
	

	 	 	

 
 

Kerteminde 20. september 2021 
 

PRESSEMEDDELELSE 

Fjord&Bælt udsætter mere end tusind baby-pighvarrer 
 
Pighvarrer smager godt! Men der er også en vigtig rovfisk, som hjælper til at opretholde en 
sund balance i økosystemet. Så skal vi ikke prøve at få flere af dem? Sådan cirka var 
tanken, da Fjord&Bælt i Kerteminde tog initiativet til at starte et pighvarre-opdrætsprojekt 
og gik sammen med DTU Aqua på Sjælland og opdrætsfarmen Venø Skaldyr og Fisk i 
Limfjorden. 
 
Og nu er mere end tusind baby-pighvarrer på størrelse med en god ”femmer” klar til at blive 
sat ud i Kerteminde Fjord.  
 
Det er ikke let at opdrætte pighvarre-yngel. Mange har prøvet det før uden større held, men 
nu er det for første gang i Danmark lykkedes i en større skala. 
 
Og forventningerne er høje til Projekt Pighvarre. Fiskene er blevet til ved strygning på 
Fjord&Bælt, hvorefter de er klækket på opdrætsfarmen på Venø i Limfjorden. Efter nogle få 
uger er de nu ved at være klar til at komme i rum sø og vokse sig store og velnærede. 
 
Udsætningen af fiskene begynder på Store Pighvarre Dag den 27. september klokken 
11:00 i Kertemindebugten udfor Måle, hvor frivillige lystfiskere og ansatte fra Fjord&Bælt 
står klar til at sætte de mange pighvarrer ud forskellige steder langs med 
Kertemindebugten. 
 
”Vi har nøje udvalgt stederne til udsætningen, for der skal være passende strøm og 
bundforhold.  Og ikke for mange måger, som helt sikkert vil forsøge at ”tage for sig af 
retterne”” siger Mette Thybo, direktør for Fjord&Bælt.  
 
De flade små fisk er en del af et nationalt projekt, der tager sigte på at styrke bestanden af 
den gode spisefisk. Det tager godt 3-4 år for pighvarrerne at blive ca. 1 kilo store. I løbet af 
denne periode vil udviklingen for pighvarrene blive løbende fulgt af DTU Aqua, som 
undersøger, hvordan rovfiskene klarer sig i økosystemet. 
 
For yderligere oplysninger kontakt: 
Kommunikationsleder Mads Dirckinck-Holmfeld, tlf.: 4016 1450 


