
                 

PROGRAM: FOLKEMØDET 2019 

 

 

TORSDAG 13. JUNI 
13.30 – 14.30: Livet i havet 

FN’s 14. verdensmål for bæredygtig udvikling: Livet i havet. Hvad er det, og hvorfor er det vigtig? Det dykker vi 

dybere ned i sammen med Justyna Zajchowska - Konsulent & fiskeriekspert, Thomas Kirk Sørensen - Head of 

Section, Oceans & Wildlife WWF Danmark, Rebecca Hubbard, Program Director hos Our Fish,  og Jan Isakson – 

Direktør for FishSec. 

Arrangør: FishSec, WWF, Our Fish, MSC 
Sprog: Engelsk 

 



15.00 – 15.30 Et hav af muligheder #1 TANG 

Hvordan kan man dyrke tang? Er tang sundt? Og giver tang bedre havmiljø? Forskningschef Lone Thybo Mouritsen 

fra Kattegatcenteret fortæller om at dyrke, høste og bruge tang som ny bæredygtig ressource til fødevarer og 

foder. 

Arrangør:  VELUX FONDEN  

 

16.00 – 17.00:  Åbent skib  

Kom ombord på den smukke skonnert Freia og se dig lidt omkring og få en kop kaffe og en snak om havet og fiskene 

med besætningen og repræsentanter fra organisationerne Our Fish, FishSec, WWF og med MSC. Der vises film, 

uddeles sjove fisk og meget, meget mere. Hvis du har lyst kan du også få taget en flot fiske-selfie og sende en 

direkte besked til politikerne om at passe godt på havet og fiskene.   

Arrangør:  FishSec, Our Fish, WWF, MSC 

 

17.30 – 18.00: Et hav af muligheder #2 PLASTIK 

Plastikaffald i havet er et problem for dyr, økosystemer, turisme og erhverv. Henrik Beha Pedersen fra Plastik 

Change kommer med bud på, hvordan vi knækker den stigende kurve for plastikforurening i havene. 

Arrangør:  VELUX FONDEN 

 

18.00 – 19.00: Fisk er ikke bare fisk 

Vi ser fisk som en handelsvare, og havet er vores ressourcecenter, der bare skal udnyttes og spises, helst “2 gang 

om ugen”. Men gør vi det på den mest bæredygtige – og rentable - måde?  

Sammen med Anders Barsøe (CEO, Letz Sushi) og Klaus B. Nielsen (CEO, Espersen A/S) debatterer vi 

ressourcetankegangen, bæredygtig udnyttelse af havnaturen og forbrugernes krav til seafood nu og i fremtiden. 

Arrangør: WWF 

 

20.00 – 02.00:  Mingle & live musik 

Aftenen står i havets tegn, når WWF, FishSec, Our Fish og MSC byder velkommen ombord på skonnerten Freia til en 

hyggelig havaften. Kom og mød hinanden og os, få lidt godt til ganen og hør talentfulde Esther Maria synge og spille 

for en bæredygtig fremtid for livet i havet. Alle er velkomne. Dog gælder først til mølle princippet for mad og drikke. 

                                                                                                                                                       

 



FREDAG 14. JUNI 
10.30 – 11.30: Teknologi og bæredygtighed 

Hvordan kan teknologiske løsninger hjælpe med at sikre et mere bæredygtigt fiskeri? Hør Kristian Schreiber Plet-
Hansen, DTU Aqua, fortælle om mulighederne.   
 
Arrangør: Our Fish 
 

12.00 – 12.30: Et hav af viden #3 HAVHØST 

Har du en havbonde i maven, og vil du vide mere om, hvordan du kommer i gang med at dyrke havet? Naturvejleder 

Bodil Sofie Espersen fra Foreningen Havhøst fortæller om nyttehaver – en slags kolonihaver på vandet, hvor man 

dyrker østers, tang og muslinger. 

Arrangør:  VELUX FONDEN  

 

12.30 – 13.00:  Åbent skib  

Kom ombord på den smukke skonnert Freia og se dig lidt omkring og få en kop kaffe og en snak om havet og fiskene 

med besætningen og repræsentanter fra organisationerne Our Fish, FishSec, WWF og med MSC. Der vises film, 

uddeles sjove fisk og meget, meget mere. Hvis du har lyst kan du også få taget en flot fiske-selfie og sende en 

direkte besked til politikerne om at passe godt på havet og fiskene.   

Arrangør:  FishSec, Our Fish, WWF, MSC 

 

13.30 – 14.30: Er dansk fiskeri bæredygtigt? 

MSC inviterer til en samtale om dansk fiskeri i en international sammenhæng. 

Arrangør:  MSC 

 

15.00 – 16.00:  Fiskebestande i Østersøen – udfordringer og løsninger 

Hvordan står det til med Østersøens fiskebestande, og hvad er løsningerne for et bæredygtigt fiskeri? Hør Marie 

Storr-Paulsen, sektionsleder i Sektion for Monitering og Data hos DTU Aqua, Ole Schmidt, MSC Danmark, Henrike 

Semmler, WWF og Anders Barsøe, Letz Sushi, tale om hvilke løsninger, der findes til at sikre et bæredygtigt fiskeri i 

Østersøen. Slagets gang styres af Cathrine Pedersen Schirmer, kampagneansvarlig hos Our Fish i Danmark. 

Arrangør: Our Fish 

 

 



17.00 – 17.30: Et hav af viden #4 HAVETS DNA 

Krabbelort og hvaltis: Alt liv i de danske have skal kortlægges med dna-test. Forsker Sune Agersnap fra Aarhus 

Universitet fortæller, hvordan alt, hvad der svømmer forbi Danmarks mere end 8.000 km kystlinje, skal 

kortlægges. 

Arrangør:  VELUX FONDEN  

 

17.30 – 18.30: Hvad sker der dog med torsken? 

Det går mildt sagt ikke for godt med torsken i den østlige del af Østersøen, og forskerne i Det Internationale 

Havundersøgelsesråd ICES har netop anbefalet 0-kvote på bestanden til næste år. Marie Storr-Paulsen, 

sektionsleder i Sektion for Monitering og Data hos DTU Aqua, og Jan Isakson, direktør for FishSec, sætter os ind i 

situationen og den nyeste forskning på området.  

Arrangør:  FishSec 

 

20.00 – 21.00: Åbent skib  

Kom ombord på den smukke skonnert Freia og se dig lidt omkring og få en kop kaffe og en snak om havet og fiskene 

med besætningen og repræsentanter fra organisationerne Our Fish, FishSec, WWF og med MSC. Der vises film, 

uddeles sjove fisk og meget, meget mere. Hvis du har lyst kan du også få taget en flot fiske-selfie og sende en 

direkte besked til politikerne om at passe godt på havet og fiskene.   

Arrangør:  FishSec, Our Fish, WWF, MSC 

 

                                                                                                                                                                         

 

 

LØRDAG 15. JUNI 
 

09.00 – 10.00:  Åbent skib & morgenkaffe  

Kom ombord på den smukke skonnert Freia og se dig lidt omkring og få en kop kaffe og en snak om havet og fiskene 

med besætningen og repræsentanter fra organisationerne Our Fish, FishSec, WWF og med MSC. Der vises film, 

uddeles sjove fisk og meget, meget mere. Hvis du har lyst, kan du også få taget en flot fiske-selfie og sende en 

direkte besked til politikerne om at passe godt på havet og fiskene.   

Arrangør:  FishSec, Our Fish, WWF, MSC 



 

10.30 – 11.00:  Et hav af viden #5 FISKERI. 

Se med når WWF Verdensnaturfonden viser den flotte minidokumentarserie ”Der er et yndigt vand” fortalt af Lars 

Mikkelsen. Og få en snak med havbiologer om skånsomt fiskeri og vejen til et sundt havmiljø. 

Arrangør:  WWF & VELUX FONDEN  

 

12.00 – 13.00:  Kan man mærke sig til bæredygtighed? 

Mærker skal oplyse forbrugerne om de varer, de køber. Men det er ikke forbrugerne, der finder på mærkerne og 

bestemmer, hvad de skal dække over – det er myndigheder, virksomheder og private organisationer. MSC inviterer 

til debat om mærkning – om hvorfor virksomheder bruger mærker, om man kan stole på dem, og om forbrugerne 

overhovedet vil have dem.  

Arrangør:  MSC 

 

14.00 – 15.00:  Har du talt med dit barn om havet i dag? 

Kom om bord på skonnerten Freia og få en snak i børnehøjde med WWF’s havbiologer om livet i havet omkring 

Danmark. Få en sej panda-tatovering og tegn forunderlige havdyr. Vi trækker lod blandt alle tegningerne om fine 

plysdyr-præmier.  

Arrangør:  WWF 

 

15.00 – 16.00:  En snak om fiskeri i New Foundland, Alaska og Østersøen 

Edward Stern er konsulent og tidligere fisker i Alaska. Han har boet i New Foundland og været helt tæt på, hvad der 

sker, når et fiskeri lykkedes, men også når det slår fejl. Edward deler ud af sine oplevelser og lægger op til en god 

snak om situationen for fiskeriet i Østersøen. 

Arrangør: FishSec 

Sprog: Engelsk 

 

16.30 – 17.30 & 19.30-21.00 : Åbent skib  

Kom ombord på den smukke skonnert Freia og se dig lidt omkring og få en kop kaffe og en snak om havet og fiskene 

med besætningen og repræsentanter fra organisationerne Our Fish, FishSec, WWF og med MSC. Der vises film, 

uddeles sjove fisk og meget, meget mere. Hvis du har lyst kan du også få taget en flot fiske-selfie og sende en 

direkte besked til politikerne om at passe godt på havet og fiskene.   

Arrangør:  FishSec, Our Fish, WWF, MSC 



                                                                                                                                                                         

SØNDAG 16. JUNI 
09.00 – 11.00: Åbent skib & morgenkaffe  

Kom ombord på den smukke skonnert Freia og se dig lidt omkring og få en kop kaffe og en snak om havet og fiskene 

med besætningen og repræsentanter fra organisationerne Our Fish, FishSec, WWF og med MSC. Der vises film, 

uddeles sjove fisk og meget, meget mere. Hvis du har lyst, kan du også få taget en flot fiske-selfie og sende en 

direkte besked til politikerne om at passe godt på havet og fiskene.   

Arrangør:  FishSec, Our Fish, WWF, MSC 

 

                                                                                                                                                                         

 

 

                   

 


