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Formanden har ordet:

Kære Levende Hav medlemmer, støtter og
samarbejdspartnere.
Her modtager du Levende Havs Årsskrift 2020     

 Det første af en forhåbentlig lang årrække af 
årsskrifter de kommende år. Årsskriftet afløs-
er den årskalender Levende Hav har udsendt 
hvert år siden 2000 og vi håber at Årsskriftet 
bliver en god afløser. Bestyrelsens begrundels-
er for årsskriftet er muligheden for at få flere 
skribenter og dermed også flere historier bredt ud 
til foreningens medlemmer og forhåbentlig nye 
medlemmer, partnere og støtter. Og på sidste års 
ordinære generalforsamling i Lemvig i juni 2020 
blev forslaget også vedtaget. 

 Året der gik: Året startede mildt, målt på 
vejret, og mildt for kutter Anton som var kommet 
i telt på beddingen i Bønnerup, hvor den fik nye 
planker og støtter til bagbord, et nyt toilet og nye 
sejl og udstyr til at få eftersøgt og ophalet spø-
gelsesgarn. Alt sammen støttet af Aage V. Jensen 
Fonden. 

Kurt Svennevig Christensen

Kutter Anton i Snaptun havn nov. 2018

I samme periode blev der lagt planer for 
Levende Havs prioriteter og sejlads med 
kutter Anton i 2020, herunder starten på projektet 
Kystens Parlament, støttet af Velux Fonden (det 
projekt kan man læse mere om i dette Årsskrift). 
Desværre måtte alle de planer lægges til side og 
revurderes i lyset af den COVID-19 dagsorden 
som hurtig tog over i starten af 2020. 
Og i midten af marts aflyste vi alt der var plan-
lagt, herunder vores årlige ordinære generalfor-
samling i marts.  

I starten af året ankom vores 40 fods container 
til Dar Es Salaam i Tanzania. Den var blevet fyldt 
med udstyr og afsendt i efteråret 2019. Fra Dar 
Es Salaam skulle den fragtes til Pangani og den 
operation havde projektets partner i Tanzania 
ansvaret for.
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Fiskeri i Tanzania

  Pangani fiskeriprojektet er et samarbejde 
mellem Levende Hav og PHDO (Pangani Head-
land Development Organisation) for kapacitets 
opbyggelse i kystfiskeriet og 16 kystfiskersamfund 
i Pangani distriktet som ligger i det nordlige Tan-
zania op til grænsen til Kenya. Projektet er støttet 
af Alice og Torben Frimodt Fonden, Bodil Peder-
sen Fonden, Merkur Fonden og Viggo Harboe. 
Projektet er også støttet med 200.000 kroner af 
ISSEIS fonden. Men den støtte kan kun bruges til 
indkøb af udstyr som grej, motorer, både og så 
langt er projektet desværre endnu ikke kommet 
fordi det er løbet ind i alvorlige vanskeligheder i 
Tanzania. Man kan læse meget mere om Pangani 
projektet på www.levendehav.dk og også læse 
om projektets problemer i Tanzania.

  Levende Havs ordinære generalforsamling 
blev gennemført den 20. juni på havnen i 
Lemvig, hvor vi også åbnede vores udstilling 
og blev klar til sommerens aktiviteter. General-
forsamlingen blev afviklet i god ro og orden og 
der blev valgt en ny bestyrelse.
Genvalg til Kurt, Henrik, Zhanna, Erik og Ib.
Nyvalg til Thomas og Michael. 
Suppleanter blev Christian og Pia. Bestyrelsen 
konstituerede sig med Kurt som formand, 
Henrik som næstformand og Erik som kasserer.
Der er blevet afholdt 5 møder i bestyrelsen og 
hvert møde har varet fra 4-6 timer, hvor der 
har været god plads til at få diskuteret og vendt 
alle sten og møderne er holdt rundt omkring i 
landet. 
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 Levende Hav fik også ny hjemmeside i 2020 
og vi har også været aktive på de sociale medier 
og alt det sammen med vore projekter og vores 
aktiviteter i medierne har medført at vi har nået 
vores mål, 70 nye medlemmer i 2020 og nu er 
vi ca. 300 medlemmer ialt, i 2021 arbejder vi 
for at få 100 gaver af mindst 200 kr. således at 
vi ved årets udgang kan søge Skat om at komme 
på listen over almennyttige organisationer hvor 
bidragsydere kan trække deres støtte fra i skat.

 Vore projekter, ansøgninger og den offentlige 
opmærksomhed har givet os to flotte anerkend-
elser og priser i 2020. Vi fik først DN-Lemvigs na-
tur- og Miljøpris for vores indsats på Limfjorden 
og sidst på året fik vi Bodil Pedersens miljøpris 
2020 og med prisen følger 100.000 kr. 

Forsiden på det nye website: levendehav.dk

 2021 planerne: Selvom vi kommer senere i gang 
i 2021 pga. corona, forventer vi at komme godt i 
gang med projektet Kystens Parlament. Vi tror dog 
ikke at projektet kan afsluttes i 2021 og sker det 
ikke slutter det i maj/juni 2022. Vi forventer også 
at få gennemført en række eftersøgninger efter 
spøgelsesgarn i de indre farvande og fjorde og vi 
vil fastholde foreningens fokus på fiskeriet med 
bomtrawl og intensivere de politiske arbejder for 
at få stoppet bomtrawl fiskeriet med kædemåt-
ter i 2021 og på sigt helt få stoppet fiskeriet 
med bomtrawl i den nordlige del af Nordsøen 
og Skagerrak. På begge disse områder vil kutter 
Anton være i centrum af arbejdet. Kutter Anton er 
klar til indsatsen, godt vedligeholdt og rigget til 
med udstyr og nu også med en større gruppe af 
skippere og besætning. 
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 I 2021 vil Pangani projektet i Tanzania enten 
blive afsluttet, fordi de politiske omstændigheder 
i Tanzania gør det umuligt at fortsætte, eller også 
lykkes det vores lokale partner at få den nødven-
dige politiske opbakning nationalt og lokalt der 
kan sikre projektets fremtid.
På foreningens indre linjer vil vi fortsætte bestræ-
belserne på at fastholde og meget gerne udbygge 
vores medlemskreds og blive registreret som en 
forening, hvor man kan fratrække sine bidrag og 
støtte.

 Vi vil fortsætte og gerne udbygge samarbejdet 
med de øvrige danske natur-, udviklings- og 
miljøorganisationer i vore fælles bestræbelser 
på at sikre den danske havnatur og biodiversitet 
og udviklingsarbejdet i syd for en mere retfærdig 

verden, ligesom vi vil fortsætte samarbejdet med 
de af fiskeriets organisationer, som vi kan samar-
bejde med, for at få styrket og gerne udbygget det 
skånsomme og mere kystnære fiskeri, herunder 
fritids- og amatørfiskeriet. 
På samme vis fortsættes arbejdet i de EU mil-
jø- og fiskeripolitiske kommitteer, vi er aktive i, 
ligesom vi gerne udbygger det samarbejde, vi har 
med de internationale civilsamfundsorganisa-
tioner på natur- miljø- og udviklingsområder.
God vind til Levende Hav og os alle.
 
   Kurt Svennevig Christensen

Redningsplan for havet er afleveret på Christiansborg.
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”Spøgelsesgarn” 
Efterladte fiskeredskaber i Limfjorden.

 Vi brugte tre uger af sommeren 2020 til at 
eftersøge, ophale og få fjernet efterladte garn fra 
Nissum Bredning i Limfjorden. 
Det blev muligt med en økonomisk støtte fra 
Aage V. Jensen Fonden, Velux Fonden og med ud-
styr fra garnfirmaet Frydendahl fra Hvide Sande 
og værdifuld praktisk hjælp fra havnen i Lemvig, 
som tog imod og fjernede de mange garn og 
tejner vi bragte i land. 
Levende Havs miljøkutter Anton var blevet gjort 
klar til opgaven, havde fået nyt udstyr og Levende 
Havs aktive fik opstillet telt og udstillinger på 
havnen i Lemvig og derfra gennemført den folke-
oplysning der fulgte med projektet. Projektet fik 
også gennemført en politisk kampagne og med 
den fik vi også en betydelig medie opmærksom-
hed.  

 De aktive i projektet blev de skiftende besæt-
ninger på Anton og godt 30 frivillige Levende 
Hav medlemmer som brugte nogle dage af deres 
sommerferie på fjorden, i en god sags tjeneste.
Spøgelsesgarnene: De efterladte fiskeredskaber 
i Limfjorden er garn og tejner som sættes på 
bunden for at fange taskekrabber og sorte hum-
mere. Det er et fiskeri som er foregået i flere år 
og selvom der bliver færre og færre hummer, så 
ser det ud til at bestanden af krabber bare stiger 
og stiger. Biologer tilknyttet Levende Hav men-
er at der er en tydelig sammenhæng mellem en 
voksende bestand af krabber og det faktum at der 
ikke længere er fisk i fjorden, som spiser krabber, 

og den voksende bestand af de store taskekrab-
ber er, sammen med det intensive fiskeri, med til 
at fortrænge de sorte hummere fra netop Nissum 
Bredning. 
Der fiskes nu betydeligt flere sorte hummere 
i Løgstør Bredning, som ligger øst for Nissum 
Bredning i Limfjorden. Der er endnu ikke så 
mange store krabber, men fiskeriet viser at de 
også er på vej ind i Løgstør Bredning. 

 I dag er der ingen fisk i Nissum Bredning, her 
var engang rødspætter, skrubber, tunger og torsk 
de er forsvundet og derfor kan fiskerne, dvs. frit-
idsfiskere og de enkelte erhvervsfiskere der også 
fisker hummer og krabber, lade deres garn stå i 
mange dage uden at blive røgtet. De kan stå i et 
par uger og krabber og hummere vil stadig være i 
live. Er der fisk, hvor der sættes garn, vil garnene 
hurtigt blive lagt ned af døde fisk og dermed helt 
umulige at arbejde med. Det er denne praksis der 
er en af de vigtigste årsager til, at de efterladte 

Spøgelsesgarnene
trækkes op på dækket 
af kutter Anton.
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redskaber over tid bliver til spøgelsesgarn. 
Garnene bliver uge for uge og måned for måned 
så fyldte med tang, sten, skidt og møg at arbejdet 
med at bjærge og få renset redskaberne, langt 
overstiger værdien af de krabber og hummer de 
kan fange.

Når de redskaber har stået i nogle måneder, lad-
er man dem stå. Hver uge er de blevet tømt for 
krabbekløer og hummere og der er blevet ringere 
og ringere målt på garnenes evne til at fiske også 
fordi fiskerne ofte er nødt til at skære hummerne 
ud af garnene. Det gør de fordi hummer skal lan-
des hele dvs. med ben og klør for at få den bed-
ste pris. Det er et møjsommeligt og stort pillear-
bejde at få en hummer ud af et garn i hel tilstand, 
men de høje priser på hummer betyder at det 
arbejde tager man på sig. Krabbekroppene lader 
fiskerne ofte sidde i garnene efter at de har taget 
de værdifulde klør. Og derfor mister redskaberne 
deres værdi som fiskeredskaber og så bliver de 

efterladte, dvs. ikke halet og bragt i land.
En anden faktor er prisen på de redskaber. Det 
er som regel brugte og udtjente garn til fangst af 
pighvar og stenbider man bruger til at fange hum-
mer og krabber, fordi de garn er tykkere i tråden 
og de har store masker og derfor er det nemmere 
at pille hummer og krabber ud af de garn. 
Udtjente fiskegarn er også billige at anskaffe sig 
og den lave pris på garn er også årsagen til at 
fiskerne ikke har det store incitament til at hive 
de udtjente garn. Her skal understreges at det 
selvfølgelig ikke er alle fiskere på fjorden der 
bruger den praksis, heldigvis er det et fåtal, men 
over flere år bliver det alligevel til rigtig mange 
efterladte garn.
Det overraskede os også at det er en offentlig 
hemmelighed at der findes de mange efterladte 
redskaber i fjorden og hvordan de bliver efter-
ladte og også hvem der bruger den praksis. Det 
ved man selvfølgelig aldrig 100 % og ingen ville 
lægge navn til deres mistanke. 
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 Men mens projektet stod på og efter det sluttede 
stod det os mere og mere klart at folk på havnen 
godt var klar over problemet også fordi mange 
kunne fortælle at de ofte fik gamle garn med op 
på deres ankre når de var på fiskeri. Fiskerne 
fortalte de var holdt op med at bruge ankre af 
samme grund og brugte nu i stedet betonklodser, 
for at holde deres garn og tejner ved bunden.

 Derfor er det også vigtigt at der sammen med 
den oprydning der skal i gang i 2021 og som 
i kølvandet på dette projekt nu er vedtaget af 
Fiskeriministeriet og fiskeriets organisationer, 
følger en mere målrettet oplysningskampagne 
ude på havnene herunder at de lokale folkevalgte 
gør brugerne af havnen og fjorden krystalklart at 
fiskerne skal stoppe den praksis med at efterlade 
deres udtjente redskaber på fjorden og det også 
er et fælles ansvar at det stopper.  Alternativet vil 
være en pant på garn, eller et stop for brugen af 
garn til fangsten af krabber og hummere. Begge 
forslag er i spil og de vil ramme både erhvervs- 
og fritidsfiskeriet på Limfjorden hårdt.

 Sommeren 2020 på Nissum Bredning: 
Projektet startede i midten af juli måned og slut-
tede i midten af august og projektets afsluttende 
rapport og den dagbog der blev holdt opdateret 
hver dag kan læses på www.levendehav.dk.
Det mest tankevækkende i projektet blev det 
faktum at vi kunne finde de efterladte garn hurtigt 
og overalt hvor vi søgte. Lige meget hvor vi start-
ede med at trække vores dræg sad det fast i garn 
efter 5-10 min. og sådan var det i alle dage, også 
da vi sluttede, vi kunne have fortsat i ugevis. 
Og da vi kun har gennemsøgt et forholdsvis lille 
område af bredningen ca. 10 % og vi kender til 
fiskeriintensiteten i de resterende 90 % kan vi 
også konkludere at der stadig står mindst tusind 
efterladte redskaber i Nissum Bredning. Kortet 
viser hvor vi har været aktive og den øvrige del 
af bredningen hvor der har været et aktivt fiskeri.
Vi indsamlede i alt 63 store sække med garn, 
ca. 300 garn. Tabellen nedenfor viser koordi-
naterne og hvor mange garn og tejner på de 
enkelte steder. Bemærk også at selv på dette be-
grænsede område ud for indsejlingen til Lemvig 
fik vi ikke ryddet op. 
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 Aftalen mellem Fiskeriministeriet og fiskeri-
ets organisationer giver os håb om at nu bliver 
der handlet og nu kommer man i gang med at 
få ryddet op på fjorden samtidig med at man 
gennemfører en kampagne for at få stoppet 
dette uvæsen med at efterlade sine redskaber 
på fjorden når de er udtjente. Aftalen omfatter 
udelukkende Limfjorden og det er også en rigtig 
god begyndelse og vi vil hjælpe så godt vi kan 
med den viden vi har fået. Selv går vi nu i gang 
andre steder i de indre danske farvande og fjorde 
hvor vi ved der også er et problem og hvor vi er 
blevet inviteret til at få undersøgt problemet, det 
er ved: Århus, Norsminde, Æbelø, Odense Fjord 
og i bunden af Lillebælt. 

Kurt Svennevig Christensen

Spøgelsesgarnene trækkes op på dækket af kutter Anton.

Der står stadig mange efterladte garn på det om-
råde. Vi lærte meget på de tre uger. Miljøkutter 
Anton kan bruges til at få undersøgt et område og 
få fundet og halet redskaber, men kutteren er ikke 
indrettet optimalt til opgaven med at få indsamlet 
de store mængder af redskaber. 
Vi mener det bedste fartøj er en muslingeskraber. 
Den har et meget stort lastrum i forhold til fartø-
jets størrelse og ombord har sådan et fartøj al det 
udstyr der er nødvendigt for at kunne eftersøge 
og hive en masse grej og den opgave vil blive 
mere effektiv med professionelle fiskere ombord. 
Sådan et fartøj og 5-6 fiskere kan hive det samme 
på en dag som vi med kutter Anton skulle bruge 
uger på.
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Tegneserie, Tegnet af Petra Hauthorn Svennevig.
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Sommer på havnen i Lemvig

 Sommer på havnen i Lemvig
Af flere grunde blev vores sommerresidens flyttet 
fra Aarhus til Lemvig i et par måneder. 

 Det var nu ikke så ringe en ”ferie”- vi fik vind i 
håret, sol og regn, knoklede løs, blev møgbeskid-
te og var ”på” fra morgen til aften på Havnen 
mellem Østershuset og Isværket. 
Lemvig Kommune stillede faciliteter og goodwill 
til rådighed. Havnefoged og de frivillige folk fra 
Havnens Hus hjalp med alt, hvad vi havde brug 
for.Lemvig er en dejlig og helt speciel by – dens 
folk, landskaber, natur, historie og erhverv. 

 Fra midt juni til midt august var vi på kajen i 
Lemvig. Kutteren M/S Anton og det store udstill-
ingstelt dannede rammen for vores aktiviteter. En 
plancheudstilling, der handlede om kyst og hav, 
fiskeri – biologi, erhverv og meget andet. 

 I teltet var akvarier og bassiner med småfisk, 
muslinger, søanemoner o.a. Samlinger af tørrede 
ting fra hav og kyst, litteratur, brochurer – formid-
ling, lupper o.a. fra Levende Hav og Danmarks 
Naturfredningsforening. Vi har dækket et stort øn-
ske og behov for at fortælle børn og voksne om 
livet i havet, vise nogle smådyr og lære lidt om 
hvad de hedder og hvordan de lever. Feriegæster 
og lokale besøgte os på kajen og ”legede” 
med de krabber, som vi hver dag fiskede op fra 
havnen. Det var en kæmpe oplevelse at se børn 
og forældre, gæster og bedster stå på hovedet 
i krabbebaljen – ta´ krabberne op i hånden, 
skræmme hinanden, grine og stille os et hav af 
spørgsmål!

 Men formålet med vores formidlingsarbejde 
er ikke kun at børn skal klappe en krabbe eller 
opleve at tangnåle-hannen føder levende unger 

Kutter Anton og udstillings telt i Lemvig havn. Foto. MGN
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– fordi hunnen lægger sine æg i hans bug.Når vi 
snakker med børn og voksne og viser dem, hvad 
der kan findes i havet, så vokser kendskabet og 
lysten til at blive klogere og passe vores natur og 
dyreliv. Specielt det liv, der findes i vores have. 
Det er en svær opgave, for vi kan ikke se fra ka-
jen eller kysten, hvad havet gemmer. Men vi har 
fået hjælp fra Veluxfonden, som med bevilling 
til undervands- og ”overvands” drone og andet 
grej der har gjort det muligt at ”dykke” ned og 
finde hemmelighederne. I teltet var installeret en 
storskærm, der viste videoer af dronernes ”åben-
baringer”. 

 Det var en grum oplevelse at se så dødt et 
havmiljø og så mange efterladte fiskegarn med 
læssevis af halvdøde krabber og nogle få hum-
mere. Vi havde en idé om, at der lå mange garn 
derude og at vi ville forsøge at hale dem op for 
at danne os et overblik over omfanget.Det gjorde 
vi så, sammen med en masse frivillige folk på 
kutteren ANTON, der brugte mange dage på et 
ildelugtende og deprimerende arbejde. 

 I Aarhus bugten er det gået helt galt med 
fiskeriet de seneste år. For ikke mange år siden 
kunne vi fange fisk på stang og i garn så vi kunne 
få selvfangede fisk på bordet. Det er så godt som 
slut med den fornøjelse, der er heller ikke en 
eneste erhvervsfisker tilbage i Aarhus – landets 
næststørste by!

 Men havet omkring Danmark – vort moderlige 
hav – lider og døjer med mange og forskel-
lige problemer. Vi mangler fokus på vore indre 
danske farvande, bugter, fjorde og de kystnære 
områder.  Havet er ikke sundt og fuld af liv – men 
det var det engang!  Hvorfor?  Jeg har ikke svaret, 
men sender det videre til alle, fiskere – alle fiskeri 
myndigheder, natur- og miljømyndighederne. 
Politikere og borgere i de byer, kommuner, der 
ligger ved havet – det gør de fleste danske byer!

 Skynd jer at gøre noget ved det og forbedre 
situationen- så vi igen kan få et levende hav.

Dorthe Birkmose

Teltet med akvarier, velbesøgt. Foto. Keld Preuthun.

Akvarierne studeres i teltet. Foto. MGN
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Strandkrabber
– Et alvorligt problem i danske farvande

Gennem de sidste årtier er bestanden af strand-
krabber vokset foruroligende hurtigt langs vores 
kyster, og til store gener for fiskeriet.
Strandkrabber er næsten altædende, og fortærer 
ådsler, fisk der er fanget i net og ruser samt alle 
de dyr de kan overmande heriblandt andre 
krabber, der er ved at skifte skal. Man mener at 
krabberne har en stor indflydelse på mængden af 
fladfisk, idet de let kan fange og æde små flad-
fisk, og specielt er fladfiskene meget sårbare når 
de frit svømmende fladfiskelarver lægger sig på 
bunden og forvandles til bundlevende fladfisk.
Strandkrabber er meget hårdføre og kan leve 
flere døgn uden ilt og om nødvendigt søge op på 
stranden under længerevarende iltsvind. 

En strandkrabbe hun kan lægge op til 250.000 
æg om året, så hvis der er føde nok og ikke ret 
mange ”krabbespisere” kan bestandene vokse 
ekstremt hurtigt. Strandkrabbernes naturlige 
fjender er torsk, ål, ulk og ålekvabbe, og da disse 
fisk er i kraftig tilbagegang langs vores kyster, får 
strandkrabberne bedre muligheder for at over-
leve. I Øresund hvor der er en rimelig torske-
bestand, er antallet af strandkrabber væsentlig 
mindre end andre steder i landet.Krabber med skrog. Foto. MGN.

Mange krabber. Foto. MGN.
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Under LLH’s aktiviteter på havnen i Lemvig i 
sommeren 2020 fangede vi hver dag i havne-
bassinet en spand strandkrabber, som vi brugte i 
formidlingen om livet i havet. Endvidere lavede 
vi også et projekt, hvor vi undersøgte hvor mange 
krabber man kan fange på en lokalitet. Fra en 
lille badeponton på vestsiden af ydermolen smed 
vi en krabberuse og to - tre små spiralruser ud 
med torskehoveder som agn. Ruserne, der kun 
fangede voksne krabber, blev tømt to gange om 
dagen, og krabberne blev vejet og optalt inden 
de blev sluppet løs i havnebassinet. Krabbefang-
sten foregik over syv dage, og vi fangede i alt 
142kg krabber med en gennemsnitsvægt på 42g 
dvs. 3380 voksne krabber! Det var meget be-
mærkelsesværdigt at mængden af fangede krab-
ber per dag var konstant. En dag blev de krabber 
vi udsatte i havnen mærket med rød farve, og 

dagen efter blev to krabber genfanget i ruserne 
uden for havnen. De havde vandret mindst 570 
meter på et døgn! Konklusionen på vores krab-
befangst er at mængden af krabber er meget 
stor, men en egentlig bestandsstørrelse er yderst 
vanskelig at bestemme på grund af deres lange 
vandringer for at finde føde.

De meget store bestande af krabber og de be-
grænsede mængder af fisk i vore indre farvande, 
er tegn på at økosystemerne er i kraftig ubalance. 
Det store og vigtige spørgsmål er: hvordan får vi 
genoprettet økosystemerne? Der er ingen simpel 
løsning og det vil kræve mange forskellige tiltag 
før vi igen kan få ”normale” tilstande i vore indre 
farvande.

Mogens Gissel Nielsen

To krabber. Foto. MGN.En tejne fyldt med krabber. Foto. MGN.



19

 Mandag den 14.12.2020 landede den belgiske 
bomtrawler Z 333 ”Avatar”, 27.608 kg fisk på auk-
tionen i Thyborøn. Lasten indeholdt 12.963 kg fisk 
til mindstemålet, dvs. de mindste torsk, rødspætter, 
tunger, kuller og andet fisk der lovligt kan landes 
og det er usædvanligt mange små fisk. Men Z 333 
”Avatar” er blot en af ti belgiske bomtrawlere, som 
lander de meget små fisk til auktionen i Thyborøn. 
For dette efterår er der foregået et intensivt fiskeri 
med bomtrawl på store dele af den jyske vestkyst, 
fra Hvide Sande i syd til Thorupstrand i nord og det 
omfatter både belgiske og hollandske bomtrawlere. 
Appen ”Marine Traffic” viser fartøjernes placering 
og den viser flere bomtrawlere end danske fiskefar-
tøjer i farvandet. Og det er, vel at mærke, et fiskeri 
som burde være stoppet for måneder siden - hvis 
de danske myndigheder og fiskerikontrollen havde 
villet dét. 
De belgiske bomtrawlere går målrettet efter torsk 
og det må de ikke, for de følger ikke de regler 
der gælder for et målrettet fiskeri efter torsk og 
genopretningsplanen for torsk. Og de lander alle 
sammen hver gang de lander rigtig mange fisk til 
mindstemålet.
I starten af november i år anmeldte Landsforenin-
gen Levende Hav ti navngivne belgiske bomtrawl-
ere for at bedrive et ulovligt fiskeri. Vi anklager 
dem for at gå målrettet efter torsk og fiske med for 
små masker. De lander heller ikke deres udsmid, 
det skal de for der er nu et EU-forbud mod udsmid, 
dvs. alt det de fanger skal bringes i land. Når de 
dokumenteret fanger så mange tons fisk, til mind-
stemålet, fanger de også mange tons undermåls fisk 
det vil sige udsmid, men de bringer intet i land. 

 De belgiske bomtrawlere monterer flere tons 
ankerkæde og nylon under bunden af trawlposen, 
og med denne massive måtte af kæder og nylon 
slæber de rundt på sten og rev, på den hårdeste 
bund, der findes, og de smadrer alt. Det er vel at 
mærke områder som indeholder mest værdifuld 
havnatur målt på fisk, bunddyr og biodiversitet. 
Bomtrawlet er så voldsomt at det også kan fange 
mandshøje store sten, som de er nødt til at sejle til 
Thyborøn og Hanstholm for at få losset i land.

 Det er fartøjer med store maskiner og derfor 
foregår fiskeriet med et stort forbrug af brændstof. 
Udmålt på deres landinger og aktive fiskeri bruger 
de op mod 2 liter marine diesel for hvert kg fisk, de 
sælger. Målt alene på klimaet burde fiskeriet ikke 
være tilladt. Det burde heller ikke kunne betale sig, 
men det kan netop betale sig, fordi de kan lande 
alle disse små fisk til mindstemålet og fordi prisen 
på dieselolien er lav. Levende Hav har fulgt fiskeriet 
hver dag i to måneder og det er dokumenteret at 
de belgiske bomtrawlere lander dobbelt så mange 
kg fisk pr. trawler time som de danske trawlere og 
bomtrawlere lander fra det samme område. 50-

Oktober 2020: Kutter Anton besøger bomtrawler ved Hanstholm. 

Foto: Casper Simonsen

Stop nu det ulovlige fiskeri med det lovlige bomtrawl
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60% af deres laster er fisk til mindstemålet, det er 
der ingen andre fartøjer der kan for man skal bruge 
mindst 120 mm masker og de lander flere tons af 
de mindste rødtunger og tunger og disse små fisk 
kan man ikke fange med 120 mm masker, det er 
umuligt, det ved alle. De eneste der åbenbart ikke 
ved dét, er den danske fiskerikontrol. 
De belgiske bomtrawlere lander 15-25 tons fisk 
efter fire dages fiskeri pr. fartøj, men de har fanget 
meget mere, det kan som nævnt helt enkelt ikke 
undgås. Dertil kommer udryddelsen af vegetatio-
nen og deres store fangster af bunddyr som snegle, 
søstjerner, orme etc.

 Videnskabelige undersøgelser viser at i bomtrawl 
fiskeriet efter søtunger, udsmider de 14 kg fisk og 
bunddyr for hver kg tunge, de lander. Bomtrawl 
er berygtet for det store udsmid, og alene derfor 
burde det ikke være tilladt, men det er tilladt, det er 
lovligt og EU har også givet dem særregler, der ex. 
fritager dem for det gældende discardforbud, men 
de regler gælder kun i fiskeriet efter søtunger, ikke 
torsk. Også derfor er deres direkte fiskeri efter torsk 
ulovligt.

 Når de fisker målrettet efter tunger, må de ud-
smide (”genudsætte”) de rødspætter og tunger, som 
ikke kan sælges. Det er selvfølgelig ikke forståeligt, 
for hensigterne med discard-forbuddet er netop 
at minimere udsmidet. Men bomtrawlerne har 
alligevel fået denne særregel, fordi de ellers ville 
være bundet til kajen. Og med et forestående 
hårdt BREXIT og et deraf følgende ønske om sam-
menhold i EU, mod England, har Danmark og EU 
valgt sammenholdet og fravalgt havnaturen og det 
bæredygtige fiskeri og det er både en fiskeri- og 
miljøpolitisk skandale.

 Udover udsmidet og det store energiforbrug er 
fiskeriet med bomtrawl meget ødelæggende for 
livet på havbunden. En bomtrawler gennemtrawl-
er et afgrænset område på 2x3 sømil på kryds og 
tværs. Grejet smadrer og frilægger livet på bunden 
og de mange åbne skaller, orme og bifangsten af 
små fisk og bunddyr som smides ud, tiltrækker kun 
flere fisk til området. Sådan fungerer bomtrawlet, 
det er metoden for dette redskab, på samme måde 
som der skal agn på en krog, smadrer og tiltræk-
ker bomtrawlet fisk til området og derfor kan det 
foregå i flere dage i det samme område. Derefter er 
det slut, så er der ikke mere at komme efter, og det 
vil tage mindst et år, før havnaturen i området er 
genoprettet.

 Når en bomtrawler sejler i havn for at losse 
fangsten, forlader det et område uden liv. Overalt 
ligger de døde skaller og vidner om det liv der var 
engang. Undervejs har trawlene flyttet rundt på 
mandshøje store sten, som er blevet slæbt uden for 
de gennempløjede stengrunde, ude på den glatte 
bund, hvor de er til stor gene for det traditionelle 
vod- og trawlfiskeri, der kun kan fiske på glat bund.

Oktober 2020:  De store sten som bomtrawlerne fanger, losses i 
Thyborøn, mange af stenene vejer over end 10 tons.
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Den danske regering siger at den arbejder for at få 
et EU-forbud mod bomtrawl, men vi har forstået at 
det er vanskeligt og det vil tage tid, og derfor må 
alle væbne sig med tålmodighed. Levende Hav har 
krævet et forbud lige siden vi blev oprettet i 1995, 
men det er et forbud mod det lovlige fiskeri med 
bomtrawl. Når det lovlige fiskeri med bomtrawl 
foregår ulovligt, som tilfældet er med de belgiske 
bomtrawlere så kræver vi naturligvis at fiskerikon-
trollen griber ind her og nu og stopper fiskeriet, 
ligesom de stopper og udskriver store bøder til 
fritidsfiskere der har sat deres tre lovlige garn for 
tæt på land. Her er der ingen nåde. De får store 
bøder og bliver hængt ud i aviser og dagblade.

Det ulovlige og mest brutale og det mest natur- og 
klima ødelæggende fiskeri man kan forestille sig, 
bliver ikke stoppet, det kan fortsætte. 
Spørgsmålet er nu også hvor meget hensyn den 
danske fiskeriforvaltning egentlig tager til havmil-
jøet? I Levende Hav har vi ofte kritiseret den dan-
ske fiskeriforvaltning for ikke at være tilstrækkelig 
opmærksom på det skånsomme i fiskeriet. Vi mener 
med mange andre at fiskeriet med bundtrawl er et 
meget større problem end forvaltningen gør det til. 
Med set i det perspektiv kan forvaltningen også 
have en interesse i at ”se gennem fingrene” med 
det åbenlyst alt andet end skånsomme bomtrawl, 
for derved at lade det store danske fiskeri med 
bundtrawl (hovedparten af dansk fiskeri foregår 
med bundtrawl) ligge i læ af det dokumentere-
de meget voldsommere fiskeri med bomtrawl. 
Det forstår de danske trawlere og det kan ses i en 
kommentar på Levende Havs Facebook skrevet af 
en skipper og reder fra Thyborøn: ”jeg er 1500 % 
sikker på, at blir de udelukket fra dansk område, så 
er det alle danske trawlere med over 300hk I går til 
angreb på”

vejet og sorteret i Thyborøn og derefter kørt direkte 
til Belgien. I den senere tid, hvor fiskeriet er gået 
lidt tilbage, lander flere til auktionen i Thyborøn. 
Og det er data fra landingerne på auktionen i Thy-
borøn i sammenligning med tilsvarende landinger 
fra danske fartøjer, vi bruger. Fiskeriet har givet 
mange penge til belgierne, med en gennemsnitspris 
på 25 kr. er det 75 mio. og de betaler 30.000 for en 
losning og det vil sige de alene til auktionen betaler 
med 150-200.000 pr fartøj/måned til. Dertil skal 
lægges købet af proviant til 7-9 besætningsmedlem-
mer, dieselolie og andre fornødenheder. 

 En belgisk bomtrawler giver 1 mio. kroner i Thy-
borøn pr. måned til dækning af udgifter til losning, 
dieselolie, proviant og andre fornødenheder. Der-
for er de velkomne på havnen i Thyborøn, ligesom 
de hollandske bomtrawlere er det i Hanstholm. 
Også selvom de lokale mindre fartøjer, der ikke har 
andre muligheder end at fiske tæt på deres havne, 
mister deres levebrød. I et normalt fiskeri for år 
tilbage ville Thyborøn- og Hanstholmboerne gøre 

  Bomtrawlere i Hanstholm havn. 

Der er penge i det: Det belgiske bomtrawl er meget 
intensivt det er hurtigt ind og ud af havnen og så er 
det ellers grejer i havet døgnet rundt. Levende Hav 
har data fra de seneste to måneder og de viser, at 
de fanger så meget fisk, at de kan lande 4-5 tons 
fisk i døgnet. Med 25 fiskedage giver det 100 tons/
måned/fartøj. De 10 belgiske bomtrawlere har 
landet 3000 tons fisk i de tre måneder. Det meste er 
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meget mere for at sikre deres egne fiskeres fiskeri. 
Men der er ikke ret mange danske fiskere tilbage 
også derfor lukker man øjnene for bomtrawlerne 
der nu tager livet af de sidste fiskere i dette om-
råde, ligesom de har taget livet af det tidligere 
store fiskeri i den sydlige del af Nordsøen. Men alt 
det ændrer ikke ved at det ellers lovlige belgiske 
bomtrawlfiskeri, som det foregår fra Thyborøn med 
kæde- og nylonmåtter målrettet torsk, er ulovligt. 
Levende Hav har nu fulgt det i to måneder og det 
er anmeldt, men intet sker, intet. Vi mener at den 
danske regering, fiskeriforvaltningen og fisker-
ikontrollen ser igennem fingrene med det ulovlige 
fiskeri, fordi den danske regering og EU har fokus 
på sammenholdet i EU og blikket stift rettet mod 
England og et muligt hårdt BREXIT i bestræbelserne 
på at redde fiskeriet for de største fartøjer og inves-
torer i dansk fiskeri. Derfor må livet i havet, hav-
naturen og det tilbageblevne naturskånsomme 
danske fiskeri, fra de mindre fartøjer på kysten fra 
Hvide Sande i syd til Hirtshals i nord, endnu 
engang sejle deres egen sø.

 Faktaboks: Bomtrawl: Et bundslæbende redskab 
som foregår med to bomme, en i hver side, som 
holdes nede ved bunden med kæder. Trawlposen 
beskyttes fra at blive revet i stykker på sten og rev af 
en tætpakket nylonmåtte lavet af nylonsnore, som 
syes meget tæt på bunden af trawlet. De store bom-

trawlere fisker med 12 meter brede bomme, hvor 
bomme og kæder kan veje op til 7 tons pr. trawl. 
Fiskeriet foregår i høj fart, dvs. godt 5 knob i timen 
(normalen for et bundslæbende trawl er 2-3 knob), 
og derfor kræver fiskeriet stor motorkraft og dermed 
også et stort forbrug af brændstof (3-400 liter i 
timen). Bomtrawl er udviklet i det hollandske og 
belgiske fiskeri til fangsten af fladfisk, først og frem-
mest søtunger i den sydlige del af Nordsøen og den 
Engelske Kanal. Fiskeriet har et af de største udsmid 
i fiskeriet. En dansk undersøgelse viser, at for ét kg 
landet søtunge udsmides 14 kg fisk og bunddyr.

Faktaboks: De ti belgiske bomtrawlere startede 
deres fiskeri fra Thyborøn medio september og 
sluttede 3 måneder senere. De har haft 5-6 rejser/
md. og har landet 15-25 tons fisk/rejse. De bru-
ger 25-40.000 liter dieselolie per rejse, og de har 
en besætning på 7-9 mand. I alt har de landet ca. 
3.000 tons fisk til en gennemsnitspris på 20-25 kg/
kg. De betaler 20-30.000 i landingsomkostninger 
til auktion og havnepenge. I alt har Thyborøn 
formentlig haft en indtægt på 20-25 mio. for land-
ingsomkostninger, havnepenge, olie, proviant og 
andre fornødenheder. 3000 tons fisk lyder af meget, 
men det er faktisk ikke mere, end hvad de største 
fartøjer vi har i dansk fiskeri, lander på en rejse 
med et dieselolieforbrug tæt på 300 tons. Og det 
er vel at mærke fisk som er fanget med flydetrawl 
og not, dvs. uden skade på havbunden. Skaderne 
på havbunden, livet i havet, havets økosystem og 
klimaet, efter de 10 bomtrawlere er så voldsomme, 
at det er svært at beskrive. Målt på klimaet alene 
har de trawlere på havet udledt op mod 15 mio. kg 
CO2., og de har haft et enormt udsmid af små fisk, 
især torsk.

Kurt  Svennevig Christensen

Bomtrawler ved Hanstholm. 
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 Hvad skal der til for at starte en kamp, som kan 
føre til OPHØR af Danmarks største miljøskan-
dale? Et menneske, en sag, en uretfærdighed og 
en jernvilje. 
I dette tilfælde handler det om den kemiske
forurening, men det kan være alle former for 
forurening, historien vil sandsynligvis i store 
træk være den samme. Hvor som helst i verden.

 Mit navn er Bjarne Hansen – jeg er miljø-
forkæmper på Harboøre Tange. Jeg blev født i 
Thyborøn for 70 år siden, kun 2 år før kemifabrik-
ken Cheminova etablerede sig mellem Harboøre 
og Thyborøn – i det skønneste naturområde. Gift-
depoterne, som fabrikken og Århus Universitets 
forskningsfond har efterladt i naturen, har fulgt 
mig gennem min opvækst. Min far, Rav-Aage, 
startede i 1950érne en kamp mod Cheminovas 
giftforurening, som kom til at påvirke min familie 
i en grad ingen havde forstillet sig. Han bliver 
betragtet som Danmarks første Miljøforkæmper. 
Min far var kyst og fjordfisker fra Thyborøn. Han 
blev født ind i en fattig familie i Langerhuse i 
1924. Rav-Aage var ordblind og havde svært ved 
at læse og skrive – det var med andre ord ikke 

skolen, der blev hans ballast i livet. Nej, det blev 
naturen på Harboøre Tange. Hans ungdommelige 
legeplads var Knopper Enge, hvor kemifabrikken 
Cheminova senere smed sit giftaffald. Fiskeriet 
ved kysten og i fjorden blev hans levebrød. Han 
forstod sig på naturen og dyrene fra sin opvækst, 
dem kunne han læse og forstå. 
Da han oplevede fiskene, fuglene og planterne 
begyndte at blive syge og dø, ramte det ham 
hårdt. Han følte sig også truet, for hvem er de 
næste i fødekæden? Min far forsøgte forgæves at 
råbe op om de forandringer og tegn på at naturen 
led meget alvorligt omkring dem, men ingen tog 
ham alvorligt. Kemifabrikken var en stor gave for 
vores egn i form af arbejdspladser.

 Jeg kan huske stanken fra fabrikken, det mis-
farvede vand og kort efter de mange døde fisk, 
som var det i går. Selvom jeg kun var 10 år 
gammel, da min fars kamp virkelig begyndte at 
tage form, så husker jeg den menneskelige lige-
gyldighed og de som forgudede kemifabrikken 
for økonomisk vindings skyld. Mest af alt husker 
jeg min fars bekymringer. De stjal hans elskede 
natur, hans fiskevand og hans fiskeri – de tog kort 
sagt hans levebrød.

Caroline, Bjarne, Rav-Aage og Cheminovas 
forurening ved høfde 42, Harboøre Tange

Bjarne Hansen ved høfde 42. Foto Jan Skriver
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en værd – enhver miljøforurening har for det 
meste afsæt i et ønske om kortvarig økonomisk 
gevinst eller vækst. Naturen skal nok klare sig 
– den har millioner af år til at restituere sig igen – 
det har vi mennesker ikke. 
Forureningssagen tog hele min families eksistens-
grundlag og det endte i en valgsituation. Skal det 
have lov at forsætte eller skal det stoppes? Hvis 
det havde forsat, ville Thyborøn skulle rømmes 
inden for få år, med den fart der var på i 50 og 
60´erne. Det er jeg slet ikke i tvivl om.  Rav-Aage 
fik efter mange års ensom kamp endelig tiltrængt 
hjælp i 1979 i form af en flok biologistuderende 
fra Århus Universitet. Flemming Højgaard Mad-
sen startede sammen med sine medstuderende 
Cheminova gruppen og så kom der virkelig fart 
på sagerne. De kom med viden og energi og de 
fik hurtigt skub i mange af de ting min far stod 
helt alene med.  

 En sommermorgen i 1966, hvor jeg tilfældigt 
var hjemme fra havet og sad og drak kaffe med 
min mor, da far kom ind af døren i det lille hus 
på Vesterhavsgade 5, hvor jeg bor den dag i dag. 
Det var tydeligt at fornemme spændingerne i 
luften og min far var virkelig oprørt. Det viste 
sig at han lige havde oplevet en hel mågekoloni 
forgiftet, døde og døende på Sandø, kun 2 km. 
øst for kemifabrikken. Det var en frygtelig oplev-
else for ham og her sagde han de ord, som fik så 
stor en betydning for hele familien – generationer 
frem.”Nu skal der kæmpes, om så jeg skal stå 
alene mand i hele verden, så skal der kæmpes.” 
Disse ord kom til at stå mejslet i sten igennem 
hele min opvækst.

 Cheminova sagen startede hårdt og brutalt. 
Min far kæmpede alene mod store kræfter og det 
blev meget hurtigt en ensom kamp. Det var den 
seje og langstrakte kamp, som kostede så meget 
på det menneskelige plan. Fysisk og psykisk – så 
meget, så man med rette kan spørge, om det var 
kampen værd?  
Her skal jeg sige, fra min far, at det altid er kamp-

kemikaliedepotet ved Høfde 42. Det indkapslede område er 
dækket med sand og sikret mod havet med en kystsikring. 
Foto: Region Midtjylland, Niels Åge Skovbo

Også det Socialistiske Folkeparti (SF) meldte sig 
på banen og fik sagen op på højeste politiske 
niveau. Det tog nu kun 10 år, for Rav-Aage, 
Cheminova gruppen og SF at få så meget op-
mærksomhed om sagen, at Cheminova fik en 
totalgodkendelse i 1988 og et biologisk rensning-
sanlæg i 1992.  

Pia Olsen Dyhr på SF pressemøde på Høfde 42. Foto: SF.dk
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 Sådan kunne Rav-Aage afslutte sin indsats i 
1992, svækket af sygdom og i en alder af næsten 
70 år. Han viede herefter sin tid til ravsliberiet og 
sit rav-museum. I 1993 fik han besøg af Dronning 
Ingrid,de snakkede om rav og ikke kemi. I 1995 
fik min far ridderkorset for sit store miljøarbejde. 
Det var også i denne tidsperiode at fjordfiskere, 
miljøfolk og Landsorganisationen Levende Hav 
skænkede ham pigvaren, sælhunden, helleflyn-
deren og fugle hugget i sten af stenhugger Knud 
Høirup. De står i dag uden for vores hjem i Thy-
borøn. Første gang jeg rigtig stiftede bekendtskab 
med landsorganisationen Levende Hav var da 
Kurt Svennevig var på besøg hos min far, sam-
men med en delegation af fiskere fra Aralsøen i 
Rusland. Rav Aage blev æresmedlem af Aralsøens 
venner, hvilket han var meget stolt af.

liv. Han rådede mig for eksempel til ikke at tage 
forureningssagen på Harboøre Tange op igen. 
Det må der være andre der skal - vores familie 
havde ofret nok i den sag. Min far, Rav Aage, 
døde d. 25. februar 2008.
 
 Drivkraften til min fars kamp, var de mange 
døde fisk og fugle han kunne finde i naturen på 
Harboøre Tange, som han elskede. Det var også 
den totale ligegyldighed, der mødte ham på 

Rav Aage Caroline Catania Bjarne Hansen

 Min far levede en lykkelig tid med ravmuseet, 
indtil han i år 2000 måtte stoppe pga. dårligt 
helbred. 
Jeg fik lov at have min far herhjemme i de sidste 
par uger af hans liv. Når smerten tillod det og 
medicinen ikke havde taget magten, snakkede vi 
- og særligt om natten. Her fik vi sagt farvel og på 
gensyn til hinanden og fik sagt det vi normal ikke 
får sagt. Det var nok de mest intense dage i mit 

kemifabrikken, når han henvendte sig – eller ved 
myndighederne, hos de lokale, som var tilknyttet 
eller arbejdede på fabrikken. 
Det var opstarten på Cheminova sagen - hvad der 
lå til grund for at en lille fattig fisker, som hverken 
kunne læse eller skrive – med sin stædighed og 
vedholdenhed skrev dansk miljøhistorie. Min fars 
kamp, fulgte jeg gennem hele min opvækst og 
til den dag han døde og forhåbentlig får jeg lov 

Rav-Aages museum i Thyborøn.
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Bjarne Hansen ved Ravmuseet.

 Først i 2013 finder vi tilfældigt et referat, hvori 
der stod, at ”Høfde 42 depotet skulle moniteres 
og bruges til forsøg… (og i parentes havde ref-
erenten skrevet) … til evig tid. På vestjysk bety-
der ”til evig tid”, indtil havet tager det. Det var 
dråben for mig. Efter stormen Bodil, hvor jeg så 
vandet skylle ind over depotet, kunne jeg mærke 
at det var blevet min tur. Nu skulle der gøres 
et forsøg på at få giften fjernet før det forsvandt 
i havet - og pludselig kogte Cheminova sagen 
igen. At være miljøforkæmper i min fars tid, var 
ikke det samme som at være miljøforkæmper i 
min tid. Jeg vidste (heldigvis) ikke, hvad jeg gik 
ind til da jeg startede. 

at gøre den færdig, inden jeg selv drager afsted 
til de evige jagtmarker. Men at være en anden 
generations miljøforkæmper er ikke så lige til en 
sag. Kan jeg leve op til min far, Rav Aages store 
arbejde og skal jeg det? Nej, det skal jeg ikke. 

 Den kamp min far kæmpede, er færdig. Rav-
Aage havde, sammen med Cheminova gruppen 
og SF fået stoppet forureningen på Harboøre 
Tange. De manglede ”bare” at få giften fjernet, 
før havet tog det og en ny miljøkatastrofe tog 
over, her tænker jeg særligt på Høfde 42 depotet, 
som ligger i strandkanten.  
Politikerne havde jo allerede i 1990’erne i kor 
lovet af få fjernet giften før det var for sent. Men 
sådan skulle det ikke gå.

 Høfde 42 depotet er med tiden blevet et symbol 
i Danmarks miljøhistorie. Depotet er det mind-
ste af de 3 store Generationsforureninger, som 
Cheminova og Århus Universitets forskningsfond 
har efterladt i naturen på Harboøre Tange.
Depotet er skabt, med tilladelse af staten og det 
statsejede Århus Universitets Forskningsfond 
fyldte depotet uden hæmninger gennem blot 10 
år – for derefter at efterlade det, så havet kunne 
tage det. Det indeholder mellem 100 og 300 tons 
ren gift - over 100 forskellige nervegifte. 1 dråbe 
er nok til at slå et voksent menneske ihjel. 
Cocktail-effekten har ingen endnu turdet tænke 
på. Størstedelen af giften består af Parathion, 
Malathion, Sulfotep og Kviksølv.

 I år 2000 slår en storm igen hul på depotet - 
for tredje gang. Først 6 år senere blev der slået 
en jern-spunsvæg omkring kernen af giften i 

depotet. Nu skulle depotet bruges til forsøg, så 
man kunne finde en ny metode der kunne rense 
depotet. Det første forsøg var ”Basisk Hydrolyse” 
fra 2009-2012. Vi gik i den tro at hvis forsøges 
var en succes, så skulle depotet renses. Den vild-
farelse gjorde Regionen ikke noget for at få os ud 
af – det gav arbejdsro så lang tid vi gik i den tro.
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 Vi har store miljø og naturorganisationer i 
Danmark, men det er ikke dem der tager sig af 
de store kemiske forureninger i Danmark – de 
samler højest penge og medlemmer ind, mens 
kampen står på, så det er ikke den vej hjælpen 
skal komme fra. Vi skal helt ned på jorden for at 
finde hjælpen. Her finder vi enkeltpersoner eller 
små grupper, som er villige til at ofre næsten 
alt, for de kommende generationer og naturen. 
Personer som brænder så hårdt for en sag at de 
brænder fast i den og kæmper den igennem, til 
sidste blodsdråbe - for det koster altså blod, sved 
og tårer – men det nytter også. Det jeg forsøger 
at sige er, at det ikke er de største organisationer, 
der flytter de største læs i dansk miljøhistorie – 
det er folk med begge ben solidt plantet i den 
danske muld og sandjord.

 Med erfaringerne fra min fars kamp om at få 
stoppet deponeringerne i naturen på Harboøre 
Tange skulle der igen dannes et netværk. Selvom 
jeg også har haft opslidende ensomme tider, så 
har jeg også nogle gode miljøforkæmpere ved 
min side. Flemming Højgård Madsen fra Chemi-
nova gruppen, har været en uundværlig medspill-
er med sit store indblik i sagen. Han har været 
dybt engageret i Cheminova sagen siden 1979 
og er ligesom jeg selv 70 år gammel. Samme år 
som Cheminova blev solgt til FMC Corporation i 
2015 – kom Caroline Catania. Hun kom som en 
frelsende engel og har ydet en stor indsats. Hun 
har hjulpet mig igennem nogle hårde tider og vi 
har i fællesskab trukket nogle tunge læs.

Der var heller ikke på samme måde døde fisk 
og fugle, som jeg kunne klistre dagspressen til 
med. Det var en vanskelig mission jeg kom på. 
Jeg skulle sandsynliggøre, at myndighedernes 
vurderinger var forkerte og at deres udregninger 
byggede på forkerte teser. Det tog nogle år at 
bygge fundamentet, men det gjorde huset stabilt, 
da vi kom i højden. Det kan godt være ensomt at 
være miljøforkæmper i et lille samfund – og ofte 
bliver man ramt af tanker om det kan være mig, 
som tager fejl - og alle de andre som har ret.

Foto: skjultesfeder.dk

Fotocollage:
Keld Preuthun
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 Det som overraskede mig mest var alle de 
fagfolk og kontakter, som med tiden dukkede op 
for at ville hjælpe – ikke fremme på scenen, men 
i baggrunden. Dem ønsker jeg at sige en stor 
tak. Vores kontakt til Folketinget har nok været 
det mest afgørende for resultatet. Men det har 
også været det mest frustrerende – det er med 
andre ord ikke den nemmeste opgave at få så 
mange brikker til at falde på plads – det er det 
største puslespil jeg har været med til at lægge. 
Når det så først er lagt, sker der en forløsning i 
både krop og sjæl og jeg må ærlig indrømme, at 
da Pia Olsen Dyhr (SF) d. 6. dec. 2020 ringede 
til mig og fortalte at nu lykkes det for os - Høf-
de 42 depotet vil blive fjernet. Da kneb jeg en 
tåre – også min kamp havde fundet en afslutning. 
Først nogle timer senere finder jeg ud af at der er 
afsat 630.000.000 kr. til generationsforureninger, 
hvoraf de 500.000.000 kr. gik til Høfde 42 depo-
tet og Den gl. Fabriksgrund. Når beløbet er brugt 
og de to forureninger fjernet, vil der komme 
yderligere 1.040.000.000 kr. til Rønland – den 
nuværende fabriksgrund. 
Nu gælder det så om, at pengene bliver brugt til 
det, de er blevet bevilget til. Høfde 42 depotet 
- Groyne 42. Født i 1952 og forventes oprenset, 
død og borte om 4-5 år. Et symbol på grådighed 
og menneskelig ligegyldighed. Må den herefter 
hvile i fred, til skræk og advarsel for de kom-
mende kemifabrikker og regeringer.

 Til de mange miljøforkæmpere, både de nu-
værende og den nye generation. Vi må være et 
bevis på at det godt kan betale sig at starte en 
kamp mod forurening, mod uret. Som min far, 
Rav-Aage, altid sagde – det ender godt! Man skal 
ikke blive miljøforkæmper af had til myndigheder 
og forurenende virksomheder, men af kærlighed 
til den natur de ødelægger. 
 
 Afsluttende tanker om Levende Hav 
og Høfde 42 gruppen 
Samarbejdet med Landsforeningen Levende Hav 
har været præget af gensidig forståelse, for den 
kompleksitet vi valgte, at føre vores miljøkamp 
på.  
I modsætning til flere andre natur- og miljø 
foreninger og organisationer - valgte Levende 
Hav, på en generalforsamling i Lemvig, og efter et 
besøg på Høfde 42 depotet at udpege os i Høfde 
42 gruppen, til Landsforeningen Levende Havs 
talsmand for forureningen på Harboøre Tange. 
Høfde 42 gruppen blev med andre ord pludselig 
og på een gang, en integreret del af Landsorgan-
isationen Levende Hav – med stor og gensidig 
respekt passer og støtter vi hinandens arbejde i 
tiden fremover.  

Bjarne Hansen 

Caroline Castanie Bloch.
én af den nye generation 
af miljøforkæmpere.

Harboøre Tange
Foto: 
Bjarne Hansen
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Stort fiskeskib. Skagen. Bemærk størrelsesforhold til stævnen af 20 tons kutteren i forgrunden. Foto: IID

 Det fødevare-industrielle kompleks 

 Præsidenten for De Forenede Stater: 
Dwight D. Eisenhower brugte udtrykket: 
Det militærindustrielle kompleks i sin ”Farvel 
Address to the Nation” den 17. januar 1961: 

 Gennem alle årene siden er det udtryk blevet 
brugt, også i Danmark, til at beskrive en farlig 
og uheldig sammenhæng mellem militær og 
politik. Efter Berlinmurens fald i november 1989 
og Sovjetunionens efterfølgende sammenbrud 
har udtrykket mistet noget af sin aktualitet i den 
offentlige debat.
Nu står vi imidlertid over for et nyt kompleks, 
som har eksisteret ubemærket i både Danmark 

og globalt over længere tid: Det fødevare-in-
dustrielle kompleks. For at forstå det ret, er det 
praktisk at dele det op i to. Det marin-industrielle 
kompleks, som handler om vores industrifiskeri 
og industrielle produktionsanlæg på havet og 
det agrar-industrielle kompleks, som handler om 
vores industrielle landbrug.

 I Perioden fra 1999 til 2019 er antallet af dan-
ske landbrugsbedrifter faldet fra 15.483 til 2.890. 
De fleste af Danmarks marker er stadig intensivt 
dyrket. Det er blot stadig færre og større brug, 
som forvalter dyrkningen. En status fra 2018 viser 
at der var 12.585.000 svin i landet som grund-
lag for en årsproduktion på ca 31.000.000 svin. 
De mange dyr skal have noget at æde. 80 % af 

Det fødevare
industrielle 

kompleks
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landbrugsjorden anvendes til at dyrke dyrefoder. 
Fodringen og opdrættet af svin foregår i industri-
elle staldanlæg.

 Det samme gælder produktion af kyllinger. De 
opdrættes i tusindvis i samme stald på rekordtid.
Eksportværdien af staldenes produktion er på ca. 
33. milliarder kr. For slet ikke at tale om opdræt 
af mink, som for nylig blev slået ned i millionvis 
på grund af en muteret coronavirus. I parentes 
bemærket, tør man slet ikke tænke længe over, 
hvad der var sket, hvis samme virus var muteret i 
staldene for vore kyllinge- eller svinebesætninger.
Ud fra staldanlæggene kommer tonsvis af affald 
i form af gylle. Den spredes som gødning på 
markerne, der kun i et vist omfang er i stand til 
at binde gyllens fosfor og kvælstof i planterne. 
Overskuddet siver gennem dræn, bække og åer 
direkte ud i havet. 
Sådan forbinder det agraindustrielle kompleks sig 
til havet. (Ovenstående tal hentet på Landbrug og 
Fødevares hjemmeside)

I  næsten samme åremål, der gælder for land-
bruget, har dansk fiskeri undergået en tilsvarende 
forandring. Fra 2001 til 2011 er fiskerflådens 
fartøjer på under 10 m halveret. Alene fra 2009 
til 2019 faldt antallet af fiskerbåde på under 10 m 
fra 2.139 til 1.616. 
I et meget stort antal havne i indre danske far-
vande er der i dag ingen fiskerbåde. Årsagen er 
enkel. Havet omkring Danmark er døende. 
I samme tidsrum er antallet af store fiskeskibe 
steget, således at, i 2019 udgør kun 28 fartøjer 
mere end halvdelen af bruttotonnagen. (Oven-
stående tal fra Danmarks Statistik)

 Samtidig kæmper stædige kystfiskere med små 
fartøjer og naturskånsomme redskaber for deres 
overlevelse. Det er folk med støvlerne på, der 
bemander bådene og selv tager udbyttet af ar-
bejdet på havet. På de store fiskeskibe får dæks-
mandskabet i støvlerne naturligvis hyre, men 
overskuddet tilfalder rederne, der sidder i land.
I indre danske farvande skrabes der blåmuslinger 
som aldrig før. En væsentlig del af muslingeflåden 
ejes af rederier ved Horsens Fjord og Limfjorden, 
som samtidig ejer industrianlæg på land til forar-
bejdning.
 For nylig ønskede fritidsfiskere i samarbejde med 
Vejle kommune at dyrke muslinger på liner for 
at forbedre vandmiljøet i Vejle Fjord. Det resul-
terede, i at et muslingekompagni mod betaling 
på 3 millioner etablerede et stort anlæg. Samme 
muslingekompagni kunne have ladet en af sine 
muslingekuttere udlægge et par laster på fjord-
bunden til en tiendedel af den pris.

 I Limfjorden etableres der for tiden kæmpestore 
anlæg, som kaldes smartfarms, til produktion af 
muslinger på liner. Det handler om flere kvadrat-
kilometer af fjorden. Det virker som om, man er 
ved at omdanne Limfjorden til stort industrielt 
produktionsområde for skaldyr. De samme mil-
lionbeløb kunne have været anvendt på at udtage 
lavbundsområder langs fjordens vandløb og kys-
ter fra landbrugsproduktion og lade dem binde 
kvælstof og fosfor, som tilføres fjorden.

 Ved årsskiftet 2020 – 2021 er England trådt ud 
af EU. Det betyder blandt andet, at danske fiskere 
delvis udelukkes fra at opfiske deres kvoter i en-
gelsk farvand. Man forventer en indtægtsnedgang 
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på ca 20%. Hollandske og belgiske fartøjer 
havde forudset begivenhederne og er begyndt at 
fiske med store bomtrawl monteret på kædemåt-
ter i dansk farvand så tæt på kysten, at kystfiskere 
i nærområdet får tømt det fiskevand, hvor de 
normalt fisker med bæredygtige redskaber som 
snurrevod, krogliner og garn.
Ovenstående er blot få af mange eksempler på 
sære tiltag i fiskeriet.

 Det er, så vidt jeg ved, aldrig blevet politisk 
besluttet i det danske folketing, at der i Danmark 
skulle produceres 30 millioner svin årligt. Det er 
heller aldrig blevet besluttet, at halvdelen af de 
mindre fiskerihavne ved indre danske farvande 
skulle lukkes ned, at kun 28 fiskefartøjer skulle 
udgøre mere end halvdelen af fiskeflådens brut-
totonnage, eller at Limfjorden skulle omdannes 
til marinindustrielt produktionsområde. Det er 
blot sket tilsyneladende helt af sig selv uden 
politisk kontrol. Man har heller aldrig for alvor 
forsøgt at bremse den agrarindustrielle produk-
tions indflydelse på havet og dens ødelæggende 
indflydelse på farvandenes biodiversitet, som var 
grundlaget for et levedygtigt kystfiskeri.

Man vil selvfølgelig henvise til, at man i folket-
inget har forsøgt at opstille vandmiljøplaner med 
grænser for udledning af kvælstof. Det har blot 
aldrig virket. Udledningen fra det agrarindustielle 
kompleks er tvært imod steget! 
Man vil også henvise til, at både fiskeriet og 
landbruget reguleres af EU med fastsættelse af 
støtteordninger og fiskekvoter. Til at hjælpe sig 
med reguleringen har både EU og det danske 
folketing fagbiologer med indsigt i både land-

brug og fiskeri. Der er imidlertid det problem, at 
mange af biologerne ansættes pr. kontrakt af det 
pågældende industrielle kompleks. Vi har set 
organisationernes evne til at skrive med på 
rapporterne og samtidig forlange biologernes 
tavshedspligt som betingelse for udførelse af ar-
bejdet. Personligt kender jeg marinbiologer, som 
ikke tør udtale sig generelt om andet end, hvad 
der ord til andet står i deres rapporter. 

 Det er endda gået så vidt, at en fagbiolog med 
tilknytning til fiskeriets organisationer først god-
kendte en rapport udarbejdet af en NGO, men 
efterfølgende mistænkeliggjorde samme NGO 
overfor den bevilligende fond, der havde betalt 
for rapportens projekt.Resultatet blev naturligvis, 
at fonden der efter satte en midlertidig stopper for 
donationer til den pågældende NGO.

 Så tidligt som i 2016-17 stillede EU krav om 
at der skulle lukkes dybe områder i Kattegat for 
at beskytte dem mod trawlfiskeri. Man valgte at 
lukke så få områder, som muligt for at beskytte 
trawlfiskeriet efter jomfruhummer. Det blev gjort 
på trods af, at græsrodsorganisationer havde 
påvist, at svensk og norsk, bæredygtigt fiskeri 
med hummertejner var mere rentabelt.

 Efter pres fra EU om beskyttelse af biogene rev 
af muslinger i natura 2000 havområder, fremsatte 
Skaldyrscenteret i 2018 en definition af biogene 
rev med henblik på kortlægning og fredning. 
Trods flere henvendelser fra græsrodsorganisa-
tioner til både miljø- og fødevareminister, er det 
bare aldrig sket! 
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Det kniber tilsyneladende gevaldigt med at 
iværksætte EU direktiver lokalt, hvis det passer 
dårligt ind i den dagsorden, der synes passende 
for Det fødevareindustrielle kompleks. For nylig 
protesterede borgmestre i Sønderborg og Åben-
rå sammen med borgmesteren i Flensborg mod 
muslingeskrab i Flensborg Fjord. Det samme 
gjorde borgmesteren på Samsø sammen med 
borgmestrene i både Nord- og Syddjurs kom-
muner mod etablering af store havbrug med bure 
til laks ved Djursland og udbygning af havbrug 
i Horsens Fjord. Der skrabes stadig muslinger 
i Flensborg Fjord. Havbrug ved Djursland blev 
udskudt, men havbrugene i Horsens Fjord pro-
ducerer stadig.
I de senere år har dansk presse været optaget af 
personsager. Den har beskrevet en statsministers 
nære forbindelse til nordvestjyske kvotekonger 
og deres indbyrdes handler med fiskekvoter, hvor 
de store spiser de små. Fødevareministre i danske 
regeringer er skredet på stribe. Det gælder fra 

Esben Lunde Larsen, over Eva Kjær Hansen og nu 
senest Mogens Jensen. Han skred i en minksag, 
der handlede om at beskytte den danske befolk-
ning mod koronavirus.
Det er farligt at beskæftige sig politisk med struk-
turen i Det fødevareindustrielle kompleks.

 Det må være rettidig omhu at vende tilbage til 
Dwight D. Eisenhower og stille nogle spørgsmål:
Har vi i Danmark både et agrarindustrielt og 
et marinindustrielt kompleks, som står udenfor 
politisk kontrol?
Det spørgsmål berører både biodiversiteten i det 
danske havlandskab og kommende klimaforan-
dringer. 
Vi har grådigt overforbrugt vores lands naturres-
surcer. 
Hvem har kvinde - eller mandshjerte til at påtage 
sig et ansvar?

Ib Ivar Dahl

Kuttere på Thorup strand. 
Foto: IID
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Kutter Anton
ved smartfarm 
i Limfjorden. 

Kystens Parlament 
 Som ny koordinator og praktikant for Kystens 
Parlament, vil jeg fortælle lidt om det og de kom-
mende planer for projektet, som de ser ud når 
Corona situationen tillader det.

 Kystens Parlament udføres i samarbejde med 
Dansk Amatørfiskerforening og projektet er støttet 
af Velux Fonden. Levende Havs Kutter Anton 
kommer til at danne rammen om aktiviteter, 
workshops, udstillinger og debat alt sammen 
med lokale aktører, som har en interesse i kysten 
og havet. Kystens Parlament kommer til at besøge 
ti havne rundt om i landet, i løbet af 2021 og 
måske 2022. Som afslutning af projektet besøges 
Landstingssalen på Christiansborg. Her fremlæg-
ges projektets resultater med det formål at skabe 
et større landspolitisk fokus på havmiljøet. Re-
sultaterne kommer til at tage udgangspunkt i de 
lokale problemstillinger som bliver synliggjort af 
Kystens Parlament og lokale samarbejdspartnere. 

 Udgangspunktet for Kystens Parlament, er at 
havmiljøet har det dårligt. Dette vil vi sætte fokus 
på og herved lære af fortidens fejl, hvorefter 
vi kan forsøge at rette op på skaderne og også 
sikre at fremtidens generationer ikke gentager 
den adfærd som skader havmiljøet. Formålet for 
Kystens Parlament bliver derfor at have et fokus 
på, og oplyse om, FNs verdensmål for bæredyg-
tig udvikling, herunder særligt mål nr. 14, livet i 
havet, hvor vi vil gøre verdensmålet lokalt, ved at 
spørge, de lokale med interesse i kysten og havet, 
om hvordan vi kan nærme os mål nummer 14 på 
den konkrete destination.  

 Derudover vil vi tage udgangspunkt i de hav-  
problematikker som findes lokalt på destina-
tionerne, som ønsker vi at gøre opmærksom på, 
og skabe en debat omkring. Debatten kommer 
til at have form som et parlament, hvor lokale 
havaktører har mulighed for at debattere med 
hinanden og hvor publikum også har mulighed 

Dronefoto. Casper Simonsen
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for at deltage i debatten. For at gøre dette er det 
vigtigt, at vi får skabt et godt samarbejde med de 
lokale aktører, som ved hvilke problemstillinger 
der er i spil i netop deres lokalområde. Kystens 
Parlament faciliterer således en platform, for de 
lokale aktører kan komme på banen med netop 
det som de finder problematisk og herigennem 
skaber vi en proces, som involverer brugere af 
kysten og havet.

synlige, således vi kan lave forandringer der har 
en positiv indvirkning på havmiljøet.  
Som det ses ud fra ovenstående, bliver sam-
arbejde et af de helt store nøgleord når Kystens 
Parlament skal føres ud i livet. Dels skal der 
samarbejdes om alle de praktiske ting i forbind-
else med opsætning af telte på kajen, fremstill-
ing af udstillinger, plakater og bannere og andre 
praktiske ting. Her kan vi heldigvis regne med 
hjælp fra Dansk Amatørfiskerforening, der stiller 
op med frivillige fra deres lokalforeninger. Det 
samme har vi også fra Danmarks Naturfrednings-
forening. 

Derudover byder projektet også på andre sam-
arbejder med organisationer og foreninger, der 
alle på den ene eller anden måde har noget at 
byde ind med. 
Som koordinator på Kystens Parlament ser 
jeg frem til at møde og arbejde sammen med 
frivillige fra Levende Hav såvel som fra andre 
foreninger, der er klar til at bakke op om projek-
tet.
Mette Stadel Grosen

Problemet med havmiljøet er, at vi ikke kan se 
det. Vi kan med det blotte øje sjældent se om 
havmiljøet har det godt eller dårligt. Derfor er 
et andet af Kystens Parlaments formål at gøre 
de lokale havmiljøproblemstillinger synlige, 
nærværende og ikke mindst betydningsfulde. 
Derfor indgår vi i forskellige samarbejder. Mil-
jøorganisationen NOAH er et eksempel på en 
samarbejdspartner, som vil gøre havmiljøet mere 
håndgribeligt ved hjælp af video- og kunstin-
stallationer. Når problemerne der relaterer sig til 
kyst- og havmiljøet, bliver mere nærværende og 
synlige, har vi muligheden for at påvirke andre 
end dem som normalt bekymrer sig om havet, 
herunder eksempelvis politikere, som i form af 
deres beslutninger påvirker havmiljøet.

Havmiljøet er et globalt problem som vi 
igennem Kystens Parlament vil gøre mere lokalt 
og dermed også mere nærværende.
Det handler om at gøre de usynlige problemer Kutter Anton til arrangement i Københavns Havn.

Foto Keld Preuthun. 
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 Akvakultur er den hurtigst voksende sektor 
inden for fødevareproduktion, og de landbase-
rede Recirkulations Akvakultur Systemer (RAS) 
blomstrer op i hele verden lige nu på grund af en 
række årsager som vil blive beskrevet i det føl-
gende. Året 2020 er blevet fuldstændig påvirket 
af Covid-19, og pandemien vil skubbe verden 
mod øget selvforsyning af fisk for at fokusere 
mere på lokal produktion fremfor import af laks 
fra havburene i Norge og Chile, hvor langt stør-
stedelen af verdens laks produceres i havbure. 

 Fokus på at begrænse CO2-udledningen vil også 
gøre luftfragt af fisk fra de fjerntliggende havbure 
langs Norges vestkyst og det sydlige Chile mindre 
attraktiv i fremtiden og skubbe udviklingen mod 
landbaserede anlæg, fordi de kan placeres tæt på 
markederne som eksempelvis New York, Beijing, 
Tokyo eller Paris.  
Brug af RAS gør det muligt at opdrætte enhver 
art hvor som helst, fordi de fysiske og kemiske 
forhold i systemets vand kan styres. Det er muligt 
at opdrætte kingfish (Seriola lalandi) i et landbas-

eret anlæg i Danmark ved en konstant temperatur 
på 21 grader Celsius på trods af det kolde klima 
og det faktum, at kingfish ikke engang findes på 
vores breddegrad. Der sker ofte udslip fra hav-
burene, men det er ikke et problem fra de land-
baserede anlæg fordi udløbsvandet fra farmen 
først skal gennem et spildevandsanlæg  før det 
udledes. Det er således muligt at opdrætte ekso-
tiske arter uden risiko for udslip i naturen fra et 
landbaseret anlæg.

 Den stigende grad af recirkulation eller effekti-
vitet af RAS systemet, er ensbetydende med min-
dre behov for nyt vand, i den nyeste generation af 
RAS.  Det gør det lettere at finde egnede steder, 
da der ikke nødvendigvis skal være en å eller 
adgang til havet. Et moderne RAS anlæg kan godt 
fungere rentabelt på grundvand eller den offent-
lige vandforsyning. Når mængden af indtagsvand 
reduceres, så vil udledningen af spildevand også 
reduceres, så det bliver lettere at rense og imøde-
komme de miljørestriktioner, der hersker for 
recipienten uanset hvor skrappe de er. 

Fisketank RAS, foto MB.

Udviklingen af landbaseret fiskeopdræt
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Den stigende fokus på bæredygtighed er også 
er en vigtig drivkraft, da landbaserede systemer 
giver mulighed for at reducere forurening. Dette 
er ikke muligt fra havbure, og lande som Dan-
mark og Canada forbyder ekspansion på havet 
og tilskynder produktionen med RAS. I andre 
områder som Norge og Chile er den havbaserede 
kultur kommet for at blive, fordi deres forhold 
i havet er yderst velegnede til opdræt i netbure 
med golfstrømmen eksempelvis, der holder en 
rimelig stabil temperatur og dybe beskyttede 
fjorde i både Chile og Norge. Men trods de 
velegnede forhold, så har problemer været sti-
gende igennem de sidste mange år navnlig med 
massive forekomster af havlus og forskellige 
sygdomme, der øger mortaliteten og skubber 
produktionsomkostningerne op.

 I modsætning til landbaserede anlæg bruges en 
del antibiotika for at behandle sygdom i havbure 
med risiko for udvikling af resistente bakterier.  Et 
af midlerne til at reducere disse risici er at for-
korte vækstperioden i havet ved at øge størrelsen 
af   smolt, der ofte er produceret i landbaserede 
RAS systemer inden overførslen til havet. For 
et par år tilbage var den foretrukne størrelse af 
smolt 100 gram, men i dag er smolten ofte 400 
- 1000 gram, når de overføres til havburene for 
at begrænse den risikable periode i havet. I 2018 
blev det første landbaserede anlæg som produc-
erer laks hele vejen op til slagt  på 3,5 kg bygget i 
Fredrikstad syd for Oslo.

 På nuværende tidspunkt er der enorme RAS-pro-
jekter med en årlig produktionskapacitet på 
mere end 10.000 tons laks under udvikling bl.a. 

i Norge, Sverige, Frankrig Belgien, Canada, 
Kina, Japan, Saudi Arabien, De Forenede Ara-
biske Emirater og adskillige i USA. Den vigtigste 
drivkraft er viljen til at investere i disse projekter 
og stigende fokus på bæredygtighed.  
Der har været en lang periode, hvor projektud-
viklingen af landbaserede projekter har trukket 
ud i årevis på grund af manglende vilje fra det 
finansielle samfund. Den økonomiske scene har 
ændret sig dramatisk for nylig, fordi der er bevis 
for at landbaseret RAS kan være profitabelt.  Alle 
i branchen følger udviklingen af   store projekter 
som Atlantic Sapphire i Florida og Kingfish Zee-
lands ekspansion i Maine. Begge virksomheder er 
nu noteret på Oslo Merkur-børsen, og flere andre 
firmaer er også gået på børsen med landbaserede 
anlæg. I det følgende vil selve funktionaliteten af 
RAS anlægget blive beskrevet.

 Et RAS anlæg med en årlig produktion på 1.200 
tons vil bruge op til 4 tons foder per dag. Meta-
bolismen af den mængde foder belaster vand-
kvaliteten med navnlig fækalier, ammonium, 
manglende ilt og produktion af CO2. Et land-
baseret anlæg er designet til kontinuerligt at 
fjerne disse udledningsstoffer fra fiskene og holde 
alle fysiske og kemiske vandparametre på et fast-
lagt niveau, som overvåges af et avanceret kon-
trolsystem med et utal af sensorer.

Hver time skal der flyttes store vandmasser fra 
fisketankene over en række rensetrin og tilbage 
i tankene. Det kræver energi og derfor er hele 
anlægget computerstyret, så alle processer kører 
efter et produktionsmæssigt optimum. Først ledes 
vandet fra fisketankene via tyngdekraft til de 
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ieindholdet. Ved kun at desinficere en delmæng-
de af spildevandet bevares en del af bakterie 
floraen, hvilket giver en probiotisk effekt som 
værner mod etableringen af udefrakommende 
potentielt patogene bakterier.

 Dernæst ledes system vandet over i et biofilter, 
hvor der sker en biologisk behandling med bak-
terier, som omdanner den toksiske ammonium til 
nitrat som er en afgiftningsproces kaldet nitrifika-
tionsproces. Den biologiske behandling fjerner 
ligeledes store mængder organisk materiale 
(BOD). I bioreaktoren hvirvler specielt designede 
plastikbærer med en stor overflade rundt. 
Biofilmen på bæremediets store kontaktflade er 
vært for mikroorganismer, der æder nærings-

stoffer, når de kommer i kontakt med vandet. 
Den mikrobiologiske proces holdes i gang med 
en kontrolleret beluftning med atmosfærisk luft, 
der driver den iltkrævende nitrifikations proces 
fra ammonium til nitrat.

 Efter at vandet har passeret det biologiske filter 
løber det videre til en CO2-reguleringsenhed, 
hvor der sker en afgasning af den CO2, som 
fiskene udånder, samt eventuel overmætning 
af nitrogen fra beluftningen i biofilteret via en 
CO2-afgasser med en meget stor kontakt over-
flade, hvor en kraftig luftstrøm ventilerer vandet. 
Nu er vandstrømmen renset for partikler større 
end 0,05 mm, den toksiske ammonium er om-
dannet til nitrat, den bakterielle proces i bio-
filteret har desuden nedbrudt en stor del af det 
resterende organiske stof under de 0,05 mm, som 
måtte være tilbage og fiskenes udånding af CO2 
er reduceret. 
Inden vandet recirkuleres til fisketankene sker der 
en kraftig iltning ved beluftning med ren ilt, så 
iltindholdet i vandet øges til over mætning.  

RAS anlæg i de Sweitziske alper. foto MB.

Itforsyningen til RAS. foto MB.

mekaniske tromlefiltre, der fjerner fækale par-
tikler og restfoder i vandet. Der er typisk en 
maskestørrelse på omkring 50 μ, som svarer til 
0,05 millimeter. Alle partikler større end 0,05 
millimeter tilbageholdes og ledes ud af anlægget 
direkte til det eksterne spildevandsanlæg.   
En del af det filtrerede procesvand behandles 
derefter med ultraviolet lys for at reducere bakter-
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Denne renseproces af vandet i fisketankene sker 
kontinuerligt og det samlede volumen i alle 
fisketankene vil passere renseprocessen mini-
mum en gang i timen. Den store fordel ved dette 
system er at fiskene lever under meget stabile 
forhold og vokser derfor hurtigt og temperaturen 
kan holdes konstant hele året i modsætning til 
havburene, hvor vækst og temperatur falder om 
vinteren.

 Et moderne RAS anlæg bruger ganske lidt vand 
og det er derfor overskueligt at rense det, inden 
det udledes til recipienten, som kan være havet. 
Udledningen fra et traditionelt havbrug med en 
produktion på 1000 tons fisk om året må mak-
simalt være 47,5 tons kvælstof, 6 tons fosfor og 

 Hvis man sammenligner udledningen fra havbu-
re med en tilsvarende produktion i et RAS anlæg, 
hvor spildevandet renses til udledningskravene 
for de kommunale renseanlæg med en maksimal 
udledning på bl.a. 8 mg total kvælstof per liter, 
så skal der fjernes omkring 93 % kvælstof. Deru-
dover skal der fjernes 
89 % fosfat og omkring 97 % organisk materi-
ale, for at leve op til det niveau for kommunale 
renseanlæg. 
Som det fremgår af de rensegrader, så kan man 
reducere forureningen fra fiskeproduktionen med 
en faktor 10 ved at rykke på land. 
Næringsstofferne fra et RAS-anlæg kan opsamles 
i en slamfraktion, der kan anvendes til produk-
tion af biogas.

 Foruden den reducerede belastning med 
næringsstoffer har de lukkede produktionsforhold 
på et RAS-anlæg den fordel, at sygdomme som 
lakselus ikke eksisterer. Og derfor skal der heller 
ikke anvendes medicinstoffer til behandling mod 
parasitter i et RAS-anlæg. Vandet renses meget 
grundigt ofte med UV og ozon inden det kommer 
ind i RAS anlægget og der opretholdes en meget 
høj grad af biosikkerhed når personale kommer 
ind på anlægget.

 RAS anlæg er en meget effektiv produktions-
form, som formodentlig kommer til at dominere 
opdræt af fisk i hele verden fremover, fordi det er 
bæredygtigt og profitabelt.
 
Michael Becht

Tromlefiltre, foto MB.

220 tons organisk materiale ifølge Miljøstyrelsens 
vejledning om saltvandsbaserede havbrug. Det er 
det, der betegnes som Best Available Technology 
eller BAT niveau. På et RAS-anlæg kan næringss-
tofbelastning renses ned til et hvilket som helst 
niveau. Det er miljøtilladelsen, der definerer 
rensegraden fx til et niveau svarende til udled-
ningskravene for de kommunale renseanlæg.
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 ”Danskerne, dette folk af søfolk og fiskere i et 
land med 406 øer og 8.750 kilometer kyst, ved 
for lidt om havet”. Det må man konstatere gang 
på gang som formidler af problemer angående 
overfiskning og forurening. havet omkring Dan-
mark ville have det meget bedre, hvis alle vidste 
lidt mere om havet. 

 Til de historiske omstændigheder hører også, 
at det i begyndelsen af 90’erne efterhånden var 
blevet klart, at arbejdsløsheden ikke blot var 
konjunkturbestemt, men i lige så høj grad struk-
turel. Arbejdsstyrken matchede ikke arbejds-
markedets behov for folk med uddannelse, og vi 
fik en tid med stor arbejdsløshed samtidig med 
flaskehalse på arbejdsmarkedet. Poul Nyrop-re-
geringen forsøgte at løse dette problem ved en 
massiv indsats for at uddanne de arbejdsløse. På 
Hav- og Kystskolen så vi arbejdsmarkedsreformen 
som skabt til at finde elever og finansiere under-
visningen. Vi tog kontakt til VUC Grenaa, der var 
udset til at skulle medvirke til denne reform og 
fik etableret et samarbejde. Dette resulterede i, 
at det Regionale Arbejdsmarkedsråd for Aarhus 
Amt kunne udbyde et to-årigt uddannelsesforløb 
til Maritim Naturformidler for ledige i Hav og 
Kystskolens regi.

Djurslands Hav- og Kystskole

 Starten
Levende Hav har altid haft folkeoplysning som 
mærkesag. Omkring 1994 opstod i kredsen 
omkring Levende Hav den tanke, at man måske 
kunne supplere formidling af hav med egentlige 
faglige kurser i hav og måske ligefrem uddan-
nelse af formidlere?  Det blev starten på Djurs-
lands Hav- og Kystskole. Den skulle udbyde kurs-
er angående havet omkring Danmark for lærere, 
pædagoger og formidlere, skabe kvalificerede 
oplevelser med havet for befolkningen og starte 
en uddannelse som Maritim Naturformidler. Det 
var et tidspunkt, hvor mange kommuner opret-
tede Blå Flag stationer langs kysterne. Danmark 
havde stort fokus på at udbygge kystturisme og 
gøre den mere videns- og oplevelsesorienteret.  
Der burde være et marked og jobmuligheder for 
Maritime Naturformidlere.

 Planen
Det lyder som et projekt, der lå lige til højre-
benet, men det var ingenlunde tilfældet. Ideen 
om Hav og Kystskolen skulle først materialisere 
sig. Så bestyrelsen for Levende Hav undersøgte 
finansieringsmuligheder og lokaliteter. Angående 
flagskibet, en uddannelse som maritim naturfor-

Hav- og Kystskolen, en brugdehaj undersøes.

Hav- og Kystskolen, laboratoriet.
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midler, var bedste mulighed et forløb for ledige, 
der søgte opkvalificering og nye jobmuligheder. 
Vi skitserede et ambitiøst projekt med et forløb 
over to år. Det skulle dels indeholde en række 
HF-enkeltfag, biologi, dansk, engelsk, tysk og 
dels en lang række komprimerede fagmoduler 
som oceanografi, fiskeri, lystfiskeri, havdyr og 
alger, kystmorfologi, havfugle, sten på stranden, 
kystens planter og dyr, mikroskopi, havdyr i akva-
riet, naturfotografering, guidning og turisme. Alt 
sammen med sigte på praktisk undervisning og 
formidling.

 Rammen
Jan Gruwier Larsen og Erik Bjørn Olsen forfat-
tede en omfattende plan og præsenterede den for 
VUC Grenå, der var med på idéen. VUC Grenå 
kunne bidrage med et beløb pr. kursist og med 
lærere til HF fagene. Lokaler, øvrige personale 
og samarbejdspartnere, finansiering samt lokaler 
måtte vi selv prøve at finde. 

 Vi fik et lille år til at strikke det hele sammen. 
Givet de begrænsede ressourcer og Levende 
Havs konstante mangel på arbejdskraft virkede 
det ikke som ret lang tid. Især da mange af de 
påtænkte aktiviteter var ret udstyrstunge. Der 
skulle være akvarier, fiskegrej, mikroskoper, 
fotogrej, bestemmelseslitteratur og så videre, 
samt en administrativ struktur til at holde styr på 
økonomi og planlægning. 

 Men – på havnen i Bønnerup lå en bygning. 
En lille, tidligere fiskefabrik. Rå mure, afløb i 
gulvet og næsten ubrugelig til alt andet end 
netop et arbejdende laboratorie.  Vi lånte nøglen 
og gik rundt i det tomme, kolde rum og lagde 
vilde planer. Der var også en mandskabsbarak 
med kontor, toilet og frokoststue. Der manglede 
et undervisningslokale, men i samarbejde med 
den daværende Nørre Djurs Kommune søgte vi 
en lånegaranti til at stille en barak op som under-
visningslokale. Det var ret primitivt og improvis-
eret, men vi skulle jo arbejde med terrængående 
kursister, så det måtte være godt nok. 
Diverse grej fik vi lånt eller foræret mange steder 
fra, men ganske væsentligt var en bevilling fra 
Friluftsrådet til diverse teknisk udstyr.
 

 Angående lokalisering var Djursland en oplagt 
mulighed. Landets mest varierede kyster fra fjord 
og flade sandstrande til kalkklinter, moræne 
klinter, eksponerede stenstrande til beskyttede 
vige, høj saltholdighed og rig algevegetation. 
Der var desuden en del samfundsforhold, som 
talte for projektet. Grenå var under udvikling fra 
industriby med store forurenende industrier til at 
skulle leve af noget andet og turisme og uddan-
nelse var højt på dagsordenen. 

Hav- og Kystskolen, garnene røgtes.
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Målgruppen til det lange kursus var ledige, som 
meldte sig via Arbejdsformidlingen.  Vi ville 
gerne have folk som i forvejen interesserede sig 
for natur, friluftsliv og hav, men måtte naturligvis 
indrette undervisningen på hvem, der viste sig 
interesserede. Ca. 35 meldte sig til en samtale 
om uddannelsen og deraf fik vi  etableret et hold 
på 20 kursister.

Den administrative ramme blev en selvejende 
fond ”Djurslands Hav- og Kystskole”, som blev 
oprettet 1. marts 1996 med Knud Andersen som 
formand og en bestyrelse med repræsentation fra 
kommune og VUC – Grenå. Leder af skolen var 
Erik Bjørn Olsen og den faglige leder og under-
viser på de fleste specialmoduler var biolog Jan 
Gruwier Larsen, og så fik vi ellers travlt. 

Forløbet
Og hvordan gik det så?  Vi var heldige med et 
hold af overvejende stærke, motiverede kursister. 
Vi gennemførte planen som beskrevet og efter de 
to år stod vil med et færdigt hold kursister. 

Vi har ikke kunnet følge alle, men flere fandt job 
på Blå Flag stationer i Fjellerup og på Samsø, i 
Fjordcentret, og forskellige pædagogiske sam-
menhænge. Andre gik videre til anden uddan-
nelse. På baggrund af tilbagemeldinger fra folk 
tror vi, at de to år på Hav- og Kystskolen var en 
livsomvæltende oplevelse for kursisterne, og vi er 
stadig i kontakt med flere. 

 I en periode på flere år drev vi desuden Blå flag 
stationen i Fjellerup, arrangerede offentlige ture 
langs stranden i samarbejde med kommunen, 

lavede formidlingssejlture med Kutter Anton og 
skeletterede og udstillede en kaskelot strandet på 
Gjerrild Strand og samarbejdede med Levende 
Hav på et antal projekter som også kursisterne 
deltog i. Det var blandt andet det store projekt 
angående fiskeri i Aralsøen. 

Og så – ja så lukkede vi butikken igen.

Avis forside om skolens aktivitet med spuling af Gerild hvalen
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Kutter Anton

Hav- og Kystskolen, Klasselokalet

 Opbremsningen
De toårige kursus havde været en succes og hele 
sliddet værd, men der havde vist sig en række 
problemer, vi ikke lige havde forudset. Da først vi 
var i gang med undervisning og de tusinde prak-
tiske opgaver, fokuserede vi vores viden og energi 
på at få det kursus som maritim naturformidler 
til at blive så godt som overhovedet muligt for 
de menneskerne skolen. Det betød, at arbejdet 
med at udvikle og planlægge og finde samarbe-
jdspartnere og penge til at fortsætte projektet gik 

næsten i stå. Det var ikke fordi, vi ikke vidste, 
at der skulle lægges flere trædesten ud, men vi 
havde ikke kapaciteten, eller måske manglede vi 
de rigtige venner.

 Kursisterne var tilfredse, de havde fået kvali-
fikationer, var blevet eksamineret og havde nu 
eksamensbevis på deres kunnen. Det regionale 
Arbejdsmarkedsråd var tilfredse. De havde brugt 
mange penge på det to-årige forløb, men havde 
fået value for money. Nørre Djurs Kommune 
kunne se muligheden for en permanent uddan-
nelsesinstitution. Borgmester Evald Andersen var 
guide på en tur i det amtspolitiske landskab for at 
lægge et godt ord ind for vores projekt. I Direk-
toratet for erhvervsskolerne blev vi modtaget med 
begejstring og glæde over nyskabelsen, men når 
det kom til stykket, så var der ingen, der ville tage 
førertrøjen på. Så i efteråret 1999 måtte vi reelt 
opgive skolen og finde nye græsgange.
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 De korte kurser for lærere, pædagoger og andre 
formidlere kom aldrig rigtig i gang. Vi havde et 
godt samarbejde med den daværende Amtscen-
tral for Undervisningsmidler og kørte deres hjem-
meside angående Oceanet. Vi udbød sammen 
en række korte, brugbare kursusdage angående 
havet, stranden og opskyl, men det slog ikke 
rigtig an. Igen fik vi simpelthen ikke gjort nok ved 
udvikling og markedsføring af det, der egentlig 
skulle have holdt skolen og det glimrende formål 
i live. 

 Vi brugte desuden en masse tid og energi på 
at overvinde en voldsom lokal modstand mod 
projektet. Den kom fra en række af de toneangi-
vende fiskere på  Bønnerup havn (der var stadig 
et fiskeri i Bønnerup på det tidspunkt).  Vi har 
altid diskuteret med fiskere, men at den lokale 
modstand var så voldsom overraskede os noget. 
Modstanden har nok udgangspunkt i Levende 

Havs arbejde for et bedre og mere naturskånsomt 
fiskeri, men det var noget demotiverende og 
drænede os for energi. Modstanden betød også, 
at kommunen, der ellers havde været en stor 
støtte ikke havde kraft og vilje til at bære noget 
igennem. Synd nok, for der foregik et arbejde 
med udvikling med havnen i Bønnerup, hvor 
Djurslands Hav og Kystskole kunne have ydet et 
godt bidrag. 

 Driftsomkostninger
Det overhead som skulle have finansieret ud-
vikling og markedsføring af de mange glimrende 
aktiviteter og ideer, der opstod i løbet af Hav- og 
Kystskolens korte levetid blev aldrig stort nok. 
Vi havde undervurderet de helt almindelige 
udgifter til drift, vedligehold og administration.  
Vi stod med en nogenlunde økonomi, men en 
usikker fremtid. Skulle vi lukke butikken medens 
regnskabet balancerede eller satse på fremtiden? 
De løbende udgifter valgte for os, og vi lukkede 

Lystfiskeri i Bønnerup havn, 1996. Anton i Bønnerup havn, 2017.
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og slukkede og skolen ophørte den 30.06.2001. 
Formand Knud Andersen tog slæbet med det 
afsluttende regnskab, diverse udstyr blev solgt 
eller overdraget til Blå Flag Stationen i Fjellerup 
– der for øvrigt i årevis efterfølgende blev drevet 
af en af skolens glimrende kursister, vi afleverede 
nøglen, og de ansatte søgte andre græsgange.

 Og hvad så nu?
Danskerne ved stadig for lidt om hav og mangel 
på viden er ikke blevet mindre. Det er blevet 
pinligt klart i forbindelse med de senere års større 
bevidsthed om biodiversitet og natur på land, i 
takt med at havets tilstand er blevet stadig ringe-
re. De fleste bundlevende fisk i danske farvende 
er forsvundet, havet er ramt af stadige iltsvind, 
forurening med næringssalte fra land er steget, 
bunden flyder med efterladte fiskeredskaber, rev 

og grunde indvindes til råstof, fiskeriet i de indre 
farvande findes ikke længere. Det er en jammer, 
fordi de danske farvande potentielt har en helt 
vidunderlig og varieret natur, og vi kunne hente 
en meget større del af vores føde i havet, hvis 
fiskeriet var forvaltet på forsvarlig vis.  For nylig 
har regeringen afsat flere hundrede millioner 
kroner til forbedring af den danske natur, mens 
nogle få millioner kroner er afsat til naturen i 
havet.  

 Levende Hav gør stadig et fremragende arbej-
de med kampagner og oplysning, men vi savner 
den permanente base, en institution som Hav- og 
Kystskolen skulle have udgjort. Måske var det 
projekt bare en 25 år for tidligt på den?

 Jan Gruwier Larsen & Erik Børn Olsen, LLH.

Fuglekikkeri på
Skallingen 1997.
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Skipperskole på Samsø

Kurset skulle vare fra mandag den 28. september 
til fredag den 2. oktober.

 Programmet ville, som det stod beskrevet blive 
styret af de 3 store SSS’r sejlads, sejlads og atter 
sejlads, starte op, sejle ud, opsamling af mand 
over bord og sejle ind igen. Planen var selv-
følgelig også at vi skulle få et indgående 
kendskab til motor, pumper og elektronik.

 Der var 10 tilmeldte medlemmer til kurset med 
forskellige kundskaber og indgangsvinkler.
Kurt Svennevig som er daglig skipper, og formand 
for levende hav, skulle være kursusleder. 
Vi, Britt og Bjørn fra Restaurant Himmel og Hav, 
havde glædet os gevaldigt til dette spændende 
kursus. 
Da solen stod op mandag morgen sejlede vi fra 
Hou Havn i vores 29 fods sejlbåd med kurs mod 
Ballen Havn. Det var en meget smuk tur i frisk 
vind, så vi var fremme til frokost. Mens vi blev 
budt på sildemadder og andet godt i Havnens 
Hus, blev alle kursusdeltagere præsenteret for 
hinanden, samtidig med at vi fik en lille update, 
på hvad der rør sig i Levende Hav.

 Kutter Anton sejlede ud med Erik Bjørn ved 
roret. De følgende timer gik med at lære kut-
teren, at kende. Meget lærerigt, men der skal 
meget øvelse til før man bliver helt dus med 
sådan en dejlig kutter, som Anton er. Heldigvis 
havde vi jo også hele ugen……….troede vi på 
daværende tidspunkt.

 Madholdet der skulle stå for mandagens aftens-
måltid gik i gang, mens vi andre kunne hvile os, 
eller hvad vi havde behov for. Nu var det så, at 
der bippede en besked ind, som sagde at et par 
kolleger fra vores arbejde var blevet smittet med 
corona og heldigvis valgte vi med sorg at fortælle 
selskabet at pga. situationen, ville vi tage afsked, 
dvs. sejle hjem dagen efter for at blive testet, og 
minimere risikoen for at smitte de andre kursister.

 Vi fik serveret lækker suppe på vores lille båd 
til aften, og tidligt næste morgen forlod vi Bal-
len Havn i selskab med den smukke tremastede 
skonnert Fulton. Det skulle vise sig, at det var 
godt, vi forlod Samsø, da Britt var smittet, mens 
Bjørn klarede frisag. Det satte jo desværre gang 
i test af de øvrige deltagere på kurset, som lyk-
keligvis alle klarede frisag. Dette var jo en brat 
afslutning på kurset, som vi jo knap var kommet 
i gang med, rigtig ærgerligt, når vi nu havde 
glædet os sådan hertil. Vi håber meget på, at vi 
i 2021 får en ny mulighed for skipperskole på 
Anton.
Vi ses derude - på vores allesammens levende 
hav.

Britt og Erik Bjørn Olsen

 Anton i Ballen Havn, Samsø 2020
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Ballen Havn, Samsø 2020.

Efterskrift: Skipperskole på Samsø

 Vi diskuterede situationen og blev enige om at 
afslutte skipper kurset. 
Dem der havde brugt timer / dage i styrehuset var 
godt tilfredse og havde virkelig prøvet at manøvre 
i drilske vinde og vi havde næsten havnen for os 
selv!

 Et passende antal deltagere og et godt kursus. 
Rigtig mange “mænd over bord” var blevet red-
det op på Anton. Den sidste nat efter at vi havde 
sagt farvel til Britt og Bjørn. Folk sov på Anton, 
hos familie og på campingplads. Næste morgen 
returnerede vi med Anton, privat biler og cykler 
til Jylland og blev indskrevet til test!

Dorthe Birkmose
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Tak til:

Danmarks 
      Naturfredningsforening

Lemvig Havn 

Torben og Alice Frimodts Fond

Viggo Harboe

Christian og Ingrid Riis

  Antons Venner

Landsforeningen Levende Hav takker fonde, donorer og enkeltpersoner for støtte til 

Levende Havs projekter, samt drift og vedligehold af miljøkutter M/S Anton i 2020.
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Levende Hav.
Levende Hav arbejder for at bevare havets liv, 
både når det gælder havets natur, dets biodiversi-
tet og også de fiskere, som forsøger at holde fast 
i en ansvarlig og naturskånsom adfærd til havs.

Verdens kystfiskersamfund er truede.

Vi er mod brutalt, energikrævende og 
naturødelæggende fiskeri.

Vi er også imod, at rige landes fiskerflåder 
stjæler fattige landes fiskeresurser under dække 
af åbenlyst ukontrollerede aftaler. Vi er med til at 
sikre en diskussion om, hvad der foregår til søs.
Og så kræver vi en omgående, radikal indsats 
til forebyggelse af klimaændringerne, som er en 
katastrofe for havets liv og dermed for menneske-
heden.

Medlemskab af Levende Hav
Enkeltpersoner: 200.- dkr. Husstande: 300.- dkr. 
Foreninger, firmaer, m.v.: 400.- dkr. 

Indbetales til Merkurbank: 
reg. 8401 konto 10 10 315 
giro: +01+1104527

mobile pay: 77209 (Husk adresse, telefon og e-mail)

Antons Venner:
Ønsker du at være en del af ”Antons Venner” og 
derved yde et ekstra bidrag til kutterens drift:

email: levendehav@gmail.com 
website: levendehav.dk

Kutter Anton
i aktion,
Odden Havn.
2018 Foto Keld Preuthun
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