
Karsten Bjerrum Nielsen er tiltrådt som ny direktør i Kattegatcentret og står nu i 
spidsen for den store østjyske attraktion. 

Kattegatcentrets nye direktør er et yderst kendt ansigt i organisationen. Karsten Bjerrum Nielsen har 
nemlig været ansat i Kattegatcentret i 17 år – de seneste 10 år som souschef og leder for udstilling og 
formidling. Karsten Bjerrum Nielsen overtager direktørstolen efter Helle Hegelund Knudsen, der har været 
direktør i Kattegatcentret siden 2017. 

”Kattegatcentret står midt i et stort, kompliceret byggeprojekt og har samtidigt redet coronakrisen af på 
bedste vis med udsigt til at genoptage de senere års positive udvikling i besøgstal og dermed centrets 
betydning for turisme og erhvervsliv på Djursland. Som formand for Ejendomsfonden Kattegatcentret/
Havets Hus, vil jeg gerne udtrykke min anerkendelse af Helle Hegelund Knudsens rolle i den indsats,” 
fortæller Kjeld Juel Petersen.

Peter Sand, som er formand for Kattegatcentrets Driftsfond ser frem til samarbejdet med Karsten Bjerrum 
Nielsen som ny direktør i Kattegatcentret: ”Bestyrelserne for Kattegatcentret er utroligt glade for, at det er 
en erfaren, fagligt stærk og anerkendt leder i form af Karsten Bjerrum Nielsen, der tiltræder som ny direktør 
for Kattegatcentret. Karsten har i en længere årrække været en central del af ledelsen af Kattegatcentret, 
og Karsten er derfor den helt rigtige direktør til at færdiggøre det igangværende byggeri, såvel som de 
hertil knyttede formidlings- og læringsaktiviteter. Bestyrelserne glæder sig til, sammen med Karsten og 
den øvrige stab, at udvikle Kattegatcentret yderligere i de kommende år; kommercielt som fagligt og 
herunder styrke forskningsindsatsen – ikke mindst i tang, som henover de seneste 10 år for alvor har 
bragt Grenaa på landkortet inden for marin forskning. ”
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FAKTA:

• Karsten Bjerrum Nielsen er 52 år gammel og har været ansat i Kattegatcentret i 17 år – og de 

seneste 10 år som souschef og leder for udstilling og formidling i Kattegatcentret

• Karsten Bjerrum Nielsen er uddannet biolog, har en diplomuddannelse i ledelse og er bosat i Åbyhøj

• Kattegatcentrets masterplan skitserer de kommende års udvikling i tre store etaper med 

udvidelse og revitalisering af eksisterende arealer

• Masterplanens første etape er støttet af Realdania, Den A.P. Møllerske Støttefond, 

Norddjurs Kommune, Augustinus fonden, LAG Djursland, NRGi, CAC Fonden og Grenaa Havn

• Karsten Bjerrum Nielsen overtager direktørstolen efter Helle Hegelund Knudsen, der har 

været direktør i Kattegatcentret siden 2017

• Kattegatcentret genåbner for gæster fredag den 21. maj kl. 10.00

• Grundet covid-19 har Kattegatcentret siden den 11. december 2020 været påbudt af holde 
lukket

FOR MERE INFORMATION KONTAKT:

Kjeld Juel Petersen, bestyrelsesformand for Kattegatcentrets Ejendomsfond 
E: kjp@velkon.dk, M: +45 29 47 16 13

Peter Sand, formand for Kattegatcentrets Driftsfond 
E: ps@naturkraft.dk, M: +45 23 28 54 30

Karsten Bjerrum Nielsen, direktør i Kattegatcentret 
E: kbn@kattegatcentret.dk, M: +45 30 25 15 51, T: +45 87 58 05 21

I SPIDSEN FOR ET KATTEGATCENTER I UDVIKLING  
Som ny direktør i Kattegatcentret skal Karsten Bjerrum Nielsen stå i spidsen for realiseringen af en 
ambitiøs masterplan. 

Første etape af masterplanen omfatter en 1.500 m² stor udvidelse, som skal huse et nyt pingvinanlæg i 
særklasse, et moderne skoletjenestelaboratorium og nye faciliteter til dyrene bag kulisserne. Byggeriet 
er i fuld sving, og den nye tilbygning forventes at åbne for gæster i foråret 2022. 

”Jeg glæder mig rigtig meget til at tage fat på de mange spændende udfordringer sammen med 
Kattegatcentrets dygtige og engagerede medarbejdere. På trods af, at vi har været tvunget til at holde 
lukket i godt 5 måneder, har vi ikke ligget på den lade side. Vores udbygningsprojekt forløber planmæssigt, 
og nu hvor vi igen har alle medarbejdere tilbage på arbejde, kan vi for alvor få sat fart på de øvrige 
udviklings- og samarbejdsprojekter,” fortæller Karsten Bjerrum Nielsen.

Kattegatcentret må genåbne for gæster fredag den 21. maj, og dørene bliver slået op kl. 10.00. 


