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Levende Hav årsberetningen for 2019
-

Fremlagt af formanden Kurt Svennevig Christensen på foreningens ordinære generalforsamling på
rest. Himmel og Hav, Odder lørdag den 21. marts 2020

Inden beretningen fra året der gik, skal vi huske at mindes de Levende Hav medlemmer der døde i 2019.
Her tænker vi alle på Knud, vores skipper, formand og stifter af Levende Hav som døde den 12. august
sidste år. Vi bisatte Knud fra Hemmed Forsamlingshus den 23.8 og i slutningen af april, sejler kutter Anton
ud på Kattegat med Knuds familie for at sende Knud tilbage til sit elskede hav.
Vi skal også byde nye medlemmer velkommen, og takke vores samarbejdspartnere, private, fonde og
virksomheder der har støttet os i 2019. (se listeni). I den forbindelse skal vi også takke de mange af
foreningens medlemmer og andre som indbetalte mere end 60.000 kroner på den kutter Anton konto, der
blev oprettet i forbindelse med Knuds bisættelse.
Årsberetningen kan og bør ses i sammenhæng med årets kalender og Levende Havs hjemmeside og sociale
medier, da det er de kommunikationsplatforme vi bruger i Levende Hav. Vi bruger ikke nyhedsbreve,
magasiner og andet lignende. Det blev valgt fra for flere år siden, både fordi de kostede penge vi ikke
havde, men også en del energi vi kunne bruge på aktiviteter.
Så vores årlige beretning er en vigtig del af vores kommunikation til medlemmer, men også til vores støtter
og samarbejdspartnere.
I 2020 foreslår bestyrelsen dog en ændring på dette område.
Vi opretholder og udvider hjemmesider og sociale medier, men vi foreslår at 2020 kalenderen bliver den
foreløbige sidste kalender vi udsender i Levende Hav. Den første kalender sendte vi ud i 2000 så kalenderen
har i år 20-års jubilæum.
I stedet foreslår vi et årsskrift/årbog, i et format der ligner TS Årbøger, hvor vi både kan få beskrevet året
der gik, det vil sige det meste af vores beretning, og foreslået kursen får året der kommer, en kurs som vi så
kan få diskuteret på vores generalforsamling.
Det er planen og hvis forsamlingen støtter op, vil Levende Havs medlemmer bakker op om denne plan, vil
de modtage et 2020 årsskrift/årbog sammen med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling i 2021.
Her følger beretningen for 2019:
Den korte interne beretning, administration, medlemmer, kontingent etc.
I 2019 var ca. 220 medlemmer (ca. fordi vi tæller husstands medlemskaber for to medlemmer) og dertil kan
lægges godt 40 Antons Venner (som ikke er medlemmer af LLH, venner af kutter Anton som hver måned
betaler mindst 50 kroner til driften af kutter Anton.
Vi har potentialet i Levende Hav til at blive de godt 300 medlemmer, som er nødvendige for at vi kan blive
registrerede i Skat, som en almennyttig forening, hvis støtter kan fratrække deres støtte til Levende Hav i
skat.
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Dertil skal vi opfylde følgende kriterier: en årlig indtægt på mindst 150.000 kr. - modtage mindst 100
gavebeløb á 200 kroner om året - have en demokratisk valgt bestyrelse. - have mindst 300
kontingentbetalende medlemmer.
Og det er netop det sidste det kniber med for Levende Hav og det er heller ikke alle år vi kan mønstre de
100 gavebeløb, men det mener vi godt vi kan, hvis vi skal. Vi har potentialet, dvs. historisk har vi har haft de
nødvendige medlemmer. Vores medlemsliste omfatter også langt over 300, men det er desværre ikke alle
der betaler hvert år.
Kontingent måles på indbetalinger i vores regnskab og når Erik senere skal aflægge regnskab vil i se at vi
ikke kan stille med de ca. 50.000 i kontingent indbetalinger om året der er nødvendige.
-

2020: Vi vil lægge os mere i selen i år for at vi til den næste generalforsamling også kan repræsentere
de 300 medlemmer vi så gerne vil have. Måske kan vi også i opfølgningen på denne beretning tage en
debat om hvordan vi når det mål.

Den korte politiske beretning: 2019 folketingsvalget gav os en ny regering - en socialdemokratisk - og
dermed fik vi også nye ministre på de tre Levende Hav minister og ministerier områder. Fiskeri- og
fødevareminister Mogens Jensen, Miljøminister Lea Wermelin og minister for udvikling Rasmus Prehn.
Det er på mange måder en revolution målt i forhold til Lykke regeringen og perioden under Esben Lunde
Larsen MFAFM. Men revolutioner gør det åbenbart ikke alene. For selvom vi har fået en ny politik og der
også er taget nye gode politiske beslutninger som ex. at få stoppet for udbygningen af havbrug i de danske
farvande og større fokus på de negative områder i erhvervsfiskeriet, er der stadig et meget stort rum for
forbedringer på de tre ministerområder.
Udviklingsbistanden er desværre fortsat på samme lave niveau som under den forrige regering. Og mange
løfter er givet i fiskeripolitikken, men alt for lidt er sket i ex. forsøget på at få de hollandske bomtrawlere ud
af Skagerrak. Senest har ministeren fået aftalt med sin kollega i Holland at de hollandske bomtrawlere skal
registrere, efter hvert træk. Men igen, kun hvis det bliver kontrolleret er det et godt redskab. Det skal være
lige så kontrolleret som køre/hviletids reglerne i busser og lastvogne og vi kan godt frygte at de nye regler
svigter på netop kontrollen. Vi vil nøje følge udviklingen.
Ministeren mener også at sammenholdet i EU, over for Brexit, er vigtigere end at Skagerrak og kystfiskeriet
bliver smadret. Det er en forkert prioritering, fordi den favoriserer endnu engang de store i dansk fiskeri
(det er de store som fisker i UK-farvande) på bekostning af kystfiskeriet, som her og nu bliver udryddet af
bomtrawlfiskeriet.
Men vi har da også bemærket at toppen i dansk fiskeri, dvs. de store og deres organisationer, er meget
kritiske, til tider faktisk meget ubehagelige, over for Mogens Jensen, så bortset fra ovennævnte udsving,
synes Mogens Jensen på rette kurs.
Og det mener vi også miljøministeren er, også hun er udsat for en meget hård kritik fra landbrugets
organisationer (derfra var der som alle husker, kun roser til MFAFM). Dette og det faktum at hun har fået
stoppet udbygningen af havbrug i de danske farvande, giver hende en foreløbig topkarakter, efter Svend
Auken, som minister for natur og miljø.
-

2020: I vores politiske beretning sidste år konstaterede vi ”at det nu kun kan gå fremad i den politiske
forvaltning af fiskeriet og havmiljøet”. Det fik vi heldigvis ret i og det er vi selvfølgelig meget glade for.
Og i 2020 vil vi i bestyrelsen gøre alt det vi kan for at de ministerier også bliver på kursen.
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Levende Havs havmiljø- og fiskeripolitiske aktiviteter i 2019 i overskrifter:
-

Kutter Anton i 2019
Nyt fra EU
Kystens Parlament
Fiskeripolitikken (Muslingfiskeri indre farvande og bomtrawl ydre farvande, herunder møde med
fiskeriministeren
RedHavet.nu kampagnen og møde med miljøministeren
CISU og Folkemødet
Food Festivalen
Pangani, Tanzania kystfiskeriet
Nye ideer og planer

Kutter Anton
Kutter Anton har heldigvis mange venner og aktive som hvert år er med til at betale driften og
vedligeholde og være besætning sammen med Knud. Uden de mange støtter ville et sejlende projekt som
kutter Anton ikke være mulig.
I 2019 blev det pga. Knuds sygdom desværre ikke til så mange havnebesøg som tidligere år.
Men kutter Anton året 2019 startede den 13. maj hvor Anton ny kølhalet og læsset med udstyr stævnede
ud af Bønnerup med kurs mod København for der at være midtpunktet i den store fødevarefestival, som
løb hen over Bededagsferien.
Derfra satte Knud kursen mod Hirtshals og Naturmødet i Hirtshals og videre derfra til Bornholm og
Folkemødet og tilbage til Bønnerup i juni. Det blev også afslutningen på kutter Anton 2019 sejladserne,
ligesom det blev kutter Antons sidste tur med skipper Knud ved roret.
Efteråret 2019 brugte vi bl.a. på at få lavet en plan for kutter Antons virke og drift uden Knud.
Der blev etableret en kutter Anton styregruppe i bestyrelsen, en gruppe som sammen med vores nye
skipper, Villy Nielsen fra Bønnerup, tager det daglige ansvar for drift og vedligehold af kutter Anton.
Sammen med frivillige fra Djursland blev Anton rigget af og gjort klar til vinteren, der gennemført en
arbejdsweekend på Anton og fjernlager og Villy har dagligt passet på Anton i havnen i Bønnerup.
Med denne beretning takker bestyrelsen Villy, fordi han stod last og brast med Knud, før Knud blev syg,
mens Knud var syg og, nu hvor Villy har taget over, efter Knud. Kutter Anton skal have en skipper og det har
kutteren nu. Og i Anton gruppen går man nu også i gang med at få tiltrukket flere sejlere som kan fungere
som afløser skippere på Anton. Det sker efter en model hvor kandidaterne, der har den maritime baggrund
og uddannelse der skal til, får noget træning på kutter Anton, så de kan tage roret, når Villy skal have fri.
I november fik vi den glædelig nyhed at Aage V Jensen fonden har støttet os med 400.000 kroner, hvoraf de
250.000 kan bruges på reparationer som udskiftninger af nogle planker, støtter, skandæk, nyt lokum, sejl,
ny WHF. De 150.000 er øremærket til et projekt med at få fjernet efterladte garn og ruser fra havet, de
såkaldte ”Spøgelsesgarn”.
Det var en stor opmuntring i kølvandet på tabet af Knud og bestyrelsen takker også Dorthe som fik ideen og
fik skrevet og ansøgt Aage V Jensen fonden.
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2020: Kutter Anton bliver repareret og kølhalet og arbejdet er i fuld gang for det skal være afsluttet
senest medio april. Når vi har fået Knud sendt tilbage til Kattegat, går turen sydpå til første destination
i Kystens Parlament, Årøsund den 1.5. Og derfra går turen rundt Fyn til Kystens Parlament
destinationer, til Hasle på Bornholm og derfra til Folkemødet og direkte fra Folkemødet til Lemvig for
projekter med Spøgelsesgarn og fra starten af august genoptager vi sejladser til Kystens Parlament
destinationer. Derimellem vil der komme flere mindre projekter og anløb af havne. Vi har bl.a.
projektet Knurhanen og Hønen som meget gerne skulle vise flaget rundt i de danske havne og på
kysten. Og der kan dukke andet op som kan passes ind i kutter Antons projekter og sejlplan.
Kutter Anton andele: I forbindelse med udsendelsen af årets kalender sendte vi kopi af et kutter Anton
andelsbevis med opfordringen til Levende Havs medlemmer om at tegne sig x antal andele. Det ser ud
til at vi når i mål med salg af de 200 andele der skulle til for at projektet kan realiseres. Derfor må vi
også under eventuelt tage stilling til om den nyvalgte bestyrelse kan få et mandat til at gå videre med
planen om at få kutter Anton på andele.

Nyt fra EU udvalgene LDAC, MAC, AAC og SAR
Levende Hav har nu i mange år siddet i flere EU rådgivende udvalg og nu sidder vi i: LDAC (Long Distance
Fleet Advisory Council), MAC (Market Advisory Council), AAC (Aquaculture Advisory Council) og i lige så
mange år også været medlem af den internationale organisation SAR (Seas at Risk), som også er aktiv i
Bruxelles og EU.
Det er for tiden Erik der sidder i udvalgene LDAC og MAC og de underudvalg der følger med. Det er Jan der
sidder i AAC og det nu Kurt der er kommet tilbage i SAR. På vores nye hjemmeside vil I få mulighed for (når
siden er klar) at følge lidt med i hvad det foregår i de udvalg og i SAR.
Men overordnet er opgaven i de udvalg og i SAR at få rådgivet kommissionen på de enkelte områder, dvs.
for LDAC på EU’s køb af rettigheder til fiskeri uden for EU-farvande, for MAC gælder det indre marked for
fisk, markedsføringer, kriterier for bæredygtighed etc. og for AAC gælder det rådgivningen inden for EU og
derfor også nationale lovgivning der vedtages for opdrætte fisk og skaldyr.
De tre udvalg har samme konstruktion et sekretariat med ansatte, en stakeholder gruppe en bestyrelse og
en formand. Bestyrelsen er sammensat af 2/3 medlemmer fra erhvervet/industrien og 1/3 fra miljø og
natur organisationer. EU betaler udgifter til sekretariat, møder, rejser og ophold. Men hvert medlem, også
Levende Hav betaler et, målt i forhold til vores økonomi, betydeligt kontingent på tæt ved 1000 EURO for
vores medlemskab.
SAR er også medlemsbetalt og består af 32 EU baserede foreninger og organisationer fra 17 lande der
arbejder med havmiljø og fiskeri. I Levende Hav deltager vi i møder og kampagner.
Kystens Parlament
Baggrund: Velux fonden har støttet Levende Hav med 810.000 kroner til projektet Kystens Parlament, et
projekt som Knud også var primusmotor for. Projektet blev søgt og rettet til flere gange over næsten to år
og bevillingen fik vi så i juli sidste år. Pga. Knuds sygdom blev det også lagt lidt til side. I september 2019 fik
vi så godkendt et revideret budget og planen for gennemførelsen af projektet.
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Formålet med Kystens Parlament er at få mobiliseret folk, foreninger og organisationer rundt de danske
kyster og havne med det mål at få sat fokus på de unikke danske kyster de lokale problemstillinger og
succeser der knytter sig til de danske farvande, kyster og havne.
Alt sammen set, evalueret og vurderet i forhold til FN verdensmålet nr. 14.
Levende Havs rolle er at styre og koordinere projektet som gennemføres i samarbejde med Amatørfiskerforeningen. Foruden at lede og koordinere stiller Levende Hav op med kutter Anton, telte og udstillinger og
andre aktiviteter knyttet til havet og kysten. Vi medbringer både undervands- og overvandsdrone, der er
Krible Krable aktiviteter og Knurhanen og Hønen. Alt dette samt planer og kampagnematerialer stiller
Levende Hav op med. Amatørfiskerne stiller op med den lokale logistik og plan i samarbejde med mange
andre lokale foreninger og organisationer. (se mere på www.levendehav.dk
I løbet af vinteren har specielt Ib Ivar (for tiden også konstitueret formand for Amatørfiskerne) og medlem
af bestyrelsen i Levende Hav fået mobiliseret i de fire havne der bliver første halvdel af 2020 programmet
og vi har også aftalt de 3-4 havne der bliver programmet for 2 halvdel af 2020. I 3 og sidste fase dvs. første
halvdel af 2021, bliver det havne på Sjælland og København.
-

2020. Projektet starter 1. maj i Årøsund og derfra til Fåborg, Nyborg og Hasle. Begivenheden starter
om torsdagen, Anton ankommer og alt gøres klart og stilles op. Fredag – søndag gennemføres det
lokale program som ender med et ting/parlament. Der bliver i alt 10 lokale parlamenter og alle de
resultater samles i et katalog som præsenteres i det store og afsluttende parlament som foregår i
Landstingssalen på Christiansborg fredag den 4. juni 2021.

Redhavet.nu kampagnen
Som nævnt i 2019 beretningen bevilgede Velux Fonden 5 mio. kroner til RentHav.nu kampagnen som blev
styret og koordineret af konsulentfirmaet MENSCH og med de fire organisationer WWF, DN, Sportsfiskerne
og Levende Hav som de folkelige og faglige foreninger.
Der blev afholdt mange møde i København i første halvdel af 2019 for opgaven var klar – de 4
organisationer skulle blive enige om formål og strategi, ellers ville Velux ikke støtte. Vi blev enige om at
fokus skulle være på 1. Forureningen med næringsstoffer. 2. Den kemiske forurening og 3. Bundtrawling.
Og vi blev enige om at starte kampagnen i august og køre den til udgangen af november.
Kampagnen blev bygget op som en elektronisk kampagne på de sociale medier og i TV2. Den efterfølgende
evaluering af kampagnen konkluderede at kampagnen havde været en succes målt på dens grundlæggende
præmisser.
I Levende Hav mener vi også at det blev en god kampagne som nåede bredt omkring og som også indeholdt
en event i København med redningskranse til folketingets politikere og møder med politikere og senere et
separat møde med miljøministeren og sidst et møde med DFPO. Hver af de fire foreningen fik udbetalt
50.000 til dækningen af deres udgifter i kampagnen.
-

2020: Kampagnen er slut, men vi kan bruge materialet så længe vi vælger at gøre det. (se mere på
www.redhavet.nu)

Fiskeripolitikken og den offentlige debat
De der følger med på vores hjemmeside og sociale medier ved også at vi bruger en del tid på at få
diskuteret hvad der foregår i dansk fiskeri. I 2019 gik vi bl.a. sammen med Thorupstrand fiskerne i deres
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kamp mod de hollandske bomtrawlere i Skagerrak og vi var også med til demonstrationer i København og
møder i fiskeristyrelse, ministeriet og med ministeren.
Vi er fortsat aktive med at få sat fokus på skrabninger af muslinger i Limfjorden og de indre farvande og vi
med i en gruppe som vil have stoppet skrabning af muslinger i Kaløvig og vi håber, ligesom det lykkedes os
for Helnæs, at det nu bliver stoppet i Kaløvig. (Måske stopper det helt af sig selv for de firmaer der skraber
muslinger, klager nu meget over at muslingerne er forsvundet (læs: opfisket).
I 2019 har vi også brugt de sociale medier og den nye hjemmeside til mange nyhedsopslag, hvor vi deler og
kommenterer nyheder fra Fiskeri Tidende, Fisker Forum, aviser og TV om emner inden for havmiljø og
fiskeri.
-

2020: Vi fik lavet en helt ny hjemmeside i 2019 og den har haft sine opstartsvanskeligheder. Nu er den
mere stabil og vi skal nu i gang med at bruge hver dag. Og fortsætter vi med det vil
www.levendehav.dk komme tilbage som det link der kommer blandt de 6 første når man bruger
søgeordene: havet, fiskeri, kystfiskeri, havmiljø, bomtrawl etc. Vi er nu meget langt tilbage, ligger nede
omkring de 20-30 og det er ikke tilfredsstillende.
Mht. de sociale medier først og fremmest Facebook bevæger vi os langsomt, men støt opad. Vi har nu
1800 følgere og næsten lige så mange ”synes om”. Det tal skal også op i 2020 vores Facebook skal også
komme frem når folk søger oplysninger om havet og fiskeriet. I 2020 vil vi igen, over flere gange,
opfordre vores medlemmer til at bruge deres Facebook profil til at få deres venner til også at følge
Levende Hav.

CISU og Folkemødet
I flere år har Levende Hav med kutter Anton nu deltaget i Folkemødet på Bornholm. Det har hvert år været
en vigtig begivenhed som Knud også tog ansvaret for. De seneste to år har CISU (Civil Samfund I Udvikling)
fået stillet kutteren til rådighed for deres møder og workshop, mod at de betalte hovedparten af de
udgifter der er forbundet med kutter Antons deltagelse i Folkemødet.
-

2020: Også i år bliver det med CISU ombord og de gennemfører møder og workshops hver dag og vi vil
selv stå for 5 møder og workshops om emner som: Pangani projektet. Hvorfor bør man støtte det
globale kystfiskeri. Kystens Parlament. FairFishing på Afrikas Horn og S/S Hawila af Kastrup projektet.

Foodfestival
I samarbejde med Afrika Kontakten (Nu Global Aktion), NOAH og Frie Bønder Levende Land gennemførte vi
i 2018 første fase af en festival for fødevare, i gruppen ”Madsuverænitet” sidste år i København.
I 2019 i Bededagsferien gennemførte vi den anden og meget større fase af dette projekt,
https://levendehav.dk/events/foodfestival-gro-17-18-maj-2019/ hvor det meste af Havnegade i København
blev fyldt med telte, boder, køkkener, udstillinger og debatter. Det regnede meget om fredagen, men
lørdagen og søndagen fik vi godt vejr og alt i alt blev det nogle rigtig gode dage hvor vi i Levende Hav havde
ansvaret for hele fiskesektionen og vi lavede mad til mange hundrede sulte aktive og deltagere.
-

2020: Levende Hav har ingen konkrete planer om aktiviteter sammen med gruppen Madsuverænitet i
år, men vi følger med og bidrager hvor vi kan. Aktiviteten i år bliver meget landbrugsstyret og også
derfor sidder vi over i år.
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Pangani i Tanzania fiskeriprojektet (PFP)
I efteråret 2018 gennemførte vi en forundersøgelse, støttet af flere fonde og private, i Pangani kystfiskeriet.
Vi var blevet opfordret og inviteret til Tanzania af PHDO (Pangani Heatland Development Organisation) i
flere år og besluttede at tage imod invitationen fordi vi Levende Hav altid har haft ansvaret for et
fiskeriudviklingsprojekt ude i den store verden. Vi kan hjælpe de småfiskere og projektet og samarbejdet
kan hjælpe Levende Hav med at også at være forankret i det globale fiskeri.
Og i 2019 fik vi indsamlet og indkøbt udstyr og ansøgt om fondsstøtte til en udstyrstransport til Pangani.
Denne transport blev støttet med 100.000 af GTS (Genbrug til Syd) Viggo Harboe og Bodil Pedersen
støttede hver med 50.000 og den fyldte 40 fods container blev sendt i november og ankom til Dar Es
Salaam i Tanzania den 2. jan. 2020.
-

2020: De første opgaver i år i Pangani bliver koncentreret om det udstyr der er ankommet til havnen i
DAR. Vi har haft den danske projektleder i Pangani i tre uger i jan. og feb. for at støtte og hjælpe vores
partner PHDO med at få den container og udstyret ud af havnen, uden told og andre afgifter.
Det har taget lang tid, men nu er udstyret ankommet til Pangani og nu skal de bruge de næste
måneder på at få fordelt udstyret i de 16 landsbyer som er modtager af fiskeriudstyret og de mange
skolemøbler. Dertil har projektet bidraget med ca. 6.000 US$ som et administrationsbidrag til PHDO.
Vi har aftalt at hvis alt nu forløber som aftalt, dvs. uden de store konflikter, vil vi søge lidt flere midler i
private fonde så PHDO kan ansætte en projektleder i mindst 6 måneder og i den periode skal vi få
projektbeskrevet de kommende års aktiviteter og ansøgt først og fremmest CISU om midler til et
partnerskabsprojekt. Med den plan følger en udstyrstransport i slutningen af 2020 finansieret af
private fonde og firmaer.
Også her er der gode muligheder for medlemmer for deltagelse. Der er brug for gode kræfter, udstyr
og penge for at få det projekt godt i gang. Vi har en aftale med to sejlmagere fra København (hvor
denne ene taler swahili) at så snart projektet er på ret kurs, så rejser de til Pangani for at tage ansvaret
for at opstarte et sejlmagerværksted.

Nye ideer og planer udover 2020
Kystens Parlament: Det løber, som tidligere nævnt i denne beretning, frem til medio 2021 og derfor har vi
også driftsudgifterne til kutter Anton på plads.
Spøgelsesgarn: I starten af juli vil vi for første gang gå i gang med at fjerne efterladte garn og ruser
(spøgelsesgarn) fra Nissum Bredning og det vil ske mens vi ligger i havnen i Lemvig. Resultaterne af det
pilotprojekt vil måske (det forventer vi) kunne føre til flere destinationer i og uden for Limfjorden hvor vi
kan komme i gang med at lokaliserer og få fjernet de garn. Skal vi det skal vi også finde fonde og andre som
vil støtte det arbejde som vil koste ca. 5.000 kroner i døgnet.
Panganiprojektet: Det vil sandsynligvis også fortsætte udover 2020 og vi har planer om at projektet skal
kunne holde skruen i vandet frem til 2025. Det kræver et betydeligt større budget end vi kan gøre os håb
om at få dækket gennem ansøgninger til CISU og her er planen at søge EU og de internationale fonde i USA
og UK som er aktive i Østafrika.
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Tilbage til Aralsøen: Det kommer forhåbentlig tilbage på rette kurs når man lokalt i Aralsk har fået
overbevist de nye borgmestre om nødvendigheden af at få støttet projektet. Det er et held i uheldet at
vores biolog og projektleder Jan G. Larsen heller ikke er blevet helt klar og fit for fight efter sin store
operation. Så hvis projektet først bliver aktiv i 2021, så passer det os godt her i Danmark.
Sorte hummer i Limfjorden: Vi har deltaget i det første møde og vi har meldt tilbage til DTU og
Skaldyrcenteret at vi gerne vil være aktive i arbejdet med at få fiskeriet af de sorte hummere ind på en
mere bæredygtig kurs.
Levende Havs skoletjeneste: I året der gik, men også tidligere år, har vi ofte hjulpet skole- og
gymnasieelever med deres eksamensopgaver om hav og fiskeri, og det synes at være et stigende behov. Og
vi gør det så godt som vi kan med vha. mail og interviews.
i

Private og offentlige fonde og virksomheder:
GTS - Genbrug til Syd. (Pangani Fishery Project)
Tips og Lotto (Levende Hav adm.)
Viggo Harboe (Pangani Fishery Project)
Græsrodsfonden (Food Festivalen)
Bodil Pedersen Fonden (Pangani Fishery Project)
Åge V. Jensen fond (Levende Hav og kutter Anton)
Velux Fonden (Levende Hav og kutter Anton)
CISU (kutter Anton)
Årstiderne (Food Festivalen)
Kystfiskerkompagniet v/David Lange (Food Festivalen)
Private støtter
En lang række af medlemmer og andre som har bidraget med støtte fra 500-5.000 kr. til Levende Hav og driften af
kutter Anton, i alt ca. 100.000 kr. i 2019
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