Kerteminde 6. september 2022

PRESSEMEDDELELSE
Invitation til borgere og godtfolk i Kerteminde og omegn.
Fjord&Bælt, DTU Aqua er klar med 6.000 pighvarre, der skal udsættes i Kertemindebugten torsdag den 8.
september klokken 15.00. Alle borgerne i Kerteminde er velkomne til at deltage!
Pighvarren er vigtig for økosystemet i havet. Den store rovfisk ligger øverst i fødekæden og er derfor med til
at skabe balance i havet. Pighvarreprojektet er en del af et projekt, der handler om formidling til både
studerende, centrets gæster og alle de skoleklasser som dagligt besøger centret. Derfor er en del af
udstillingen på Fjord&Bælt afsat til at fortælle om pighvarren og dens betydning for livet i havet.
Biolog Ditte Bølle Jespersen siger: ”Vi har sendt en masse befrugtede æg til Venø Fishfarm i Limfjorden. Her
udklækkes de og vokser til små pighvarrer på størrelse med en ”femkrone”. På torsdag bliver de så leveret her
i Kerteminde – klar til at blive sluppet ud i havet.
De små fisk går naturligvis et hårdt liv i møde i den barske natur. Men vores fødselshjælp og fedekur har givet
dem et godt forspring i kampen om overlevelse. Og med lidt held vil de selv nå en gydedygtig størrelse om 46 år”.
På Fjord&Bælt håber man at der med årene skabes en større bestand af pighvarrer i Kertemindebugten.
Direktør Mette Thybo siger: ”Pighvarren er en stationær art. Det vil sige at de stort set bliver i det samme
område hele deres liv. Vores projekt har derfor en særlig lokal dimension i forhold til Kerteminde. Fiskere i
lokalområdet og sågar den eksklusive fiskerestaurant Rudolf Mathis i Kerteminde er med i projektet.
Fjord&Bælt og Rudolf Mathis arrangerer nemlig en særlig gourmetaften midt i udstillingen på Fjord&Bælt den
4., og 5. oktober hvor menuen naturligvis står på pighvarre”.
Dato for udsætningen er mandag den 12. september klokken 15.00. Kontakt Fjord&Bælt for yderligere
oplysninger omkring stedet (som afhænger af vejret på dagen).
For yderligere oplysninger kontakt:
Mads Dirckinck-Holmfeld, kommunikation tlf. 4016 1450
Ditte Bølle Jespersen, biolog tlf. 4048 9001

