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Fakta om Havhøst  
 
Om organisationen 

• Havhøsts formål er at skabe en større forståelse for blå økosystemer og marine 
ressourcer, og dermed understøtte en mere bæredygtig udvikling 
 

• Havhøst gør dette ved gennem spiselighed at knytte flere mennesker tættere til 
havet, herunder: 

• Bæredygtig dyrkning af marine råvarer, som understøttes af lokalt forankrede 
dyrkningsforeninger 

• Undervisning, fx udvikling af undervisningsmaterialer og gennemførsel af 
aktiviteter for folkeskoleklasser 

• Formidling af blå økosystemer, bl.a. gennem kampagner, events, foredrag og 
deltagelse på festivaler og lignende 

• Havhøst er en selvejende institution, der indtil 12. august 2019 hed ”Maritime 
Nyttehaver”  
 

• Organisationen er etableret i 2011 på Kalvebod Brygge i København  
 

• Havhøst støttes af Friluftsrådet, VELUX FONDEN og Spar Nord Fonden 
 

• 15 makkere som fx Kødbyens Fiskebar, Skolen i Sydhavnen og CG Jensen bakker op 
om Havhøst gennem årlige sponsorater og aktiv involvering 
 

• Havhøst har i dag 3 årsværk ansat  
 

• Netværket tæller ca. 500 havbønder, som dyrker maritime nyttehaver langs de 
danske kyster 
 

• 4.000 skoleelever har været igennem Havhøsts undervisningstilbud på Bølgemarken 
i København: ”Østerstæmmerne”, ”Muslingfarmen” og ”Tangmarken”  
 

• Havhøst samarbejder med aktører fra ind- og udland, fx offentlige instanser, 
virksomheder, producenter, foreninger og andre sammenslutninger, skoler og 
uddannelsesinstitutioner m.fl.  

Om dyrkningsanlæg og maritime nyttehaver 
 

• Der findes i dag 6 maritime nyttehaver med en aktiv dyrkningspraksis, herunder i 
Aalborg, Kerteminde og Ebeltoft, og dertil kommer 2 steder i landet, der nyligt har 
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etableret foreninger og er på vej i vandet med dyrkningsanlæg 
 

• 10 andre steder har man har taget de første skridt på vejen mod etablering af en lokal 
dyrkningsforening 
 

• De maritime nyttehaver dyrker først og fremmest: muslinger, østers og tang 
 

• Målet er, at der i 2025 findes 30 maritime nyttehaver fordelt over hele landet 
 

• Sådan kan et dyrkningsanlæg se ud: 

 
 

-- 
Læs mere om Havhøsts arbejde med maritime nyttehaver på www.havhøst.dk og se hele 
programmet på www.havhøst.dk/begivenheder.  
 
Find pressebilleder på www.havhøst.dk/presserum. 
 
Eller kontakt Havhøsts presseansvarlige Anne Køster på anne@annekoster.dk.  
 


