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Kattegatcentret Knytter
hav og land sammen 
     ved grenaa

DireKtør Bjarne Klausen:

vi er BlanDt 
de bedste i europa

et skelsættende 
    juBilæumsår

Vender man blikket mod nord, 
kan man i klart vejr se de 
store havmøller, der snurrer i 
horisonten. 

Tættere på anes de mang
foldige erhvervsaktiviteter i 
den nordlige del af havnen, 
hvorfra møllerne udskibes.

På Grenaa Havn finder vi færgerne til 
Sverige og anholt, der bringer mennesker 
og varer over havet. Redningsstation og 
farvandsvæsen er også til stede. Den gamle 
fiskerihavn har stadig fiskekuttere, men der 
er også plads til mindre skibe i denne ældste 
del af Grenaa Havn. mod syd fanges blikket 
af den flotte lystbådehavn og udsigten til en 
af Danmarks bedste badestrande. 

I Grenaa er havnen en mosaik af oplevel
ser, erhverv, forskning og udvikling. Her 
kan man både opleve, lære og arbejde. Det 
er Kattegatcentret og Havets Hus et godt 
eksempel på. Her får forskning, erhverv og 
oplevelser de allerbedste betingelser for at 
skabe ny værdi og ny viden sammen. 

Kattegatcentret har nu i 20 år stået som et 
af de mest markante vartegn for Grenaa og 
som en garant for store oplevelser. 

Hajen med de sylespidse tænder, der glider 
forbi ruden. Instruktøren, der i store waders 
står midt i bassinet og fodrer de imponeren
de dyr. Farverige fisk og koraller, muræner, 

 sæler og rokker. Dykkeren, der synes vægt
løs og i sit rette element. Et lille stykke af 
den store verden under havet er indkapslet 
og lagt til rette for vores øjne. 

Kattegatcentret har udviklet sig og tilbyder nu 
også action og interaktion. ”Havet i maven” 
åbner vores øjne for, at oceanernes spise
kammer ikke er uden begrænsninger, mens 
 ”Havet in action” udfordrer os på krop og 
sanser. 

Vi bliver underholdt – men også oplyst og in
spireret. Tak for det – og på gensyn til endnu 
flere oplevelser i de kommende år.

jeg ønsker Kattegatcentret og dets med ar
bejdere et hjerteligt tillykke med jubilæet.  ■

Kattegatcentret står i sit jubilæumsår foran 
sin mest spændende udvikling nogensinde. 
I løbet af de næste år skal den 20 årige op
levelsesattraktion udvides og transformeres 
til et Science akvarium i et nyt Havets Hus, 
som også kommer til at omfatte et aktivt 
forsknings og erhvervsmiljø. Og personen, 
der skal realisere visionen om at gøre en 
lokal, national og international forskel på det 
marine område, er nyligt tiltrådt direktør for 
både Kattegatcentret og Havets Hus, Bjarne 
Klausen. 

Han er ikke i tvivl om, at Kattegatcentret 
allerede gør en markant forskel på det ma
rine område, og dermed har de allerbedste 
forudsætninger for at udvikle sig til oplevel
sesdelen i et nyt Havets Hus.

”Kattegatcentret er blandt de bedste akvarier 
i Europa. Vi er en enorm stærk attraktion – 
både i forhold til vores viden og ekspertise, 
men også i forhold til det, vi giver de besø
gende. Efter et besøg i Kattegatcentret kom
mer de besøgende klogere ud på den anden 
side, uden at de føler, at de har gennemgået 

Sådan siger bestyrelsesformanden for 
Kattegatcentrets driftsfond, Peter Sand, som 
dermed også forklarer, hvorfor det giver 
rigtig god mening at markere 20 års jubilæet 
i stedet for at vente til den mere normale 
jubilæumsmarkering, de 25 år.

”Vi står midt i at etablere en ny vision for 
Kattegatcentret som Havets Hus. Vi har haft 
visionen igennem nogle år efterhånden, men 
nu tager den lige så stille form, og vi tror på 
at de mange enestående ideer kan realise
res. Der bliver truffet en lang række centrale 
beslutninger i dette år,” siger Peter Sand.
Samtidig har Kattegatcentret her i jubil æ
ums  året åbnet en ny udstilling ”Havet in 
action”, som markerer en ny udvikling fra 

Kattegatcentret som traditionelt akvarium til 
at være et Science akvarium.

”Vi har her en udstilling, hvor der ikke er en 
eneste levende fisk, men til gengæld mulig
hed for at gå på opdagelse i og på havet 
på en helt ny måde via den digitale verden. 
Åbningen af denne udstilling til syv millioner 
kroner er et billede på den bevægelse, som 
er i fuld gang på Kattegatcentret. Vi står 
midt i noget nyt,” fortæller Peter Sand.

De nye udviklinger foregår imidlertid oven på 
det solide fundament, der blev skabt for 20 
år siden.

”Kattegatcentret kan noget helt unikt som 
akvarium, og der er samlet en viden og en 
ekspertise på stedet, som gør centret yderst 
interessant for de forskere, som udforsker 
havet. Og i de kommende år vil Kattegatcen
tret og Havets Hus, ved at have forskning 
tilknyttet, kunne kombinere forskning, for
midling og udstilling og fortælle de hotteste 
nyheder fra havet, og skabe ny interesse hos 
publikum,” fortæller Peter Sand.
”jeg bliver glad, når jeg kommer på Katte
gatcentret på grund af den fantastiske 
placering og på grund af at vi har formået 
at etablere så godt et akvarium, at nogle af 
de hajer, der kom til centret for 20 år siden, 
stadig svømmer i hajtanken. jeg bliver glad, 
når jeg går forbi rørebassinet og hører vores 
dygtige medarbejdere øse af deres viden i 
formidlingen til publikum,” siger Peter 
Sand.

mange har fokuseret på fal
dende besøgstal de senere år, 

men Peter Sand minder om, at de 130.000
140.000 gæster, der er i disse år, er rigtig 
mange for en attraktion af denne karakter, 
og at det samtidig var, hvad man håbede på 
og drømte om, da centret åbnede.

”jeg fokuserer mere på, at flere end  
1112.000 børn om året vælger at besø
ge Kattegatcentret gennem vores 
skoletjeneste, der er en af de 
største i Danmark. 
Det er en 
rigtig 
god 
hi

storie. Kattegatcentret passerer her i 
jubilæumsåret en milepæl med gæst nr. 6 
million. Det er 300.000 gæster i gennem
snit gennem de 20 år. Det er en fantastisk 
fortælling og den er der gode grunde til at 
fejre og være stolte af,” slutter formanden 
for driftsfonden, Peter Sand.  ■

en læreproces,” fortæller Bjarne Klausen, 
der tiltrådte stillingen den 1. juni 2013 efter 
19 år i Odense Zoo.

Og Kattegatcentret bliver yderligere styrket 
som en del af treenigheden i Havets Hus 
med formidling, forskning og erhverv.

”Når vi bygger Havets Hus, hvor forskerne 
kan bo hos os og forske, skaber det en unik 
mulighed for at følge med i, hvad forskerne 
laver, og vi kan bruge den viden direkte i vores 
formidling. Til gengæld kan vi tilbyde forsker
ne faciliteter og en unik beliggenhed, som er 
fuldstændig oplagt til formålet. Og samtidig 
får erhvervslivet mulighed for at få tilgang til 
forskernes viden til gavn for begge parter,” 
fortæller Bjarne Klausen, der allerede er i fuld 
gang med at realisere sine visioner. 

”På den korte bane er min vision at få 
Kattegatcentret optaget i EaZa (European 
association of Zoos and aquaria). Det hand
ler om, at vi indadtil skal professionalisere 
os i endnu højere grad, men udadtil også 
signalere, at vi er blandt de bedste i Europa. 

Det vil være en stor fordel at være medlem, 
da foreningen er en kæmpe erfaringsdata
base med rigtig mange medlemmer fordelt 
over mange lande. men foreningen vil også 
nyde godt af vores medlemsskab, fordi vi har 
en masse viden og ekspertise, vi kan bidrage 
med,” fortæller Bjarne Klausen.

Og den nye direktør er ikke i tvivl om, hvilken 
udvikling Kattegatcentret har gennemgået, 
når vi ser de næste 20 år frem i tiden.

”Om 20 år ser Kattegatcentret helt ander
ledes ud, for så er her en imponerende 
bygning med et aktivt forskningsmiljø fra 
aarhus Universitet og et netværk af virk
somheder, der beskæftiger sig med havet og 
havets ressourcer. Om 20 år er vi det sted, 
hvor man tager hen, for at opdage havet 
og de muligheder, havet har. Her vil det 
uudnyttede potentiale i havets ressourcer 
blive åbenbart for alle. Ikke kun, når det 
gælder tang, men også havets mange andre 
ressourcer, som kan udnyttes langt bedre 
og mere bæredygtigt, end det er tilfældet i 
dag,” slutter Bjarne Klausen.  ■

vi står på tærsKlen til 
Kattegatcentret 
version 2.0 og vi er på vej 
inD i et sKelsættenDe 
juBilæumsår. 7. maj 1993 

Forud for åbningsdagen 7. maj 1993 havde Kattegatcentret 
allerede passeret de første milepæle: Et flertal i Grenaa 
Byråd besluttede den 15. januar 1991, at der kunne arbej
des videre med et Kattegatcenter til 50 mio kr. arkitektfir
maet Kjær & Richter i aarhus præsenterede i september 
1991 et skitseprojekt. Finansieringen og en totalentrepri
sekontrakt med monberg & Thorsen faldt på plads i marts 
1992, og den 3. maj 1992 blev Kattegatcentret søsat med 1. 
spadestik.
FOTO: Luftfoto (dias)
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mio. kr. arkitektfirmaet Kjær & Richter i aarhus præ
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Biolog anja Skov starter dagen ved computeren.  Data   
basen med Kattegat centrets fiske og dyrebe  stand skal 
ajour føres med en glædelig begiven hed. Hunsælen Liv 
har født.  al til og afgang af dyr registreres og skal kunne 
dokumenteres overfor myndighederne. Fisk og dyr ud
veksles med andre akvarier i ind og udland. Fisk købes 
ved godkendte leverandører.

Kattegatcentret har i alt cirka 300 fiske og dyrearter.

08.00

Flagene hejses og forberedelser til en ny dag er i fuld 
gang. medarbejderne i recep tionen er klar til dagens eks
peditioner, hvad enten det er gæster i centret eller en af 
de mange henvendelser pr. telefon eller mail.

alle gæster møder medarbejderne i receptionen, som 
guider dem videre til oplevelser. Det gælder for børnefa
milien, skole klassen, mødedeltagerne med flere.

09.00

Dørene låses op. De første spændte gæster venter uden 
for. Det kan være en skoleklasse fra Sjælland på lejrskole. 
Klassen har hele dagen i Kattegatcentret og læreren har 
hjemmefra booket et lidt længere forløb til dem ”Kloge 
sæler og seje hajer”, hvor elever via rollespil skal tale sæ
lernes og haj ernes sag ud fra den viden de lige har fået. 

Samtidig kommer en klasse fra Ørum Skole. De har 
booket undervisningsforløbet ”Havdyr og blæk

sprutter” gennem Norddjurs Skoletjeneste og får 
dermed bustransporten betalt.

Kattegatcentrets skoletjeneste underviser hvert 
år 1112.000 skoleelever og gymnasieelever.

10.00

Doktor Knivskarp er klar. Doktoren er en formidlingsfigur 
i Kattegatcentret. Det er et tilløbsstykke, når han er på 
programmet. Det er marin naturformidling for ”nørder”, 
når bugen på en 1,60 m stor sværdfisk skæres op og ind
holdet i mave og tarm afslører, at fiskens sidste måltid 
var en stime sild. Fascinationen over havets forunderlige 
verden breder sig blandt tilskuerne.

11.00

Sælerne svømmer nysgerrigt rundt og ser på gruppen 
af mennesker omkring sæl anlægget. Det er fodringstid. 
Sæltrænerne kommer frem på flydebroen med spande og 
træningsgrej. Sælerne er dygtige og adlyder trænerens 
kommando og belønnes med et fløjt og en sild. Træningen 
er med til at stimulere sælernes naturlige adfærd og gøre 
dem fortrolige med trænerne. 
Det er vigtigt, da de indimellem skal undersøges og medi
cineres. Samtidigt er det en spændende måde at præsen
tere sælerne overfor publikum på. Sælerne spiser cirka 
1.5 tons sild hver om året.

12.00

kattegatcentret  
 ET HUS

Der lever 

DØGNET 
     RUNDT

Foredragsholderen rømmer sig. Efterårets første fore
drag om et naturvidenskabeligt emne har samlet en 
forventningsfuld kreds af tilhørere. Emnet kan være om 
Darwin, jordskælv, bæredygtigt fiskeri eller andet fra na
turens verden.Foredragene er et aktiv i lokalområdet og 
en del af den lokale forankring.

19.00

Ding ding. mor slår på glasset. Det er en stor festdag i 
familien. Datteren holder sin konfirmationsfest i Katte
gatcentrets festlokale Nautilus. Familie og venner sidder 
ved de flot dækkede runde borde. 
Inden desserten strækker selskabet benene. Konfirman
den skal i dagens anledning fodre de små tropiske hajer. 

15.00

Facebooksiden skal opdateres med den kommende 
uges aktiviteter. nyhedsbreve til de ca. 7000 tilmeldte 
skal også udsendes.

16.00

Det er en fredag aften i højsæsonen. Det rullende fortov 
igennem hajtanken kan ikke klare presset af de man
ge gæster. Teknisk chef, michael mortensen, har aftalt 
møde med smeden om reparation af fortovet. Det må 
nødvendigvis ske uden for åbningstiden. Kattegatcentret 
har samarbejde med et stort antal underleverandører og 
samarbejdspartnere.

18.00

Det er tid for det daglige tjek af det tekniske anlæg. Vand
standen aflæses i de forskellige vandsystemer: Tropisk 
vand, Kattegatvand og ferskvand. Vand flow, temperatur 
og iltindhold måles. 
Vigtige rutiner, der sikrer optimale forhold for fisk og dyr.

14.00Udviklingsgruppen holder møde. Der arbejdes med frem
tidige planer omkring udvikling af Kattegatcentret fra 
aKVaRIUm til SCIENCEaKVaRIUm. Et vigtigt skridt i ret
ning mod Havets Hus.

13.00

”Ta’ på opdagelse med Havets Ven”. Dagens sidste publi
kums  aktivitet er i gang. De mest entusiastiske gæster 
samler de sidste kræfter og suger mere viden ud af for
midleren. Den tætte kontakt og dialog mellem formidler 
og gæster er stærk og intens. 
Dagligt gennemfører formidlerne i Kattegatcentret publi
kumsaktiviteter i form af fodringer, dyretræning, dissek
tioner, demonstrationer, rundvisninger osv. 
Det levende ord og den direkte dialog med gæsterne er et 
stærkt kende tegn ved Kattegatcentret.

17.00

Fotograf: martin moxness
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Dykkerkammeraterne fra en dykkerklub er samlet til en 
aften med dykning og socialt samvær. De glæder sig til 
et dyk, hvor de har sikkerhed for at komme tæt på hajer 
og fisk. 

Efter dykket hygger de sig på Café Fordækket med lidt 
godt til maven og en altid betagende udsigt over Kattegat.

20.00
medarbejdere kommer hjem fra et erfagruppemøde i 
foreningen DaZa (Danske Zoologiske haver og akvarier). 

Der er et tæt samarbejde omkring dyrehold, formidling, 
tekniske systemer, vandbehandling, miljøarbejde og ud
dannelse mellem de zoologiske anlæg.

21.00

Klapsalverne lyder under hvalhajen. En af Kattegatcen
trets sponsorer har holdt det årlige personalearrange
ment med briefing om det kommende års planer.
Kattegatcentrets mange sponsorer bruger centret til 
arrangementer for kunder, samarbejdspartnere, med
arbejdere med flere. Et prøvedyk i Oceanariet, efterfulgt 
af en lækker buffet, er en populær aktivitet i et sponsor
arrangement.

22.00

Computerne er slukkede. Serverne opdateres. IT er 
livsnerven for mange systemer i huset: tekniske anlæg, 
kasse apparater, administration og udstilling.

I 2010 åbnede den interaktive udstilling om Laksen fra hav 
til å med computerspil med mere. I 2011 kunne gæsterne 
tage plads i den virtuelle Seafood restaurant i oplevelses
zonen ”Havet i maven”.  alt sammen også skridt på vejen 
mod Havets Hus.

23.00

Den blå hummer kigger frem fra sin hule. Lige nu er 
der ingen fare på færde. I løbet af dagen har mange gæ
ster ”Sagt goddag til hummeren”. En sjov og for mange 
grænse overskridende oplevelse.

00.00

Lyset er slukket. En gruppe børn har været rundt mel
lem akvarierne i pyjamasser, på strømpesokker og med 
lomme lygter. Sammen med Kattegat centrets formidler 
fik de i Oceanariet øje på en stor havål, der langsomt 
svømmede igennem lyskeglen. Børnene er fra en af de 
cirka 300 skoleklasser, der Zzzzover med hajerne hvert 
år.

01.00
Roen sænker sig over Kattegat centret, men centrets 
hjerte banker hele døgnet. Rytmen fra pumperne i det 
tekniske anlæg lyder taktfast. Bag kulisserne renses ca. 
300.000 liter vand i timen, døgnet rundt.

02.00

De overnattende skolebørn er sendt af sted. Rengørings
holdet er i gang. Gulvene fejes og vaskes. akvarier uderne 
pudses for alle gårsdagens nysgerrige pegefingre. 
Skraldespande tømmes. Hvert år sorterer Kattegatcentret 
cirka 6 tons affald i papir, restaffald m.v. miljøarbejdet er 
vigtigt. 

07.00

”Familieforøgelse” blandt klovn fiskene er i gang. Biolog 
og kurator Rune Kristiansen overvåger tålmodigt de mi
kroskopisk små individer. Opdræt af fiskeyngel kræver 
spidskompetencer og viden om, hvordan der skabes opti
male forhold for fiskene.

05.00

Nattesøvnen bliver brat afbrudt. Elektriker Svend aage 
Steensgaard har vagten denne uge. En alarm tikker  
ind på mobiltelefonen. Der mangler vand i hajbassinet.  

Han må ud af fjerene og afsted til Kattegatcentret for at 
tjekke alle systemer og finder fejlen. En ventil er utæt. 

Dyrepasser Kasper Friis jensen er tidlig på færde i dag. 
Han har sat kursen mod Thyborøn. En fisker har ringet, 
at han har to levende pighajer ombord. Hajerne skal hur
tigst muligt bringes til Oceanariet i Kattegatcentret. 

Samarbejdet med fiskerne både på vest kysten og i Katte
gat er af uvurderlig betydning for Kattegatcentret. 

04.00

Skipper er på havet. Ruserne i Ålebugten skal tømmes, 
og fangsten holdes i live i karrene ombord i Kattegatcen
trets jolle. alt levende fra Kattegat er relevant til udstil
ling og formidling i akvarierne.

06.00

25 måneder efter åbningen besøgte gæst nr. 1.000.000 Kattegatcentret, som 
dengang indeholdt Kattegatakvarier, hajtanken med tropiske hajer, et miljø
center med fokus på havforurening og et sciencecenter med opstillinger om de 
fysiske kræfter i havet. 

03.00
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”Havet in action er en oplevelse for drengerøve af begge køn. 
Her kan du få sved på panden, mens du lærer,” fortæller udstillings 
og formidlingschef, Karsten Bjerrum Nielsen.

  sved på 
panden
    mens Du lærer

Havet in action drejer sig blandt andet om 
at beskrive de kolossale kræfter, der findes 
i og på havet, hvad enten det drejer sig om 
de store havstrømme, de kraftige vinde eller 
kræfterne hos de store havdyr.

Her er der mulighed for at jage som en haj. 
Her har du chancen for at løbe om kap med 
de store havdyr. Her kan du i en virtuel ver
den sejle i kajak fra Nordpolen til Sydpolen 
på få minutter, og du skal have sved på pan
den for at komme frem, for havets kræfter 
arbejder imod dig. ”Sejladsen” foregår i en 
rigtig havkajak, så du får fornemmelsen af 
at være en lille brik på det store ocean. Her 
kan du sammen med kammeraterne også 
skabe en stor surfbølge.

Havet in action er i alt 10 opstillinger, hvor 
digitale virkemidler gør, at du er midt i mil
jøet på havet, og hovedtanken med det hele 
er, at gæsterne selv skal være aktive for 
at få udbytte af oplevelsen. Dette er meget 
langt fra en gammeldags plancheudstilling.

men viden og formidling kan man alligevel 
få. For Havet in action er også tablets, hvori 
man kan læse mere om de kræfter, der 
findes i havet.

”Det er højt udviklet teknologi, vi gør brug af 
i Havet in action, men vi har lagt stor vægt 
på, at det skal være teknologi, som vi er sik
re på fungerer. Det er helt afgørende for os, 
da der ikke findes noget mere dræbende for 
publikumsinteressen end opstillinger og ak
tiviteter, der ikke virker. Så det er avanceret, 
men gennemprøvet teknologi, som vi bruger 
på nye og spændende måder,” fortæller Kar
sten Bjerrum.

Når Kattegatcentret etablerer oplevelseszo
ner, så kan det ikke undgås, at der i højsæ

sonen vil være risiko for kødannelse. Det er 
udfordringen for alle attraktioner, når der er 
mange gæster.

”men ved flere af aktiviteterne kan der være 
flere i gang på samme tid. I nogle opstillin
ger skal man arbejde sammen for at få det 
fulde udbytte.  jo flere, der er i gang, jo 
højere surfbølge for eksempel. men under 
alle omstændigheder bliver det sådan, at der 
er noget sjovt at kigge på, mens man venter. 
Det kan jo være ganske fornøjeligt at se 
andre i aktion,” siger Karsten Bjerrum.

Den goDe oplevelse
Oplevelseszonerne handler om at give gæs
terne gode oplevelser, når de er på Katte
gatcentret.

”Det bedste vi kunne gøre for publikum var 
at hver eneste gæst blev taget i hånden af en 
formidler, som fulgte med rundt i centret. Det 
kan vi jo af gode grunde ikke gøre, men vi kan 

søge at komme så tæt på som muligt. Og den 
digitale verden, vi skaber i disse år, er et godt 
supplement til formidlingen fra levende med
arbejdere, som altid vil være hjørnestenen på 
centret,” siger Karsten Bjerrum.

medarbejderne skal brænde for deres arbej
de, når de videregiver viden til andre. Og det 
gør ikke spor, hvis det er lidt nørdet. Faktisk 
er det en kvalitet at formidle nørdede emner 
på Kattegatcentret. Blandingen af brænden
de engagement og stor viden om havets dyr 
kan muligvis virke nørdet, men vi er stolte 
af, at gæsterne opfatter os sådan. 

De digitale opstillinger i Havet in action er
lavet i samarbejde med firmaet Redia a/S, 
som er en del af aarhus Universitet på 
Katrinebjerg i aarhus. Redia kan trække på 
den store innovationskraft og højteknologi
ske viden, der er til stede i det aarhusianske 
forskningsmiljø.  ■

Kattegatcentret er et af de få akvarier i Europa, der direkte fremviser 
træning af hajer, og kurator Rune Kristiansen føler sig overbevist om, 
at de, der har set hajerne blive trænet, ændrer syn på de store dyr.

”I mange år er hajerne blevet betragtet som 
et (skade)dyr som mennesket uden videre 
kunne jage og slå ihjel. Resultatet er, at en 
tredjedel af Verdens cirka 500 hajarter i dag 
er truede arter,” fortæller Rune Kristiansen.

Han understreger, at træningen af hajerne 
har et formål. Det er ikke træning for show
ets skyld, men for dyrenes skyld, og den 
er samtidig et led i formidlingen omkring 
hajerne.

”Træningen er helt klart med til at forbedre 
dyrenes livsbetingelser, når de er i fangen
skab. Træningen mindsker stress, og sam
tidig er det proaktiv sundhedspleje, som gør 
det muligt for os at komme til dyrene, når 
vi har behov for at undersøge og eventuelt 
behandle dem,” fortæller Rune Kristiansen.

Han siger, at hajer til en vis grænse forstår, 
hvad træneren vil have dem til, og trænerne 

bliver undertiden overraskede over, hvor 
meget hajerne rent faktisk kan trænes.

Kattegatcentret har trænet dem til at kom
me op på træningsrampen, når de hører 
lyden af en triangel. man kan også træne 
dem til at dreje sig, så man kan komme til 
at undersøge dem på kroppens underside. 
Det sker ved at placere foder på snuden. De 
er nødt til at dreje sig for at få fat i foderet 
med munden, som sidder på undersiden, og 
gradvist lærer hajerne at vende sig rundt på 
ryggen. Foderet fungerer som belønning.

større Krav til sælerne
Der foregår også intensiv træning af Kat
tegatcentrets tre sæler, Liv, Tulle og Felix, 
og her er det muligt at stille større krav end 
hos hajerne.

men træningsprincipperne er de samme, 
nemlig det man kalder positiv forstærkning. 

man belønner en adfærd man ønsker at se 
mere af. 

Sælerne lever i et naturligt havmiljø, kun 
adskilt fra havet af et dobbelt gitter. Dermed 
får sælerne mulighed for at opleve de 
samme årstidsvariationer som vilde sæler 
oplever.  

Sælernes belønning er foderet, som ved 
hajerne, men det er tydeligt at sælerne har 
kapacitet til langt større indlæring som næ
sten kan sammenlignes med en hund.

”man kan fornemme, at sælerne faktisk sy
nes, det er sjovt at træne, og det samme kan 
man trods alt nok ikke påstå om hajerne,” 
siger Rune Kristiansen.  ■arbejdsmarkedets Feriefond, norddjurs 

kommune, tuborgfondet og lokale aktions 
grupper/Den europæiske Fiskerifond har 
alle velvilligt bidraget med økonomisk støtte 
til Havet in action. Hendes Konge lige Højhed 
prinsesse marie åbnede oplevelseszonen i 
maj 2013.

Turist og erhvervsminister jan Trøjborg åbnede den store tilbygning med bl.a. Oceana
riet med 1.5 millioner liter saltvand. Udvidelsen blev sat i gang med et spadestik i form af 
stenkast i juni 1996. med 2.000 nye m2 under tag og 1.500 m2 nye udearealer blev nærheden 
til havet et nyt formidlingsmæssigt aktiv i ly af Lagunens stensætning.

 træningen
er ikke et show 

Kattegatcentret

Fotograf: Flem
m

ing H
øyer
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17. jUNI 1999

I april 2013 havde Kattegatcentret besøg af medarbejdere fra 
et stort akvarium i Brest i Frankrig. 

Gæsterne skulle hente fire  pigrokkeunger, som er avlet på 
Kattegatcentret. Centret er et af de få steder i Europa, hvor 
det lykkes at avle pigrokke unger og sikre deres overlevelse, 
og ungerne er blevet en eksportsucces.

pigrokkeunger
er en eKsportsucces 

”Vi har leveret pigrokkeunger til Danmark, 
Tyskland, Sverige, Norge og nu Frankrig, 
og vi er selv forsynende med pigrokker til 
vores egne udstillinger. Der er ingen penge 
mellem os, når vi udveksler fisk med andre 
akvarier, men mange har glæde af det net
værkssamarbejde, vi flittigt deltager i med 
udveksling af fisk,” fortæller akvarieleder og 
kurator Rune Kristiansen.

akvarier ligger generelt bagefter zoologiske 
haver, når det gælder opdrætsprogrammer, 
men Kattegatcentret har valgt at være front
løber og prøver at motivere andre akvarier 
nationalt til at være med.

Pigrokker føder levende unger, og de første 
unger blev reddet lidt ved en tilfældighed for 
nogle år siden, og det var en sensation at det 

skete, men i dag er det blevet en prioritet for 
Kattegatcentret at kunne avle på de tropiske 
pigrokker.

Når centret har så stor succes med at avle 
på pigrokkerne, skyldes det formentligt flere 
faktorer. For det første skal man have nogle 
avlsdyr, der trives i fangenskab. Derudover 
adskiller centret sig fra andre akvarier pga. 
et relativt stort naturligt lysindfald. Sammen 
med en lille sæsonvariation på temperatu
ren i bassinerne simulerer det årstidsvaria 
tion – og det har givet succes i forhold til 
avlsarbejdet.

Pigrokkerne har en syv måneders drægtig
hedsperiode, og de føder 37 levende unger. 
Hvis ungerne bliver født i det store bassin, 
så er risikoen for at de bliver ædt meget 
overhængende. Derfor tæller dyrepasserne 
dage og uger.

”Når tiden for fødslen nærmer sig, tager vi 
moderen op af bassinet og sender hende på 
barselsgangen. Så får hun lov til at gå 
der, indtil ungerne fødes i god ro og orden, 
og under vores overvågning. Ungerne går 
derefter minimum en måned i karantæne og 
bliver plejet og passet, indtil de kan komme 
ud i først mindre, siden større bassiner og 
klare sig selv,” siger Rune Kristiansen.

sværere meD De små
Kattegatcentrets medarbejdere er med rette 
stolte af deres succes med at få de store fisk 
til at føde levende unger i fangenskab, men 
at avle på de små fisk, der lægger æg er i 
virkeligheden en langt større opgave, men 
den løses imidlertid også på centret.

Opdræt af truede fiskearter har 1. prioritet, 
og på centret opdrættes blandt andet kardi
nalfisk, fem arter af søheste og klovnfisk.
avlen gør, at centret i større og større om
fang kan dække sit behov for de implice
rede fiskearter til udstillingen. Derved kan 
man undgå at købe fisk, der er fanget ude i 
naturen. Centret har for eksempel ikke købt 
kardinalfisk de sidste fire år. De har lavet 
dem selv.
”Problemet ved de fiskelarver, der klæk
kes fra æggene er, at de er små og sarte, 
og at de kun spiser levende foder i form 

af små, næsten mikroskopiske dyr. For at 
skaffe dem det foder fabrikerer vi en særlig 
algesuppe, som vi fodrer de mikroskopiske 
dyr med, så de igen kan blive foder for de 
nyklækkede fiskeunger,” fortæller Rune 
Kristiansen om avlsarbejdet.

Det er et meget forfinet arbejde, et nørde   
arbejde, som Rune stolt kalder det, men Kat
tegatcentret har knækket koden, danner sko
le på området og forsøger at hjælpe andre 
akvarier i gang. Kattegatcentret har modta
get stor anerkendelse for sit avlsarbejde.  ■

KarDinalFisKen (pterapogon KauDerni)

i modsætning til for eksempel klovnfisk er kardinalfisk mundrugere. Hannen 
opbevarer æggene og de nyklækkede unger inde i munden, indtil de ikke kan 
være der længere. i naturen spytter hannen bagefter ungerne ud for eksempel 
mellem piggene på et søpindsvin. på den måde beskytter han ungerne mod 
rovdyr, når de er mindst.

Hunnen lægger æggene, og hun kan sagtens finde på at lægge æg til to hanner 
på én gang. en han kan have cirka 40 unger i sin mundhule.

Kardinalfisken blev første gang beskrevet i 1996. Fisken blev hurtig populær 
blandt hobbyakvarister. på under 20 år er den blevet truet af udryddelse, da 
man i en periode årligt fangede ¾ af bestanden til akvarister. Kattegatcentret 
har et opdrætsprogram og er på den måde med til at skåne den vilde bestand.
arten er opført på iucns rødliste som udryddelsestruet.

vestatlantisK pigroKKe (Dasyatis americana) 
vestatlantisk pigrokke hører til familien Dasyatidae. som navnet antyder, 
finder man rokken i vestatlanten og da kun i de varmere havområder. Det er 
en bundlevende rokke, der holder sig til koralrev, laguner med sandbund og 
ålegræs. Den 2 meter brede og op til 135 kg tunge rokke er som ung lys grå, 
mens den som ældre er mørk brun til sort. Den færdes både alene og sam-
men i grupper. om dagen graver den sig ned i sandet, så det kun er øjnene, 
der stikker op. når mørket falder på, ryster den sandet af sig og begynder at 
afsøge bunden for muslinger, krebsdyr, orme og små fisk. støder den på et 
bytte, lægger den sig over det, og nærmest blæser sandet væk omkring det. 
Herefter er byttet blotlagt, og rokken kan gribe det med munden. rokken får  
typisk mellem 3-7 unger på størrelse med en pandekage efter ca. 7 måneders 
drægtighed. Halvvejs nede på halen sidder en giftig pil med modhager. Hvis 
den føler sig truet, svirper den halen op over sig og spidder truslen. 

To ca. 5 dage gamle sælunger ankom fra 
anholt til Kattegatcentret. Det blev start

skuddet til en ny formidling. Den spættede 
sæl er det talrigeste havpattedyr i Kattegat 

og hører derfor naturligt til i Kattegat
centret. Sælerne var hylere, efterladt på 
stranden af deres mødre. med en pleje

autorisation fra Skov og Naturstyrelsen fik 
Kattegatcentret mulighed for at indfange 

 sælerne. Til sælerne blev indrettet et 
naturanlæg direkte i Kattegat, som i årenes 
løb især har givet mange gode oplevelser af 
sælerne i deres rette element, men også en 
del dybe panderykker, når naturens kræfter 

for alvor har vist tænder.

7. maj 1999

Den flydende granitkugle ved hovedindgangen var en fødselsdagsgave 
finansieret med et betydeligt bidrag fra Kattegatcentrets Venner. Kuglen, 
der er produ ceret af Kusser Granitwerke i Tyskland, måler 1 m i dia
meter, er lavet af rød granit og vejer 1414 kg. mange gæster er blevet 
tiltrukket af den fascinerende kugle, som nemt sættes i rotation ved et 
enkelt skub eller blot ved vindens kraft. Kuglen ”svæver” på en basesten 
ved hjælp af vandtryk. 
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fantastisk 
dykkermiljø
i oceanariet

Da jeg så begejstringen hos mine meddykkere og mærkede 
den hos mig selv, da var jeg sikker på, at det ville være en 
fantastisk idé at få skabt et dykkermiljø i Oceanariet på 
Kattegatcentret.

Sådan siger dykkerinstruktør Teddy Vester, 
der sammen med andre dykkerinstruktø
rer står for den meget populære dykning i 
Oceanariet.

”Ideen opstod i forbindelse med Kattegat
centrets 10 års jubilæum i 2003. Dengang 
var jeg en af dykkerne der var med i en 
dykkerevent, som bestod i at en gruppe  
dykkere skulle dykke i ét stræk – med 
mindst to personer neddykket hele tiden  
fra Grenaa til Varberg. I den forbindelse fik 
vi lov til at træne i Oceanariet, og det var her 
vi fik åbenbaringen og fandt begejstringen,” 
fortæller Teddy Vester.

Det helt unikke ved dykning i Oceanariet er, 
at sigtbarheden er formidabel, noget man 
ikke finder ret mange andre steder. Der er 
sikkerhed for at møde mange fisk, og hajer
ne i Oceanariet er en ekstra attraktion.

”Nu er de hajer, vi har Oceanariet, ikke så 
store, men de fascinerer alligevel. Til gen
gæld er der andre fisk, der er langt større 

end hajerne, som for eksempel når man 
møder en havål på 2½ meter eller gigantiske 
helleflyndere,” fortæller Teddy Vester.
Han har lavet et selvstændigt firma, der va
retager dykningen på Kattegatcentret, men 
til daglig kan man ikke se forskel på ham 
og de ansatte på Kattegatcentret. ”jeg går i 
Kattegatcentrets tøj, og er selvfølgelig også 
en del af formidlingen omkring Kattegat
centret som helhed,” siger Teddy Vester.

Dykning i Oceanariet er blevet en stor succes. 
Der bliver foretaget 1200 til 1500 dyk om året. 
De to tredjedele er prøvedyk, hvor folk skal 
hav deres første oplevelse med dykning. Der 
er i dag koblet en dykkerskole på efter det 
såkaldte PaDI system, og denne skole har de 
højeste anerkendelser, man kan få og har en 
kvalitet helt i top. Der bliver uddannet  cirka 
300 mennesker om året på dykkerskolen.

DyKning er For alle
Dykning er for alle. Det er gæster fra 10 år 
og opefter, der prøver kræfter med dykning i 
Oceanariet.

man skal udfylde en helbredserklæring med 
en række spørgsmål for at få lov at dykke, 
og hvis det er børn eller unge, så skal en 
forælder eller anden myndig person skrive 
under på barnets vegne. Ved prøvedyk er der 
altid en dykkerinstruktør med nybegynde
ren nede i Oceanariet. En uddannet dykker, 
der kommer alene til Kattegatcentret, får 
også en dykkerinstruktør med, men nu som 
makker, da man altid dykker mindst to ad 
gangen. To eller flere uddannede dykkere 
kan få lov til at dykke sammen i Oceanariet 
uden instruktør.

”Rigtig mange tager et dykkercertifikat, så 
de kan have dykning som en aktivitet på 
linje med så mange andre, når de er på ferie 
under fremmede himmelstrøg. men der 
er heldigvis stadig nogle tilbage, der tager 
dykkercertifikat for at få dykningen som 
deres store, opslugende hobby,” siger Teddy 
Vester. 

Han har dykning både som hobby og som ar
bejde, og er tydeligvist stadig begejstret for 
de muligheder, som byder sig for en dykker 
på Kattegatcentret og i Oceanariet.  ■

Det er muligt at få lov at dykke i Kattegatcentrets 
hajtank med de store tropiske hajer, men det skal 
foregå på dyrenes betingelser, og der stilles krav 
til dykkerne.

nærkontakt
meD De tropisKe Hajer

”I det omfang, vi skønner at dykning hos haj
erne kan foregå uden at det stresser dyrene 
unødigt, så kan vi give tilladelse til dykning. 
men det er kun certificerede dykkere, der 
kan få lov at dykke i hajtanken, da det kræ
ver erfaring at begå sig blandt de store dyr,” 
siger biolog Rune Kristiansen, som til daglig 
træner med hajerne, og som derfor har stort 
kendskab til dem, og kan vurdere, hvornår 
det er forsvarligt i forhold til dyrenes velbe
findende at tillade en dykning.

Dykningen er eksklusiv og prissat derefter, 
så det sætter naturlige begrænsninger på 
antallet.

Hajerne er vant til, at Kattegatcentrets 
uddannede erhvervsdykkere en gang om 
ugen går i hajtanken for at gøre rent, så det 

er ikke helt fremmed for dyrene, at der er 
mennesker i tanken.

”En dykning varer en halv times tid, og den 
består i, at du stille og roligt sætter dig ned 
på bunden af tanken, sidder og kigger og 
lader dyrene komme til dig. Ikke noget med 
at svømme rundt, det stresser dyrene. I be
gyndelsen vil hajerne svømme væk fra dig, 
men efter en 510 minutter bliver de som 
regel nysgerrige, og kommer tættere på for 
at få et nærmere indtryk af, hvad det er der 
har fundet vej til deres tank,” fortæller Rune 
Kristiansen.

Det er i den situation, at erfaring og kend
skab til hajernes adfærd er nødvendig, for 
hajer har det med at undersøge ting med 
tænderne, og det nytter ikke at dykkerne går 
i panik, hvis hajerne kommer tæt på med de
res imponerende tandsæt. Sikkerheden spil
ler naturligvis en stor rolle. Dykkerinstruk
tørerne har en sikkerhedsstav med, som 
forsigtigt holdes frem, hvis hajerne kommer 
lige lovlig tæt på.

I øvrigt gælder det, både hos de tropiske 
hajer og i Oceanariet, at dykkerne ikke må 
røre fiskene, ligesom der heller ikke foregår 
fodring under dykningerne.  ■

Verdens største fisk i naturlig 
størrelse blev afsløret af 
Prins Henrik i forbindelse med 
Kattegatcentrets 10 års fødselsdag. 
En 12 m lang model af en hvalhaj 
blev ophængt i loftet. Hvalhajen kan 
blive 1215 m lang og veje flere tons. 
Den lever i de varme vande og spiser 
udelukkende plankton. Hvalhajen 
har et venligt og fredeligt gemyt og 
er optaget på CITES liste over udryd
delsestruede dyrearter.

15. aPRIL 2003

Fotograf: Salvatore Capasso

17. jaNUaR  2004

”Vi har noget, du aldrig har prøvet før ….” under denne overskrift in
troducerede Kattegatcentret sin dykkerskole. Både rutinerede dykkere 
og nybegyndere kunne nu få et dyk i Oceanariet. Kattegatcentret blev 
godkendt som et PaDI Dive Resort. Selv erfarne dykkere har sjældent 
stået overfor en 2,5 meter lang havål, og det er i Oceanariet muligt at 
komme helt tæt på fiskene. I februar 2011 blev det muligt for certifice
rede dykkere at dykke blandt de tropiske hajer. Dykning er muligheden 
for selv at opleve livet under havets overflade. Til alle dem som ikke 
har mod på at dykke har Kattegatcentret sat små udpluk havet på land 
i form af akvarier, så man tørskoet kan opleve havets mangfoldighed.

Kattegatcentret 13
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Kattegatcentret havde stor betydning for turismen på Djursland i årene omkring starten, 
hvor gæsterne væltede ind i centret i nærmest ufatteligt stort tal. 
Centret var frontløber i udviklingen af Djursland som oplevelsesområde.

et særligt tilbud 
      til gæsterne 
          på DjurslanD

”Kattegatcentret har stadig et helt særligt 
tilbud til vores gæster, og centret passer 
utrolig godt ind i vores satsning på at gøre 
Djursland til stedet med de store oplevel
ser,” siger Flemming Rasmussen, der er 
turismedirektør på Destination Djursland – 
den overordnede paraply for turismeerhver
vet på Djursland.

Djursland har mange attraktioner i forhold 
til områdets størrelse. Faktisk overgås 
Djursland kun af København, hvis man ser 
på koncentrationen af attraktioner. 
Og attraktionerne på Djursland har en me
get tydelig appel til de mange børne familier, 
der gæster områdets sommerhuse og cam
pingpladser i sommermånederne.

Flemming Rasmussen peger på de store 
dyreparker, Randers Regnskov og Kattegat
centret som attraktioner, der i den grad har 
været med til at sætte Djursland på landkor
tet og som for børnefamilierne er et rigtig 
godt supplement til den helt store magnet 
på Djursland, nemlig Djurs Sommerland.

”Djursland kan noget med dyr, og Kattegat
centret kan noget med dyr, som de andre 
parker ikke kan, i og med at centret viser den 
ellers skjulte verden under havoverfladen. 
Der er ingen tvivl om at de tropiske hajer har 
en helt særlig fascinationskraft. Og det at det 

meste foregår inden døre på Kattegatcentret 
giver desuden nogle muligheder for at Katte
gatcentret kan tiltrække gæster året rundt,” 
siger Flemming  Rasmussen.

Kattegatcentret har med sine 20 år på bagen 
og sine i alt næsten 6 millioner gæster etab
leret sig som et center, som de fleste dan
skere har besøgt mindst en gang, og som de 
kender og har et forhold til.

”Når vi står på en turistmesse i Herning for 
eksempel, så kender folk Kattegatcentret og 
ved, at det hører til i Grenaa og på Djursland, 
og derfor har centret stor betydning for 
tu rismearbejdet på hele Djursland,” siger 
Flemming Rasmussen.

Han vurderer også, at centret har stor positiv 
betydning for Grenaa som by.

”Når man står på Kattegatcentret under 
modellen af den store hvalhaj, så er det næ
sten som at være på havet. Og den positive 
oplevelse ved at være på denne helt unikke 
placering forbinder folk med Grenaa uden 
skelnen til om det nu er Grenaa Havn eller 
Grenaa By, og det er uhyre positivt for hele 
området,” siger Flemming Rasmussen.

Han vurderer, at Djursland er rigtig godt 
kørende med turisme.

I 14 år har Kattegatcentret haft ”Zzzzov med hajerne” 
og det har udviklet sig eksplosivt.

overnatninger  
  220 dage om året

”De første år var der 120 klasser, der sov i 
Kattegatcentret om året. I dag er det flere 
end 300 klasser. 810.000 elever overnatter 
årligt på centret, der har aktivitet døgnet 
rundt 220 dage om året med overnatninger,” 
fortæller Lars Hagelskjær Wieland, der er 
udviklingskonsulent og leder af skoletjene
sten. Den består af ham selv og 1315 stu
dentermedhjælpere.

Eleverne kommer typisk kl. 16 og efter 
en kort introduktion kan aktiviteterne gå i 
gang. Børnene skal selv være aktive med at 
skære blæksprutter til foder, med at fodre 

dyrene, med at tage på tur i dykkerklokken 
og med at løse opgaver om de mange dyr på 
centret.  men der er også undervisning med 
i forløbet. Eleverne lærer mens de leger og 
oplever.

”Vi har oftest 2 klasser til at sove i centret pr. 
aften. mange klasser kender ikke hinanden 
i forvejen, men fordi klasserne har egen un
derviser og eget program, mærker de ikke 
hinanden. Det er en helt særlig oplevelse 
at være i centret, når det skifter karakter 
om natten. akvarierne er dobbelt så flotte i 
natbelysningen, og eleverne mærker nær
heden til dyrene, når de sover i hajtunnellen 
eller ved rørebassinet,” siger Lars Wieland.

Zzzzov med hajerne slutter med morgenmad 
og uddeling af diplomer, som i øvrigt giver 
gratis adgang til centret i et år. Når skolerne 
udfylder evalueringsskemaer giver de topka
rakterer til zzzov med hajerne, som de senere 
år er blevet udvidet med ”familiezzzov” og 
”firmazzzov”.

Zzzzov med hajerne er en del af skoletjene 
sten, men har vokset sig større end dag
skole tjenesten. men dagskoletjenesten 
har også stor aktivitet med mere end 20 
forskellige undervisnings og oplevelsesfor
løb fordelt på de forskellige aldersgrupper, 
der besøger skoletjenesten.

”Fælles for dem alle er, at det handler om at 
have det sjovt og lære gennem oplevelser,” 
siger Lars Wieland. 

en amBitiøs plan
Kattegatcentrets skoletjeneste er med i 
Norddjurs Skoletjeneste, som er en sam
menslutning af 7 institutioner i Norddjurs 
og alle kommunens folkeskoler. Kommunen 

betaler transport for klasser, der får under
visning på en af institutionerne, og skoler 
fra Norddjurs får en særlig rabat i forhold til 
skoler fra andre dele af landet.

Igennem arbejdet med Norddjurs Skole
tjeneste har Lars Wieland formuleret en 
ambitiøs plan for fremtiden. ”Norddjurs er 
kendt for at være langt fremme med at lære 
eleverne at læse. Nu skal Norddjurs være 
lige så god til naturfag som til læsning. Vi vil 
sætte fokus på naturfag i de kommende år, 
og denne satsning skal lykkes med etable
ringen af Havets Hus,” siger Lars Wieland.

Norddjurs Skoletjeneste har en bevilling fra 
kommunen og de mange aktiviteter skal vi
dereudvikles i de kommende år. ”Selv om vi 
har elever fra hele landet, der kommer med 
lejrskoler, så er den lokale forankring gen
nem Norddjurs Skoletjeneste helt afgørende 
for os,” siger Lars Wieland.  ■

I årene 2005 til 2007 samarbejdede Kattegatcentrets skoletjeneste med Grundfos og NRGi 
Danmark om projektet ”Energi – Nøglen til livet”. Formålet var at skabe øget interesse 
for naturfag blandt skoleelever igennem en skolekonkurrence. Samtidig blev der hvert år 
udviklet en udstilling til de besøgende. To af de tre udstillinger havde ministeriel 
bevågenhed. Kulturminister Brian mikkelsen åbnede den 6. maj 2005 udstillingen 
”Energi – Nøglen til livet”. ministeren så interessante perspektiver i samarbejdet 
mellem kultur og erhvervsliv baseret på den nyeste teknologi. miljøminister 
Connie Hedegaard åbnede den 9. juli 2006 udstillingen ”Fremtidens Hus” 
om menneskets energiforbrug og klodens fremtid. 

”Vi har nogle rigtig gode attraktioner, der tør 
tage chancer og investere. Det er med til at 
skabe en positiv stemning på Djursland, og 
det gør, at de andre dele af turismeerhver
vet får mulighed for at vokse. Blandt andet 
nyder hele overnatningsdelen af turismen 
godt af de gode attraktioner,” siger turisme
direktøren, og tilføjer på godt jysk: ”Det er 
ik’ så ring’ endda”.

Havets Hus giver et løFt
Flemming Rasmussen forventer at Havets
Hus med sin forskning, formidling og er
hvervs udvikling, vil give hele Kattegatcentret 
et løft, når det nye hus bliver foldet ud.

”Selvom forskning og erhverv ikke er d i
rek te kundevendt, så vil tilstedeværelsen 
af forskning og erhverv alligevel betyde, at 
Kattegat centret får noget helt nyt og unikt at 
vise frem, og centret vil klart få bedre mulig
heder for at udvikle sig løbende, også når 
det drejer sig om at give gæsterne nye op
levelser,” slutter Flemming Rasmussen.  ■

17. jaNUaR 2004

Kattegatcentret har altid taget ud
gangspunkt i at forene en god ople

velse med formidling og derigennem 
læring for alle – ikke mindst de mange 
børnefamilier, der er vores kernekun
der. Familieminister Lars Barfoed bød 
konæserokker, stimefisk som gulhalet 

snapper, fransk gryntefisk, blåstribet 
gryntefisk, alm. hestehoved, stribet 

trommefisk og blåøjet kejserfisk vel
komne i Den tropiske Lagune. Han tog 

også som den første på en virtuel 4D 
rejse i den nye dykkerklokke, der an

sås for at være verdens første virtuelle 
gengivelse af en rejse til havets dyb. 
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Banebrydende havforskning og bæredygtig udnyttelse af ha
vets ressourcer. Det er hele ideen med Havets Hus, som man 
begynder at kunne se konturerne af efter otte års arbejde.

Ideen om Havets Hus blev fostret på Katte
gatcentret, som i 2005 henvendte sig til 
aarhus Universitet og spurgte om univer
sitetet ikke kunne tænke sig at placere 
sin havforskning i Grenaa i et Havets Hus i 
tilknytning til Kattegatcentret.

Universitetet har i dag en feltstation ved 
Limfjorden, hvor der foregår undersøgelser 
ude i miljøet, men tanken var nu at placere en 
feltstation i stor skala i Grenaa i Havets Hus.

Der var allerede samarbejde mellem Katte
gatcentret og aarhus Universitet, men 
universitetet viste sig at være interesseret i 
at udbygge samarbejdet.

I 2008 blev der sendt ansøgning til Region 
midt og til EU’s regionalfond, og de bevilge
de i 2009 tilsammen 13 millioner kroner til 
udvikling af ideen om Havets Hus. 

Siden da har de tre projektparter, aarhus 
Universitet, Kattegatcentret og Norddjurs 
Kommune arbejdet på at udvikle konceptet i 
detaljer, ligesom der er arbejdet på at skaffe 
penge til det store projekt.

”Vi er nået langt med at finde ud af, hvad 
Havets Hus skal indeholde. Blandt meget 
andet våde og tørre laboratorier, labora
torier indrettet til undervisning, udendørs 
forskningsfaciliteter og særligt indrettede 
klimarum, hvor man kan undersøge, hvor
dan klimaforandringerne vil påvirke havets 
organismer og økosystemer i fremtiden,” 

siger Lone Thybo mouritsen, der er forsk
ningskonsulent i Havets Hus.

Havets Hus skal også være formidling af 
de resultater, som forskerne kommer frem 
til. Formidlingen skal integreres med den 
formidling, der allerede foregår på Katte
gatcentret, og det er tanken, at arealet til 
formidling skal øges med 1500 kvadratme
ter. Samtidig skal Kattegatcentret opdateres, 
så de to dele, Kattegatcentret og Havets Hus, 
kommer til at fremstå som en enhed, også 
rent fysisk og visuelt.

”Et beløb ud af de 13 millioner kroner, der 
blev bevilget i 2009, er reserveret til en ar
kitektkonkurrence, der skal gøre det muligt 
at få skabt et både smukt, spektakulært og 
samtidig funktionelt byggeri,” siger Lone 
Thybo mouritsen.  ■

havets hus
tager Form

Hvad skal en feltstation indeholde for at den kan 
opfylde forskernes behov og tiltrække studerende og 
forskere fra danske og udenlandske universiteter?

ForsKere
som rollemodeller

Projektudviklerne har været i gang både 
med overordnet strategisk planlægning og 
med helt lavpraktisk planlægning i de år, 
Havets Hus har været på tegnebrættet.

”Vi har talt med andre universiteter end 
aarhus om deres interesse for et kommende 
Havets Hus, og der er helt sikkert interesse 
for at bruge faciliteterne, når de kommer, 
men aarhus Universitet vil blive den primæ
re bruger, ” fortæller Lone mouritsen.

Det er aarhus Universitet, der kommer med 
forskerne og definerer, hvad huset skal 
indeholde og hvad der skal forskes i.

Forskerne får også en stor opgave i at gøre 
forskningsmiljøet interessant for børn og 
unge. De kan fungere som rollemodeller, og 
dermed være med til at styrke interessen 
hos de unge for naturvidenskab og forsk
ning.

I Havets Hus vil der komme til at fore
gå grundforskning i biologi, 
økologi, oceanologi, klimapro
cesser og meget andet. men 
der vil også blive fokuseret på 
anvendt forskning, og her er 
der særlig fokus på alger 
og deres utallige anven del
sesmuligheder.  ■

vision For Havets Hus:
Havets Hus vil skabe de bedste rammer 
for banebrydende havforskning, innovativ 
erhvervsudvikling og nytænkende for-
midling om havet og havets ressourcer. 

Stormfloden i november 2006 
blev historisk. Under en kraftig 
nordenstorm steg vandstanden i de
indre danske farvande i løbet af ca. 12 
timer fra normalt niveau til rekordhøjde. 
Flere steder udviklede situationen sig 
livstruende, diger blev gennembrudt og 
redningsaktioner sat i gang. Der skete 
omfattende ødelæggelser, også i Kattegat
centret, hvor sælanlægget stod under 
vand, og sælerne frit svømmede ud i 
Kattegat. Retablering af sælanlægget gik 
hurtigt i gang, og 600 ton sten blev anbragt 
i en såkaldt stenkiste under gangbroen, 
som desuden blev hævet med en halv
meter.  Den 26. juni 2007 indtog sælerne 
igen anlægget i Kattegat.

En total renovering af hajtanken stod på i vinteren 2007/2008 for at udbedre betonkon
struktionen og imødegå utætheder. 550.000 liter tropisk saltvand og 25 hajer og rokker 
skulle ud. Det krævede god planlægning og mange stærke arme at håndtere de store dyr. 
alene de to sandtigerhajer vejede hver ca. 200 kg og målte op mod 3 meter. 
Ved genåbningen af hajtanken gjorde en ny hajart, zebrahajen sit indtog i 
Kattegatcentret – Danmarks Hajcenter. med den nye hajart har Kattegatcentret 
i alt 20 forskellige hajarter fordelt på danske og tropiske arter.

12. NOVEmBER 2006

eKsempel på anvenDt algeForsKning

makroalger, i daglig tale tang, kan bioraffine-
res til fiskefoder, der kan anvendes i de mange 
havbrug, der etableres for at opfylde behovet 
for fisk i en situation med faldende naturlige 
fiskebestande.

Hvis man dyrker alger i forbindelse med dam-
bruget, kan algerne desuden virke som et 
biologisk filter. algerne optager nemlig mange 
af de næringsstoffer, som dambruget ellers 
risikerer at forurene havmiljøet med. på den 
måde får man også genbrugt nogle af de stof-
fer, der oprindeligt var i fiskenes foder.

I Havets Hus vil der komme 
til at foregå grundforskning 
i biologi, økologi, oceanologi, 
klimaprocesser og meget 
andet. men der vil også 
blivefokuseret på anvendt 
forskning, og her er der 
særlig fokus på alger 
og deres utallige 
anvendelsesmuligheder. ■
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erhverv 
i klynge
omKring algerne

Omkring en snes virksomheder er med i er
hvervsklyngen, og Peter Hjulmand fortæller, 
at netværket netop har besluttet at fortsætte 
samarbejdet. Samarbejdet giver mulighed 
for vidensdeling og profilering af de enkelte 
virksomheder, som på jævnlige møder op
daterer hinanden på, hvor langt man er nået 
med udvikling af produkter baseret på alger. 
Og netværket er unikt derved, at Havets Hus 
har formået at samle konkurrenter på for
skellige felter i netværket og samarbejdet.

makroalger, tang, bruges allerede i dag i en 
lang række produkter og mange flere anven
delsesmuligheder venter ude i fremtiden – i 
medicinalindustrien, i fødevareindustrien, til 
dyrefoder, i byggeindustrien, til energipro
duktion og formentlig til en masse, som der 
slet ikke er tænkt på endnu.

”Virksomhederne bliver interesserede, når 
forskningen er til stede, som den er i Havets 
Hus med aarhus Universitet tilknyttet, og 

når vi så samtidig ved, at der ud for Grenaa 
er helt optimale forhold for dyrkning af tang, 
så giver det os nogle helt særlige mulighe
der for at udvikle dette erhvervsområde her i 
lokalområdet. Det er utroligt spændende, og 
det virker så oplagt at komme i gang med alt 
dette,”  siger Peter Hjulmand.

testproDuKtion aF tang
Havets Hus har fået lavet en rapport, som 
fortæller om de mange muligheder, der 
ligger i alger, og man er tæt på at kunne 
sende ansøgninger til diverse myndigheder 
og fonde om at få lavet en testproduktion af 
tang ud for Grenaa. 

Kystdirektoratet skal i givet fald give tilladel
se til tangproduktion på et 20 hektar stort 
område, som en testproduktion vil omfatte. 
Hvis der senere skal foregå egentlig produk
tion, vil det blive på et langt større areal, og 
så skal der i givet fald en ny ansøgning til.

Norddjurs Kommune har etableret et andet 
netværk, kaldet ”Havets muligheder” og det 
er oplagt at få skabt et samarbejde mellem 
de to netværk.

Og i det fysiske Havets Hus bliver der lokaler 
til virksomheder. For eksempel iværksætter
virksomheder der vil etablere sig i Grenaa 
med havet som omdrejningspunkt.  ■

forskning,
FormiDling og erHverv

I Havets Hus vil formidlingen af forskningens 
resultater blive direkte. man vil kunne se 
forskningen foregå, og forskerne vil få alle 
muligheder for at opfylde deres forpligtel
ser til at formidle deres resultater, også til 
ikkefagfolk.

med udgangspunkt i den skoletjeneste, 
Katte gatcentret allerede har i dag, vil forsk
ningen også formidles direkte til eleverne, 
som får mulighed for at møde både stude
rende og forskere.

Tanken er, at der i Havets Hus skal være 
kontorfællesskaber for virksomheder, der 
har havet som deres fælles omdrejnings
punkt og måske også for andre virksom
heder, der har interesse i at have adresse   
på byens bedste placering.

”Virksomheder vil her kunne etablere sig 
i et fagligt fællesskab, som vil gøre det 
meget lettere at samarbejde og få hjælp til 
udvikling. Uformelle kontakter i kantinen og 
udveksling af gode ideer på netværksmøder 
skal medvirke til at skabe et kreativt miljø 
med forskere, formidlere og erhvervsfolk 
som aktører,” siger Lone mouritsen.

Hun finder det utroligt vigtigt, at arkitekturen 
i det kommende Havets Hus kommer til at 
understøtte fællesskabet.

”Det er vigtigt at alle parter i huset forpligter 
sig på fællesskabet og føler sig som dele af 
et hele. På den måde kan vi få skabt et hus, 
der befordrer kreativitet og samarbejde,” 
siger Lone mouritsen.  ■

Doktor Knivskarp så dagens lys som ny formidlingsfigur. 
Han dissekerer forskellige større fisk og havdyr. Vi opfandt 
Doktor Kniv skarp for at sætte fokus på både oplevelse og 
faglighed. Han er underholdende og faglig  tangerende til det 
nørdede, når han fortæller om fisk og dyrs biologi. Vågmær, 
sværdfisk, marsvin, sildehaj, elektrisk ål og plovjernsrokke tæl
ler blandt de fisk Doktor Knivskarp har haft under kniven.

Det vil vi...

•	 Havets	Hus	vil	med	etablering	af	moderne	faciliteter	i	et	kreativt,	tværfag-
ligt og dynamisk miljø styrke samarbejdet mellem forskere, formidlere og 
virksomheder

•	 Havets	Hus	vil	være	udgangspunkt	for	nye,	store	nationale	og	internationale	
forskningssamarbejder på tværs af institutioner og traditionelle faggrænser

•	 Havets	Hus	vil	synliggøre	dansk	havforskning	og	Danmarks	styrkepositioner	
inden for udvikling af bæredygtige teknologier med udgangspunkt i havet og 
havets ressourcer

•	 Havets	Hus	vil	være	med	til	at	løse	nogle	af	de	globale	udfordringer,	verden	
står overfor hvad angår klimaforandringer og mangel på energi og fødevarer

•	 Havets	Hus	vil	medvirke	til	at	styrke	udviklingen	af	bæredygtig	anvendelse	
af havets ressourcer til fx fødevarer, dyrefoder, højværdiprodukter og miljø- 
og klimavenlig energiproduktion

•	 Havets	Hus	vil	give	børn	og	voksne	en	lærerig,	fascinerende	og	engagerende	
oplevelse og derved stimulere interessen for forskning, innovation og natur-
videnskab. 

Tidligere udviklingsdirektør i Norddjurs 
Kommune, Peter Hjulmand, har de seneste 
par år arbejdet som projektleder for Havets 
Hus med at gøre virksomheder interesse
rede i at være en del af Havets Hus, og han 
har haft succes med at opbygge en såkaldt 
erhvervsklynge, som knytter sig til forsk
ningen i alger. Der er meget stort 
potentiale i forhold til udnyttelse af
alger og deres mange spændende 
egenskaber.

21. S
EPTEmBER 201

0

Et samarbejde mellem Teknologisk Institut, Danmarks miljøundersøgelser ved 
aarhus Universitet, Havets Hus og Kattegatcentret ser dagens lys. algeCenter 
Danmark med Danmarks første recirkulerede anlæg til forskning og udvikling 
inden for alger åbner. Der er store fremtidsperspektiver i samarbejdet. 
Hvordan kan vi dyrke og anvende alger som grøn energi fra den blå 
biomasse, i fødevarer og til forbedring af havmiljøet?

1. jULI 2009

Fotograf: Rumle Skafte

Fotograf: Lone mouritsen



kattegatcentret 21

2. m
aRTS 2011

20 års juBilæum20

ny teknik
   giver resultater

Det er lykkedes at reducere elforbruget med 
49 procent fra 1998 til 2012. Det skyldes 
primært en ændret driftsform for rensean
læggene og ændring af kølingen i Katte
gatakvarierne, ændringer, der er blevet 
mulige på grund af bedre og billigere tekno
logi. alene fra 2011 til 2012 faldt elforbruget 
med 10 procent, og det kan blandt andet 
forklares med indførelse af LED lamper 
mange steder i huset.

”Der kommer hele tiden nye teknologier 
og vi skal konstant have øje for, hvordan vi 

kan opnå besparelser på driften ved at tage 
teknologiske landvindinger i brug,” siger 
teknisk chef michael mortensen.

Han er maskinmester og elektriker af ud
dannelse og har særlig interesse for energi. 
Så han er kommet på rette hylde her på Kat
tegatcentret, hvor han har været i syv år. En 
af hans hovedopgaver er at følge med i de 
teknologiske fremskridt, der giver mulighed 
for energibesparelser.

Kattegatcentret har Norddjurs Kommune 
miljøcertifikat, og det betyder blandt andet, 
at centret en gang om året skal indsende 
en redegørelse for, hvad der er gjort for at 
forbedre miljøet. 

Centret har en partnerskabsaftale med 
NRGi, som har specialister i energioptime
ring, og som er med i den fortsatte proces 
hen mod at gøre centret så energieffektivitet 
som muligt. Næste skridt kan blive etable
ring af et solcelleanlæg på Kattegatcentrets 
flade tag.

HårDHænDet Hav
med sin placering lige i vandkanten er 
Kattegatcentrets bygninger udsat for stort 
slid af salt og sand og blæst, og de 20 år har 
sat sine spor. Det er derfor en vedvarende 
opgave at holde bygningen i god stand 
både ude og inde.

De store mængder vand i Kattegatcen
trets mange akvarier recirkuleres, og van
det løber igennem en række filtre for at 
sikre en god vandkvalitet. Vandrensnin

gen fjerner bl.a. uønskede næringsstoffer 
og bakterier og sørger for god sigtbarhed i 
akvarierne. Overskydende vand føres renset 
tilbage til havet i en evig cirkulation.

Fisk er sårbare dyr så derfor skal pumper, 
rensning, temperaturregulering og meget 
andet fungere upåklageligt hele tiden, hvis 
dyrene skal overleve.

Fem ansatte er med i en vagtordning, hvor 
de på skift bliver tilkaldt, hvis alarmen går 
og viser at der er problemer et eller andet 
sted i det komplicerede anlæg. Reglen er, at 
vagten skal være på stedet efter 20 minutter 
og være klar til at gå i gang med at rette fejl. 
For pumperne kan højest være stoppet i fire 
timer, hvis dyrene ikke skal lide skade eller 
gå til.  ■

Det giver resultat på bundlinjen, når Kattegatcentret løbende 
foretager investeringer i elbesparende udstyr, og optimerer 
driften af belysning og vandbehandling.

        tang giver en 
hel vifte af 
   muligheder

Forsker annette Bruhn fra algeCenter Dan
mark ser en hel vifte af muligheder i dyrk
ning af makroalger, i daglig tale kaldet tang. 
Tangen lever af stoffer, der i forvejen findes i 
havet, så der skal ikke tilføres gødning eller 
kemikalier eller andet. Tangen kan dyrkes 
på reb, så man ved, hvor man har den. Og 
tangen henter, mens den vokser, CO2 ud af 
luften og næringsstoffer i form af kvælstof 
og fosfor ud af havet. Så en tangproduktion 
kan være med til at rense farvandene for de 
uønskede stoffer, vi har tilført gennem årtier. 
Og ud for Grenaa er der gode forhold for 
dyrkning af tang.

”Rebene med tangen spændes ud på nogle 
faste strukturer, der kan blive stående i 
havet. Rebene etableres om efteråret, og 
tangen vokser så om vinteren og kan høstes 
sidst på foråret med stort udbytte. Det er 
samme system, som man bruger til at dyrke 
muslinger på liner, så teknisk set kan de to 
produktioner forenes med produktion af tang 
om vinteren og muslinger om sommeren,” 
fortæller annette Bruhn.

I 2010 etablerede Havets Hus, aarhus Uni
versitet, Teknologisk Institut og Kattegatcen
tret forsknings, formidlings og innovati
onsfællesskabet algeCenter Danmark.

algeCenter Danmark omfatter et særligt an
læg ved siden af Kattegatcentret på Grenaa 
Havn, hvor der dyrkes forskellige arter af 
tang. anlægget er konstrueret af aKVagroup 
og er det første af sin slags i Danmark til 
forskning og udvikling.  

”Vi har i det daglige et formidlingssamar
bejde med Kattegatcentret, som vi er meget 
glade for, og vi har også en vandledning fra 
Kattegatcentret, så vi kan trække på deres 
fine, filtrerede havvand til vores forsøgsan
læg udenfor den blå hal ved siden af Katte
gatcentret,” fortæller annette Bruhn, der ser 

anlægget ved Kattegatcentret som en lille 
forløber for det egentlige Havets Hus.

store perspeKtiver 
Projekterne i algeCenter Danmark har 
fokus på at udvikle og forske i metoder til 
at anvende tang til for eksempel sundt og 
nærende dyrefoder, bæredygtig energi, nye 
gourmetgrøntsager, gødning i økologisk 
landbrug, medicin og som biologisk luft og 
vandrensningsfilter.

Tang udnyttes i dag primært til særlige til
sætningsstoffer, der anvendes i kosmetik 
og forskellige fødevarer som kakaomælk, 
mayonnaise, øl og is. men Danmark har over 
7.000 kilometer kystlinje, der bugner af flere 
end 300 arter af tang, så udnyttelsesmulig
hederne er langt flere.

annette Bruhn nævner rødalger som ek sem
pel. Ved kontrolleret dyrkning er det muligt at 
få algerne til at producere meget mere af de 
spændende farvestoffer og antioxidanter, der 
findes i rødalgerne, og det er af stor interes
se for både fødevare og biotechindustrien.

Tang har tidligere i historien været brugt til 
en lang række formål, som for eksempel 
foder og gødning, men også til tagdække 
og fyld i madrasser og møbler. Der er også 
tradition for at bruge tang indenfor medicin 
og sygdomsbekæmpelse blandt andet som 
middel mod hovedpine, gigt og betændelse, 
men mange af disse anvendelser er gået i 
glemmebogen.

Tang indeholder 10100 gange flere vitaminer 
og mineraler end almindelig frugt og grønt 
og kan derfor blandt andet anvendes til at 
producere sunde fødevarer og foder, endda 
måske med bæredygtig energi som et bipro
dukt. Og når først forskerne får lejlighed til at 
arbejde systematisk med tangen vil der uden 
tvivl være en lang række anvendelsesmulig
heder, som man endnu ikke har tænkt på.

I det hele taget kan tang vise sig at indehol
de en del af de svar, der søges, når klima
problemer, miljøproblemer og problemer 
med mangel på ressourcer skal løses. ■

Brunalger, for eksempel sukkertang, kan dyrkes i havet og 
producerer 515 tons tørstof pr. hektar på en dyrkningssæ
son. Det er muligt at dyrke dem i stor skala i havet og de 
indeholder et væld af anvendelsesmuligheder.

Det vil vi...

•	 Alger	er	en	fælles	betegnelse	for	makroskopiske	alger	–	det	vi	i	daglig	tale	
kalder tang - og mikroskopiske alger

•	 Tang	inddeles	i	tre	hovedgrupper:	Brunalger,	grønalger	og	rødalger
•	 Både	tang	og	de	mikroskopiske	alger	laver	fotosyntese	ligesom	planterne	

på landjorden
•	 Alger	fungerer	som	biologiske	rensningsanlæg,	der	reducerer	mængden	

af co2 i atmosfæren og mængden af kvælstof og fosfor i vandmiljøet, når de 
vokser

•	 Der	findes	flere	end	300	forskellige	arter	af	tang	i	Danmark	og	10.000	arter	
på verdensplan

•	 Alger	indeholder	en	række	essentielle	fedtsyrer,	vitaminer	og	mineraler

Kan man træne store tropiske hajer? Selv om hajer jo ’bare’ er fisk, er svaret 
”ja”. Kattegatcentret introducerede træning af de tropiske hajer for gæsterne 
i marts 2011. Som Danmarks Hajcenter byggede Kattegatcentret videre på sin 
store viden om hajer. Træningen af hajerne sikrer også en endnu større 
dyrevelfærd hos hajerne. Resultaterne af træningen har givet yderligere 
respekt for Kattegatcentrets arbejde med hajer blandt kolleger i ind og 
udland. Samtidig er oplevelsen for publikum betydeligt forbedret, idet 
hajfodringen nu varetages af to formidlere, der i et dynamisk samspil 
bringer publikum og hajer tættere på hinanden.
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Vejen mod Havets Hus er banet 
med åbningen af den første oplevel seszone 
af i alt fem. Formidling og forskning danner 

tæt parløb i de nye oplevelser, som er tæt 
forankret i nye teknologiske muligheder. 

”Havet i maven” med fokus på bæredygtigt 
fiskeri og brug af tang i hverdagen åbnede i 

oktober 2011. 

Fotograf: Søren K
och
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Åbningen af Havet in action var den officielle 
markering af jubilæet, hvor indbudte gæster 
fejrede Kattegatcentrets første 20 år. 

For gæster i området bliver der på 20 lør
dage henover året markeringer af jubilæet. 
En lørdag vil de første 20 familier på centret 
bliver udstyret med en morgenbakke til 
cafeen. En lørdag vil årskort give 20 pro
cent rabat i butikken. En lørdag bliver der 
spørgekonkurrence med 20 spørgsmål til 
børnefamilierne.

De små overraskelser på de 20 lørdage skal 
lægge et ekstra lag på oplevelsen for de 
børn og børnefamilier, der vælger at besøge 
Kattegatcentret på jubilæumslørdagene.
”Vi ruller disse lørdage den blå løber ud 
især for de lokale, fordi vi meget gerne vil 
fejre jubilæet sammen med folk fra lokal
området. Og det er samtidig en opfordring til 
folk om at bruge deres årskort,” siger pr og 
marketingschef, Else Brask.

Havets ven og DoKtor KnivsKarp
Else Brask ser i øvrigt frem til at der i 
jubilæumsåret bliver bygget nye lag på de 
to formidlingsfigurer, Havets Ven og Doktor 
Knivskarp. 

Havets Ven tager især de mindre børn ved 
hånden og fører dem ind i havets verden.

Og Doktor Knivskarp hvæsser knivene og 
skærer sammen med sin assistent Frk. 
jensen spektakulære fisk som sværdfisk, 
klumpfisk eller vågmær op. Det er noget 
som især de lidt større børn følger med 
stor interesse, også selv om det undertiden 
lugter fælt.

”Det er levende formidling, hvor gæsterne 
selv deltager og bidrager til at gøre besøget 
på Kattegatcentret til en god oplevelse,” 
siger Else Brask.

Og selvom ”Havet in action” er det store nye 
trækplaster i 2013 sæsonen, så glæder Else 
Brask sig også til sommerperioden, hvor en 
række aktiviteter rykker udendørs. Det er 
for eksempel krabbefangst, udekøkken og at 
”gå på vandet” i Fun Ballz.

”Et besøg i Kattegatcentret får en ekstra 
dimension, når solen skinner og vi kan rykke 
aktiviteterne udendørs og udnytte vores fan
tastiske beliggenhed,” siger Else Brask.  ■

Fra uDstilling
  til oplevelse

Havet i maven handler om det vi putter i 
munden. Her kan gæsterne få hjælp til at 
orientere sig i det spændende, men kom
plekse område, som mad fra havet er. Her er 
hjælp til at vælge de bæredygtige fisk.

Der er etableret en virtuel seafood restau
rant, hvor gæsterne tager en virtuel fiskeret 
over på den virtuelle tallerken. De enkelte 
retter, der kan vælges, kan være mærket 
med grøn farve, som signalerer bæredyg
tighed. Der er også retter, der er mærket 

med gult, som kan være enten/eller, når det 
angår bæredygtighed. Og så er der de slem
me retter, som er mærket med rødt, som 
signalerer, at det absolut ikke er bæredyg
tigt at spise dem.

Under de røde fisk finder man for eksempel 
haj og sværdfisk. ”Der findes i øjeblikket 
ikke bæredygtigt fiskeri på hajer, sværdfisk 
og en række andre truede arter,” siger Kar
sten Bjerrum Nielsen.

”Det er ikke nemt at orientere sig på dette 
område, men i seafood restauranten gør vi 
det lidt nemmere. Her kan man få tilsendt 
grønne og gule opskrifter til sin mobil, og 
om sommeren laver vi bæredygtig mad sam
men med gæsterne. Det er gratis smags
prøver, med formidling og fornøjelsen ved at 
lave mad sammen som nogle af ingredien
serne,” siger Karsten Bjerrum.

Havet i maven byder også på muligheden 
for at fange fisk virtuelt. Det er specielt for 
børn, der med den såkaldte kinnectteknolo
gi, som kendes fra Wiispillene, bruger egen 
krop som styringsenhed i bestræbelserne på 
at fange de bæredygtige, virtuelle fisk.

Haven i maven sætter desuden fokus på 
alger. Børn og voksne skal her styre de fire 
vigtigste ting, der er nødvendige ved dyrk
ning af alger; Lys, temperatur, omrøring og 
næring. Der er også muligheder for at lege 
sig frem til sjove og tankevækkende infor
mationer om algernes mange egenskaber.

”Det er leg og læring, og Haven i maven er 
i det hele taget en udstilling med fokus på 
det legende i formidlingen. Den giver gode 
oplevelser, og uden gode oplevelser er der 
ingen god formidling,” siger Karsten Bjer
rum Nielsen.  ■

Fra udstilling til oplevelse er den overordnede overskrift på den udvikling, 
Kattegatcentret er i gang med i disse år. Der skal etableres fem oplevelseszoner. Den første, 
Havet i maven, kom på plads for et par år siden, og den anden, Havet in action, blev indviet i 
jubilæumsmåneden i maj 2013.

royalt besøg
i Kattegatcentret

7. maj 1993 
Forud for åbningsdagen 7. maj 1993 havde Kattegatcentret 
allerede passeret de første milepæle: Et flertal i Grenaa 
Byråd besluttede den 15. januar 1991, at der kunne arbej
des videre med et Kattegatcenter til 50 mio kr. arkitektfir
maet Kjær & Richter i aarhus præsenterede i september 
1991 et skitseprojekt. Finansieringen og en totalentrepri
sekontrakt med monberg & Thorsen faldt på plads i marts 
1992, og den 3. maj 1992 blev Kattegatcentret søsat med 1. 
spadestik.
FOTO: Luftfoto (dias)

I samarbejde med Havets Hus har Kattegatcentret i 2012 og 2013 deltaget 
i Forskningens Døgn med programmer for folkeskoleelever, gymnasie
elever og nysgerrige borgere. Den 20. april 2012 lagde uddannelsesmini
ster morten Østergaard vejen forbi Kattegatcentret for også at høre mere 
om brugen af tang og perspektiverne i dyrkning af tang. 

Som markering af 20 års jubilæet åbnede H.K.H. Prinsesse 
marie den 16. maj 2013 den anden oplevelseszone ”Havet 

in action”. Her er fokus på havets kræfter i 10 aktionsfyldte 
opstillinger, som er oplevelser til dem, der lærer bedst ved 

at udfordre både krop og hjerne. Der er hæsblæsende action 
og sved på panden, når man sejler i havkajak i ishavet og 

gennem tropiske have med springende delfiner og flyvefisk, 
når man laver en storm, eller når man løber om kap med sild 

og spækhuggere. Kom selv og sæt ”Havet in action”.

Kattegatcentret fejrede 20 års jubilæet med royalt besøg. Hendes Kongelige Højhed, Prinsesse 
marie, klippede den 16. maj båndet over til den nye oplevelseszone, ”Havet in action”.

Fotograf: Flemming Høyer

Fotograf: Søren Koch



      NRGi til 
diN hveRdaG
læs mere på www.nrgi.dk

Nyd en bæredygtig frokost 
- fanget med omtanke!

Amanda Torskerogn kan tilberedes på et hav af muligheder. 
Find masser af inspiration på www.amanda-seafoods.dk

Følg 
Amanda Seafoods 

på Facebook

f i s k  m e d  e t  s m i l

Norddjurs Kommune 
ønsker Kattegatcentret 

hjerteligt tillykke 
med 20 års jubilæet. 

 Læs mere om Norddjurs på 
www.norddjurs.dk

Full-service sparringspartner
Vores 4 løsningsområder er:

• Koncept og design
• Grafisk produktion
• Reklameartikler og gaver
• Håndtering og distribution

www.johnsen.dk
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