En havhave giver mulighed for
socialt samvær, læring om
muslinger og tang og ikke mindst
lejlighed til at høste havets frugter.

VELKOMMEN I
Velkommen i
Grønsund Havhave
Alle er velkomne i Grønsund
Havhave. Et medlemskab gælder
for hele husstanden og for et år
ad gangen.
Så snart du har betalt kontingent,
er dit medlemskab gyldigt.

Find os på Jernbanestien 1,
4850 Stubbekøbing. Eller kontakt vores formand
Mads Hansen T: 2891 2503

Hvad er
Grønsund Havhave:

Foreningens formål er:

Grønsund Havhave er en forening med fokus
på at dyrke tang og blåmuslinger. Vi har især
fokus på blåmuslingerne, da Grønsund egner
sig bedst til det.

At drive og udvikle en bæredygtig havhave
i Grønsund.

På grund af Grønsunds saltindhold, forventer
vi at det tager lidt længere tid for en
blåmusling at blive “moden” til høst, end det
for eksempel gør i Limfjorden. Vi har indtil
videre sat 6 muslingestrømper ud i

Understøtte udvikling af marine rekreative
områder til gavn for det lokale friluftsliv
og turisme. Understøtte undervisning i
marine ressourcer

Stubbekøbing havn. Strømperne indeholder
blåmuslinger af forskellige størrelse. Nogle
vil altså være klar til spisning lidt hurtigere
end de normale 2 år det tager for en
blåmusling at blive spisemoden.

Dyrke marine fødevarer som muslinger og
tang til foreningens medlemmer.

Samarbejde med lokale maritime
initiativer og aktiviteter i Guldborgsund
Kommune med henblik på at formidle
viden om bæredygtig udnyttelse af marine
ressourcer herunder produktion af
maritime fødevarer
Stille sin viden til rådighed for alle
interesserede
Medvirke til at sikre et rent havmiljø
Foreningen er en frivillig, almennyttig
forening.

Formidling:
I Grønsund Havhave har vi fokus på at
formidle viden om dyrkning af tang og
muslinger til alle interesserede.
Vi ønsker at være med til at skabe et
bæredygtigt havmiljø. Grønsund Havhave
drives af en medlemsvalgt bestyrelse på 5
medlemmer og 2 suppleanter

Har du har fået lyst til at være
med kan du melde dig ind her:
www. gronsundhavhave.dk

Eller følge os på facebook:

