
VELUX FONDEN støtter en række projekter, der bidrager til en bedre balance i det danske havmiljø.  

Vi ønsker at sprede den viden og erfaring, der bliver skabt i projekterne, så den kan gøre mest mulig gavn i samfundet. Derfor inviterer vi alle interesserede 

til en serie online morgenmøder om specifikke havproblematikker.  

Morgenmøderne er uafhængige af hinanden, og I kan vælge at deltage i et eller flere af dem.   

 

Tirsdag 16. MARTS 2021, KL. 8.00-9.00   

SKÅNSOMT FISKERI - UDBUD   

Hvordan skaber man et solidt grundlag for udbuddet af 

skånsomt fanget fisk? Hør blandt andet om foreningen 

Han Herred Havbådes arbejde for et økonomisk, 

socialt, miljømæssigt og kulturelt bæredygtigt 

fiskerisamfund i Jammerbugt. Få også indblik i hvordan 

blandt andre Kystfisker Kompagniet har bidraget til at 

optimere værdikæden og logistikken til fordel for det 

naturskånsomme kystfiskeri.  

TILMELDINGSFRIST: Mandag 15. marts 2021  

  

Tirsdag 23. MARTS 2021, KL. 8.00-9.00  

SKÅNSOMT FISKERI - EFTERSPØRGSEL  

Hvordan kan man gennem smag klæde fremtidige og 

nuværende madprofessionelle på, så kantinen byder 

på andet end laks og rødspættefilet? Hør om hvordan 

offentlige indkøbere kan skabe en øget afsætning af 

skånsomt fanget fisk gennem konkrete værktøjer. Få 

fx indblik i hvordan indkøbsguiden for bæredygtig fisk 

skaber et handlingsorienteret overblik for indkøbere.  

TILMELDINGSFRIST: Mandag 22. marts 2021  

  

Tirsdag 30. MARTS 2021, KL. 8.00-9.00   

TANG SOM RESSOURCE  

Hvordan kan tang anvendes som en alsidig 

bioressource og bidrage til et bedre havmiljø? Vi 

sætter fokus på erfaringerne med at bruge tang som 

foder og fødevare, og hvordan tang også kan have en 

positiv klimaeffekt. Bliv klogere på de maritime 

nyttehaver og hvordan havets ressourcer bliver mere 

tilgængelige, og få en prøvesmag på hvordan man kan 

kultivere, høste og anvende tang.  

TILMELDINGSFRIST: Mandag 29. marts 2021  

 

 

VI HÅBER, I HAR LYST TIL AT VÆRE MED!  

HVOR? Møderne er virtuelle og foregår på Microsoft Teams   TILMELDING? https://velux.agendapp.dk  

  

  

  

https://velux.agendapp.dk 
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