres.  

NB: I kystdirektoratets vejledning til ansøgning om etablering af rev gøres der 

opmærksom på at ”rev skal som udgangspunkt etableres af natursten”, se kapi-

tel 4. Det må betyde at andre materialer kan anvendes ved etablering af hum-

merskjul men, at valg af andre materialer til f.eks. hummerskjul skal aftales med 

Kystdirektoratet.  

 

 

 

http://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/blue-reef/
http://www.alsstenrev.dk/
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Figur 5. Fotoserie, som illustrerer klippestykkernes vej fra bjerget i Syd Norge til stenrevet 

Blue Reef ved Læsø, http://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/blue-

reef/fotogalleri-photos/ 

 

http://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/blue-reef/fotogalleri-photos/
http://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/blue-reef/fotogalleri-photos/
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Figur 6. Eksempler på simple beton hummerskjul fra Rhode Island, Sheeny 1982. (Alle 

mål er i cm.). 

 

Figur 7. Hummer i betonskjul som beskrevet i figur 6 , Sheeny 1982. NB: bemærk begro-

ningen af hummerskjulet. 
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Figur 8. Hummerskjul. Endnu et eksempel på et simpelt beton hummerskjul, Sheeny 

1982. (NB: Alle mål er i cm.). 

 

Figur 9. Hummer i betonskjul som beskrevet i figur 8, Sheeny 1982. NB: bemærk begro-

ningen af hummerskjulet. 
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Figur 10.  Forskellige betonstrukturer anvendt som kunstige revelementer, Spanier et al. 

2010. 

 

 

 

Figur 11. Eksempler på granithjørner, der kan udlægges som hummerskjul, www.staby-

fliser.dk. 

 

 

http://www.staby-fliser.dk/
http://www.staby-fliser.dk/
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Figur 12. ”Hummerskjul”, som anvendes i Caribien. Skjulet er opbygget af PVC-rør (dia-

meter: 6 cm) med dimensioner på 177 * 118 cm. På figur B er der monteret en betonplade 

som ”låg ” på skjulet, Spanier et al. 2010. 

 

3.2 Hvor kan man etablere hummerskjul 

3.2.1 Forekomst af og mangel på naturlige stenrev  

Hummerskjul kan etableres på lokaliteter, hvor der er knaphed på eller slet ingen 

egnede skjulesteder for hummere. Før der udlægges hummerskjul, bør det der-

for undersøges, om der er naturligt forekommende skjulesteder på lokaliteten, og 

om de allerede er optaget af hummere. Hvis det viser sig, at der er få egnede 

skjulesteder, eller at de er ”optaget” af hummere allerede, kan denne mangel på 

skjulesteder medføre, at områdets kapacitet, i form af gemmesteder, er begræn-

sende for hummerbestanden og for lille til at understøtte en stabil lokal bestand 

af hummere. I denne situation kan det være en mulighed at udlægge hummer-

skjul for at styrke den lokale bestand. 

3.2.2 Muslingeopdræt og havhaver 

Hvis man ønsker at etablere en hummerbestand lokalt, hvor der ikke naturligt 

forekommer stenrev eller andre muligheder for at finde skjulesteder, f.eks. under 

eller i nærheden af muslingeopdræt eller havhaver, er det en mulighed at ud-

lægge hummerskjul. I den forbindelse bør det overvejes, om fødegrundlaget i 

området, inkl. nedfald af muslinger og andre dyr fra muslingeopdrættet, er til-

strækkeligt til at understøtte en bestand af hummer. 

 

Det bør vurderes, om lokaliteten ligger, så der er mulighed for indvandring fra 

andre hummerlokaliteter i området. Hvis ikke kan det overvejes at udlægge 
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hummerskjul som ”stepping stones”, så det sikres, at forbindelsen til andre 

hummerområder er til stede. Alternativt kan der udsættes hummer for at etablere 

en lokal bestand. 

3.2.3 Saltholdighed 

Da hummeren ikke kan trives ved lave saltholdigheder, bør saltholdigheden ved 

bunden i det område, hvor der ønskes etablering af hummerskjul, være højere 

end 20 o/oo. Hvis saltholdigheden er lavere end 20 o/oo, bør der være registre-

ret hummere i området, før det besluttes, at der skal udlægges hummerskjul.   

3.2.4 Iltforhold 

Iltforholdene i et område, hvor der ønskes etableret hummerskjul, skal være 

gode. Dette betyder, at der sjældent eller aldrig registreres iltsvind i bundvandet i 

området (mindre end 4 mg O2/l). Hvis der registreres iltsvind i området, bør der 

være registreret hummere i området, før det besluttes, at der skal udlægges 

hummerskjul.   

 

I Kattegat er risikoen for iltsvind normalt lille på lave vanddybder (mindre end 5-6 

m). Iltsvind i Kattegat registreres fortrinsvist under springlaget, som i sommerpe-

rioden ligger i 8-10 m’s dybde.  

3.2.5 Havbundens bæreevne og stabilitet 

Ved udlægning af hummerskjul på en lokalitet skal det vurderes, om havbunden 

kan bære de konstruktioner, man ønsker at udlægge. Hvis bunden ikke kan bæ-

re, vil de udlagte konstruktioner synke ned i bunden og derfor ikke kunne anven-

des. På lokaliteter med hård bund, som består af sand, grus eller ler, vil bunden 

umiddelbart have en god bæreevne – og i givent fald bør der være mulighed for 

at finde sten på bunden. Hvis bunden derimod består af mudder, vil bæreevnen 

være reduceret, og der vil være få eller ingen større sten at se i området. 

 

Bundens bæreevne kan testes ved at udlægge enkelte større sten eller enkelte 

hummerskjul og så følge op på, om de bliver liggende, som man ønsker. Alterna-

tivt kan der gennemføres geotekniske undersøgelser til belysning af bundens 

beskaffenhed. 

 

Før der etableres hummerskjul, bør det også undersøges om havbunden er sta-

bil. Hvis hummerskjul udlægges i områder med stor re-suspension eller sand-

vandring er der risiko for at de udlagte konstruktioner dækkes til og ikke kan 

fungere som skjul for hummere.    

 

Lokale fiskere og dykkere med kendskab til området har sandsynligvis et godt 

kendskab til bundforholdene, bundens bæreevne og stabilitet og bør tages med 

på råd. Hvis der tidligere har været stenrev på lokaliteten er bundforholdene 

sandsynligvis egnede og stabile.  Alternativt kan der gennemføres egentlige 

geotekniske undersøgelser for at dokumentere bundens bæreevne og stabilitet.  
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3.3 Beskyttelse af områder med hummerskjul 

Områder hvor der er udlagt hummerskjul, kan afmærkes som beskyttede områ-

der hvor der ikke må fiskes hummer eller fiskes med bundskrabende redskaber, 

som kan beskadige eller fjerne hummerskjulene.  

 

Hvis hummerskjulene udlægges i forbindelse med havhaver, er hummerskjulene 

godt beskyttet. Havhaven kan bestemme, om der må fiskes efter hummer med 

tejner i området, og fiskeri med skrabende redskaber kan kun foregå efter aftale 

med havhaven. 

3.4 Virker hummerskjulene? 

Videoovervågning og dykkerobservationer af hummerskjul kan anvendes til at 

dokumentere, om der er hummer i hummerskjulene.  

 

Et mere indirekte mål for, om hummerskjulene virker og har en effekt på den 

lokale hummerbestand, kan fås ved overvågning af hummerbestanden ved fiske-

ri med tejner og eventuel mærkning af hummere. 

3.5 Udsætning af hummer 

I forbindelse med etablering af hummerskjul på en lokaliteten kan der udsættes 

voksne hummere for at etablere en ny bestand eller ophjælpe den lokale hum-

merbestand. Voksne hummere, som udsættes, kan stamme fra et hummerop-

dræt. Alternativt kan de voksne hummere, der udsættes, være fanget af er-

hvervsfiskere eller fritidsfiskere andre steder i danske kystvande. Hvis det er 

muligt, bør der udsættes hummer, som stammer fra samme vandområde som 

hummerskjulene placeres i.  

 

Der må ikke udsættes amerikanske hummere (Homarus americanus) i danske 

farvande. Europæisk hummer til udsætning er tilgængelig fra opdræt i Norge og 

muligvis også fra Dansk Skaldyrcenter ved Limfjorden. 

 

4 NØDVENDIGE TILLADELSER FOR ETABLERING AF HUMMERSKJUL 

Hummerskjul som koncept er nyt i Danmark. Ved henvendelse til Kystdirektora-

tet i maj 2016 blev det oplyst, at hummerskjul har status som kunstigt rev, og at 

der derfor skal søges om tilladelse til etablering hos Kystdirektoratet som er en 

del af Miljøministeriet.  

 

Kystdirektoratet har udarbejdet en rapport, som beskriver administrationsgrund-

laget for deres arbejde, inkl. naturgenopretningsprojekter og etablering af rev.  

http://www.masterpiece.dk/UploadetFiles/10852/36/Administrationsgrundlagfors

%C3%B8territoriet.pdf 

 

En ansøgning om tilladelse til etablering af hummerskjul skal fremsendes til 

Kystdirektoratet i form af et udfyldt ansøgningsskema, som kan hentes på Kyst-

direktoratets hjemmeside http://soeterritoriet.kyst.dk/ansoeg-om-tilladelse-til-

opfoerelse-af-anlaeg-paa-soeterritoriet.html, se bilag A.  

http://www.masterpiece.dk/UploadetFiles/10852/36/Administrationsgrundlagfors%C3%B8territoriet.pdf
http://www.masterpiece.dk/UploadetFiles/10852/36/Administrationsgrundlagfors%C3%B8territoriet.pdf
http://soeterritoriet.kyst.dk/ansoeg-om-tilladelse-til-opfoerelse-af-anlaeg-paa-soeterritoriet.html
http://soeterritoriet.kyst.dk/ansoeg-om-tilladelse-til-opfoerelse-af-anlaeg-paa-soeterritoriet.html
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I Kystdirektoratets rapport, som beskriver administrationsgrundlaget for deres 

arbejde, er der udarbejdet en vejledning til, hvordan der kan søges om tilladelse 

til etablering af bl.a. rev. Denne vejledning kan anvendes som inspiration ved 

forespørgsel eller ansøgning om tilladelse til etablering af hummerskjul, se info-

box B. 

B) Belysning af forhold 

 
INFO BOX B 
 
Kystdirektoratet skriver:  
For at Kystdirektoratet kan behandle en ansøgning, skal blandt andet nedenstå-
ende forhold være belyst. 
 
Formål: 
• Begrundelse for projektet og dets omfang. 
 
Beskrivelse af projektet: 
• Revets opbygning skal skitseres og beskrives. Rev skal som udgangspunkt 
etableres af natursten. 
• Beskrivelse af materialer. Herunder angivelse af eksempelvis stenstørrelse. 
• Beskrivelse af hvor stenene stammer fra. Anvendes der marksten eller lignen-
de, skal disse renses for eventuelle miljøfarlige stoffer (fx sprøjtemidler) før ud-
lægning. 
• Såfremt der er tale om et forskningsprojekt, skal der redegøres for, hvad pro-
jektet går ud på. Herunder eventuelle påvirkninger af projektet, og hvilke konklu-
sioner der forventes at kunne drages. 
• Beskrivelse af udlægningen. Udlægning af stenene skal ske kontrolleret, så 
revet kommer til at ligge på den ansøgte lokalitet. Kystdirektoratet skal godkende 
udlægningsplanen. 
• Beskrivelse af forventet anlægsperiode. 
 
Lokalitet: 
• Revets lokalitet skal angives i geografiske koordinater angivet i grader, minutter 
og decimaler af minutter, i datum WGS 84 med 3 decimaler. 
• Angivelse af dimensioner af projektområdet. 
• Angivelse af vanddybden i projektområdet. 
• Der skal foretages en vurdering af iltforhold, lysforhold, temperaturforhold, dyb-
de, saltindhold, næringsstoftilførsel samt strømforhold mv. af den ønskede lokali-
tet for at belyse om lokaliteten er velegnet til formålet. 
• Der skal foretages en vurdering af sedimentforhold, sedimenttransport, hav-
bundens hældning og bæreevne mv. for at belyse om lokaliteten er velegnet til 
formålet. 
• Der skal foretages en kortlægning af den pågældende bundfauna og vegetation 
i området. 
• Hvis formålet med revet er naturgenopretning, skal der foretages en historisk 
analyse, der bekræfter eller sandsynliggør, at der har ligget et rev på lokaliteten. 
- Kystdirektoratet anerkender, at dette kan være svært at dokumentere og der 
lægges derfor også vægt på bl.a. bundens bæreevne i Kystdirektoratets vurde-
ring. 
 
Overvejelser om nedestående forhold bør indgå i valg af lokalitet: 
• Revet må ikke placeres inden for et restriktionsområde, f. eks. reservater, sky-
deområder mv. Officielle danske søkort kan vejlede nærmere om restriktionsom-
råder i danske farvande. 
• Revet må ikke placeres inden for en afstand af 500 m eller i områder, som bru-
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ges til klapning af sediment eller indvinding af råstoffer. Dette gælder også i om-
råder, hvor firmaer har fået tilladelse til råstofefterforskning. 
• Revet skal placeres, så det ikke er til hinder eller gene for allerede etablerede 
anlæg, såsom broer og fortøjningsanlæg mv. Der skal tages hensyn til afstand til 
andre anlæg og aktiviteter, herunder overholdelse af afstandsrestriktioner. Place-
ring af revet må således ikke ske inden for en 200 m radius af kabel- og rørled-
ninger uden samtykke fra kabel- eller ledningsejeren. 
• Revet må ikke være til gene for sejlads eller sejladssikkerhed. Ved valg af loka-
litet skal der tages hensyn til sejlruter (herunder hurtigfærger), almindelig skibs-
trafik og trafiksepareringssystemer. 
 
Ønskes revet placeret i områder med megen sejlads, må det forventes at der 
skal udarbejde en sejladssikkerhedsmæssig risikovurdering. 
• Revet skal placeres, så det er til mindst mulig gene for den rekreative benyttel-
se af søterritoriet, herunder roning, svømning etc. 
• Revet skal placeres, så det er til mindst mulig gene for erhvervsfiskeriet. Med-
fører revet tab for erhvervsfiskeriet, skal der ydes erstatning for den mistede 
indtjening jf. fiskeriloven. 
• Såfremt revet ønskes anlagt i eller i umiddelbar nærhed af et Natura 2000-
område og/eller der er forekomst af bilag IV arter, må der forventes krav om 
udarbejdelse af en konsekvensvurdering. Krav om konsekvensvurdering vil blive 
afgjort ud fra en konkret vurdering (screening) af, om det ansøgte projekt vil på-
virke udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området og/eller bilag IV arter væ-
sentligt. 
• Revet må ikke placeres i marinarkæologiske områder uden samtykke fra Kul-
turstyrelsen. 
 
Forankring og afmærkning: 
• Eventuel afmærkning skal godkendes af Søfartsstyrelsen, som kan fastsætte 
krav til yderligere afmærkning efter et individuelt skøn. 
 
Økonomiske forhold: 
• Redegørelse for, hvad det skønnes at koste, såfremt revet skal fjernes. 
 
Oplysninger til brug for VVM-screening: 
Beskrivelser af anlæggets 
• dimensioner, 
• kumulation med andre projekter, 
• anvendelse af naturressourcer, 
• affaldsproduktion, forurening og gener og 
• risiko for ulykker, navnlig under hensyn til de anvendte materialer og teknologi-
er. 
 
Beskrivelser af anlæggets betydning for den miljømæssige sårbarhed i området, 
særligt i forhold til: 
• nuværende arealanvendelse, 
• de tilstedeværende naturressourcers relative rigdom, kvalitet og regenerings-
kapacitet 
og 
• det naturlige miljøs bæreevne med særlig opmærksomhed på kystområder, 
områder der er fredet eller omfattet af national og international natur- og miljøbe-
skyttelse, tætbefolkede områder, områder der er af særlig betydning ud fra et 
historisk, kulturelt eller arkæologisk synspunkt. 
 
Beskrivelser af anlæggets potentielle påvirkninger, herunder 
• påvirkningernes omfang (geografisk område og antal personer der berøres), 
• påvirkningernes grænseoverskridende karakter, 
• påvirkningsgrader og –kompleksitet, 
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• påvirkningernes sandsynlighed og 
• påvirkningernes varighed, hyppighed og reversibilitet. 
 
Bilag: 
• Nyeste søkort i relevant målestok med revets placering og udstrækning marke-
ret. 
• Oversigtskort/-foto med revet indtegnet. 
• Skitsetegning af revets opbygning. 

Reference: 

http://www.masterpiece.dk/UploadetFiles/10852/36/Administrationsgrundlagfors

%C3%B8territoriet.pdf 

 

Sagsbehandlingen hos Kystdirektoratet omfatter indsendelse af en ansøgning, 

som efterfølgende vurderes i forhold til, om den er fuldt oplyst. Hvis dette ikke er 

tilfældet, kan Kystdirektoratet anmode om yderligere oplysninger og indgå i en 

diskussion af det ansøgte projekt. Når sagen er fuldt oplyst, sendes ansøgningen 

i høring (4 uger), og der kan iværksættes screening for VVM og Natura 2000-

konsekvensvurdering. På baggrund af høringssvar og screening for VVM og 

Natura 2000-konsekvensvurdering træffer kystdirektoratet en afgørelse, som 

offentliggøres med en klagefrist på 4 uger, figur 13. 

 

 

Figur 13. Beskrivelse af sagsbehandlingsprocessen hos Kystdirektoratet, Miljøstyrelsen, 

Kystdirektoratet 2015.  

 

http://www.masterpiece.dk/UploadetFiles/10852/36/Administrationsgrundlagfors%C3%B8territoriet.pdf
http://www.masterpiece.dk/UploadetFiles/10852/36/Administrationsgrundlagfors%C3%B8territoriet.pdf
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I forbindelse med udarbejdelse af en ansøgning om etablering af hummerskjul 

anbefales det, at aktiviteten diskuteres med Kystdirektoratet, så ansøgningen er 

fuldt oplyst ved fremsendelse til Kystdirektoratet. 

 

4.1 Forskningsprojekt 

Det er også en mulighed at etablere hummerskjul som en del af et samarbejds-

projekt- med et universitet, så aktiviteten kan opfattes som et forskningsprojekt 

med mulighed for at koble studerende til projektet i forbindelse med projektarbej-

de, bachelor, eller kandidatspeciale. I så fald kan der søges tilladelse til etable-

ring i selve projektperioden, hvorefter der kan søges om tilladelse til ”fast” etable-

ring af hummerskjulet. 

 

5 HUMMERSKJUL I VED HAVHAVEN EBELTOFT VIG I NATIONALPARK 

MOLS BJERGE 

Som udgangspunkt har Naturpark Mols Bjerge et ønske om at etablere hummer-

skjul i forbindelse med Havhaven Ebeltoft Vig, primært fordi der er et ønske om 

at arbejde med naturgenopretning, rev og hummer i samarbejde med havhave-

foreningen. Medlemmerne i havhaveforeningen ser etablering af hummerskjul og 

en lokal hummerbestand som en spændende mulighed for både at få en ny akti-

vitet koblet på arbejdet i havhaven i form af etablering og vedligeholdelse af 

hummerskjul og for at få mulighed for at udnytte hummeren som hjælper til ved-

ligeholdelse af udstyr. Det sidste kan ske ved, at produktionsgrej kan nedsænkes 

til bunden ved hummerskjulene, så hummer og andre bunddyr kan ”afgræsse” 

bånd og liner, der så efterfølgende kan komme i anvendelse i produktionen igen. 

 

I tilfælde af at en succesfuld etablering af hummerskjul i havhaveområdet med 

en lokal bestand af hummer som resultat kan der også iværksættes et rekreativt 

fiskeri på hummer ved snorkeldykning og/eller anvendelse af tejner. 

 

Produktionslinerne i Havhaven Ebeltoft Vig er placeret i den sydlige del af hav-

haveområdet, hvor der er en vanddybde på 8-10 m og blød mudderbund, figur 

14. 

 

Hummerskjul kan således med fordel udlægges i den nordvestlige del af havha-

ven, som rækker ind over nationalparkens område, og hvor vanddybden er 5-8 

m.    
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Figur 14. Placering af Havhaven Ebeltoft Vig – med angivelse af Natura 2000 områ-

de/Nationalpark Mols Bjerge som overlapper. 

Erfaringerne fra etablering af hummerskjul i forbindelse med Havhaven Ebeltoft 

Vig kan efterfølgende bruges ved etablering af hummerskjul i andre dele af Nati-

onalpark Mols Bjerges kystvande.  

5.1 Miljøforholdene i den marine del af Nationalpark Mols Bjerge 

Den marine del af Nationalpark Mols Bjerge omfatter de kystnære områder ud til 

10 m dybde, figur 15.  

 

Bundforholdene i nationalparkens kystvande skifter mellem sandbanker og sten-

rev, Naturstyrelsen 2013. De eksisterende bundeforhold udgør således et godt 

grundlag for forekomst af bl.a. hummer. I forbindelse med stenrevene ses en 

artsrig tangflora, som huser gode bestande af fisk, bl.a. havørred, se bl.a. DTU 

2013. På sandbund og mudderbund ses ofte tætte bestande af ålegræs. 

 

Vandkvaliteten i specielt Ebeltoft Vig er god, med lave biomasser af planktonal-

ger og god sigtbarhed, hvilket afspejler den relativt lave belastning af området 

med kvælstof og fosfor. Ifølge udkast til vandområdeplan for Ebeltoft Vig ligger 

den forventede baselinebelastning for 2021 således under den belastning, der 

maksimalt må være, hvis vandområdeplanens målsætning om at opnå en god 

økologisk tilstand kan opnås, Naturstyrelsen 2014. 

 

Trods den lave belastning af kystvandene kan der forekomme dårlige iltforhold i 

bundvandet (større end 8-10 m dybde) i eftersommerperioden i nationalparkens 

kystvande. De dårlige iltforhold skyldes primært indstrømning af iltfattigt bunde-

vand fra andre dele af det sydlige Kattegat. 
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Figur 15. Nationalpark Mols Bjerge – afmærket med grønt.  

http://nationalparkmolsbjerge.dk/oplevnationalparken/#{"x":602078.5422136758,"y":62334

35.364556097,"zoom":5,"categories":["128"]}. 

 

5.2 Miljøforholdene ved Havhaven Ebeltoft Vig 

5.2.1 Dybdeforhold 

Vanddybden ved havhaven Ebeltoft Vig er generelt større end 10 m. I den nord-

vestlige del af havhaveområdet skråner bunden opad ind mod kysten med dyb-

der på 5-8 m. 

5.2.2 Bundforhold 

Bundforholdene på det lavere vand langs kysten i den nordvestlige del af Ebel-

toft Vig er karakteriseret ved dominans af sandbund og lokalt med store områ-

der, der er karakteriseret som stenrev, figur 16, Naturstyrelsen 2012. På lokalite-

ten ved Havhaven Ebeltoft Vig er der mudderbund på det dybere vand.: På det 

lavere vand inde mod kysten er der registreret sandbund. Der er således ikke 

registreret stenrev eller bevoksning med ålegræs på lokaliteten. Der er dog regi-

streret stenrev både syd og nord for havhavens område i en afstand på 1-2 km. 

Der er således god mulighed for, at hummerskjul og et eventuelt ny-etableret 

stenrev ved havhaven kan blive beboet af hummer og andre bunddyr fra de na-

turlige rev i området. Etablering af hummerskjul vurderes ikke at ville kunne have 

nogen negativ påvirkning af udbredelsen af ålegræs i området.  

 

Det forhold at den dominerende bundtype på kysten ved havhaven er sandbund 

betyder, at der er risiko for sandvandring, som kan tildække hummerskjulene. 

Det er således vigtigt at få afklaret, i hvor høj grad der er risiko for tilsanding af 

hummerskjul, så placeringen af hummerskjul kan optimeres, og tilsanding und-

gås bedst muligt.  

 

http://nationalparkmolsbjerge.dk/oplevnationalparken/#{"x":602078.5422136758,"y":6233435.364556097,"zoom":5,"categories":["128"]}
http://nationalparkmolsbjerge.dk/oplevnationalparken/#{"x":602078.5422136758,"y":6233435.364556097,"zoom":5,"categories":["128"]}


  

 

 

 

 
24 Hummerskjul – Nationalpark Mols Bjerge www.niras.dk 

 

Figur 16. Udbredelse af bundtyperne sandbanke og stenrev i den nordvestlige del af 

Ebeltoft Vig, Naturstyrelsen 2012. 

 

5.2.3 Iltforhold 

I nogle år registreres der iltsvind i bundvandet (dybere end 8-10 m) i sommer- og 

sensommerperioden i dele af kystområderne syd for Djursland, inkl. Ebeltoft Vig, 

se figur 17.  
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Figur 17.Udbredelse af iltsvind i Aarhus Bugt og Ebeltoft Vig september- oktober 2002 og 

2006 (DMU, 2002 og 2006). 

 

Det er vigtigt at tage forekomsten af iltsvind i betragtning ved planlægning af og 

etablering af hummerskjul, så hummerskjul primært placeres på dybder og i om-

råder, der sjældent eller aldrig rammes af iltsvind, og så hummere i områder, 

som rammes af iltsvind, kan trække ind på lavere vand med bedre iltforhold. 

 

Da der kan forekomme dårlige iltforhold i bundvandet i eftersommerperioden på 

lokaliteten ved Havhaven i Ebeltoft Vig, vil det være uhensigtsmæssigt at kon-

centrere placeringen af hummerskjul på dybt vand (10-12 m), f.eks. under den 

centrale del af havhaven. Den nordvestlige ende af havhaveområdet vurderes 

dog at være bedre egnet, da vanddybden her er mindre (5-8 m), og der er skrå-

nende sandbund ind mod kysten. Dette område, som i mindre omfang rammes 

af iltsvind, og som giver hummere god mulighed for at vandre væk fra de større 

dybder med iltproblemer, forventes således umiddelbart at være velegnet til 

etablering af hummerskjul.     
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5.2.4 Vegetationsforhold 

I forbindelse med stenrevene i den nordvestlige del af Ebeltoft Vig er der regi-

streret en artsrig vegetation af makroalger. På blød bund og sandbund er der 

endvidere lokalt gode bestande af ålegræs, Naturstyrelsen 2012. Der er således 

en god mulighed for at hummerskjul og et eventuelt nyetableret stenrev kan blive 

koloniseret af makroalger, som spreder sig fra naboområderne. 

 

5.2.5 Bunddyr og fisk 

Der foreligger ikke nogen oversigt over forekomsten af marine bunddyr i Ebeltoft 

Vig.  

 

Der er registreret en meget artsrig fiskefauna i Ebeltoft Vig med mere en 70 ar-

ter, DTU 2013. Det høje artsantal afspejler de gode miljøforhold samt de variere-

de bundforhold i området. 

 

5.2.6 Forekomst af og fiskeri af hummer i Nationalpark Mols Bjerge 

Der findes ingen bestandsopgørelser eller officielle tal for fangst af hummer 

hverken i Nationalpark Mols Bjerges kystvande eller i Aarhus Bugt og Ebeltoft 

Vig. Fritidsfiskere, som sætter garn i kystvandene omkring det sydlige Djursland 

melder dog om stigende fangster af hummer, og at de begyndte at fange hum-

mer i 2012/2013. De stigende fangster af hummer i Aarhus Bugt og Ebeltoft Vig 

afspejler de generelt stigende landinger af hummer i Kattegat i de senere år med 

et maksimum på 932 kg levende vægt i 2014. Ifølge NaturErhvervsstyrelsens 

statistik er der landet hummer i Ebeltoft i 2008, 2013 og 2014, figur 18. Bortset 

fra landingen i Ebeltoft i 2014 på 668 kg er landingerne i Ebeltoft og Aarhus be-

skedne (2-5 kg). 

http://fd-statweb.fd.dk/landingsrapport/landingsrapport front_matter (11-5-2016). 

 

Man skal være opmærksom på, at det at der landes hummer i en havn ikke be-

tyder, at hummerne nødvendigvis er fanget umiddelbart i nærheden af havnen – 

så den store landing i Ebeltoft i 2014 kan skyldes fangst af hummer andre steder 

i Kattegat, som blot er landet og registreret i Ebeltoft. 

 

Hvis den stigende mængde af registrerede, landede hummere i Kattegat sam-

menholdes med andre informationer, f.eks. information fra avisartikler fra Aarhus 

Stiftstidende d. 22 oktober 2014, se info-bokse C og D, tegner der sig dog et 

billede af et stigende hummerfiskeri i området som sandsynligvis afspejler en 

stigende bestand i kystvandene omkring det sydlige Djursland.  

 

http://fd-statweb.fd.dk/landingsrapport/landingsrapport%20front_matter
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Figur 18. Landinger af sort hummer fanget i Kattegat i perioden 2007-2015 fordelt på 

danske regioner, kilde: http://fdstatweb.fd.dk/landingsrapport/landingsrapport front_matter 

(11-5-2016). 

 

INFO BOKS C 

 

Fra Århus Stiftstidende 22. oktober 2014. 

http://stiften.dk/aarhus/hummer-sild-torsk-oesters-tang-muslinger-bugtens-

spisekammer-bugner 

 

På hummerjagt 

Mon ikke de fleste danskere er mere til østers eller hummer. Sidstnævnte er 

Morten Ruds fagområde. Han skriver speciale på Aarhus Universitet om de vel-

smagende skaldyr, der også findes lokalt i Aarhus Bugt. 

»Hummere kræver rent vand. Hvis der er iltsvind, vil de vandre væk fra områ-

det,« fortæller han. 

I Aarhus landes der årligt godt 500 kilo hummer af en erhvervsfisker. Det er ikke 

store fangster, men måske er det en god begyndelse. 

»I Limfjorden er bestanden vokset voldsomt. I 2005 landede de beskedne 378 

kilo hummer. I 2010 var de oppe på 25 ton,« fortæller han. 

Når han iført våddragt og svømmefødder dykker på muslingebankerne, kan sig-

tet være helt oppe på otte meter. 

Muslingerne renser vandet. Jeg kigger efter områder med sand omkring en sten, 

hvorunder hummerne ofte gemmer sig. Man skubber den ud med hånden bag-

fra,« fortæller han». 
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INFO BOKS D  

 

Fra Århus Stiftstidende 22. oktober 2014. 

http://stiften.dk/aarhus/den-doede-bugt-spraeller-igen 

Lille fremgang i tal 

De tørre tal viser også, at bugten spræller mere. På Danmarks Tekniske Univer-

sitet registrerer seniorforsker Josianne Støttrup fritidsfiskernes fangster - også i 

Aarhus Bugt. 

»Der er en lille tendens til, at de fritidsfiskere, vi får oplysninger fra, fanger lidt 

mere. Vi har registreret fangsterne siden 2005, og i mange år var antallet af torsk 

under én per garn. I de seneste to år er vi kommet over én torsk per garn. Fang-

sten af ålekvabber er gået op fra tre til seks per garn,« siger seniorforskeren. 

Skibe i klart vand 

De klare forbedringer af vandmiljøet i Aarhus Bugt bliver bemærket mange ste-

der. Blandt andet på to af de skibe, som oftest er med til at dykke ned i bugtens 

vande, Naturstyrelsens miljøskib Tyrfing og Aarhus Universitets forskningsskib 

Aurora. 

»Der er ingen tvivl om, at der er en bedring i sigte. De senere år har vi heller ikke 

oplevet så meget iltsvind. Det har hjulpet, og vandet er blevet mere klart. Hum-

mernes tilstedeværelse er også et af de første gode tegn på bedre vandmiljø,« 

siger Auroras skipper, Torben Vang. 

 

6 SAMMENFATNING 

Nationalpark Mols Bjerge er interesseret i at etablere hummerskjul i Nationalpark 

Mols Bjerges kystvand i forbindelse med Havhaven Ebeltoft Vig, både for at op-

hjælpe eller etablere en lokal bestand ved havhaven, og for at havhaven kan 

nyde godt af, at hummer og andre bunddyr kan være med til at rense grej fra 

havhaven, før det genbruges i havhaven. 

Der er udviklet en række simple hummerskjulstrukturer (cement/PVC, tegl eller 

granit), som kan produceres lokalt og udlægges i Havhaven Ebeltoft Vig og Nati-

onalpark Mols Bjerges kystvande i øvrigt. 

Fangststatistikken for området for landinger af hummer og observationer fra 

lokale fiskere viser, at hummeren er vendt tilbage til bl.a. kystvandene ved det 

sydlige Djursland og i Aarhus Bugt.  Der er således en god chance for, at udlagte 

hummerskjul kan ”befolkes” af hummere fra lokale bestande. 

Alternativt kan der udsættes hummer for at ophjælpe bestanden lokalt. 

http://stiften.dk/aarhus/den-doede-bugt-spraeller-igen


  

 

 

 

 
29 Hummerskjul – Nationalpark Mols Bjerge www.niras.dk 

Miljøforholdene i bl.a. Ebeltoft Vig er generelt gode, med gode bundforhold, gode 

iltforhold og lav belastning med kvælstof og fosfor, så vandet er klart, og der er 

gode vækstforhold for makroalger (tang), fisk og bunddyr.  

Saltholdigheden er relativt lav, men tilstrækkeligt høj til at hummeren kan leve i 

området. 

Iltforholdene i området er generelt gode, men der kan forekomme dårlige iltfor-

hold i bundvandet, især på vanddybder over 8-10 m i forbindelse med indtræng-

ning af bundvand fra det sydlige Kattegat.  

Som udgangspunkt bør hummerskjul derfor ikke koncentreres på bunddybder 

større end10 m under havhaven, men bør placeres på forskellige dybder i hav-

have-området, f.eks. i den nordvestlige del af havhaveområdet, hvor der er dyb-

der på 5-8 m. 

Der skal søges tilladelse til udlægning af hummerskjul hos Kystdirektoratet. I 

første omgang skal der, i forbindelse med en konkret projektbeskrivelse og -

ansøgning tages kontakt til Kystdirektoratet for at sikre, at der udarbejdes en 

fuldt oplyst ansøgning.  

I forbindelse med gennemførelsen af hummerskjul-projektet bør det undersøges, 

om der kan etableres et samarbejde med f.eks. Aarhus Universitet og Kattegat-

centret om udvikling og gennemførelse af projektet, inkl. gennemførelse af miljø-

undersøgelser, bestandsopgørelser af hummer, fisk og bunddyr og i hvor høj 

grad valg af typen af hummerskjul og udlægningsmønster er af betydning for 

projektets succes.  
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BILAG A: ANSØGNING OM TILLADELSE TIL ANLÆG PÅ 

SØTERRITORIET 
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Vejledning til ansøgningsskema 

(vedrørende ansøgning om tilladelse til anlæg på søterritoriet) 

 

 

Punkt A. Oplysninger om ejere 

Her anføres navn, adresse mv. på ejere af den eller de grunde, hvor anlægget 

opføres.  

Er der flere ansøgere, kan det anføres i et vedlagt bilag. 

 

Punkt B. Evt. repræsentant (entreprenør, ingeniør eller lignende) 

 

Her anføres navn, adresse mv. på den person, der fungerer som kontaktperson 

(projektansvarlig) under sagens behandling, det kan for eksempel være et entre-

prenør- eller ingeniørfirma.  

 

Punkt C. Offentliggørelse af oplysninger 

 

Kystdirektoratet er forpligtiget til at orientere naboer og andre berørte parter om 

ansøgninger om tilladelse til anlæg på søterritoriet. Ved orienteringen sker der 

altid en videregivelse af de oplysninger, som er angivet i skemaets punkt D-J, i 

det omfang det er relevant for naboers og andre berørte parters indblik i sagen. 

Punktet C. ”Offentliggørelse af oplysninger” drejer sig således kun om, hvordan 

naboer og andre berørte parter modtager orienteringen og ikke om parternes 

adgang til oplysningerne.  

Ved at give tilladelse til offentliggørelse af oplysningerne på Kystdirektoratets 

hjemmeside, lettes sagsgangen betydeligt, da det dermed undgås, at oplysnin-

gerne skal fremsendes pr. post til hver enkelt berørt part. 

 

Punkt D. Anlæggets placering 

Her anføres projektets adresse, dvs. dets fysiske placering. Det er vigtigt for 

sagens behandling, at matrikelnumre samt ejerlav angives. Disse oplysninger 

kan findes i ejendommens skøde eller indhentes fra kommunen eller på internet-

tet, f.eks. på www.miljoportalen.dk. 

 

Punkt E. Beskrivelse af anlægget 

 

Her beskrives anlægget i sin helhed. Beskrivelsen skal bl.a. omfatte formål og 

baggrund for anlægget, anlæggets udformning, en beskrivelse af hvilke materia-

ler, der anvendes til anlægget og overvejelser over anlæggets indvirkning på 

strømningsforhold og den nærliggende kyst.  

http://www.miljoportalen.dk/
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Til anvendelse for en screening for VVM skal beskrivelsen ligeledes belyse ne-

denstående forhold. 

Anlæggets 

- dimensioner 
- kumulation med andre projekter  
- anvendelse af naturressourcer 
- affaldsproduktion, forurening og gener 
- risiko for ulykker, navnlig under hensyn til de anvendte materialer og 

teknologier 
 

Anlæggets betydning for den miljømæssige sårbarhed i området særligt i forhold 

til  

- nuværende arealanvendelse 
- de tilstedeværende naturressourcers relative rigdom, kvalitet og regener-

ingskapacitet 
- det naturlige miljøs bæreevne med særlig opmærksomhed på kystområ-

der, områder der er fredet eller omfattet af national og international na-
tur- og miljøbeskyttelses lovgivning,tætbefolkede områder, områder der 
er af særlig betydning ud fra et historisk, kulturelt eller arkæologisk 
synspunkt 

 

Anlæggets potentielle påvirkninger herunder 

- påvirkningernes omfang (geografisk område og antal personer der 
berøres) 

- påvirkningernes grænseoverskridende karakter 
- påvirkningers grader og -kompleksitet 
- påvirkningens sandsynlighed 
- påvirkningens varighed, hyppighed og reversibilitet 

  

Beskrivelsen kan eventuelt suppleres med bilag. 

 

Punkt F. Beskrivelse af arbejdsmetoder 

 

Her angives hvilke arbejdsmetoder, der benyttes ved opførelsen af anlægget, 

bl.a. hvordan og hvornår arbejdet udføres. Angivelsen af arbejdsmetoder er vig-

tigt for vurderingen af anlæggets påvirkning på miljøet.  

 

Punkt G. Uddybning 

 

Hvis der i forbindelse med anlægget foretages en uddybning, skal det angives i 

kubikmeter, hvor stor en mængde sediment uddybningen omfatter, og ligeledes 

hvad der efterfølgende skal ske med sedimentet, f.eks. om det skal bruges til 

kystfodring, opfyldning mv. 

 

Punkt H. Opfyldning 

 

Hvis der i forbindelse med projektet foretages en opfyldning, skal omfanget af 

opfyldningen angives i kubikmeter materiale brugt til opfyldningen. Kvaliteten af 
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materialet til opfyldningen skal belyses, specielt mht. om det er forurenet eller 

uforurenet materiale, der benyttes. 

 

Punkt I. Nødvendige bilag 

 

Følgende bilag skal foreligge, før en ansøgning om tilladelse til anlæg på søterri-

toriet kan behandles: 

- Søkort med anlægget indtegnet 
- Matrikelkort med anlægget indtegnet. Matrikelkort kan findes på 

www.miljoportalen.dk. Anlæg kan f.eks. indtegnes med tusch på matri-
kelkortet.  

- Plan- og skitsetegning over det samlede anlæg 
- Målsatte snittegninger, der gør rede for anlæggets konstruktioner. På 

snittegningen angives f.eks. konstruktionernes højde, bredde, længde 
mv.  

- Målfast oversigtskort med hele anlægget indtegnet 
- Samtykkeerklæringer fra ejerne af alle berørte matrikler skal vedlægges, 

hvis anlægget strækker sig over mere end ansøger / ejers matrikel. Hvis 
en repræsentant for ejeren, f.eks. entreprenør- eller ingeniørfirma søger 
om tilladelse til anlægget på ejerens vegne, skal ansøgningen desuden 
vedlægges en samtykkeerklæring fra ejeren om, at han er indforstået 
med dennes repræsentation, samt at han er indforstået med, at anlæg-
get opføres på hans ejendom.  

 

Er der i forbindelse med anlægget lavet en strømningsanalyse eller lignende, er 

det hensigts- mæssigt at vedlægge den/dem som bilag for at belyse sagen bedst 

muligt. 

 

Hvis der er spørgsmål til ansøgningsskemaet, kan Kystdirektoratet kontaktes på 

tlf. 99 63 63 63 eller på email: kdi@kyst.dk.  

 

Kystdirektoratet 

 

http://www.miljoportalen.dk/

