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Økonomi: 

Vores kassebeholdning er fortsat i plus, og klarer os med de indtægter vi får via medlemmernes 

kontingenter.  

Vi har også gennem 2019 holdt et lavt udgiftsniveau, - da vi er heldige at have mange gode 

kræfter og ekspertise til at vedligeholde båden og vores anlæg.  

De gode rammer vi har her i Kulturhus Fjorden, har vi også i det forgangne år haft stor glæde af, 

til afholdelse af arrangementer og medlemsaftener.  

Vi er nu ca. 60 medlemmer – en lille stigning i forhold til sidste år. Det er dejligt, og viser at der 

fortsat er god interesse for vores havhave forening. 

 

Året der gik: 

2019 har været et aktivt år for havhaven. Vi har søsat en del nye initiativer, - dels i form af nye 

aktiviteter, men også i form af samarbejde med andre havhaver. 

 

 Medlemsaftener hver første mandag i måneden 

Vi er blevet forkælet med spændende havhavemad.  

Vi har desuden haft Ole G Mouridsen og Klavs Styrbæk til at fortælle om tang og 

muslinger, - samtidig med at de serverede et orgie af spændende lækre retter. 

 

 Tur til Romsø, hvor vi trodsede regn og blæst og fik en hyggelig dag på øen med 

medbragte madpakker.  

 

 Arbejdsdage i foråret og efteråret med stort fremmøde, og hyggeligt samvær. 

 

 Fjordens dag og Havnens dag – god respons fra forbipasserende som fik smagsprøver. 

 

 Lørdagssejladser til anlægget – alle medlemmer er meget velkomne til at sejle med – 

der plejer at være plads til et par ekstra. 

 

 Fisketure – fire gange i det forløbne år 



 

 Havhøst: 

I november var vi værter for Havhøst – en sammenslutning af de danske havhaver. 

Her deltog eksisterende og kommende havhaver og fjordhaver fra blandt andet Ebeltoft, 

København, Aalborg, Løgstør, Middelfart, Sønderborg, Svendborg, Kalundborg og Vejle.  

Et møde der bar præg af stor entusiasme, hvor vi netværkede og udvekslede erfaringer 

og idéer. 

Vi har planer om at mødes 2 gange om året, og skiftes til at være vært. 

 

 Muslinger: 

Der bliver løbende organiseret sortering og strømpninger med god hjælp fra mange 

entusiastiske medlemmer. 

 

 Tang: 

Dannet en tanggruppe som foreløbig har forsamlet os tregange og der er planlagt 

mange aktiviteter for den kommende sæson 

  

 Nordic Algae med Eske og Co. har udviklet en tanghøstemaskine, og skal teste den på en 

line i havhaven. Vi har nu etableret en testline med specialankre, hvor vi glæder os til at 

se en tanghøster i funktion i løbet af 2020 

 - Der dyrkes sukkertang på linen, og eventuelt høstudbytte kommer alle medlemmer til 

gavn. 

 

 Kolonihaven: 

Vi har erhvervet os en kolonihave. Hvad har det lige med havhave, muslinger og tang at 

gøre? 

Planen er, at vi skal dyrke afgrøder som kan bruges til vores sammenkomster. Men frem 

for alt, så skal kolonihaven være et sted hvor vi eksperimenterer.  

I havhaveanlægget afprøver vi dyrkningsmetoder og eksperimenterer med muslinger og 

tang.  

Kolonihaven giver os mulighed for at benytte muslinger og tang til at dyrke afgrøder. 

F.eks. vil vi prøve at dyrke kartofler og asparges direkte i bunker af tang. Måske kan 

bruge tang som gødning? Vi kan måske bruge muslingeskaller til dræn, eller kalktilskud? 

Mulighederne er mange, og det bliver spændende at se hvad der kan lade sig gøre.  

 

 SDU-samarbejde - Hans Ulrik: 

Vi har haft et godt samarbejde med Hans Ulrik lige fra start, og det er med vemod, at vi 

må se hans laboratorie lukke ned som følge af nye planer for havnearealet. 



Laboratoriet er nu ved at være tømt, og vi har i den forbindelse været heldige at få 

overdraget en del udstyr i form af store kar, akvarier, pumper m.m.  

Det betyder at vi har fået mulighed for at have havvands bassin på broen ved elvira. Det 

kan vi bruge til at opbevare tang og muslinger indtil det kan sejles ud på anlægget. 

Vi vil i den forbindelse gerne takke Hans Ulrik for det gode samarbejde, ved at tilbyde 

ham æresmedlemskab i havhaven. 

 

 Det har også været et år, hvor jeg selv blev ramt af problemer med hjertet, som gjorde 

at jeg måtte trække stikket i en periode for at blive opereret og restituere efterfølgende.  

Men bestyrelsen tog over, og har gjort en flot indsats i den periode. Stor tak til 

bestyrelsen! Jeg er nu helt rask, og tilbage igen. 

 

Lidt om bedriften… 

 

Blåmuslinger –  

Vores blåmuslinger er taget ind fra anlægget og hænger under broen ved jollehavnen. Vi har 

tidligere lært, 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. Beholdningen af spiseklare muslinger gennem vinteren dog har været lidt mindre 

end sidste år, - men Frode og holdet af muslingestrømpere, har nye muslingehold klar, så der 

skulle være gode forsyninger i den kommende sæson. 

 

Europæisk østers –  

Her kan vi faktisk berette om en succeshistorie. 

Imod mange odds i form af lav salinitet og udtrykt skepsis fra flere sider, er det faktisk lykkedes 

os at få europæiske østers til at vokse i Kerteminde. 

Vi kan se, at de østers vi satte ud for et år siden, rent faktisk er vokset. 

Det er de på trods af at vi gennem perioden har kæmpet lidt med at give dem optimale 

vækstbetingelser i form af placering, sortering og løbende rensning af de net som de ligger i. 

Derfor er der kun få eksemplarer tilbage – under 100. Vi startede med over 1000 eksemplarer 

på størrelse af en enkrone. Nu er de tilbageværende vokset til størrelse af en femkrone (hvis de 

da stadigvæk eksisterer?)  



Vi overvejer at anskaffe nyt spat (muslingeyngel) og fortsætte dyrkningsforsøget, så vi kan ende 

op med at servere vores egne europæiske østers. 

 

Dyrkning af tang –  

Havhaven deltager lige som sidste år i et fælles tang-projekt (Tang.nu), hvor vi bidrager med 

tangmålinger. Denne gang måler vi på sukkertang og søl (havets bacon), og der er god vækst på 

alle testliner. Hvis vi er heldige, kan vi høste lidt søl i år fra vores egne liner. 

Sukkertang liner som vi høstede fra forrige sæson, ser ud til at vokse videre og kan også høstes 

igen i år. 

Vi har startet en tanggruppe, og har mange planer. Forleden havde vi en workshop hvor vi 

eksperimenterede med at lave tanglakrids, tangknækbrød, havets bacon m.m. – vi lægger 

opskrifter ud! 

I tanggruppen er der desuden planer om at arbejde med flere nye tangtyper, og se på 

muligheden for at dyrke tang længere nede i vandsøjlen – tæt på bunden for at tiltrække 

fiske/dyreliv. 

 

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 sidste år blevet justeret, så alle ankre ligger hvor de skal, og der er strammet op på 

bærelinerne. 

 

Elvira vores båd –  

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

udarbejdet en vedligeholdelsesplan, og der er flere skippere på vej! 

Der har været arrangeret fisketure, og vi regner med at det fortsætter i den kommende sæson.  

 

Gastrogruppen –  



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, og også hjælp til 

efterfølgende oprydning. 

 

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!! 

Med Karin og Poul Blomst som nye suppleanter, har vi fået gode nye kræfter til 

bestyrelsesarbejdet.  

Stor tak til indsatsen fra bestyrelsesmedlemmerne! 

 

 

Kommende aktiviteter i 2020: 

 

 Sæsonklargøring af anlæg. Sortering og strømpning og udhængning af blåmuslinger. 

 

 Inspektion af ankre og kæder med hjælp fra frømandsklubben 

 

 Fjordens Dag, Havnens Dag og lignende arrangementer – bliver annonceret løbende 

 

 Udflugter med Elvira – fisketure m.m. 

 

 Østerstur i Vadehavet eller i Limfjorden 

 

 Vi skal have meget mere tang ude på vores liner. Tanggruppen har mange ideer  

 

 Vi skal følge op på vores østerssucces og lave flere dyrkningsforsøg 

 

 Sæsonhøst af blåmuslinger m.m. til efteråret 

 

 Vinterklargøring af anlæg 

 



 Etablering af fjordanlæg 

o Fjordhave – præsentation af bølgemark 

Vi arbejder på at etablere et fjordanlæg som baserer sig på en specialdesignet 

platform, som er udviklet til at dyrke muslinger og tang. Den er udviklet af 

Havhøst, og vi er i gang med at undersøge hvor den kan placeres i fjorden eller 

måske udløbet af fjorden. 

Hvis vi takker ja, til platformen, bliver det under forudsætning af at vi kan få 

fondsmidler til at finansiere den. Vi vil løbende orientere om udviklingen. 

 

 Fælles klubhus med Kerteminde frømandsklub 

o Vi har ofte savnet vores eget klubhus, når der har været arrangementer, møder 

eller vi har manglet et sted at rense muslinger m.m. 

Hidtil har vi klaret os fint med de gode rammer vi har i Kulturhus Fjorden, og ved 

at leje klubhuset i jollehavnen. 

Frømandsklubben har et klubhus der trænger til at blive skiftet ud, og vi har i den 

forbindelse snakket om muligheden for at kunne oprette et fælles klubhus og 

hjælpes ad med at ansøge om midler til et nybyggeri. 

Status er nu, at en arbejdsgruppe har undersøgt muligheden for at kunne 

bebygge området, og skitseret en løsning som kan huse begge foreninger. 

Frømændende har på deres generalforsamling i sidste uge diskuteret forslaget, 

og er positivt indstillet på et fælleshus. 

 

Næste skridt i havhaven er derfor, at vi skal diskutere hvordan vi kommer videre 

herfra. Vi skal diskutere vores indstilling til et fælles hus, hvilke omkostninger det 

medfører for havhaven, hvilken anvendelse vi ønsker i klubhuset. 


