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PRESSEMEDDELELSE
Pighvarren skal yngle på Fjord&Bælt
Fjord&Bælt modtager 500.000 Kroner fra Den Lokale Aktions Gruppe for Middelfart, Assens, Nordfyn og
Kerteminde (LAG-MANK) til et projekt, som tager sigte på opdræt af pighvar.
Pighvar er blandt de fiskearter der oplever nedgang i de danske farvande. Bandt andet fordi miljøet i havene
ændrer sig.
Nu skaber Fjord&Bælt unikt projekt med opdræt af pighvar på marinecentret i Kerteminde. Målet er at øge
bestanden af pighvar i havene og ikke mindst er målet, at skabe formidling om hele processen fra moderfisk
til æg, yngel og til ung-fiskene sættes ud i havet. Fjord&Bælt skaber projektet sammen med lokale ildsjæle
blandt både erhvervsfiskere og sportsfiskere i Kerteminde og erfarne forskere og opdrættere. Blandt andet
bidrager eksperter fra DTU Aqua med teknisk rådgivning.
Projektet skabes som et åbent univers på Fjord&Bælt, hvor alle processerne er synlige. I akvarier kan
Fjord&Bælt’s gæster følge pighvarrens livscyklus og se dens forskellige udviklingstrin. Det åbne univers giver
mulighed for formidling til både studerende, centrets gæster og alle de skoleklasser som dagligt besøger
centret.
”Hvis vi med projektet kan skabe et lille, men direkte aftryk på pighvarrens liv vil det jo være fantastisk.
Pighvarprojektet samler de bedste elementer af vores arbejde på Fjord&Bælt. Det handler om formidlingen til
vores gæster og forskningen i livet i havet. Og så handler det om den inspiration, som gør, at vi alle sammen
bliver bedre til at passe på naturen. Også den under havoverfladen” siger Mette Thybo, direktør Fjord&Bælt.
Fiskeplejekonsulent Mads Christoffersen fra DTU/Aqua fortsætter: ”Flere steder er havets økosystem presset
af forskellige årsager. Blandt andet er en del af de store rovfisk er forsvundet fra kystområderne de senere
år. Pighvarren er blandt de rovfisk, som er øverst i fødekæden, er den vigtig for at holde økosystemet i
balance. Med projektet her styrker vi bestanden af pighvarrer lokalt på Fyn. Pighvarren vil nemlig blive i det
område den ”bor i” så længe økosystemet er i balance og der er føde nok. Derfor er det også særlig
spændende at projektet bliver til i et bredt samarbejde mellem fiskerne, DTU Aqua og Fjord&Bælt”.
Pighvarprojektet bliver ledsaget af informationstavler, film og undervisningsforløb, der sammen med akvarier
vil illustrere strygning af æg og sæd, klækning af yngel og opdræt pighvarrene.
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