
 

NYKØBING FJORDHAVER 



Fjordhaver Nykøbing 
Er et projekt under Limfjordsrådet og støttet af Nordea-fonden i tre år fra 1. januar 

2015 til 31. december 2017. 

 

Fjordhaver Nykøbing. 
Torsdag den 28. maj 2015 blev Nykøbing Fjordhave etableret på en stiftende general-

forsamling i Marinestuen på havnen. 

 

Ideen med fjordhaver. 
At gøre det muligt for lokale interesserede at producere skaldyr og tang i små mæng-

der til eget forbrug. 

 

Placering. 
Fjordhaverne i Nykøbing er placeret ude på åbent vandt og består af et traditionelt 

langlinesystem, hvor man skal sejle ud til haverne. Foreningen har deres egen båd, 

som de bruger når der skal sås, høstes og vedligeholdes i haverne. 

 

Klublokaler. 
Fjordhaver Nykøbing har klublokale på Havnen i Nykøbing. 

 

Medlemmer. 
Foreningen er åben for alle interesserede. Årlig kontingent 300 kr. (2015).  

 

Indmeldelse sker ved at sende en mail til: 
Kasser: Mette Jensen 

Tlf. nr: 23 82 33 00 

Mail: mette@post.tele.dk  

 

Mailen skal indeholde følgende informationer: 

Navn, adresse og telefon nr. 

 

Se mere om foreningen på:  

www.fjordhaver.dk/nykobing 

 

Og følg foreningen på Facebook. 

Søg: Fjordhaver Nykøbing 
 

Formand:       Næstformand: 

Peter Kristensen     Georg Østerbye 
Tlf. nr. 60 63 01 38 Tlf. nr. 20 64 03 43 
Mail: tangsvej10@live.dk                            Mail: goe@ucholstebro.dk   

Foreningens formål. 
At drive "Fjordhaver i Nykøbing": 

At producere marine råvarer til eget brug. 

At gennemføre projektet (Fjordhaver i Limfjorden) med fysisk etablering, idriftsæt-

ning og videre udvikling af Fjordhaverne Nykøbing. 

At sikre Fjordhaver i Nykøbing’s tilknytning til aktiviteter og projekter vedrørende 

Nykøbing Mors’ sejlende kulturarv og anvendelse af Fiskerihavnen i Nykøbing Mors 

som landings- og håndteringsplads for Fjordhavens afgrøder.  

 

Årets gang i fjordhaven. 
 

April/Maj. 

- Der skal udsættes yngelfang. Yngelfang er 5 cm brede bænd-

ler. 

 

Maj/juni. 

- Der skal holdes øje med anlægget i fjorden 

 

Juli/august. 

- Nu er muslingerne vokset til en størrelse på  15-25 mm 

- Der skal holdes øje med anlægget i fjorden 

 

August/september. 

- Alle muslingerne ”høstes” og sorteres efter størrelse, hvorefter de skal ”strømpes” - 

puttes i tynde net ”strømper”. De ”strømpede” muslinger skal tilbage i anlægget og 

overvintre. 

- Der skal løbende holdes øje med anlægget. Evt. justeres på anlægget 

 

Efterår/vinter. 

- Der skal løbende holdes øje med anlægget (særlig isdannelsen i fjorden) 

 

Marts/april. 

- Efter 10-18 måneder har muslingerne nået deres ”høststørrelse” på ca. 45 mm 

 - Der skal høstes muslinger, til stor glæde for alle - 
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