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Kerteminde Maritime Haver 

Referat fra stiftende generalforsamling den 28. april 2015                                                                                                                                                          

 

Punkt 1. Velkomst Ved Poul Rasmussen  

Poul Rasmussen bød velkommen til den stiftende generalforsamling, med ca. 15 deltagere samt Birgit Jarly 

fra Kerteminde Kommune og Mads Anker van Deurs fra Nordshell. 

”Det er vores indtryk at havhaver ved Kerteminde er en god idé, og så har vi mulighed for at kunne komme 

godt fra start. Det skyldes at SDU har noget grej, som de vil stille til rådighed for foreningen, mod at de får 

mulighed for at bruge en mindre del af anlægget”, sagde Poul Rasmussen. 

Herefter gav Poul Rasmussen en introduktion af Mads Anker van Deurs. Mads har selv drevet et 

erhvervsmæssigt muslinge-anlæg i Lunkebugten på Sydfyn, og så har han f.eks. bistået SDU med 

etableringen af deres forsøgsanlæg i Kerteminde Bugt. I dag har Mads sit eget firma som bl.a. rådgiver i 

opstart af havhaver. Herefter gav Poul Rasmussen ordet til Mads.   

Punkt 2. Hvordan etablerer man det fysiske anlæg ved Mads Anker van Deurs fra Nordshell 

Mads gav i sin præsentation en række råd til etablering af en havhave. Han fortalte bl.a. om selve anlægget: 

 Anlægget skal typisk etableres på 5-15 meters dybde. Der skal gerne være min. 2 meter fra linerne 

til bunden for at undgå krabber og søstjerne. 

 Fordelen ved at dyrke blåmuslinger er, at man ikke selv skal sætte yngel ud. Muslingerne gyder ved 

10-11 ◦C og deres laver er frit svømmende i vandmasserne i ca. 3 uger, hvorefter de sætter sig.  

 I takt med at muslingerne vokser, skal der sættes flere opdriftsbøjer på anlægget. Igennem 

sæsonen skal muslingerne tyndes, for at få optimal vækst. 

 Blåmuslinger vokser dobbelt så hurtigt i de frie vandmasser som ved bunden. 

 Edderfugle er en særlig udfordring, hvis de opdager anlægget. En fugl spiser 2-3 kg muslinger/dag. 

Hyppig aktivitet ved anlægget er med til, at holde fuglene væk. Der var ikke problemer med 

Edderfugle ved SDU’s anlæg som lå ved Risinge Hoved, men i perioder var der lidt søstjerne på 

linerne.  

 Anlægget vil også kunne bruges til dyrkning af tang som Sukkertang og Søsalt samt Østers. Når man 

dyrker Østers sker det ved at udsætte spat. Ofte er det importeret fra Skotland. Det skulle også 

være muligt at dyrke knivmuslinger, men saltholdigheden kan være en udfordring. 

 Når der dyrkes muslinger til privat brug er der ikke krav om analyser af toksiner. Men det skulle 

være relativt let selv at lære at udføre prøverne via nogle testkits. Per Andersen Fra Orbicon ved 

mere herom. Man kan også følge prøverne fra den kommercielle fangst som offentliggøres på 

nettet. Ved dyrkning af tang er der ingen sundhedsmæssige risici. 

 Flydere og opdriftsbøjer skal løbende holdes rene for tang og muslinger så de ikke mister 

bæreevne. 
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 På spørgsmålet om der er havhaver andre steder i landet, svarede Mads at der er et anlæg ved 

Ebeltoft samt 4 anlæg i Limfjorden og et i Københavns Havn. Det sidste er ikke et egentligt 

produktionsanlæg, men nærmere oplysning om havhaver. Der er planer om etablering af et anlæg i 

Odense Havn for rensning af havnen. 

 På spørgsmålet om hvilket fartøj man skal have, svarede Mads at man ved etablering af anlægget 

har  brug for et fartøj der kan transporter tungt grej så ankre og ankre kæder m.m.  

 Der findes ikke tegninger af SDU’s anlæg. 

I forhold til ansøgning om etablering af et anlæg så nævnte Mads: 

 Der skal indsendes ansøgning til Kystdirektoratet før etablering af et anlæg, og der skal indgås 

aftaler med Farvandsdirektoratet om mærkning af anlægget. Sagsbehandlingen hos 

Kystdirektoratet tager max 3 mdr. Der vil også være en 4 ugers offentlig høring. 

 Nogle gange kan der ved tilladelserne stilles krav om anvendelse af skrueankre, som kræver 

særligt udstyr for etablering. 

 Det skal undersøges om det kræver tilladelse fra andre myndigheder, hvis der også skal dyrkes 

tang. 

Punkt 3. Gennemgang af vedtægterne ved Morten Sørensen 

Morten Sørensen gennemgik vedtægterne ved at læse dem højt og komme med uddybende kommentarer 

undervejs. 

Der blev spurgt til om formålsparagraffen ikke med fordel kunne udvides, sådan at det også fremgik at et 

formål også er at sætte fokus på maritime fødevarer. 

Under § 10 Økonomiske forpligtigelser blev det nævnt at en kommende bestyrelse forventes at tegne en 

ansvarsforsikring. 

Der var tilslutning til vedtægterne blandt de fremmødte. 

Punkt 4. Den økonomiske deltagelse i foreningen   

Deltagerne kunne tilslutte sig et indmeldelsesgebyr på 500 kr. som også dækker det første års medlemskab. 

Der blev spurgt til om man f.eks. kunne melde sig ind på et tidspunkt, hvor man er nået til at kunne høste. 

Hertil henviste Morten Sørensen til at det er bestyrelsen som udfærdiger regler for Kerteminde Maritime 

Haver og at sådanne forhold vil komme til at fremgå af disse. 

Under dette punkt var der også en drøftelse af finansieringsmuligheder bl.a. LAG-midler. 

Punkt 5 og 6. Valg af bestyrelse og konstituering 

Følgende blev valgt til bestyrelsen: 

 Morten Sørensen, formand – valgt for 2 år 
 Lars Brudvig  -  Næstformand - valgt for 2 år 

Poul Rasmussen – Bestyrelsesmedlem - valgt for 2 år 
Per Andrup – Bestyrelsesmedlem – kasserer valgt for 1 år 
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Karen Louise Bencke – Bestyrelsesmedlem - valgt for 1 år 
Frode Thorhauge - suppleant 
Per Lyngs - suppleant 
Trine Korsgaard – Revisor 

Punkt 7. Eventuelt 
 
Efter det ordinære møde blev der talt om en mulig placering af havhaven og hvilke interessenter der er 
vigtig at have en dialog med. En placering så tæt på havnen som mulig er ønskelig og kunne f.eks. være ud 
for Lundsgård. Alternativt en placering, hvor SDU’s anlæg lå ud for Risinge Hoved, da det kan være en fordel 
at søge i et område hvor der tidligere er givet tilladelse. 
  
 

 

 

 

 

 


