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Formandens beretning 

Foreningens første år har naturligt nok været præget af at få fodfæste og få etableret det økonomiske og 

lovmæssige grundlag, der skal gøre, at vi kan komme i gang med det, vi egentlig har sat os for – nemlig at få 

dyrket nogle maritime fødevarer. 

Det er ikke engang 11 mdr. siden, at vi havde den stiftende generalforsamling på Kerteminde rådhus, men 

vi syntes selv, at der er sket meget i den forløbne periode. Foreningen tæller i dag 30 medlemmer. 

I bestyrelsen har vi først og fremmest koncentreret os om at skaffe de fornødne tilladelser til, at vi kan 

komme i gang med at dyrke noget. 

Lige før jul fik vi en tilladelse fra Kystdirektoratet til etablering af et anlæg på 100 * 200 m ca. 500 m ud for 

Kauslunde Å. Samtidigt fik vi også tilladelse til at dyrke tang, men ikke muslinger. Tilladelse til dette skal 

man have fra NaturErhvervstyrelsen, og det forlyder fra dem, at den er lige på trapperne. Endelig mangler 

vi så en godkendelse fra Søfartsstyrelsen mht. til afmærkning af anlægget. 

Tilladelsen fra Kystdirektoratet skal være udnyttet inden 2 år, og den gælder i 8 år, hvorefter den skal 

fornyes.   

Den anden store ting vi har beskæftiget os med, er at skaffe nogle penge til udstyr og det grej, som vi skal 

bruge. Det er for det første materiel til dyrkning af muslinger og tang – dvs. bæreliner, vækstliner, ankre, 

fortøjning og opdriftsbøjer og afmærkningsbøjer. 

Desuden er det penge til etablering af anlægget. Vi behøver hjælp fra nogle professionelle til at lægge 

anlægget ud, da ingen af os har nogen erfaring i dette. Vi har allieret os med Mads van Deurs fra firmaet 

Nordshell, der har erfaring med dyrkning af linemuslinger 

Endelig skal vi bruge en båd af passende størrelse især til at lægge anlæg ud, men også til transport frem og 

tilbage. 

Det er bestyrelsens vurdering, at vi skal bruge omkring 300.000 kr. for, at vi for alvor er veletableret. Jeg 

vender senere i beretningen tilbage til, hvordan det går med at skaffe penge. 

Et formål med foreningen er også at understøtte forskningen i maritime ressourcer, og derfor har vi indgået 

en partnerskabsaftale med SDU ved Marinbiologisk Forskningscenter, der har til huse på havnen her i 

Kerteminde. Aftalen går ud på, at vi stiller en mindre del af anlægget til rådighed for forskning og besøg af 

studerende mod at vi får adgang til brug af udstyr såsom afmærkningsbøjer, opdriftsbøjer og vækstliner. 

Desuden adgang til brug af areal bag Marinbiologisk Forskningscenter og et tilhørerende skur, og endelig 

kan vi gøre brug af en mindre båd, der kan bruges til at sejle frem og tilbage med. 



Vi har også indgået en partnerskabsaftale med Mads van Deurs, Nordshell om, at han kan bruge den viden 

vi samler op om driften af anlægget mod at han hjælper os i en opstartsfase med dimensionering af anlæg 

og anden vejledning. 

Endelig har vi arbejdet med udbredelsen af kendskabet til foreningen. Her har vi fået etableret en 

hjemmeside, og vi har afholdt forskellige arrangementer for foreningens medlemmer.  

Den første aktivitet var at gøre opmærksom på os selv til Kirsebærfestivalen, hvor Folkekøkkenet i 

forbindelse med festivalen serverede muslingesuppe, og hvor der var information om foreningen. 

I august havde vi en rigtig fin og lærerig tur til havhaven i Ebeltoft, hvor vi hørte om deres erfaringer med at 

starte en forening og dyrke muslinger. Her var vi 19 deltagere med på turen. I slutningen af oktober var vi 

på Østerssafari til Vadehavet, hvor vi først besøgte Vadehavscenteret inden vi gik ud og samle alle de 

østers, som vi kunne slæbe med os hjem. Endelig var vi et smut i Ribe. Også her var vi 19 deltagere afsted. 

Så har vi i januar 2016 haft en oprydningsdag på pladsen ved Marinbiologisk Forskningscenter, hvor vi 

sorterede materiel som vi senere kan bruge til vores anlæg. Det var en fin dag, og arbejdet blev hurtigt 

klaret, fordi vi var mange til at hjælpe til. Vi startede med rundstykker og kaffe og sluttede med en god 

varm muslingesuppe. 

Endelig har vi et udsolgt arrangement (30 stk.) den 09. april til Skaldyrcenteret på Mors, hvor vi skal se på 

hvordan de dyrker tang, muslinger, østers og hummer. Vi skal i laboratorierne og ud og se noget af deres 

anlæg inden vi slutter af med en kulinarisk oplevelse. 

Som lovet tidligere i beretningen, så vender jeg nu tilbage til hvordan det går med at skaffe penge til vores 

aktiviteter. 

I løbet af sommeren lykkedes det os at skaffe penge til nogle af de udadvendte aktiviteter. 

Først fik vi 15.000 kr. fra Kerteminde Kommunes ”Græsrodspulje” og dernæst 59.000 kr. fra ”Aktiv af natur” 

som er et samarbejde mellem Friluftrådet og Veluxfonden. Disse penge kan dække udgifterne til de ture vi 

har haft og til den kommende tur til Skaldyrscenteret. 

 

Vi har i januar fået bevilliget 25.000 kr. af Fionia Fonden til køb af udstyr til anlægget, og her den 1. marts 

fik vi tilsagn om støtte på 130.000 kr. fra Friluftsrådet til materialer og køb af båd. Støttebeløbet er 

afhængigt af, at vi kommer med 50 % af finansieringen selv. 

 

Desuden har vi søgt Nordea Fonden om 62.500 kr., men her har vi fået afslag. P.t har vi ansøgninger ude 

hos Energi Fyn Fonden om tilskud på 50.000 kr. hvor vi får svar 28. april, og hos Persolit, hvor vi får svar 

omkring 1. maj. Desuden vil vi søge om tilskud fra de såkaldte LAG midler – (Lokale Aktions Grupper), som 

er EU penge. Ansøgningsfristen er 1. maj, og her skulle der være gode chancer for at få tilskud. 

 

Vores største udfordring lige nu er, at de penge vi har fået bevilliget ikke kommer til udbetaling før 

udgifterne er afholdt, og der kan fremlægges et regnskab, men vi jo ikke har pengene. Vi er derfor i et 

dilemma, som vi forsøger at få kommunen til at hjælpe os ud af. Vi er nu i gang med at søge om et rentefrit 

lån, således at vi kan få kommunen til at lægge ud i en periode. 

 

Desuden har Kystdirektoratet i deres tilladelse betinget sig, at der skal være en sikkerhedsstillelse på 

50.000kr., og pengene skal være indbetalt på en spærret konto, inden at anlægget kan lægges ud. Pengene 



skal bruges som sikkerhed for, at anlægget kan fjernes uden omkostninger for myndighederne, hvis 

foreningen lukker ned. Også her forsøger vi at få kommunen til at stille garanti. 

 

Kan vi få en sikkerhedsstillelse fra kommunen, og hvis vi kan få et lån fra kommunen er vi meget tæt på at 

have penge nok til at få lagt anlægget ud her i 2016. Vi skal bruge ca. 75.000 kr. på udstyr til anlægget og 

ca. 53.500 kr. på at få det lagt ud. Hvis vi får lånet fra kommunen bestiller vi det materiel, som vi skal bruge, 

idet det skal komme fra Kina, og der er noget leveringstid.   

  

I bestyrelsen syntes vi det vil være en god ide, hvis vi kan få engageret jer medlemmer i arbejdet, og vi har 

derfor et ønske om, at vi kan få nedsat en række forskellige grupper, som kan arbejde med nogle af de 

mange ideer, som vi har på lager. Specifikt kunne vi godt tænke os, at vi fik nedsat grupper, der kan arbejde 

med: 

• Retningslinjer for anlægget 
• Tanggruppe 
• PR-gruppe 
• Eventgruppe 
• Demonstrationsanlæg 
• Drift og vedligehold af både 

Det vil vi drøfte noget mere under eventuelt. 

 

Vi har i det forløbne år holdt 10 bestyrelsesmøder hvor også suppleanterne deltager. Desuden har 

omfanget af mailkorrespondance været så stort, at jeg har været nødt til at sortere voldsomt i min 

postkasse for at få plads til det hele. Jeg vil derfor til slut rette en tak til resten af bestyrelsen og ikke mindst 

suppleanterne for deres aktive deltagelse. 

 


