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PRESSEMEDDELELSE 

Flere pighvarre i Kerteminde 
 
Fjord&Bælt, Restaurant Rudolf Mathis, lokale fiskere og nationale eksperter er gået sammen i et usædvanligt 
samarbejde. For nu skal der fokuseres og smages på pighvarren!  
Projekt Pighvarre blev født ud fra tanken om hvor godt, pighvarren smager. Kan vi ikke få mere af den?  
Sådan startede ideen om at opdrætte pighvarreyngel på Fjord&Bælt.  Og nu kan publikum komme helt tæt på 
processen, for Fjord&Bælt er allerede gået i gang med opdrættet samtidigt med en særudstilling om 
pighvarren.   
 
Projektet handler om at skabe pighvarreyngel, der kan udsættes i havene omkring Fyn. Lige nu ”stryges” 
fiskene for rogn. Rognen bringes til Venø i Limfjorden, hvor æggene klækkes under gode forhold. Her får de 
små pighvarrer så lov til at vokse sig 5 cm store, hvorpå de kommer tilbage til Kerteminde og bliver udsat i 
Kerteminde Bugt.  
 
Holdet bag Projekt Pighvarre består - ud over Fjord&Bælt, Restaurant Rudolf Mathis og lokale fiskere - af 
lystfiskere og dykkere, opdrætterstationen Venøsund Fisk & Skaldyr og forskere på DTU Aqua i Kgs. Lyngby. 
Disse aktører har hver deres interesse i pighvarren. På DTU Aqua undersøger man, hvordan den store rovfisk 
klarer sig i økosystemet. Lystfiskeren fanger pighvarren på det lave vand i det sene forår og i højsæson her i 
juni måned. Og hos Restaurant Rudolf Mathis i Kerteminde er pighvarren regelmæssigt på menukortet.  
 
Direktør Mette Thybo siger: ”Vi er i fuld gang med at sende rogn til udklækning på Venø. Så nu er det bare at 
vente i spænding på alle de små pighvarrer, som vi regner med, kommer hjem til os igen i starten af august 
måned. Og så har vi et helt særligt arrangement sammen med Rudolf Mathis til efteråret, hvor vi omdanner 
Fjord&Bælt til restaurant og skaber en luksusoplevelse med mad og vin i særklasse – selvfølgelig med 
pighvarren på menuen”. 
 
Pighvarprojektet bliver ledsaget af en særudstilling med informationstavler, film og undervisningsforløb, der 
sammen med akvarierne viser og fortæller om strygning af æg og sæd, klækning af yngel og opdræt 
pighvarrene.  
 
Fakta: 
Pighvarren er en fantastisk fisk. Den fødes ligesom rødspætten som en helt almindelig fisk med øjnene på 
hver side af hovedet. Men som den vokser, ”lægger den sig ned”, og øjnene følger med til den ene side. Så kan 
den ligge der på havbunden med sin formidable evne til at kamuflere sig.  
Pighvarren er en af de rovfisk, som ligger øverst i fødekæden. Den er derfor vigtig for at holde økosystemet i 
balance.  
 
For yderligere oplysninger kontakt: 
Mette Thybo, direktør tlf. 2488 6245 
 


