
 

 
 

TEL +45 4440 8641 WEB HAVHØST.DK MAIL INFO@HAVHOEST.DK 
CPH FOOD SPACE, SLAGTEHUSGADE 11, 1715 KØBENHAVN 

Verdens første Bølgemark søsættes i København 
 
På ganske få år har bevægelsen med folkedrevne maritime nyttehaver spredt sig som en 
steppebrand langs de danske kyster. Organisationen Havhøst, der driver et nationalt 
netværk af havhaver, har til huse i København og søsætter nu verdens første Bølgemark til 
dyrkning og undervisning i bæredygtigt brug af vores havressourcer. Det sker på Kalvebod 
Bølge tirsdag 23. juni kl. 11.30-12.30, og kalder på besøg fra flere borgmestre og 
undervisning af børn fra Sydhavnen. 
 
Fødevareproduktion har i mange år været en udskældt størrelse, men dykker man under 
overfladen, kan maden have en ganske anden positiv virkning. Blå økosystemer og marine 
ressourcer bidrager ikke blot til fantastiske gastronomiske oplevelser, men kan også være en 
del af løsningen på klima- og miljøproblematikker. Bl.a. ved at dyrke bæredygtige afgrøder 
som fx blåmuslinger, østers og tang, der mindsker iltsvind i vandet og binder CO2. 
 
Det kan hele verden nu få at se, sanse og opleve på den nye Bølgemark ved Kalvebod Brygge, 
hvor der skal kultiveres blåmuslinger og forskellige slags tang. Platformen skal anvendes til 
undervisningsbrug af skoleelever i grundskolen og fra byens ungdomsuddannelser, og til 
efteråret står fire andre byer i landet klar til at søsætte deres egne Bølgemarker. 
 
Program: 
Kl. 11.30 Københavns kultur- og fritidsborgmester Franciska Rosenkilde (Å) og teknik- og 
miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL) indvier Bølgemarken 
Kl. 11.45 6. klasse fra Skolen i Sydhavnen tager Bølgemarken i brug for første gang 
Havhøst sørger for en lille maritim snack og et glas bobler 
Kl. 12.30 Arrangementet slutter 
 
Levende og inspirerende undervisning i det fri – midt i byen 
Fænomenet med maritime nyttehaver vokser her i landet hurtigere end muslinger, og også i 
de andre nordiske lande er der interesse for den danske bevægelse, som går ud på at dyrke 
muslinger, tang og østers i stedet for kartofler, ærter og gulerødder. 
 
”For et år siden var der seks aktive dyrkningsforeninger, og inden året er omme runder vi 20. 
Danskerne er ved at få øjnene op for, at der ikke behøver at være noget modsætningsforhold 
mellem dyrkning af fødevarer og opbygning af sunde og robuste økosystemer – i hvert fald 
ikke når afgrøderne hedder muslinger og tang. At man så endda kan dyrke sin interesser og 
sine afgrøder sammen med andre i det område, hvor man bor, med vind i håret og vand under 
neglene, gør jo ikke oplevelsen mindre,” forklarer Joachim Hjerl, stifter af Havhøst.  
 
”Med Bølgemarken kan vi skabe levende og inspirerende undervisning i det fri og nemt og 
pædagogisk fremvise naturen lige under overfladen til alle – lige her midt i byen”. 
 
De første tanker, der førte til dannelsen af Havhøst, har snart 10 år på bagen, og sigtede på at 
etablere en blå udgave af urban farming ved at plante Københavns havn til med østers. I dag 
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er organisationen vokset til en landsdækkende enhed med flere end 500 lokale havbønder, der 
mødes og dyrker muslinger, tang og østers fordelt på 13 maritime nyttehaver i byer som 
Aalborg, Kerteminde og Ebeltoft. Organisationen bedriver desuden undervisning, og har de 
seneste år haft mere end 5.000 københavnske skoleelever på skolebænken ved havnen. 
 
“Det er helt nødvendigt, at vi drejer vores fødevareproduktion i en langt grønnere retning. Og 
den grønne omstilling er også blå. Havhøst er et rigtig fint eksempel på, hvordan det er muligt at 
dyrke bæredygtige afgrøder i havet – endda midt i havnen. Det er godt for os, de blå 
økosystemer og for klimaet. At byens skolebørn er med gør ikke min begejstring mindre – 
tværtimod er det afgørende for klimaindsatsen, at vi også får engageret børn og unge allerede,” 
siger kultur- og fritidsborgmester i København Franciska Rosenkilde (Å). 
 
Teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL) supplerer: 
 
"Siden 2013 har vi i København haft den store fornøjelse at lægge havn til et ret banebrydende 
projekt, der nu er i gang med at sprede sig til resten af landet, nemlig Havhøst og de maritime 
nyttehaver. Jeg håber, at den nye Bølgemark bliver et åndehul i byen, der kan inspirere 
københavnerne til at fatte endnu større kærlighed til det vand, der er byens livsnerve, og som 
peger ind i en bedre og grønnere fremtid”. 
 
--- 
 
Om Havhøst 
 
Havhøst er en selvejende institution med det overordnede formål at skabe en større forståelse 
for blå økosystemer og marine ressourcer. Havhøst har fokus på: 
 

• Bæredygtig kultivering af marine afgrøder, herunder understøttelse af lokalt 
forankrede, folkedrevne dyrkningsforeninger. 

• Undervisning, herunder udvikling af undervisningsmaterialer og gennemførsel af 
forløb og aktiviteter rettet mod skolebørn. 

• Formidling i bredere forstand, herunder gennem kampagner, events, foredrag og 
deltagelse på festivaler og lignende.  
 

Havhøst-bevægelsen er hjulpet godt på vej af bl.a. støtte fra VELUX FONDEN, Spar Nord 
Fonden, Vores Natur og Friluftsrådet, der har været med til at løfte de maritime nyttehaver fra 
lokale initiativer til en landsdækkende bevægelse, der nu også oplever øget interesse fra 
udlandet. 
 
--- 
 
Læs mere om Havhøsts arbejde med maritime nyttehaver på www.havhøst.dk og se hele Ild & 
vand-programmet på www.havhøst.dk/begivenheder.  
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Find oversigten over lokale foreninger her www.havhøst.dk/landet-rundt. 
 
Hent pressebilleder på www.havhøst.dk/presserum. 
 
Eller kontakt Havhøsts presseansvarlige Anne Køster på anne@annekoster.dk. 
 


