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Formandens beretning 

I vores andet år i foreningen har vi haft fokus på at få etableret et anlæg til dyrkning af muslinger og tang og 

for alvor komme i gang med vores projekt. 

Vi er nu 35 medlemmer, og lige så stille kommer der nye medlemmer i foreningen. 

Finansiering 

En af vores helt store udfordringer har været at skaffe penge til at kunne få etableret anlægget og købe en 

båd. Sidste år regnede vi med, at vi skulle bruge ca. 300.000 kr. for at kunne få købt materialer til anlægget 

og til køb af en båd. Vi havde fået tilsagn om 25.000 kr. til anlæg fra Fionia Fonden og 130.000 kr. fra 

Friluftsrådet. Desuden har vi søgt EU-penge (strukturfondsmidler) fra den såkaldte Fiskeri LAG (Lokale 

Aktion Grupper) til vores projekt, og her er det i september lykkedes at få tilsagn på godt 104.000 kr.  

Alle tilsagn er betinget af, at vi afholdt 50 % af udgifterne selv. Tilskuddet bliver først udbetalt når 

udgifterne er afholdt, og der er aflagt regnskab. Det er en kæmpe udfordring for en lille forening, der ikke 

rigtigt har nogen penge og gøre godt med.  

Derudover skulle foreningen indbetale 50.000 kr. på en spærret konto som sikkerhed overfor 

Kystdirektoratet, hvis foreningen lukker ned, og anlægget skal fjernes. 

I slutningen af marts 2016 søgte vi Kerteminde Kommune om en sikkerhedsgaranti overfor 

Kystdirektoratet, men desværre fik vi afslag med den begrundelse, at lovgivningen ikke giver kommunen lov 

til at yde den slags garantier. 

Vi søgte også Kerteminde Kommune om et kortvarigt lån på op til 2 år – altså en mellemfinansiering, 

således at de lagde pengene ud mod at få dem igen, når vi havde fået udbetalt støtten. På trods af en første 

positiv tilbagemelding fra kommunen, fik vi i starten af juni måned til vores store overraskelse afslag på 

dette med henvisning til kommunens dårlige økonomi.  

Det var noget af en nedtur, så vi måtte finde på en anden løsning. Det blev så en kassekredit i vores bank, 

men det koster jo ærgerlige renter.  Heldigvis havde vi forinden fået 50.000 kr. fra Persolit i tilskud – uden 

betingelser, og disse penge gik så til at oprette den spærrede konto overfor Kystdirektoratet. 

Etablering af anlæg 

Vi har måttet gå gradvist til værks, således at vi var sikre på, at vi kunne betale vores regninger. I april 

måned bestilte vi materialer til vores anlæg, og den 20. juli ankom så en container med ankre, kæder og 

tovværk m.v. fra Kina.  Flere af foreningens medlemmer strømmede til og hjalp med at få den tømt. Vi fik 

arrangeret en arbejdsdag den 29. juli, hvor mange medlemmer kom og hjalp med at få klargjort anlægget, 

således at det var klart til at blive lagt ud i starten af august. 



Det har været stort at se selve anlægget blive lagt ud i den første uge af august – når man ser det ude i 

bugten bliver det for alvor virkeligt, hvilket projekt vi har gang i. 

Vi havde en fantastisk dag lørdag den 13. august hvor der blev samlet muslinger ind til den store 

guldmedalje, sorteret og fyldt i strømper, hvorefter de blev monteret på anlægget. Dagen afsluttede vi med 

den officielle åbning af havhaverne, og det blev fejret med champagne. 14 dage senere blev der samlet 

tang ind, som også blev sat ud på anlægget. 

Båden - Elvira 

Selv med kassekredit har det ikke været muligt at finansiere køb af båden. Efter en ret stor lobbyindsats er 

det så alligevel i slutningen af 2016 lykkedes at få kommunen til at ville mellemfinansiere vores båd, så vi 

medio december 2016 endelig kunne overtage båden. Vi regner med, at vi kan få en gratis bådplads i 

havnen. Det er det vi har søgt om, og som vi foreløbig har fået tilladelse til af havnefogeden mod at vi 

deltager i arrangementet ”Vild med vand”.  

Der er nu oprettet en bådgruppe, der tager sig af drift og vedligehold af båden. Foruden sejlads ud til 

anlægget kan den bruges til fisketure og hyggesejlads for foreningens medlemmer. Som udgangspunkt 

sejler båden hver lørdag kl 10.00. Per er kontaktperson for bådgruppen.  

Derudover har vi mulighed for at benytte SDU’s båd ”Mytilus” som er en mindre fiskerjolle, der ligger i 

Marinaen. 

Anlægget 

Mht. drift af selve anlægget, så har vi siden august gjort os nogle erfaringer. De muslinger som vi hængte ud 

voksede fint. På grund af en varm september er der så nok sket det, at muslingerne har gydet sent – i hvert 

fald fik vi i løbet af efteråret alle strømper og liner besat med yngel. Det er egentlig en stor succes, men 

efterhånden spærrede de små muslinger for de muslinger, der sad inden i strømperne. Vi gjorde så det, at 

vi etablerede et demonstrationsanlæg inde under den søndre mole ved Jollehavnen. Vi kan hente strømper 

ind ude fra anlægget og hænge dem op under broen. Her kan alle medlemmer så frit hente muslinger uden 

at skulle sejle ud til anlægget først. Vi fik hentet en del strømper ind, som vi så sorterede og fyldte i nogle 

nye strømper og så gemmer vi de små muslinger her til foråret, hvor vi kan hænge dem ud på anlægget 

igen. Frode er kontaktperson for demonstrationsanlægget og drift af anlægget.  

Det er store kræfter der er i havet ude ved anlægget, hvilket vi har erfaret. For det første kan der være 

mere strøm end man skulle tro, men det er kun godt for muslingerne, for så kommer der meget mad forbi. 

Men havet slider også på vores liner, og vi konstaterede i løbet af efteråret, at det havde en svaghed ved 

fortøjning af bærelinerne til bøjer og ankre, således at bærelinerne blev slidt over, og linerne stak af. Det er 

sket flere gange, men fejlen er lokaliseret, og Mads von Deurs, der etablerede anlægget, har lovet, at han 

vil ændre og reparere det her til foråret, således at det fremover kan holde bedre. 

Mht. til dyrkning af tang, så blev der som nævnt indsamlet tang og hængt ud på anlægget i slutningen af 

august. Det har vi haft begrænset succes med, men vi skal jo lære. I efteråret købte vi nogle podede liner 

med sukkertang og fik hængt ud på anlægget i det sene efterår. De er blevet tilset for nylig, og har faktisk 

vokset sig noget større – se evt. billede på hjemmesiden. Det er Trine S. der er kontaktperson for 

tanggruppen. 

 



Arrangementer    

Den 09. april 2016 var vi på en utrolig inspirerende tur til Dansk Skaldyrcenter på Mors for at se hvordan de 

arbejdede med dyrkning linemuslinger, østers og tang som forsøg på opdræt af hummer. Besøget var 

krydret med foredrag, tur til muslingeanlæg og en tur i deres laboratorier. Det hele blev rundet af med et 

fantastisk kulinarisk arrangement i deres køkken inden turen igen gik tilbage til Kerteminde. 

I juni måned deltog vi i havnens dag under arrangementet ”Vild med vand”. Vi havde her et telt og lille 

udstilling med uddeling af smagsprøver ved Jollehavnen. 

I september deltog vi i Fjordens dag, hvor vi havde en stand ved Boels Bro.  

Den nystartede ”Gastrogruppe” startede med et brag med et rigtigt fint arrangement den 30. oktober i 

aktivitetshuset, hvor der var fællesspisning med alt godt fra havet, og den 25. februar i år blev det fulgt op 

med et meget velbesøgt arrangement om tang med professor Ole G. Mouritsen fra SDU med efterfølgende 

spisning. Det er Karen, der er kontaktperson for Gastrogruppen 

Bestyrelsen 

Bestyrelsen har i det forløbne år holdt 8 bestyrelsesmøder. Vores næstformand Lars Brudvig har i efteråret 

valgt at trække stikket, da han er flyttet ned tæt på grænsen. I stedet har bestyrelsen konstitueret sig med 

Trine S. som næstformand. Bestyrelsessuppleanterne deltager i alle møder. Jeg vil gerne benytte 

lejligheden til at takke bestyrelsen for det store arbejde i løbet af året.   

 


