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Grønt Guld Projekt: 

Marine Naturoplevelser i Hou 
 

Projektet blev en ganske pæn succes, som er resulteret i, at Hou Fællesforum, som er lokalråd for Hou og 
Omegn, har optaget projektet som en udviklingsmulighed for Hou, som det fremgår af den ”Udviklingsplan 

for Hou og Omegn, som Hou Fællesforum udgav i september 2018. 
 

Tanken er, at der skal etableres et permanent marinbiologisk center på havnen i Hou - et Havets Hus 
omtrent ved det røde kryds på ovenstående luftfoto af Hou. 
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Geografisk placering: 
 
Hou (den røde plet på kortet) er et lille bysamfund i Odder Kommune, som er en af landets mindste 
kommuner med godt 20.000 indbyggere:  
 

 
 
Ud for Hou  - staves officielt Hov, men staves lokalt Hou - ligger et Natura 2000 havområde nr. 56 , som er 
forureningstruet af både udsivning fra en række intensivt drevne storlandbrug – og ikke mindst af 
forurening fra et af landets største havbrug, som er placeret i mundingen på Horsens Fjord. 
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Projektes forløb: 
Efter langvarige forhandlinger med havnebestyrelsen, fik vi tilladelse til at opstille henholdsvis en mobil 
feltstation og en mere permanent station – i form af en skurvogn udlånt af Odder kommune. 
Da vi var nødt til at ansøge om Grønt Guld midlerne på et tidspunkt, hvor det ikke var afklaret, hvor vi 
måtte være på havnen, fik vi aldrig anvendelse af alle de ansøgte midler, da de var øremærkede. Til 
gengæld anskaffede vi selv udstyr, som vores besøgende i sommerens løb fik meget glæde af:   
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Selv om de fysiske rammer var beskedne, lagde vi ikke skjul på, hvad hensigten med arrangementet var/er: 
At få etableret et Havets Hus i Hou: 
   

 
 
De to røde sække indeholder Havfald indsamlet på selve havnen. Hver sæk blev indsamlet på en enkelt 
dag… 
 
 
Som optakt til projektet fik vi et par sejlere, der gennem mange år har fotograferet marsvin, til at fortælle 
om deres oplevelser. Ved sjældne lejligheder er marsvin set helt inde i havnen – i jagt på sild… 
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Fra opstarten: Else Jørgensen og Keld Linå Jørgensen har sat navn på vognen. Sidder det nu også lige… 

 

Hvordan får man styrket interessen for livet i havet og skabt forståelse for, at havet og livet i det skal 

beskyttes? Vi valgte at lade vores besøgende selv blive havbiologer. Med lidt hjælp gik det fint…: 
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Da vi måtte aflevere husvognen igen, fortsatte vi under åben himmel. Stereolupperne havde batteridrift.. 

 

 
Vi lod selvfølgelig deltagerne selv gå på fangst og se, hvad de kunne finde i havet. Og selv om det kunne 
være fristende, blev rejerne sat ud igen. Man kan kende tangrejer på striberne og de blå bånd på benene: 
 

 
Tangrejer og hesterejer og en enkelt littorina-snegl... 
 
 

Med venlig hilsen fra de tre initiativtagere og medvirkende: 
 

Else Jørgensen, Keld Linå Jørgensen og Willy Johannsen 
 

- vi fortsætter projektet… 


