
Kombi:  

Formålet er at udvikle en metode til at opdrætte fisk, 

muslinger og tang i det samme område og derved 

udnytte kvælstofkredsløbet til at holde 

fiskeproduktionen kvælstof-neutral. Muslinger og tang 

lever af kvælstof og fosfor fra fiskene, og derfor 

reduceres koncentrationen af næringsstofferne i havet.  

Projektet har opnået økonomisk støtte fra Grønt 

Udviklings- og Demonstrations Program under 

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.  
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MAB3:  

Formålet er dyrkning og raffinering af havets 

tang, hvor outputtet bliver bioethanol og 

biogas til energi samt en række 

højværdistoffer, der kan anvendes i bl.a. 

foderproduktion.  

Projektet har opnået økonomisk støtte fra det 

Strategiske Forskningsråd.  

Læs mere om MAB3 på Ingeniørens 

hjemmeside.  

Læs mere om støtten fra det Strategiske 

Forskningsråd. 

 

Havhaver: 

Havhaver er et nyt projekt-koncept som skal gøre det 

muligt for folk med interesse for dyrkning/produktion 

af skaldyr og tang i mindre mængder i kystnære 

områder at komme i sving uden at de selv skal 

etablere de fysiske faciliteter. De fysiske faciliteter 

etableres og stilles til rådighed for havhavebrugerne 

som selv bestemmer hvad og hvordan de vil dyrke 

deres del af havhaven. Hav-haverne kan således 

opfattes som en parallel til de velkendte kolonihaver 

på landjorden.   

Med udgangspunkt i Orbicons kompetencer indenfor vandmiljøområdet og akvakulturer har Dalgas Innovation igangsat et projekt i 
blå biomasse. Orbicon og Dalgas Innovation deltager i to konsortier, Kombi og MAB3, der skal udforske det kommercielle potentiale i 
tang og muslinger. …Havhaver.. 
 
 Orbicon står desuden med rådgivning indenfor:  
• Site selection 
• Miljøvurdering 
• VVM 
• Egenkontrol 
• Produktionsrådgivning  
• Udvikling af produkter  
 

Orbicon forvalter 
feasibility studiet, 
forretningsplanen 
samt analysen af 
bæredygtighed 

Indsæt billede med 
havhaver som tema – 
måske et konceptuelt 
billede af 
minimuslinge/tang 
anlæg ?? 

Indsæt kort i nederste højre hjørne over 
Horsens Fjord med Havbrug og Kombi 
produktionsanlæg markeret 
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