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Ansøgning om tilladelse til anlæg på søterritoriet 
 
 
Dette ansøgningsskema benyttes ved ansøgning om tilladelser til etablering, renovering og udvidelse 
af anlæg på søterritoriet.  
 
Husk at læse vejledningen på side 6, før skemaet udfyldes. 
Eventuelle spørgsmål til ansøgningsskema og vejledning rettes til Kystdirektoratet på tlf. 99 63 63 63 
eller via e-mail kdi@kyst.dk. 
 
 
Bemærk: En ansøgning kan først behandles, når alle nødvendige oplysninger foreligger.  
 

       
 

 

 

Til Kystdirektoratets notater: 
  

 

Dato for modtagelse:    Journal nr.:  

  

         

 

Projekttype:    Sagsbehandler:  

  

         

       
 

 

 
 

 

 
A. Oplysninger om ejere af den eller de matrikler, hvor anlægget opføres 

 

 

 

Navn   
 

 

Foreningen Havhaver i Syddjurs Kommune – ”Havhaven Ebeltoft Vig  v. Thorkild Hansen 
 

     

 

Adresse   
 

 

Dråby Strandvej 10 
 

     

 

Lokalt stednavn Postnr. By 
 

 

Dråby 8400 Ebeltoft 
 

     

 

Telefon nr. Mobil nr. E-mail 
 

 

40364739 40364739 thoka@post10.tele.dk 
 

     

 
  

http://www.kyst.dk/
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B. Evt. repræsentant (entreprenør, rådgiver eller lignende) 
 

 

Navn   
 

 

Per Andersen 
 

     

 

Adresse   
 

 

Aarhus Universitet – sektionen f. Marin Økologi , Vejlsøvej 25 
 

     

 

Lokalt stednavn Postnr. By 
 

 

 8600 Silkeborg 
 

     

 

Telefon nr. Mobil nr. E-mail 
 

 

28885712 28885712 pean@bios.au.dk 
 

     

 
 

     

 

C. Offentliggørelse af oplysninger   
 

 

Ansøger giver ved underskrift tilladelse til, at ansøgningsmaterialet må offentliggøres på Kystdirektoratets  

hjemmeside www.kyst.dk. I henhold til persondataloven vil personfølsomme oplysninger, eller 

andre oplysninger friholdt for aktindsigt, uanset denne accept ikke blive offentliggjort. 

 

     

 

Dato Underskrift 
 

 

5-8-2020 

 

 

     

 
 

     

 

D. Anlæggets placering   
 

 

Adresse   
 

 

Fregatten JyllandsTræskibshavnen – Ebeltoft 
 

     

 

Postnr. By Kommune 
 

 

8400 Ebeltoft Ebeltoft 
 

     

 

Matrikel nr. og ejerlavsbetegnelse   
 

http://www.kyst.dk/
mailto:pean@bios.au.dk
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http://www.kyst.dk/
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E. Beskrivelse af anlægget i sin helhed 

Kan evt. uddybes i bilag 
 

 Bemærk: Nødvendige bilag skal også vedlægges, se rubrik I  

 

Anlæggets hovedbestanddel er en ”Bølgemark”, en dyrknings- og formidlingsplatform designet af Havhøst, se figuren 
herunder. Dimensionerne af platformen er 5x7 m. 
  
Bølgemarken placeres langs Fregathavnens sydlige kaj som en fritliggende men fast forankret flydeplatform udført 
efter kendte maritime principper. Den 35 kvadratmeter store platform planlægges forbundet med land, den såkaldte 
”kommunale halvø”, med en bevægelig adgangsbro, som kan optage forskel i vandstanden på 1,7 – 2 m. 
Adgangsbroen består foruden den bevægelige del af et kort, fast broelement på land, ligesom der overvejes en 
adgangsmulighed ad en leider fra eksisterende kaj. 
 
På landsiden etableres desuden et mindre formidlingsmodul, som evt. kan kombineres med en mobil enhed på land, 
således at holdundervisning kan ske udendørs i kombination med undervisning af mindre hold inden dørs. 
Nationalpark Mols Bjerge råder over en mobil enhed, som i givet fald kan opgraderes og anvendes til formålet. 
Der lægges vægt på, at de fysiske enheder, såvel faste som mobile, designes med æstetisk og funktionel kvalitet og 
udføres med bæredygtige konstruktioner og materialer herunder anvendelse af bæredygtig energi. 
Der er fokus på sikkerhed for brugerne af faciliteterne og projektet læner sig bl.a. op ad allerede eksisterende 
redningsudstyr på den kaj, hvor anlægget placeres. 

 
 

Formål og baggrund for projektet 

FN’s verdensmål om bæredygtighed er en øjenåbner for os alle. På flere afgørende områder går udviklingen den 
forkerte vej på vores Blå Planet. Der er behov for at gøre en stor og målrettet indsats for at skifte kurs. Almen 

 

http://www.kyst.dk/
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bæredygtig dannelse er et middel til at ændre adfærd. Derfor bør bæredygtig dannelse i bredeste forstand sættes 
højt på Syddjurs Kommunes dagsorden. 
 
Foreningen Havhaver i Syddjurs Kommune – ”Havhaven Ebeltoft Vig” (HEV) tog derfor i 2019 initiativ til udvikling 
af projekt ”Oplevelsesrummet Livet i Havet”. Projektet vil udgøre et element i udviklingsplanen for havnefronten i 
Ebeltoft. Projektidéen er drøftet og modnet i samarbejde med en række interessenter og Ebeltoft i Udvikling (EIU) 
med forankring i Kyststigruppen. Projektholder er Foreningen HEV ved undertegnede Thorkild Hansen, som er 
formand for HEV samt medlem Kyststigruppen og Koordineringsgruppen i projekt EiU. 
Projektets fysiske del var på idéstadet tænkt som et større eventuelt kommunalt anlægsprojekt på havnefronten i stil 
med f.ks. Roskilde Oplevelseshavn. 
 
Nu er der imidlertid opstået en mulighed, hvor Foreningen Havhaver i Syddjurs Kommune kan kombinere den 
grundlæggende projektidé med et igangværende projekt ”Havhøst”, som er finansieret af Velux Fonden. Havhaven 
Ebeltoft Vig er partner i projekt ”Havhøst” og har fået mulighed for at erhverve et færdigdesignet fysisk anlæg, en 
såkaldt ”Bølgemark”, med betydelig finansiel støtte. Derved åbnes en genvej til at etablere ”Oplevelsesrummet 
Livet I Havet” som et samarbejdsprojekt mellem flere interessenter og Kommunen, og med et relativt lavt 
anlægsbudget. I udgangspunktet er der tale et mindre projekt end oprindelig tænkt, men fortsat et ambitiøst 
projekt med hensyn til indholdsdelen. Bølgemarken vil være en god basis for Oplevelsesrummet Livet i Havet og 
projektet rummer mulighed for gradvis udbygning i takt med stigende brugerbehov og publikumsinteresse. 
 
Anlægget består af en flydende platform som er fastgjort til havnekanten. Platformen er lavet af stål og træ med en 
forventet levetid på minimum 10 år. 
 
Da anlægget placeres inden i selve havnen og helt tæt på kajen, svarende til at der lå en båd ved den kajplads 
flydeplatformen optager, forventes det, at anlægget ikke vil have nogen indvirkning på strømningsforhold i området 
inkl. den nærliggende kyst.  
 
Der forventes ingen kumulation med andre projekter – bortset fra et positivt samarbejde med Havhaven Ebeltoft Vig 
 
Ved driften af anlægget anvendes ikke hverken foder eller medicin. Produktionen af skaldyr (muslinger/østers) er 
baseret på lokale naturressourcer i form af yngel som æder naturligt forekommende plankton: Produktionen af tang 
baseres på indkøbte såliner og/eller tang som indsamle i f.eks. Ebeltoft Vig.  
 
Der forventes ingen produktion af affald, forurening eller gener i forbindelse med drift af anlægget. 
 
Der lægges vægt på, at de fysiske enheder, såvel faste som mobile, designes med æstetisk og funktionel kvalitet og 
udføres med bæredygtige konstruktioner og materialer herunder anvendelse af bæredygtig energi. 
Der er fokus på sikkerhed for brugerne af faciliteterne og projektet læner sig bl.a. op ad allerede eksisterende 
redningsudstyr på den kaj, hvor anlægget placeres. 
 
Naturbeskyttelse: Projektet har ikke nogen negativ påvirkning af hverken beskyttede naturområder eller arter. 
 
Fregatten Jyllands Træskibshavn ligger i umiddelbar nærhed men udenfor Natur- og Vildtreservat – Ebeltoft Vig, se 
figur herunder.  
 
De nærmeste N2000 områder er ”Mols Bjerge med Kystvande” som strækker sig hele vejen rundt om Ebeltoft Vig og 
Ebeltoft By og området ”Kobberhage kystarealer” som ligger på østsiden af Ebeltoft halvøen (Hasnæs), se figur 
herunder. 
Der er ikke registreret beskyttede ”bilagsarter” i nærheden af projektområdet ”Træskibshavnen”. 

 
 
 

http://www.kyst.dk/
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Anlæggets potentielle påvirkninger 

 

Påvirkningernes omfang (geografisk område og antal personer der berøres): projektet er lokalt og vil kun påvirke 

forholdene helt lokalt i /ved Fregatten Jyllands Træskibshavn i Ebeltoft.  

 
Påvirkning af kystgrundejere: Ingen  
 

Det forventes, at anlægget vil blive anvendt af medlemmer af bl.a. Foreningen Havhaver i Syddjurs Kommune (70-90 

medlemmer) samt lokale undervisningsinstitutioner/Nationalpark Mols Bjerge/Karpenhøj Naturcenter og gæster på 

Træskibshavnen.  Anlægget vil betyde forøgede rekreative muligheder for lokalbefolkningen og turister   

 
Samspil med projekter på land: Fastholdelse af havnens rekreative aktiviteter.  
 
Forslag til alternative placeringer: ingen 

  
 
Se i øvrigt bilag 5 Projekt ”oplevelsesrummet Livet i Havet” 

 
   

 

 

 

 
  

 
 

http://www.kyst.dk/
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F. Beskrivelse af planlagte arbejdsmetoder 

Kan evt. uddybes i bilag 
 

 

Teknisk beskrivelse af produktionsplatformen (= ”bølgemarken”) 
Bølgemarken kan bedst beskrives som en platform – af samme type som anvendes som badeplatform eller 
fortøjningsplatform – som er specialdesignet til at kunne spændes op med produktionsliner etc. til skaldyr og 
tang.  
 
Da den placeres i et havneområde forventes det ikke at anlægget skal afmærkes med markeringsbøjer. 
 
Platformen er et nyt design som p.t. er sat i funktion i Københavns Havn som et demonstrationsprojekt i 
forbindelse med projekt ”Havhøst”. 

 

 
 
Produktionskapacitet: 
Blåmuslinger: 

- 100 ”strømper” á 1 - 2 m længde = max. 200 m 

- Produktionskapacitet (per år) 7,5-10 kg/m = max. 2.000 kg (vådvægt)  

- Der er tale om et produktionspotentiale, i praksis vil den årlige produktion være lavere 

 
Tang (Sukkertang):  

- 20 liner á 1-2 m = max. 40 m 

- Produktionskapacitet (per år) 5-10 kg per m = max. 400 kg (vådvægt) 

- Der er tale om et produktionspotentiale, i praksis vil den årlige produktion være lavere 

 
Muslingerne på ”bølgemarken” stammer fra muslingeyngel som indsamles på Havhaven Ebeltoft Vig. 
 
Tangen på ”bølgemarken” er baseret på tangliner besået med tang f.eks. fra Dansk Skaldyrcenter og/eller tang 
indsamlet fra vilde bestande f.eks. fra Ebeltoft Vig. 

 

   

 
 

http://www.kyst.dk/
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 G. Uddybning   

 Skal der i forbindelse med anlægget foretages uddybning?  

 

 
Ja  

 

 

  

Nej  

 

Hvis ja skal mængden for uddybningen angives  m³  

 

Beskrivelse af hvordan sedimentet fra uddybningen efterfølgende tænkes behandlet: 

 

 

 

     

 
  

http://www.kyst.dk/
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 H. Opfyldning   

 Skal der i forbindelse med anlægget foretages opfyldning på søterritoriet?  

 

 
Ja  

 

 

  

Nej  

 

Hvis ja skal mængden af opfyldningsmateriale angives  m³  

 

Beskrivelse af opfyldningsmaterialets kvalitet: 

 

 

 

     

 
 

     

 I. Nødvendige bilag  

 

Følgende bilag skal vedlægges: 

- Søkort med indtegnet anlæg = bilag 1 
- Matrikelkort med indtegnet anlæg = bilag 2 
- Plan- og skitsetegning over det samlede anlæg = bilag 3 
- Målsatte snittegninger over eventuelle moler, broer mv. = bilag 2 
- Målfast oversigtskort med hele anlægget indtegnet = bilag 2 
- Samtykkeerklæringer fra berørte grundejere 
- Detaljeret projektbeskrivelse af Projekt ”oplevelsesrummet Livet i Havet” = Bilag 5 

 

 

     

 Evt. andet relevant materiale:  

 

Bilag 6: Vedtægter for Foreningen Havhaver i Syddjurs Kommune 
Bilag 7: Ebeltoft Skole – tilkendegivelse om brugen af Projekt ”oplevelsesrummet Livet i Havet” 
Bilag 8: Støtteerklæring fra Nationalpark Mols bjerge 
Bilag 9: Støtteerklæring fra Karpenhøj Naturcenter 
   

 

     

 
 

     

 J. Erklæring og underskrift  

 
Undertegnede ansøger erklærer, at oplysninger, der står i ansøgningen, er i overensstemmelse med de faktiske 
forhold. 

 

     

 Dato Fulde navn (benyt blokbogstaver) Underskrift  

http://www.kyst.dk/
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 5-8-2020 THORKILD HANSEN 

 

 

     

 
 

Ansøgningen sendes med post til: 
Kystdirektoratet 
Højbovej 1 
Postboks 100 
7620 Lemvig 
 

Eller via e-mail: kdi@kyst.dk 

 

 

Vejledning til ansøgningsskema 
(vedrørende ansøgning om tilladelse til anlæg på søterritoriet) 

 
 
Punkt A. Oplysninger om ejere 
Her anføres navn, adresse mv. på ejere af den eller de matrikler, hvor anlægget opføres på eller 
ud for. Er der flere ansøgere, kan det anføres i et vedlagt bilag. 
 
Punkt B. Evt. repræsentant (entreprenør, ingeniør eller lignende) 
Her anføres navn, adresse mv. på den person, der fungerer som kontaktperson (projektansvarlig) 
under sagens behandling, det kan for eksempel være et entreprenør- eller ingeniørfirma.  
 
Punkt C. Offentliggørelse af oplysninger 
Kystdirektoratet er forpligtiget til at orientere naboer og andre berørte parter om ansøgninger om 
tilladelse til anlæg på søterritoriet. Ved orienteringen sker der altid en videregivelse af de 
oplysninger, som er angivet i skemaet. Endvidere offentliggøres ansøgningen på Kystdirektoratets 
hjemmeside. 
 
Punkt D. Anlæggets placering 
Her anføres projektets adresse, dvs. dets fysiske placering. Det er vigtigt for sagens behandling, at 
matrikelnumre samt ejerlav angives. Disse oplysninger kan findes i ejendommens skøde eller 
indhentes fra kommunen eller på internettet, f.eks. på www.miljoportalen.dk. 
 
Punkt E. Beskrivelse af anlægget 
Her beskrives anlægget i sin helhed. Beskrivelsen skal bl.a. omfatte formål og baggrund for 
anlægget, anlæggets udformning, en beskrivelse af hvilke materialer, der anvendes til anlægget og 
overvejelser over anlæggets indvirkning på strømningsforhold og den nærliggende kyst.  
 
Til anvendelse for en screening for VVM skal beskrivelsen ligeledes belyse nedenstående forhold. 
Anlæggets 

- dimensioner 
- kumulation med andre projekter  
- anvendelse af naturressourcer 
- affaldsproduktion, forurening og gener 
- risiko for ulykker, navnlig under hensyn til de anvendte materialer og teknologier 

http://www.kyst.dk/
mailto:kdi@kyst.dk
http://www.miljoportalen.dk/
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http://www.kyst.dk/
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Anlæggets betydning for den miljømæssige sårbarhed i området særligt i forhold til  

- nuværende arealanvendelse 
- de tilstedeværende naturressourcers relative rigdom, kvalitet og regeneringskapacitet 
- det naturlige miljøs bæreevne med særlig opmærksomhed på kystområder, områder der er 

fredet eller omfattet af national og international natur- og miljøbeskyttelses 
lovgivning,tætbefolkede områder, områder der er af særlig betydning ud fra et historisk, 
kulturelt eller arkæologisk synspunkt 

 

Anlæggets potentielle påvirkninger herunder 

- påvirkningernes omfang (geografisk område og antal personer der berøres) 
- påvirkningernes grænseoverskridende karakter 
- påvirkningers grader og -kompleksitet 
- påvirkningens sandsynlighed 
- påvirkningens varighed, hyppighed og reversibilitet 

  

Beskrivelsen kan eventuelt suppleres med bilag. 

 

Punkt F. Beskrivelse af arbejdsmetoder 
Her angives hvilke arbejdsmetoder, der benyttes ved opførelsen af anlægget, bl.a. hvordan og 
hvornår arbejdet udføres. Angivelsen af arbejdsmetoder er vigtigt for vurderingen af anlæggets 
påvirkning på miljøet.  
 
Punkt G. Uddybning 
Hvis der i forbindelse med anlægget foretages en uddybning, skal det angives i kubikmeter, hvor 
stor en mængde sediment uddybningen omfatter, og ligeledes hvad der efterfølgende skal ske 
med sedimentet, f.eks. om det skal bruges til kystfodring, opfyldning mv. 
 
Punkt H. Opfyldning 
Hvis der i forbindelse med projektet foretages en opfyldning, skal omfanget af opfyldningen 
angives i kubikmeter materiale brugt til opfyldningen. Kvaliteten af materialet til opfyldningen skal 
belyses, specielt mht. om det er forurenet eller uforurenet materiale, der benyttes. 
 
Punkt I. Nødvendige bilag 
Følgende bilag skal foreligge, før en ansøgning om tilladelse til anlæg på søterritoriet kan 
behandles: 

- Søkort med anlægget indtegnet 
- Matrikelkort med anlægget indtegnet. Matrikelkort kan findes på www.miljoportalen.dk. 

Anlæg kan f.eks. indtegnes med tusch på matrikelkortet.  
- Plan- og skitsetegning over det samlede anlæg 
- Målsatte snittegninger, der gør rede for anlæggets konstruktioner. På snittegningen angives 

f.eks. konstruktionernes højde, bredde, længde mv.  
- Målfast oversigtskort med hele anlægget indtegnet 
- Samtykkeerklæringer fra ejerne af alle berørte matrikler skal vedlægges, hvis anlægget 

strækker sig over mere end ansøger / ejers matrikel. Hvis en repræsentant for ejeren, f.eks. 
entreprenør- eller ingeniørfirma søger om tilladelse til anlægget på ejerens vegne, skal 
ansøgningen desuden vedlægges en samtykkeerklæring fra ejeren om, at han er 
indforstået med dennes repræsentation, samt at han er indforstået med, at anlægget 
opføres på hans ejendom.  

http://www.kyst.dk/
http://www.miljoportalen.dk/
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Er der i forbindelse med anlægget lavet en strømningsanalyse eller lignende, er det hensigts- 
mæssigt at vedlægge den/dem som bilag for at belyse sagen bedst muligt. 
 
 
Hvis der er spørgsmål til ansøgningsskemaet, kan Kystdirektoratet kontaktes på tlf. 99 63 63 63 
eller på email: kdi@kyst.dk.  
 
Kystdirektoratet 

http://www.kyst.dk/


Bilag 1 - 3 

 

Bilag 1: placering af anlæg på søkort 

På søkort (https://tilsos.krak.dk/poi/0b86f30e-3c60-4a86-ad91-

74ef0fde7c43#map=15.49/56.197641/10.672274): 

 

Anlægget placeres ved den orange markør ved den sydvestlige del af træmolen i træskibshavnen 

 

 

 

  

https://tilsos.krak.dk/poi/0b86f30e-3c60-4a86-ad91-74ef0fde7c43#map=15.49/56.197641/10.672274
https://tilsos.krak.dk/poi/0b86f30e-3c60-4a86-ad91-74ef0fde7c43#map=15.49/56.197641/10.672274


Bilag 2: ”Matrikelkort” med indtegnet anlæg 

 

Matrikelkort med angivelse af placering af ”Flydeplatform/Bølgemark” i Fregatten Jylland 

Træskibshavn. 



 



 

 

Koordinater i decimalgrader fra Google Earth og konverteret til decimal grader minutter og sekunder 

vha. https://www.fcc.gov/media/radio/dms-decimal : 

SV: 56.197642 N 10.671928 Ø = 56o11’51.5112’’N 10o40’18.9402’’E 

SØ: 56.197623 N 10.672050 Ø = 56o11’51.4428’’N 10o40’19.38’’E 

NV: 56.197681 N 10.671941 Ø = 56o11’51.6516’’N 10o40’18.9876’’E 

NØ: 56.197667 N 10.672070 Ø = 56o11’51.6012’’N 10o40’19.4514’’E  

https://www.fcc.gov/media/radio/dms-decimal


Bilag 3: plan- og skitsetegning over det samlede anlæg  
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Den Selvejende Institution Fregatten Jylland ◦ S.A. Jensens vej 2-4 ◦ 8400 Ebeltoft 

Telefon 86 34 10 99 ◦ Mail: info@fregatten-jylland.dk ◦ www.fregatten-jylland.dk ◦ CVR 10021936 

 

 
 

Lejeaftale XX.XX.2020 

 

Mellem  Fregatten Jylland 

  S.A. Jensens Vej 2-4 

  8400 Ebeltoft 

  CVR nr. 10021936 

 

og  Foreningen Havhaver i 

Syddjurs Kommune  

  Havhaven Ebeltoft Vig 

  c/o Thorkild Hansen 

  Dråby Strandvej 10 

  DK – 8400 Ebeltoft 

  CVR nr. 3410 5820 

 

 

AFTALE OM HAVNEPLADS i TRÆSKIBSHAVNEN TIL PROJEKTOPLEVELSESRUMMET 

LIVET I HAVET 

Den selvejende institution Fregatten Jylland (FJ) har indgået aftale med Foreningen Havhaver i 

Syddjurs Kommune, CVR. Nr. 3410 5820 om, at FJ stiller en nærmere specificeret havneplads 

vederlagsfrit til rådighed for projektets flydende, fysiske anlæg og de tilknyttede aktiviteter jfr. 

denne projektbeskrivelse (bilag XX), herunder placeringsskitse. Den specificerede havneplads 

fremgår af bilag XX og kan ikke udvides uden nærmere aftale med FJ. Fregatten Jylland fraskriver 

sig ansvaret for etablering af og godkendelse af opførelsen af en fast bro over mod kommunens 

arealer. 

 

Al vedligehold af LIVET I HAVET påhviler Foreningen Havhaver, herunder evt. relateret 

udbedring i.f.m. med havnemolen. 

 

Garantistillelse 

Syddjurs Kommune har jfr. bilag XX stillet garanti om genetablering af havneanlægget ved 

misligehold, opsigelse af aftalen eller haveri. Garantien skal foreligge før etablering af det fysiske 

anlæg påbegyndes.  

 

 

 

 

mailto:info@fregatten-jylland.dk
http://www.fregatten-jylland.dk/
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Ikrafttræden og opsigelse 
Aftalen træder i kraft, når begge parter har underskrevet aftalen. Aftalen er revolverende men kan 

opsiges af begge parter med 12 mdrs. varsel pr. den 1. i en måned. 

 

 

 

Den      Den               

 

For Foreningen Havhaver i Syddjurs Kommune For Fregatten Jylland: 

 

 

________________________  ________________________ 

Thorkild Hansen   Karin Buhl Slæggerup 

Formand    Direktør 
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Projekt ”Oplevelsesrummet Livet i Havet” 

Oplevelse, leg og læring om bæredygtighed på havnefronten i Søkøbstaden Ebeltoft 

 

Baggrund for projektet  

FN’s verdensmål om bæredygtighed er en øjenåbner for os alle. På flere afgørende områder går udviklingen den 

forkerte vej på vores Blå Planet. Der er behov for at gøre en stor og målrettet indsats for at skifte kurs. Almen 

bæredygtig dannelse er et middel til at ændre adfærd. Derfor bør bæredygtig dannelse i bredeste forstand sættes 

højt på Syddjurs Kommunes dagsorden.  
 

Foreningen Havhaver i Syddjurs Kommune – ”Havhaven Ebeltoft Vig” (HEV)tog derfor i 2019 initiativ til udvikling 

af projekt ”Oplevelsesrummet Livet i Havet”. Projektet vil udgøre et element i udviklingsplanen for havnefronten i 

Ebeltoft. Projektidéen er drøftet og modnet i samarbejde med en række interessenter og Ebeltoft i Udvikling (EIU) 

med forankring i Kyststigruppen. Projektholder er Foreningen HEV ved undertegnede Thorkild Hansen, som er 

formand for HEV samt medlem Kyststigruppen og Koordineringsgruppen i projekt EiU.  
 

Projektets fysiske del var oprindelig tænkt som et større kommunalt anlægsprojekt på havnefronten i stil med 

lignende anlæg, fx Roskilde Oplevelseshavn, se fotos neden for.  
 

                  
 

Nu er der i mellemtiden opstået en mulighed, hvor Foreningen Havhaver i Syddjurs Kommune kan kombinere den 

oprindelige projektidé med et igangværende projekt ”Havhøst”, som er finansieret af Velux Fonden. Havhaven 

Ebeltoft Vig er partner i projekt ”Havhøst” og har fået mulighed for at erhverve et færdigdesignet fysisk anlæg, en 

såkaldt ”Bølgemark”, med betydelig finansiel støtte. Derved åbnes en genvej til at etablere ”Oplevelsesrummet 

Livet I Havet” som et samarbejdsprojekt mellem flere interessenter og Kommunen, og med et relativt lavt 

anlægsbudget. I udgangspunktet er der tale et mindre projekt end oprindelig tænkt, men fortsat et ambitiøst 

projekt med hensyn til indholdsdelen. Bølgemarken vil være en god basis for Oplevelsesrummet Livet i Havet og 

projektet rummer mulighed for gradvis udbygning i takt med stigende brugerbehov og publikumsinteresse. 
 

Projektet 

Etablering af et fysisk anlæg - Oplevelsesrummet Livet i Havet - på havnefronten, i Fregatten Jyllands 

Træskibshavn, som en facilitet for udbredelse af bæredygtig dannelse gennem oplevelser, leg, undervisning og 

formidling om havmiljø, havets ressourcer og bæredygtig kystkultur. Det fysiske anlæg med dyrknings- og 

formidlingsplatformen, Bølgemarken ejes og drives af Foreningen Havhaver i Syddjurs Kommune med dyrkning af 

muslinger, østers og tang. Sideløbende stilles faciliteterne efter nærmere aftale til rådighed for formidlings- og 

undervisningsaktiviteter for Syddjurs Kommunes skoler, Nationalpark Mols Bjerge, Karpenhøj Naturcenter og 

Fregatten Jylland m.fl. På længere sigt kan det fysiske anlæg tænkes udvidet med fx et rekreativt opholdsareal på 

den kommunale halvø med adgang til vandet, ligesom andre aktører kan tænkes inddraget i formidlingen. 
 

Formål 

At bidrage til udbredelse af almen bæredygtig dannelse gennem formidling af viden og erfaring om havmiljø,  

havets ressourcer, bæredygtig kystkultur og derved medvirke til implementering af bæredygtig adfærd hos 

befolkning og turister. 
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Formålet opfyldes gennem 

• Undervisningsforløb for Syddjurs Kommunes folkeskoleelever  

• Folkeoplysende formidling og undervisningsforløb for folkeskoleelever, gymnasieklasser, studerende samt 

andre, der besøger Kommunen som gæster/turister fx i Nationalpark Mols Bjerge 

• Autentiske naturoplevelser - leg og læring for alle aldersgrupper 
 

Formålet understøtter 

• Verdensmål nr. 14, Livet i Havet i sin helhed og nr. 4. Kvalitetsuddannelse, delmål 4.7 om undervisning i 

bæredygtig udvikling og livsstil. 

• Syddjurs Kommunes Kommissorium for § 17.4 Bæredygtighedsudvalgets arbejde: ” Syddjurs Kommune vil 

være foregangskommune, hvad angår bæredygtighed og vil gå foran i alle initiativer, som tages. 

Bæredygtighed er her forstået bredt, som begrebet er defineret i FN’s verdensmål med hensyntagen til 

økonomi, sociale, kulturelle og miljømæssige forhold. Syddjurs Kommune har således en ambition om at være 

med forrest i feltet i forhold til bæredygtighed og grøn omstilling med udgangspunkt i FN´s verdensmål.” 
  

Projektudvikling, organisering, samarbejdspartnere 

Projektets interessenter ser projektet som et vigtigt lokalt samarbejdsprojekt i Syddjurs Kommune og som et 

interessant demonstrationsprojekt med et stort potentiale, også med hensyn til eventuel udbredelse på landsplan. 
 

Organisering, samarbejdspartnere og deres roller 

• Foreningen Havhaver i Syddjurs Kommune/Havhaven Ebeltoft Vig (HEV) ved Thorkild Hansen, Foreningens 

formand og projektleder for projektet. HEV er Danmark første nyttehave til søs, stiftet 2011.Medlemstallet 

ligger stabilt med ca. 70 medlemmer. Se www.havhaven-ebeltoft.dk samt Foreningens vedtægter, bilag 1.  
 

HEV skal selvstændigt eje og drive det fysiske anlæg, Bølgemarken, med dyrkning af muslinger, østers og 

tang. Sideløbende stilles faciliteterne efter nærmere aftale til rådighed for projektets interessenter til 

formidlings- og undervisningsaktiviteter. 

Foreningen forestår projektledelsen af det samlede projekt, herunder projektering, tilbudsindhentning, 

fundraising og etablering af det fysiske anlæg.  Efter idriftsætning står Foreningen for vedligehold af anlægget 

samt koordinering af formidlingsaktørernes individuelle aktiviteter og brug af faciliteterne. De primære 

interessenter tænkes sammen at medvirke til videreudvikling af aktiviteterne med HEV som koordinator.  
 

• Syddjurs Kommune (SK) projekt Ebeltoft i Udvikling (EIU) ved projektleder Karin Linneberg Bæk (og 

bæredygtighedskoordinator Elinor Thomsen.) 

EIU har bidraget med vejledning og sparring om projektet, som er forankret i Kyststigruppen og har vurderet, 

at projektet ud fra en helhedsorienteret tilgang passer godt ind i udviklingsplanerne for havnefronten. 

Projektet forlægges Koordineringsgruppen mhp. vurdering og indstilling til PUK-udvalget om medfinansiering. 
 

• Fregatten Jylland – Træskibshavnen (FJ) ved direktør Karin Buhl Slæggerup. Det er i Træskibshavnen det 

flydende, fysiske anlæg placeres. Det er aftalt at FJ stiller en vederlagsfri havneplads til rådighed for anlægget 

i Træskibshavnen med en forventning om, at FJ indgår i den samlede kommunikation omkring formidlings- og 

undervisningsaktiviteterne om bæredygtig dannelse, maritime nyttehaver, havmiljø og havets ressourcer. FJ 

forventer at Oplevelsesrummet Livet i Havet vil bidrage til at skabe endnu mere liv i området, og vil kunne 

indgå i et samspil med FJ’s egne maritime formidlingsaktiviteter fx i relation til det maritime håndværk. 

Se www.fregatten-jylland.dk og aftalen om havneplads, bilag 2.  
 

• Syddjurs Kommunes skoler (SKS), i første omgang Ebeltoft Skole ved skoleleder Lars Lau Frederiksen. 

SKS - i første omgang Ebeltoft Skole tilkendegiver interesse for at bruge projektet og ser indholdsdelen med  

formidling og undervisning ved brug af dyrkningsplatformen som en attraktiv undervisningsaktivitet på  

Ebeltoft Skole, som bl.a. hvert år afvikler en ”Grøn uge”, hvor der netop sættes fokus på bæredygtighed,  

naturforståelse, affald og genbrug, mad og friluftsliv m.m. Se erklæring, bilag 3.  

 

• Nationalpark Mols Bjerge (NMB) ved nationalparkchef Birgitte S. B. Lamb og formidlingskoordinator Kristian 

Herget, som har deltaget i udvikling af projektet. NMB ser gode muligheder for at benytte det marine  

læringsrum i forbindelse med Blå Flag arrangementer og den øvrige sommerformidling og forventer at kunne 

bidrage med erfaringer både i forhold til formidling og udvikling af relevante undervisningsmaterialer.  
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Se www.nationalparkmolsbjerge.dk samt erklæring, bilag 4. 
 

• Karpenhøj Naturcenter (KN) ved bestyrelsesformand Søren Valbak og daglig leder Karen Thingstrup. 

En væsentlig del af Karpenhøjs formidling er målrettet børn, unge og familier - med Ebeltoft Vig og havet som 

rammen.  Karpenhøj er meget interesseret i projektet og ser mange muligheder med samarbejde med flere 

aktører på og omkring det beskrevne anlæg. Se www.karpenhoej.dk samt erklæring, bilag 5. 

• Komitéen Bæredygtig Kystkultur (KBK) ved Thorkild Hansen. KBK har medvirket i projektudviklingen og 

forventer at benytte faciliteterne til formidlingsevents om kystkultur. Se www.nykystkultur.dk  
 

• Projekt Havhøst (PH), et nyt, landsdækkende netværk for Danmarks Havhaver med Havhaven Ebeltoft Vig 

som partner. Projektleder Hardy Jensen. Se www.havhøst.dk. Havhøst’ mission: formidling af maritime 

nyttehaver/undervisning.  PH er leverandør af selve ”Bølgemarken”, som er det største enkeltelement i det 

fysiske anlæg. En prototype af ”Bølgemarken” er etableret i Københavns Havn medio juni 2020. Havhøst er 

en oplagt samarbejdspartner vedr. undervisning, se afsnittet om indholdsdelen på side 4. 
 

• Andre maritime foreninger/aktører. I forbindelse med projektets videre udvikling er det oplagt at involvere 

andre lokale foreninger og aktører, som arbejder med formidling og andre aktiviteter i relation til 

bæredygtighed, havet og havets ressourcer, fx Grobund, Ebeltoft Dykkerklub, Ebeltoft Amatør- og 

Fritidsfiskerforening med udsætning af skrubbeyngel, DN Lokalafd. med Naturens dag, restaurant SMAG og 

andre fødevarevirksomheder med ”havmad” på basis af friske marine råvarer samt folkesundhed/ernæring. 
 

Konkretisering af projektet 

Placering, etablering og samspil med andre nedslagspunkter og aktører samt publikumsadgang 

Vi har undersøgt placeringsmuligheder i havnene langs Havnefronten. Træskibshavnen er ideel og desuden det eneste 

sted anlægget i virkeligheden kan etableres, henset til beskyttelse mod havets kræfter, gennemstrømning, acceptabel 

vandkvalitet, samt en helhedsorienteret indplacering i relation til EIU.  

Placering i det maritime kulturarvsmiljø ved Fregatten Jylland er en spændende ramme om Oplevelsesrummet. Der er 

let publikumsadgang og området har allerede et vist flow af besøgende, ligesom der er adgang til offentlige toiletter i 

rimelig gåafstand.  Placeringen er optimal i relation til muligheden for at spille sammen med andre støttepunkter for 

formidling om havnatur og bæredygtighed på kort og længere sigt. Se oversigtskort Havnefronten, bilag 6  
 

Anlæggetsudformning

 
Skitse af Bølgemarken og det landbaserede modul. Prototypen er netop søsat i Københavns i juni måned 2020. 
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Anlæggets hovedbestanddel er en ”Bølgemark”, en dyrknings- og formidlingsplatform designet af Havhøst. 
 

Produktbeskrivelse af ”Bølgemarken” og landbaseret modul, bilag 7, detailskitse af anlæggets placering, bilag 8. 
 

Bølgemarken placeres langs Fregathavnens sydlige kaj som en fritliggende men fast forankret flydeplatform udført 

efter kendte maritime principper. Den 35 kvadratmeter store platform forbindes med land, den kommunale halvø 

med en bevægelig adgangsbro, som kan optage forskel i vandstanden på 1,7 – 2 m. Adgangsbroen består foruden den 

bevægelige del af et kort, fast broelement på land. 
 

       
 

Det eksisterende, sydlige kajanlæg i Fregatten Jyllands Træskibshavn. Bølgemarken etableres ved den vestlige ende af kajanlægget 

 

På landsiden etableres desuden et mindre formidlingsmodul, som evt. kan kombineres med en mobil enhed på land, 

således at holdundervisning kan ske udendørs i kombination med undervisning af mindre hold inden dørs. 

Nationalpark Mols Bjerge råder over en mobil enhed, som i givet fald kan opgraderes og anvendes til formålet. 
 

Der lægges vægt på, at de fysiske enheder, såvel faste som mobile, designes med æstetisk og funktionel kvalitet og 

udføres med bæredygtige konstruktioner og materialer herunder anvendelse af bæredygtig energi.  
 

Der er fokus på sikkerhed for brugerne af faciliteterne og projektet læner sig bl.a. op ad allerede eksisterende 

redningsudstyr på den kaj, hvor anlægget placeres.  
 

Indholdsdelen,  foreningsliv, formidling, undervisning og events 

Bølgemarken fungerer som dyrkningsplatform for Havhaven Ebeltoft Vigs medlemmer og stilles sideløbende til 

rådighed på nærmere aftalte vilkår som fysisk platform for Nationalparkens , Syddjurs skolernes, Karpenhøj 

Naturcenters, Fregatten Jyllands og evt. andre aktørers formidlings- og undervisningsaktiviteter.  
 

     
 

Undervisning af skoleelever ved Havhøst faciliteter i Københavns Havn 

 

Havhaveforeningens medlemmer passer Bølgemarken og leverer muslinger og tang til undervisningsaktiviteter i det 

omfang, som avlen giver mulighed for. Oplevelsesrummet Livet i Havet spiller sammen med HEV´s eksist. nyttehave til 
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søs - med mulighed for læring om maritime nyttehaver som biotoper til forbedring af havmiljøet og ”spisekammer” 

med havets råvarer til brug i sunde måltider. HEV´s formidling sker ved at gæsterne kan opleve et arbejdende og 

fortællende foreningsmiljø med dyrkning af muslinger og tang samt i forbindelse med enkeltstående events. 
 

Hånd i hånd med foreningslivet tilrettelægger de respektive aktører egne formidlings- og undervisningsaktiviteter. 

Koordinering af den samlede indholdsdel og benyttelse af Bølgemarken varetages af HEV.  

Indholdsdelen skal have et højt fagligt niveau med det overordnede tema, bæredygtig dannelse som ramme. 
 

Nationalparken leverer allerede i et vist omfang formidling og undervisning til flere af projektets målgrupper og 

efterspørger et formidlingssted centralt på havnefronten. Det samme gælder Karpenhøj Naturskole. 

Syddjurs skolernes naturfagslærere arbejder også i et vist omfang med undervisning inden for havmiljø og 

bæredygtighed m.v. og vil kunne videreudvikle undervisningsdelen i samarbejde med projektets øvrige aktører. 
 

Der vil også være mulighed for at trække på Havhøsts erfaring med formidlings- og undervisningsforløb i Københavns 

Havn vedr. havet og havets ressourcer. Havhøst planlægger desuden at igangsætte et stort projekt med tre års løbetid 

og fokus på udvikling af et nationalt undervisningsprogram til at inspirere, danne og uddanne elever på 

udskolingstrinnet til, hvordan verdens blå ressourcer kan udnyttes bæredygtigt med omsorg for havmiljø og klima. 

 

Aftaler med brugerne om anvendelse af anlægget  

Der henvises til erklæringerne fra de primære brugere, Nationalpark Mols Bjerge, Ebeltoft Skole, Karpenhøj 

Naturcenter og Fregatten Jylland, bilag 2, 3, 4 og 5. De tilkendegiver at mangle egnede faciliteter i Ebeltoft. 

De respektive aktørers nuværende formidlings- og uddannelsesaktiviteter er ikke nærmere beskrevet i projektet, men 

fremgår af aktørernes hjemmesider.  

 

Prøvehandlinger og evaluering 

Oplevelsesrummet etableres fra starten som et permanent anlæg. I forbindelse med idriftsætning af 

Oplevelsesrummet planlægges prøvehandlinger og evaluering i samarbejde med de primære brugere. 

Prøvehandlingerne forventes i første omgang at forløbe fra idriftsætning medio 2021 og året ud med udvalgte 

nedslagspunkter. Foruden Havhavens basale drift vil prøvehandlingerne omfatte forskellige typer af formidlings- og 

undervisningsaktiviteter og events forestået af de primære brugere og evt. andre aktører. Antal besøgende vil blive 

forsøgt registreret løbende og specifikt i forbindelse med de respektive aktørers konkrete formidlings- og 

undervisningsaktiviteter. Prøvehandlingerne og evalueringen skal medvirke til at få overblik over bl.a. omfanget af de 

forskellige brugergruppers benyttelse af anlægget, udbytte af formidling og undervisning, publikumsinteresse samt 

oplevet værdi af andre events. Resultaterne vil danne grundlag for videre udvikling af Oplevelsesrummets fysiske 

anlæg og den samlede indholdsdel, herunder eventuel inddragelse af andre aktører. 
 

Nytteværdi og kobling til Syddjurs Kommunes udviklingsstrategi 

Etablering af Oplevelsesrummet Livet i Havet med Bølgemarken som primært fysisk anlæg vil være et godt bidrag til at 

øge formidlings- og undervisningsaktiviteterne vedrørende havnatur og bæredygtig dannelse. Projektet understøtter 

Syddjurs Kommunes udviklingsstrategi, kystkulturen, foreningslivet og udvikling af havnefronten i Ebeltoft: 

• Medvirker til at eksponere Syddjurs Kommune som foregangskommune inden for bæredygtighed og 

understøtter derved både bæredygtighedsstrategien og bosætningsstrategien. 

• Bygger på Ebeltofts identitet som Søkøbstad; en identitet der handler om havet og havets ressourcer som 

tidligere var en vigtig del af livsgrundlaget for Ebeltoft og egnens befolkning i form af fiskeri og som badeby. 

• Bidrager med et nyt kapitel i kystkulturens fortælling om udviklingen fra et blomstrende kystfiskersamfund til 

nutidigt liv og en ny kystkultur, hvor havet i stigende grad understøtter rekreative aktiviteter - ”det gode liv” 

og turisme – og dermed fortsat er en vigtig del af livsgrundlaget for Ebeltofts og egnens befolkning. 

• Indgår i en større sammenhæng på en del af havnefronten, hvor der er begrænset liv og aktivitet. Knytter an 

til området foran Glasmuseet og til Fregathavnens ”rolige” maritime læringsmiljø samt til den kommunale 

halvø, som fortsat forventes at udgøre et rekreativt fristed for ophold og leg. 

• Som et samarbejdsprojekt mellem foreninger, institutioner og Kommune er projektet med til at binde byen 

sammen og skabe synergi. 
 

Perspektivering 

Oplevelsesrummet Livet i Havet vurderes at rumme et større potentiale og mulighed for udbygning af anlæg og  
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aktivitetsniveau. Prøvehandlinger og evaluering det første driftsår skal danne grundlag for den videre udvikling.  Der 

kunne vise sig behov for udbygning af de landbaserede faciliteter med henblik på øget undervisningsaktivitet og bedre 

forhold, fx opbevaringsmulighed for undervisningsgrej og en form for klimaskærm, så brugerne ikke er afhængige af 

vejrforhold i samme grad, som når alt foregår i det fri. 
 

På længere sigt håber vi, det lykkes at etablere projektet Ebeltoft Vig Folkerev. Dette projekt, der p.t. er stillet i bero, 

har været under udvikling i flere år med Havhaven Ebeltoft Vig, Nationalpark Mols Bjerge og Syddjurs Kommune som 

de oprindelige, primære partnere foruden en række maritime foreninger. Der er tale om et stenrev, et 

naturgenopretningsprojekt hvis formål er at berige havmiljøet i Ebeltoft Vig og anvende det i undervisnings- og 

formidlingsøjemed – og måske forskning. Der indgår bl.a. en el-drevet båd med glasbund, som kan anvendes til 

transport mellem formidlingslokationer” og til undervisning under sejlads.  
 

Hvis det også lykkes at etablere Folkerevet Ebeltoft Vig, vil de tre formidlingslokationer, Folkerevet, Oplevelsesrummet 

Livet i Havet og Havhaven Ebeltoft Vig tilsammen udgøre en symbiose, som vil understøtte undervisning og formidling 

samt tilføre Syddjurs Kommune, Nationalpark Mols Bjerge og de øvrige aktører en ny oplevelsesdimension til gavn for 

havmiljøet og til glæde for alle aldre, fastboende og turister. Syddjurs Kommune vil kunne få en endnu bedre 

eksponering som foregangskommune inden for Bæredygtighed med fokus på implementering af bæredygtig dannelse 

– ikke mindst rettet mod skoleundervisning af den opvoksende generation. Syddjurs Kommunes bæredygtighedsprofil 

inden for netop dette område vil kunne medvirke at tiltrække miljøbevidste børnefamilier.  
 

Miljø- og klima forudsætninger    

Vandmiljø 

Havnebassin’et har en dybde på ca. 4 meter, der hvor Bølgemarken planlægges placeret. Vandet er normalt klart med 

et sigt svarende til vanddybden. Saliniteten er svingende og overraskende høj, nemlig mellem ca. 20 og 30 promille, 

ligesom der er en god gennemstrømning, som tilgodeser muligheden for at dyrke muslinger og tang. 
 

Havhaven Ebeltoft Vig har udtaget prøver af naturligt forekommende blåmuslinger i Fregathavnen og fået lavet 

analyser af indholdet af en række tungmetaller. Resultatet var positivt, idet analyserne viste, at alle værdier lå under 

EU's grænseværdier for to-skallede skaldyr til konsum. Vand og mikrobiologiske analyser var også positive, dog således 

at der var en lav forekomst af e-coli bakterier, som helst helt skal undgås. I den anledning har vi været i dialog med 

Syddjurs Kommunes miljøafdeling og Djurs Spildevand. Ingen af disse har tilsyneladende valide data baseret på 

målinger af vandkvaliteten langs havnefronten, men baserer kontrol og rapportering til miljøstyrelsen på 

modelsimuleringer.  Vi er opmærksomme på, at der forekommer flere hændelser årligt med overløb i forbindelse med 

skybrud, hvor Ebeltofts spildevandssystemer udleder urenset spildevand i Vigen via overløb langs havnefronten. Det 

betyder, at høst af muslinger (og badning) ikke bør ske i dagene lige efter skybrud.  
 

Klima 

I Ebeltoft Vig forekommer stor forskel på vandstanden. Foruden den normale tidevandsforskel på op til ca. 0,5 m 

forekom der jfr. metrologiske data fra 2010 hændelser i forbindelse med storm og tilbageløb fra Østersøen med 

vandstandsstigninger på 1,41 m ved 5 års hændelser, 1,53 ved 10 års hændelser og 1,63 m ved 20 års hændelser. 

Med udgangspunkt i en COWI rapport fra 2013 om klimatilpasning (på foranledning af Region Midt) vil tallene for 

2040, altså om 20 år være 1,63 m ved 5 års hændelser, 1,76 m ved 10 års hændelser og 1,86 m ved 20 års hændelser. 
 

Fastsættelse af højde på stål-borerør/forankring af flydeplatformen: 

Kote ved højvande (data 2020)  +   0,45 m 

Vandstigning ved 20 års hændelse (data 2013) +   1,63 m   ( op til ca. 2 m udsving skal kunne optages af landgangsbroen) 

Vandstigning pga. klimaændring (2040)  +   0,23 m 

Ekstra frihøjde, platformens højde m.v.  +   0,50 m 

Højde over vandstand ved ebbe       2,81 m  2,81 m   

Dertil havnens dybde                                 4,00 m 

I alt    6,81 m 

Nedrammet del afhænger af bundforhold, anslået min.   5,00 m  

Rørlængde minimum                                    11,81 m 

 

Tilladelser og aftaler om det fysiske anlæg 

Den selvejende institution Fregatten Jylland 

Det er aftalt med FJs direktion, at Den selvejende institution Fregatten Jylland vederlagsfrit stiller havneplads til 

rådighed for projektets anlæg og tilknyttede aktiviteter jfr. denne projektbeskrivelse. HEV skal stille en garanti på  
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kr. 50.000 til sikkerhed for evt. mislighold af anlægget og/eller fjernelse af anlægget, hvis foreningen HEV og/eller 

projektet ophører. Garantien skal stilles før etablering af anlægget påbegyndes. Se aftalen, bilag 2. 
 

Syddjurs Kommune 

Det fysiske anlæg med et fast broelement på landsiden på den kommunale halvø, belægningsten og et 

formidlingsmodul kræver tilladelse fra Syddjurs Kommune. I nærværende projektbeskrivelse er desuden redegjort for, 

hvordan projektet indgår i EIU, herunder grundlaget for ansøgning om medfinansiering fra midlerne i EiU. 

Syddjurs Kommune ansøges sideløbende med fremsendelse af projektet til EiU. 
 

Kystdirektoratet 

HEV har tilladelse til dyrkning af tang i Havhaven i Vigen. Træskibshavnen ligger uden for havhavens position, og 

Bølgemarken betragtes som et særskilt anlæg, der kræver særskilt tilladelse. Kystdirektoratet forvalter tilladelser til 

akvakulturanlæg til dyrkning af tang. Kystdirektoratet ansøges sideløbende med fremsendelse af projektet til EiU. 
 

Fiskeristyrelsen 

HEV har tilladelse til dyrkning af skaldyr i Havhaven i Vigen. Træskibshavnen ligger uden for havhavens position, og 

Bølgemarken betragtes som et særskilt anlæg, der kræver særskilt tilladelse. Fiskeristyrelsen forvalter tilladelser til 

akvakulturanlæg til dyrkning af skaldyr. Fiskeristyrelsen ansøges sideløbende med fremsendelse af projektet til EiU. 
 

Økonomi og finansiering 

Budgetteret anlægsudgift    kr.   714.500 
 

Finansiering 

Egenkapital, rabat og midler fra Projekt Havhøst/Velux Fonden  kr.  232.500 

50% medfinansiering fra projekt  Ebeltoft i Udvikling kr.  357.250 

Nationalpark Mols Bjerge, ansøges sideløbende  kr.    60.000 

Fondsmidler, ansøges sideløbende  kr.    64.750 

I alt    kr.  714.500 kr.   714.500 

Værdi af fri kajplads stillet til rådighed i Fregatten Jyllands Træskibshavn er ikke kapitaliseret/indkalkuleret.  

Detailbudget fremgår af bilag 9.  
 

Indarbejdelse af projektet i Projekt Ebeltoft i Udvikling forudsættes at bidrage med 50% af anlægsudgiften. 

Der ansøges om kr. 60.000 hos Nationalpark Mols Bjerge. De resterende kr. 64.750 ansøges sideløbende hos fonde. 

Som et samfundsnyttigt demonstrationsprojekt inden for bæredygtighed, anser vi det for realistisk at tilvejebringe den 

resterende finansiering før projektet påbegyndes forventet i løbet af 4. kvartal 2020. 
 

Aftale med Den selvejende Institution Fregatten Jylland 

Garantistillelse  vedr. havneplads i Træskibshavnen, kr. 50.000 ansøges hos Syddjurs Kommune. 

 

Vedligehold af anlægget står Havhaven Ebeltoft Vig for som en del af havhavens drift, budget kr. 5.000 årligt plus 

frivilligt arbejde. Som udgangspunkt stilles anlægget vederlagsfrit til rådighed for projektets aktører. Når projektet er i 

fuld drift og evalueret, vurderes muligheden for at dække udgiften til vedligehold ved brugerbetaling. 
 

Overordnet tidsplan 

Målet er, at etablering af anlægget skal påbegyndes primo 4. kvartal. Bølgemarken skal leveres inden udgangen af 

2020. Hvis det ikke lykkes, fortabes muligheden for at erhverve Bølgemarken med rabat og støttemidler fra Velux 

Fonden. Senest i løbet af foråret 2021 færdiggøres anlægget, herunder opstart af dyrkning af muslinger og tang. I 

løbet af sommeren laves tests/prøvehandlinger med undervisning og formidling efter nærmere aftale med brugerne. 
 

Ebeltoft den 22. juni 2020  
 

På vegne af Foreningen havhaver i Syddjurs Kommune - Havhaven Ebeltoft Vig og Kyststigruppen (EiU) 

 
Thorkild Hansen 

Formand 
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VEDTÆGTER 
 
 

Foreningen 
  

”Havhaver i Syddjurs Kommune” 
 
 

 

 
 
 

§ 1. 
Navn og hjemsted 

 
Stk. 1. 
VEDTÆGT for Foreningen ”Havhaver i Syddjurs Kommune”, som er en frivillig, almen nyttig forening. Foreningen 
er registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen med CVR-nummer 34105820. 
Stk. 2. 
Foreningens hjemsted er Syddjurs Kommune. 
 

§ 2. 
Foreningens formål og værdier 

Stk. 1. 
Foreningens formål er: 

a. at modne projektidéen om havbaserede ”kolonihaver”, den første kaldet ”Havhaven Ebeltoft Vig”, med 
produktion af marine råvarer, herunder at projektere anlægget, sørge for alle myndighedstilladelser, afklare 
fremtidig organiserings- og driftsform samt tilvejebringe den nødvendige kapital til etableringen, således at 
projektet er fuldt realiserbart. ”Havhaven Ebeltoft Vig” gennemføres som et samlet projekt og 
projektmodningen er en integreret del af projektet. 
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b. at gennemføre projektet med fysisk etablering, idriftsætning og videre udvikling af ”Havhaven Ebeltoft Vig”, 
og som led i projektets gennemførelse foretage nødvendig tilpasning af Foreningens vedtægter og/eller 
overdrage projektet til den organiseringsform, som vurderes at være bedst egnet, f.eks. et andelsselskab. 

 
c. at sikre ”Havhaven Ebeltoft Vigs” tilknytning til aktiviteter og projekter vedrørende Ebeltofts sejlende 

kulturarv og anvendelse af Fiskerihavnen i Ebeltoft som landings- og håndteringsplads for Havhavens 
afgrøder. Gennem disse fiskerirelaterede aktiviteter medvirke til at bevare Fiskerihavnen samt formidle 
kystkulturen og det autentiske miljø i Fiskerihavnen til oplysning, glæde og gavn for Foreningens medlemmer, 
byens borgere, erhvervslivet, turismen og almenvellet. 

 
d. at medvirke til etablering af nye Havhaver primært i, men også uden for Syddjurs Kommune, herunder være 

”fødselshjælper” for egne medlemmers og/eller andre personers eventuelle etablering af hobbyvirksomhed og 
egentlig selvstændig erhvervsvirksomhed med udgangspunkt i et færdigudviklet Havhavekoncept. 
Foreningens stiller vederlagsfrit sin viden og erfaring til rådighed for almenheden. 

Stk. 2. 
Disse formål tilgodeses ved: 

a. at skabe et aktivt, fagligt miljø omkring drift af Havhaver med bæredygtig produktion af skaldyr og tang 
gennem tiltrækning, fastholdelse og udvikling af en bred medlemskreds med kendskab bl.a. til 
produktionsmetoder, produkter, vedligehold samt afsætning, distribution og forædling af marine råvarer. 

 
b. at deltage aktivt og engageret i lokalsamfundet, herunder samarbejde med andre foreninger, institutioner og 

erhvervslivet om udnyttelse af potentialet i Havhaverne samt medvirke til at udvikle kulturaktiviteter med 
udgangspunkt i ”Havhaven Ebeltoft Vig” og livet omkring Fiskerihavnen og på havet. 

 
c. at indgå i andre sammenhænge med viden og erfaring om produktion af sunde og bæredygtige marine råvarer 

samt forædling af produkterne, hvor bl.a. lokale Havhaver og kystkulturens aktører kan være bindeled til andre 
geografiske områder og aktiviteter, primært i, men også uden for Syddjurs Kommune.  

 
Stk. 3. 
Foreningens værdigrundlag bygger på åbenhed, tillid og ansvarlighed overfor Foreningens forpligtende fællesskaber og 
aktiviteter. Foreningen lægger vægt på samfundsengagement, social ansvarlighed, et frit og positivt arbejdsmiljø, et højt 
sikkerhedsniveau samt miljømæssig bæredygtighed og produktion af sunde råvarer. 
 

§ 3. 
Foreningens medlemskab af foreninger og organisationer 
Stk. 1. 
Foreningen ønsker aktivt at støtte relevante foreninger inden for produktion af lokale fødevarer, marine råvarer, 
kystkultur og sejlende kulturarv, dog primært foreninger som Foreningen samarbejder med. Foreningen ”Havhaver i 

Syddjurs Kommune” er p.t. medlem af: 

• Foreningen Aalekvasen ”Rigmor.” 

 

§ 4. 
Medlemskreds og kontingent 
Stk. 1. 
Foreningen er åben for alle, der ønsker at støtte foreningens arbejde, har interesse for aktiviteterne i ”Havhaver I 

Syddjurs Kommune” og kan gå ind for Foreningens vedtægter.. 
Stk. 2. 
Til Foreningens almindelige virksomhed betaler medlemmerne et årskontingent, hvis størrelse fastsættes for et år ad 
gangen af generalforsamlingen. Kontingent betales pr. bankoverførsel til Foreningens konto. 
 

§ 5 
Generalforsamling 
Stk. 1.  
Generalforsamlingen er Foreningens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen 
af�april måned og indkaldes med mindst 2 ugers varsel ved skriftlig indkaldelse til medlemmerne pr. e-mail eller post. 
 
Stk. 2. 
Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 1 uge før generalforsamlingens 
afholdelse. 
Stk. 3. 



 3

Stemmeret på generalforsamlingen har alle fremmødte medlemmer uden kontingentrestance. 
Stk. 4. 
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer og træffer beslutninger ved 
almindeligt stemmeflertal dog jfr. § 11 stk.2 om Foreningens opløsning og overdragelse af aktiver og aktiviteter. 
Stk. 5. 
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde mindst følgende punkter:                                             
1. Valg af dirigent og referent. 
2. Bestyrelsens/formandens årsberetning. 
3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab og forelæggelse af næste års budget. 
4. Fastsættelse af kontingentet. 
5. Indkomne forslag. 
6. Valg af bestyrelsen i henhold til § 6, stk. 1-4. 
7. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter. 
8. Valg af revisor og revisorsuppleant. 
9. Evt. 
Stk. 6. 
Generalforsamlingen vælger en dirigent til at lede mødet, og beslutninger indføres i protokol. 
Stk. 7. 
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen eller når mindst 1/4 af medlemmerne 
skriftlig stiller krav herom. Den ekstraordinære generalforsamling varsles på samme måde som den ordinære 
generalforsamling. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 6 uger efter begæring herom, dog undtaget 
juni, juli og august måned. 
 
§ 6 
Bestyrelsen og Foreningens ledelse 
Stk. 1. 
Foreningens ledelse udgøres af bestyrelsen, som består af 7 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling 
for 2 år ad gangen. 4 medlemmer vælges på lige årstal og 3 medlemmer på ulige årstal. Det tilstræbes, at Ebeltoft 
Fiskeriforening er repræsenteret i Foreningens medlemskreds og/eller bestyrelsen. 
Stk. 2. 
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær. 
Stk. 3.  
Der vælges 2 suppleanter, 1 revisor og 1 revisorsuppleant, som alle er på valg hvert år. 
Stk. 4. 
Bestyrelsen leder Foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger. 
Stk. 6. 
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 
Stk. 7. 
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 af medlemmerne er til stede. Beslutninger afgøres ved almindeligt 
flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. 
Stk. 8. 
Formanden leder bestyrelsens forhandlinger og i dennes fravær næstformanden. 
Stk. 9. 
Formanden sørger for, at der føres protokol over bestyrelsens forhandlinger/beslutninger. 
Stk. 10. 
Repræsentanter til poster til andre bestyrelser, råd, udvalg samt tovholdere til arbejdsgrupper udpeges af bestyrelsen.  
Stk. 11. 
Suppleanter kan deltage i bestyrelsesarbejdet, men har ikke stemmeret. 
 

§ 7 
Medlemsmøder, arbejdsgrupper og tovholdere 
Stk.1. 
Medlemsmøder afholdes efter behov og varsles skriftligt med minimum en uges varsel. Medlemmer der fungerer som 
tovholdere eller som indgår i arbejdsgrupper har mødepligt.  
Stk. 2. 
Medlemsmøderne er det forum, hvor bestyrelsen og tovholderne for arbejdsgrupperne forelægger årets planer for drift 
vedligehold, udviklings- og kulturaktiviteter samt planlægger, koordinerer og følger op på løbende aktiviteter.  
Stk. 3. 
Arbejdsgrupper dannes og nedlægges af bestyrelsen efter behov og består af en tovholder samt et eller flere medlemmer 
afhængig af opgavens karakter.  
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Formanden for bestyrelsen og/eller ekstern projektleder er ansvarlig for kommercielt indkøb, og kan delegere 
indkøbsdisponering til tovholderne. 
Stk. 5. 
Tovholderne er ansvarlige for: 

1. Planlægning, koordinering, faglig vejledning og opfølgning på arbejdsgruppens arbejde. 
2. Bestilling af materialer samt disponering af aftalte indkøb. 
3. Dokumentation af udførte arbejder i respektive manualer bl.a. til opsamling af viden og erfaring. I støttede 

projekter, som kræver timeregistrering, er tovholderne ansvarlige overfor revisionen mht. korrekt 
timeregistrering. 

4. Deltagelse i organisering og gennemførelse af aktiviteter og arrangementer. 
Tovholderen kan stille forslag til gruppens sammensætning, og medlemmer kan indgå i flere arbejdsgrupper. 

 
§ 8 
Forsikrings- og ansvarsforhold 
Stk. 1. 
Foreningens anlæg og udstyr skal til enhver tid, i det omfang det er muligt og økonomisk fornuftigt, være forsikret i et 
anerkendt forsikringsselskab med dækninger, som til enhver tid svarer til Foreningens behov. 
Stk. 2. 
Alle medlemmer har pligt til at tage vare på egen sikkerhed i forbindelse med aktiviteter i Foreningens regi og skal 
bidrage til et godt arbejdsmiljø og et højt sikkerhedsniveau, når der arbejdes med Havhaver. Det enkelte medlem har 
ansvar for egne ansvars- og ulykkesforsikringsforhold, og opfordres ved indmeldelse til at tegne en udvidet 
fritidsulykkesforsikring. 
Stk. 3. 
Ansvaret for tilsyn med ”Havhaven Ebeltoft Vig” uddelegeres til og aftales kontraktligt med faste samarbejdspartnere.  
 

§ 9 
Regnskab og revision  
Stk. 1. 
Foreningens økonomiske midler skal anbringes i anerkendt pengeinstitut. 
Stk. 2. 
Regnskabsåret er 1. januar – 31.december. 
Stk. 3. 
Revisorpåtegnet regnskab skal foreligge senest 8 dage før generalforsamlingen, og godkendes på generalforsamlingen. 

 
§ 10 
Tegningsregler og hæftelse 
Stk. 1.  
Foreningen forpligtes ved underskrift af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf det ene skal være bestyrelsesformanden. 
Stk.2.  
Ved erhvervelse, afhændelse eller pantsætning af aktiver, ved dispositioner over kr. 10.000 samt overfor myndigheder i 
overordnede spørgsmål tegnes Foreningen af den samlede bestyrelse, dog således at kompetence til at disponere inden 
for bestyrelsesgodkendte budgetrammer kan delegeres efter skriftlig aftale med bestyrelsen til f.eks. ekstern 
projektleder.  
Stk. 3. 
Foreningens medlemmer har ingen økonomiske forpligtelser overfor Foreningen udover kontingentet. 
 
§ 11 
Vedtægtsændringer og opløsning 
Stk. 1 
Vedtægtsændringer, opløsning af foreningen eller overdragelse af foreningens aktiver og aktiviteter sker på 
generalforsamlingen. 
Stk. 2. 
Ændring af vedtægter eller opløsning af Foreningen samt overdragelse af aktiver og aktiviteter kan gennemføres, hvis 
2/3 af dens medlemmer stemmer herfor på en generalforsamling. Opnås der ikke stemmemajoritet kan forslaget ved en 
efterfølgende generalforsamling vedtages ved simpelt stemmeflertal blandt de fremmødte. 
 Stk. 3. 
Eventuelt overskud, formue eller materiel og udstyr overdrages ved opløsning af foreningen til foreninger med lignende 
almennyttige formål i Syddjurs Kommune. 
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Således vedtaget på den stiftende generalforsamling. 
 
 
Ebeltoft den 1. april 2016 
 
 
 
 
 
Calle Petersen    Thorkild Hansen 
Dirigent       Formand 



 

        Tilkendegivelse fra Ebeltoft Skole om brugen af Projekt 
                         ”Oplevelsesrummet Livet i Havet”. 
 
 
På Ebeltoft Skole er vi blevet præsenteret for ovenstående projekt. 
 
Projektets overordnede formål er ”at bidrage til udbredelse af almen 
bæredygtig dannelse gennem formidling af viden og erfaring om hav- 
miljø, havets ressourcer, bæredygtig kystkultur og derved medvirke 
til implementering af bæredygtig adfærd hos befolkning og turister”. 
 
Målopfyldelse af overordnede formål skal blandt andet ske gennem 
undervisningsforløb for Syddjurs Kommunes folkeskoleelever.  
 
Indholdsdelen med formidling og undervisning ved brug af Bølgemarken som 
dyrkningsplatform, vil helt sikkert være attraktiv som undervisningsaktivitet på 
Ebeltoft Skole. 
 
Ebeltoft Skole afvikler hvert år en ”Grøn uge”, hvor der netop sættes fokus på 
bæredygtighed, naturforståelse, affald og genbrug, mad og friluftsliv m.m. – her 
vil projektet på havnefronten passe lige ind. Jeg kan derfor tilkendegive Ebeltoft 
Skoles interesse i at bruge projektet. 
 
Med venlig hilsen 
 
Lars Frederiksen 
    Skoleleder 
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Thorkild Hansen

Fra: Birgitte Sidenius Bjerg Lamp [bisbl@danmarksnationalparker.dk]
Sendt: 10. juni 2020 13:50
Til: thoka@post10.tele.dk
Cc: Kristian Herget
Emne: Projekt Oplevelsesrummet Livet i Havet - oplevelse, leg og læring om bæredygtighed på 

havnefronten i Søkøbstaden Ebeltoft

Hej Thorkild 

 

Hermed, efter aftale med Kristian, støtteerklæring til det spændende projekt  

 

Mvh. 

Birgitte 

 

 

Projekt ”Oplevelsesrummet Livet i Havet – oplevelse, leg og læring om bæredygtighed på havnefronten i 

Søkøbstaden Ebeltoft” 

 

Nationalpark Mols Bjerge har ved formidlingskoordinator Kristian Herget med fornøjelse medvirket i udformningen 

af projektbeskrivelsen til Oplevelsesrummet Livet i Havet og finder projektet både fagligt relevant og særdeles 

spændende. Nationalparken ser gode muligheder for at benytte det marine læringsrum i forbindelse med Blå Flag 

arrangementer og vores øvrige sommerformidling.  

Vi ser frem til projektets realisering og håber at kunne bidrage med erfaringer i forhold til både formidling og 

udvikling af relevante undervisningsmaterialer.  

 

Med venlig hilsen 

 

 
        Birgitte S. B. Lamp 
        Nationalparkchef  
        bisbl@danmarksnationalparker.dk 
        Direkte tlf.: 21 13 75 49 
 
        Nationalpark Mols Bjerge 
        Jagtslottet på Kalø 
        Grenåvej 12 
        8410  Rønde 
        Tlf.: 72 17 07 14 
        mols@danmarksnationalparker.dk 
 
        EAN nr. 5798000860339 
        CVR: 3514 7268      
       

      
        www.nationalparkmolsbjerge.dk 
        www.facebook.com/NationalparkMolsBjerge      
 
        Læs mere om vores persondatapolitik og vores behandling af dine oplysninger. 

 

 



Oplevelsesrummet Livet i Havet 

Støtteerklæring og interessetilkendegivelse 

Karpenhøj Naturcenter skal herved udtrykke sin støtte til projektet: Oplevelsesrummet Livet i 

Havet. 

Vi er en selvejende institution i Mols Bjerge stiftet af Syddjurs Kommune og DGI. Vi tilbyder 

naturformidling i bredeste forstand såvel i Mols Bjerge som i andre lokalområder i Syddjurs 

Kommune. En væsentlig del af vores formidling er målrettet børn, unge og familier ligesom 

Ebeltoft Vig og havet i almindelighed danner rammen om meget af vores arbejde. 

Derfor er vi meget interesserede i projekt Oplevelsesrummet i Havet og ser mange muligheder 

med samarbejde med flere aktører på og omkring det beskrevne anlæg. 

Karpenhøj Naturcenter ser frem til videre samarbejde om projektet. 

Søren Valbak (2160 7211) 

Bestyrelsesformand 

Karpenhøj Naturcenter 
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