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Kerteminde 14. juni 2022

PRESSEMEDDELELSE
Stor bevilling til Fjord&Bælt fra A.P. Møller Fonden

A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal bevilger 43,5
mio. kr. til udvidelse af det maritime oplevelses- og forskningscenter Fjord&Bælt i
Kerteminde. Kerteminde Kommune bidrager med 10 mio. kr., således det samlede beløb
bliver 53,5 mio. kr. Udvidelsen bliver led i en fornyelse af hele havneområdet.
Fjord&Bælt har behov for bedre rammer til formidling af den lokale marine natur, klimaet i bred forstand samt
en konkret udvidelse af SDU’s forskningsindsats. Dette ønsker A.P. Møller Fonden at sikre så Fjord&Bælt kan
udvikle sig. Det gælder såvel i relation til publikumsoplevelsen som at bidrage til stedet kan rumme større
arrangementer til gavn for også byen Kerteminde.
Med udvidelsen får oplevelses- og forskningscentret således endnu bedre rammer til at formidle viden om
livet i havet, og til at fortsætte og udvikle sit vigtige forskningsarbejde. Direktør for Fjord&Bælt, Mette
Thybo, er selvsagt også glad for donation:
- Vi forventer, at udvidelsen på over 1000 m2 vil gøre Fjord&Bælt Centret til et storstilet midtpunkt og

samlingspunkt på havnepromenaden. Det nye Fjord&Bælt vil blive et hyppigt brugt sted for både
naturinteresserede, børnefamilier, elever, studerende, turister og maritime forskere fra hele verden.
- Kerteminde Byråd glæder sig over den flotte bevilling fra A.P. Møller Fonden til udbygning og udvikling af
Fjord&Bælt, et tiltag som understøtter den igangværende udvikling af Kerteminde havn og marina.
Kerteminde Byråd ønsker at bakke op om projektet. Derfor har et flertal i byrådet aftalt, at de i forbindelse
med budget 2023-2026 afsætter 10 mio. kr. til at realisere planerne for udbygningen af Fjord&Bælt,
fortæller borgmester i Kerteminde Kommune, Kasper Ejsing Olesen.
Projektet bliver byens projekt. Udbygningen og udviklingen af Fjord&Bælt kommer til at være til gavn og
glæde for både byens beboere og for de mange turister, som hvert år besøger Kerteminde. Projektet passer
rigtig godt ind i den transformation, som havnen og marinaen for øjeblikket gennemgår, og hvor området
udvikles til et levende og attraktivt fællesskabsområde.
Med udvidelsen bliver det muligt at holde store og markante særudstillinger, som supplement til de
permanente udstillinger. Udvidelsen af Fjord&Bælt vil også omfatte en foyer, café og en stor
multifunktionssal, som skal blive et samlingssted for by og omegn til større arrangementer af enhver art.
Næste skridt i arbejdet bliver at afholde en arkitektkonkurrence.

Kontakt:
Mette Thybo, Direktør Fjord&Bælt, tlf. 2488 6245, mette@fjordbaelt.dk
Kasper Ejsing Olsen, borgmester Kerteminde Kommune, tlf. 2465 9249, pol-keo@kerteminde.dk
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Uddybende tekst
Kerteminde Kommune er i gang med en storstilet omdannelse af Kerteminde havn til et nyt, rekreativt og
attraktivt havnekvarter med nye byrum, udvidelse af marinaen og en ny, næsten 1 km lang nordre
havnepromenade. Fjord&Bælt ligger ved denne promenade og vil med nybyggeriet kunne fremstå som et
vartegn for byen og dens maritime identitet.
Det nye byggeri vil arkitektonisk være tænkt ind i omgivelserne på havnepromenaden, så det allerede udefra
set understøtter fortællingen om havets og havnens værdier, livet i havet og havnepromenaden som et
rekreativt område. Den meget markante udbygning vil styrke havneprojektet og den maritime fortælling om
Kerteminde.
En stor del af gæsterne vil kombinere deres oplevelse på Fjord&Bælt med også at besøge den nye
havnepromenade, som derved også vil blive styrket som attraktion. Fjord&Bælts ud-af-huset og
fællesaktiviteter med andre lokale aktører i det maritime Kerteminde vil ligeledes styrke Kerteminde
havnepromenade og by som attraktion.
Også børn og skole/gymnasieklasser vil få gavn af det nye byggeri. Der bliver flere opholdspladser,
legearealer, et børneeksperimentarie og meget større og bedre undervisningsfaciliteter med sammenhæng til
det kommende åbne vandlaboratorium, som Kerteminde Kommune bygger i tilslutning til Fjord&Bælt. Endelig
skal det nævnes, at det nye byggeri vil få bæredygtighed som et væsentligt element i byggeriet.
Udbygningen vil foregå i koordineret samarbejde med Kerteminde Kommune om klimasikring af hele
Kerteminde Havn.

