
Sådan bliver du medlem: 
 

Foreningen er åben for alle der kan tilslutte sig 
foreningens formål og medlemsbetingelser. 
  
Indmeldelsesgebyret er 500 kr. og årskontingent er 500 
kr. for en husstand. Beløbet kan indbetales på 
foreningens bankkonto: Reg. nr. 6864 konto nr. 
1083073 eller via mobilpay på tlf. 26 85 80 07. 
  
Send venligst samtidig en mail til foreningens kasserer 
med besked om, at du ønsker at bliver medlem og oplys 
dit fulde navn, telefonnummer, din adresse og din 
foretrukne mailadresse. Se mailadressen under 
kontaktoplysninger på vores hjemmeside og læs om 
foreningens formål og medlemsbetingelser. 

Mere information og henvendelse: 

På vores hjemmeside kan du læse mere om Kerteminde 
Maritime Haver. Her finder du f.eks. foreningens 
vedtægter, aktiviteter, link til forskning med relation til 
havhaver, viden om andre havhaver m.m.  

 

www.kertemindemaritimehaver.dk 

 

 

Vær med – dyrk sunde fødevarer på havet 

 
Kerteminde Maritime Haver 
 

Muslinger og tang er sunde og delikate fødevarer, som 
du kan være med til at dyrke i Kerteminde Bugt.  

Kerteminde Maritime Haver er navnet på en helt ny 
forening. Den har bl.a. til formål at: 

• drive og udvikle bæredygtige maritime haver i 
Kerteminde Bugt til dyrkning af marine fødevarer 
som muslinger og tang 

• understøtte udvikling af marine rekreative 
områder til gavn for det lokale friluftsliv og 
turisme 

• samarbejde med lokale maritime initiativer og 
aktiviteter i Kerteminde Kommune med henblik på 
at formidle viden om bæredygtig udnyttelse af 
marine ressourcer herunder produktion af 
maritime fødevarer 

Alle er velkomne til at være med i foreningen, også 
selvom du ikke bor i Kerteminde. 

 



Maritime haver 

Maritime haver er et anlæg på havet til 
dyrkning af marine råvarer som muslinger, 
østers eller tang. Med andre ord en slags 
kolonihaver eller nyttehaver ude på åbent 
vand.  

Syddansk Universitet, der har en afdeling her i 
Kerteminde, har forsket i dyrkning af 
blåmuslinger i Kerteminde Bugt. Forskningen viser, at 
det er muligt på én sæson at opdrætte spiseklare 
blåmuslinger, såkaldte minimuslinger.  

Vores ambition er at få etableret et anlæg til dyrkning   
af muslinger og tang. Den maritime have skal drives i 
bedste kolonihave stil, hvor medlemmerne af foreningen  
passer anlægget i fællesskab. 

I foreningen ønsker vi også at dyrke det sociale samvær 
omkring det særlige ved havet som spisekammer. 

 

 

 

 

 

 

Aktivitetsgrupper   
  
 
Foreningens bestyrelse har nedsat flere forskellige 
aktivitetsgrupper som medlemmerne kan tilmelde sig. Vi 
ønsker med grupperne at få så aktiv en forening som 
muligt, hvor dem der har lyst deltager i de aktiviteter 
som har deres interesse. 
 
 
 
 

 
 
 
  

Aktivitetsgrupper i Kerteminde Maritime Haver 

Muslingegruppen 

Tanggruppen 

Retningslinjer for anlægget, udlægning og 
vedligeholdelse 

Drift og vedligehold af både 

Demonstrationsanlæg 

PR- og informationsgruppen 

Eventgruppen 

Madklubben 


