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Økonomi: 

Vi har i 2018 hjemtaget og afsluttet de bevillinger vi har ansøgt om i forbindelse 

med etableringen af havhaven. 

Vores kassebeholdning er ikke prangende, men vi har plus på kontoen og klarer os 

med de indtægter vi får via medlemmernes kontingenter.  

Vores udgiftsniveau er ikke højt, - da vi er heldige at have mange gode kræfter og 

ekspertise til at vedligeholde båden og vores anlæg.  

Desuden, har vi gode rammer til vores arrangementer her i Kulturhus Fjorden, 

hvor vi kan lave mad og have god plads til alle medlemmer.  

Vi er nu ca. 50 medlemmer – et medlemstal som har stabiliseret sig det seneste 

år. Det er en fin størrelse for vores forening, som giver os mulighed for at lære 

hinanden at kende. 
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Året der gik: 

Det har været endnu et travlt og spændende år, med stor entusiasme blandt alle 

medlemmer. 

Vi har løbende afholdt arrangementer for medlemmerne: 

 Tur til Romsø med Elvira og en lille flåde med småbåde. Vi gik i land og 

spiste vores medbragte madder på stranden. En dejlig tur, som vi vil 

gentage i år. 

 Fisketure. Elvira har været fiskekutter for en lille gruppe medlemmer der 

prøvede lykken ned langs kysten. Fangede de noget? Der er lagt op til at 

arrangere fisketure igen i år. 

 Medlemsaftener en gang om måneden gennem vinteren. Hyggeligt 

samvær og lidt godt til ganen. 

 Lørdagssejladser til anlægget – alle medlemmer er meget velkomne til at 

sejle med – der plejer at være plads til et par ekstra. 

Vi har deltaget i et par andre arrangementer: 

 Havhaven har deltaget på Havnens Dag d. 9. juni med en stand hos Fjord 

og Bælt, hvor vi demonstrerede hvad der sker i vores anlæg. 

 

 Vi deltog også på Fjordens Dag d. 9. september med en stand ved Boels 

Bro. Også en hyggelig dag. 

 

2018 har også været et år hvor vi har samarbejdet med andre foreninger og 

støttet op omkring nye initiativer inden for dyrkning i havet: 

 Mads Hecter har gennemført forsøgsproduktioner af muslinger i vores 

anlæg, og han har nu etableret et stort anlæg til dyrkning af linemuslinger. 

– Mads ønskes god vind fremover, - vi krydser fingre for at det bliver en 

success! 

 Nordic Algae har udviklet en tanghøstemaskine, og skal teste den på en line 

i havhaven. 

 - Der dyrkes sukkertang på linen, og høstudbyttet kommer alle medlemmer 

til gavn. 
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 Vi har haft besøg af Vejle Fjordhave et par gange, som etablerer deres egen 

fjordhave i år. 

 Havhøst er en ny sammenslutning som er etableret på initiativ fra 

Københavns havhave. Planen er at alle fjord og havhaver i Danmark får et 

fælles forum, hvor vi kan dele erfaringer, købe fælles ind, søge midler 

sammen og fremme formidling af dyrkning af muslinger og tang i de danske 

farvande.  
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Lidt om bedriften… 

 

Blåmuslinger –  

Alle blåmuslinger er taget ind fra anlægget og hænger under broen ved 

jollehavnen. Vi har lært fra sidste vinter, at muslingerne bliver spist af 

edderfuglene hvis vi ikke tager dem ind fra anlægget.  

Gennem vinteren har medlemmer kunne plukke blåmuslinger fra strømperne, og 

der har været fin interesse. 

Når vi samles til vores arbejdsdag, skal alle muslinger tages op, sorteres og om-

strømpes. Herefter kan de igen hænges ud i anlægget. Vi håber og tror på en god 

ny sæson. 

 

Europæisk østers –  

Vi har ikke opgivet at dyrke europæisk østers i vores anlæg. 

Den primær udfordring er sikkert at saliniteten er lavere end den er i limfjorden, 

men der burde alligevel være en teoretisk mulighed for at det kan lade sig gøre. 

Blandt andet er vi blevet klogere på, at europæisk østers ikke kan tåle at hænge i 

vandsøjlen, men har brug for at ligge på havbunden hvor der er et fast underlag.  

Vi har diskuteret mulighederne med andre havhaver, og har netop købt 1500 små 

østers (1krone), som skal ligge ud i anlægget på havbunden i netposer. 

Samme eksperiment er i gang i Ebeltoft havhave. Det bliver interessant at følge. 

Det tager 3-4 år før de er spiseklare. 
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Dyrkning af tang –  

Vi deltager lige som sidste år i et fælles tang-projekt (Tang.nu), sammen med 

deltagere fra andre havhaver og universiteter. 

I oktober/november modtog vi en ny portion podede liner med sukkertang, som 

blev hængt ud i anlægget. Desværre så sukkertangen ikke ud til at vokse, så vi 

måtte afbryde dyrkningen og fjerne de tomme liner. 

Heldigvis har vi i år fået nye podede liner, og disse er hængt ud i anlægget for en 

lille måned siden. 

Vi har fået både sukkertang og søl (havets bacon)! 

Og vi har fået nok til at kunne fylde en hel bæreline med sukkertang og en hel 

bæreline med søl. Det bliver spændende at se hvad gastrogruppen kan få ud af 

det senere på sæsonen. 

 

Vores anlæg –  

Der holdes løbende et vågent øje med anlægget, især af bådgruppen som ofte 

tager ud om lørdagen for at inspicere.  

Anlægget undersøges desuden 2 gange om året grundigt med dykkere, for i tide 

at opdage eventuel slitage samlinger og materiale generelt. 

Anlægget er nu ca. 3 år gammel og vi skal i denne sæson udskifte bæreliner, bøjer 

og tjekke ankre og placeringer så vi sikrer at anlægget fortsat er i tip-top stand. 

 

Elvira vores båd –  

Bådgruppen gør fortsat en fantastisk indsats. Den bliver passet og plejet godt. 

Senest har styrehuset fået en omgang, og der bliver løbende skiftet stumper så 

den fortsat kan sejle os sikkert ud og hjem. 

Vi har ønsket at kunne udnytte båden lidt bedre, og det er lykkedes godt i den 

forgangne sæson. Der har været arrangeret fisketure, og båden har været lejet ud 

til medlemmer, - herunder Mads Hecter i forbindelse med hans etablering af eget 

anlæg.  
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Gastrogruppen –  

Især ved de månedlige medlemsmøder er gastrogruppen på banen og der er nok 

at se til… 

De tryller fortsat lækre muslingesupper og opfindsomme retter baseret på alt 

godt fra havet. Der er heldigvis altid god opbakning og hjælp at få når maden skal 

forberedes.  

Det bliver spændende at se hvad vi skal forkæles med i denne sæson. Men det er 

jo også op til os andre, at få dyrket noget man kan lave mad af 😊 

 

Bestyrelsen –  

Bestyrelsesmøder har vi afholdt med ca. en måneds mellemrum.  

Vi håber at foreningens medlemmer føler at der bliver informeret godt omkring 

de løbende aktiviteter. 

Frode gør et flot arbejde med at skrive de månedlige nyhedsbreve. – tak Frode!! 

Trine Jensen, har været ophængt af nyt arbejde på Sjælland, så vi har måtte klare 

os uden hende. Trine har derfor meddelt at hun ønsker at træde ud af 

bestyrelsen, men hun fortsætter heldigvis som medlem af havhaven. 

Men takket være de øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, har vi kunne 

holde dampen oppe.  

Stor tak til bestyrelsen for kæmpe indsats! 
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Kommende aktiviteter i 2019: 

 Etablering af fjordanlæg 

 Sæsonklargøring af anlæg. Sortering og strømpning og udhængning af 

blåmuslinger. 

 Inspektion af ankre og kæder med hjælp fra frømandsklubben 

 ”Vild med Vand” og lignende arrangementer – bliver annonceret løbende 

 Udflugter med Elvira – Romsø, fisketure m.m. 

 Østerstur i vadehavet 

 Høst af tang 

 Foredrag på vores medlemsaftner – Ole G. og Klaus Styrbæk har meldt sig 

 Nye tiltag og initiativer fra medlemmerne 

 Sæsonhøst af blåmuslinger m.m. til efteråret 

 Vinterklargøring af anlæg 

 

 


