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Det overordnede formål er at løfte og udvide alle muligheder relateret til Limfjordens ressourcer
herunder østers, skaldyr og aktivitetsmuligheder i Limfjordsområdet og på sigt hele Danmark. 
Den gennemgående idé med centeret er at forestå formidling, vidensdeling og læring med ud-
gangspunkt i Limfjorden og den ressourcer.

Centeret vil virke gennem samarbejde med relevante interessenter, herunder uddannelsesin-
stitutioner, fiskeri, industri, forskning, foreninger, events/kulturelle tilbud, samt det private erh-
vervsliv.

Ligeledes vil centeret være en naturlig kobling til finanslovsinitiativet ”Storskala Østersklækkeri”,
som er under etablering på Dansk Skaldyrcenter. Projektet ligger samtidig også i stor grad i tråd 
med regeringens Gastro 2025 udspil.

Ambitionen er at skabe et rum til fremme af innovation og iværksætteri. Centeret skal også være 
et attraktivt sted at besøge for turister såvel som lokale og være med til at styrke oplevelsesøkon-
omien på Mors og i hele Limfjordsområdet.

BÆRENDE IDÉ
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Den gennemgående idé med centeret er viden, formidling og læring. Det gælder i forhold til 
turister og lokale besøgende, såvel som til uddannelsesformål.

Centeret skal formidle alle aspekter af Limfjorden på en levende og oplevelsesrig måde, guide 
besøgende til allerede eksisterende aktiviteter, fremme iværksætteri i udviklingne af nye oplev-
elser relateret til Limfjorden.

I et bredt samarbejde imellem museer omkring Limfjorden, samt andre relevante aktører, er der 
en unik mulighed for at formidle historien om Limfjorden, naturen og skaldyrene. dertil kommer 
den lokale kulturhistorie, om hvordan mennesker har levet med og af fjorden i tusindvis af år og 
identiteten som fiskersamfund og Skaldyrshovedstad. Dette vil blive indgangen til Limfjorden, 
som vil inspirere til fordybelse og videre udforskning af området.

Dette vil yderligere understøttes af en digital platform om Limfjordens østers- og skaldyrsop-
levelser og aktiviteter. Den vil skabe overskuelighed i de forskellige oplevelsestilbud. Platformen 
kan også være værdifuld for lokale aktører, der ønsker at vide, hvem de potentielt kan arbejde 
sammen og udveksle viden og erfaring med.

Skolerne på Mors vil bruge centret som en selvfølgelig del af undervisningen. I regi af Åben Skole
udvikles tværfaglige uddannelsesforløb sammen med Morsø Kommune og de øvrige inter-
essenter i projektet herunder Dansk Skaldyrscenter, fiskerierhvervet, forarbejdningsindustrien 
og ungdomsskolen der favner naturfag, samfundsfag og gastronomi på en praksisnær og ved-
kommende måde.

Nordic Food Colleges elever vil her kunne teste deres færdigheder gennem mikro-events, pop-
op aktiviteter og korttidsleje af faciliteter, hvor forretningskoncepter og gastronomiske ny-
skabelser kan prøves af i praksis.

Morsø Handelsgymnasiums innovationslinje vil bidrage til projektet med innovationsforløb i re-
lation til centeret som sådan, men på sigt også i forhold til iværksættere, som kan gøre brug af 
elevernes markedsanalyser og ideer.

Centeret vil dermed aktivere Limfjorden og dens mangfoldige ressourcer på nye måder for 
turister og lokale besøgende, samtidig med at børn og unge på Mors får en naturlig tilknytning 
til fjorden.

VIDEN, FORMIDLING OG LÆRING
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 Fjordens kulinariske skatkammer 

Østers, skaldyr og Limfjordens øvrige ressourcer er unikke og stedbundne. De favner sundhed, 
bæredygtighed og er en vigtig brik i udviklingen af dansk madkultur i tråd med Gastro 2025 
udspillet.

Gastronomi og enestående madoplevelser er i stigende grad en vigtig faktor i valget af rejsemål.
Fra Færøerne til Sydney og fra København til Zanzibar - På tværs af jorden rejser folk efter ”to die
for” gastronomiske oplevelser. Med centret vil der med Limfjordens unikke luksusråvarer skabes
muligheder for netop disse turister.

Her vil skabes nye innovative muligheder for at prøve fjordens delikatesser i samspil mellem 
uddannelses-, erhvervs-, industri- og forskningsmiljøer. Med det kommende Østersklækkeri 
på Dansk Skaldyrscenter skabes der et stort potentiale for udvikling og iværksætteri indenfor 
bæredygtigt, lokalt forankret opdræt og skaldyrsbaseret gastronomi.

Centeret vil via tværfaglige samarbejder og fysiske faciliteter understøtte iværksætteri relateret 
til fjordens ressourcer. Der skal være mulighed for både gourmet-oplevelser i særklasse baseret 
på sters og skaldyr, samt bredt appellerende oplevelsestilbud, som kan være med til at styrke 
madkulturen og brugen af lokale råvarer i Limfjordsområdet.

“Her kan etableres faciliteter hvor der kan eksperimenteres med fjordens skaldyr. Elever 
fra fx. Nordic Food College og andre kokke og entreprenører kan prøve kræfter med at 
skabe nye østers- og skaldyrsretter. Her vil det blive muligt at opleve nye talenter, få in-
novative madoplevelser og en stor variation i tilberedning af østers og skaldyr.”

“Entreprenører fra nær og fjern kan få plads her og skabe et bredere udbud af 
spisemuligheder som, i sig selv bliver en attraktion. Turister vil her kunne finde gode og 
spændende madoplevelser, der er værd at rejse efter.”

“Centret kan skabe rammerne for eksperimenter og nye tiltag, og eleverne kan tilegne 
sig vigtige kundskaber og erfaringer i mødet med “den virkelige verden”. Her vil kunne 
opbygges pop-up koncept og det vil kunne fungere som en ”talent- incubator” for unge 
omkring hele Limfjorden. Det vil styrke de lokale erhverv og ikke mindst klæde eleverne 
på til deres karrierer.”
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Fjordens liv, økosystemer, historie og kulturarv 

Limfjordens biologi, liv og landskaber præger Mors og Limfjordsegnen. Det ligger til grund for 
en stor del af områdets økonomi og erhverv og ikke mindst kulturen og historien. Her er store 
potentialer for erhverv og industri, samt uddannelses- og forskningsmæssige perspektiver i 
fjorden og dens ressourcer. Her er også stor basis for oplevelser og formidling om fjorden og 
denne unikke egn for besøgende og lokale.

Som besøgende vil det være værdifuldt at kende til områdets oprindelse, og hvordan landsk-
abet er skabt. Limfjorden har en meget lang og spændende historie, fra istid, stenalder og op 
til i dag. Denne historie vil kunne formidles på levende vis og dermed give indsigt i naturen og 
landskabet. Med centeret vil egnens fælles fortælling om Limfjordens betydning styrkes, og 
kulturarven tydeliggøres.

Hertil vil det også bidrage til en bæredygtig marin forvaltning af naturressourcerne gennem 
sine formidlingsaktiviteter. En væsentlig del af de uddannelsesforløb, der udarbejdes i samarbe-
jde med uddannelsesinstitutionerne på Mors vil også knytte an til dette.

Foreningen Muslingeerhvervet vil gerne skabe større opmærksomhed om deres fag og tiltræk-
ke nye generationer. Centeret vil skabe forbindelser imellem de forskellige erhvervsretninger, 
uddannelser og praktiske fag, hvor fiskere i foreningen gerne vil engagere sig i formidling for 
både skole og gymnasier, samt øvrige gæster.

Der vil blive tilknyttet en naturvejleder, evt. i samarbejde med Dansk Skaldyrscenter. Det vil sikre
en kvalificeret formidling om livet i fjorden for store og små og viderebringe den nyeste viden. 
Centeret vil desuden skabe et forum for videns- og erfaringsudveksling omkring skaldyrsfisk-
eriet, der kan fremme erhvervet og den bæredygtige forvaltning af Limfjorden og skaldyrsres-
sourcen.

“Med centeret ønskes det at styrke denne egns fælles fortælling, fremme kendskabet 
tilLimfjorden generelt, agere bindeled mellem de forskellige oplevelsestilbud og ind-
drage relevante aktører for at kæde fjorden sammen.”

“Med centeret ønskes det at skabe et forum for videns- og erfaringsudveksling om-
kring skaldyrsfiskeri og erhverv, for at fremme denne bæredygtige industri i Lim-
fjorden.”

“Der kan skabes flere muligheder for at de lokale produkter kan opleves netop her ved 
Limfjorden og at deres historie bliver formidlet. Her kan børn opleve og lære om disse 
organismer, hvorved skaldyr fremmes i deres bevidsthed.”
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Potentialer for Turisme 

I de seneste år har trenden i turisme været præget af en søgning imod ”det nære”, ”det aut-
entiske” og i det hele taget mere bæredygtige rejsemål og rejseformer. Her er Mors en attrak-
tiv destination med en rigdom af østers og skaldyr, unikke molerskrænter, gode familievenlige 
bademuligheder, vandre- og cykelmuligheder, særdeles gode sejl- og søsportsfarvande og en 
passion for events med højt ambitionsniveau. Her er dog stadig potentiale for at øge den nu-
værende turismeomsætning for øen.

I øjeblikket er det i høj grad danskere som besøger Mors. Der er dog stadigt også et stort marked 
af gæster med interesse for de rigdomme, som Limfjorden rummer, og for unikke, autentiske og 
aktive oplevelser. Det internationale publikum er også stadig et uforløst potentiale, som endnu 
ikke har opdaget Limfjorden. Projektet har således til formål at brande Limfjorden og Danmarks 
Skaldyrshovedstad og løfte Limfjorden frem i bevidstheden nationalt og internationalt.

I udlandet ses eksempler på, hvordan østers og skaldyrsopdræt i sig selv er en attraktion. Her er 
spisesteder, hvor man smager de lokale østers, oplever den lokale geografi og får fortællingen 
om produktet. Langs de nordamerikanske kyster besøges lokale østersopdræt nærmest i stil 
med vingårde. Her ved Limfjorden er der alle forudsætninger for at skabe lignende tiltag. Vi har 
allerede Skaldyrsfestivalen og Østers- og Muslingepremieren, hvor op imod 80% af de besøgen-
de kommer fra andre dele af Danmark. Med centeret skabes et grundlag for udvikling af flere 
gastronomiske oplevelsestilbud, der kan tiltrække højtforbrugende turister året rundt.

POTENTIALER
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Potentialer for Iværksætteri 

På Mors er der en stærk tradition for iværksætteri, og det kan være en afgørende faktor i er-
hvervsudviklingen i kommunen. I de senere år har Mors dog haltet en smule bagud i forhold til 
nabo- og sammenlignelige kommuner.

Centeret har som konkret formål at fremme iværksætteri med fokus på Limfjordens ressourcer 
og potentialer. Heri ligger også fokus på de erhvervsværdikæder, som favner fjordens erhverv 
og potentialer, ikke mindst turisme. Med skaldyrsindustri, fiskeri, forskning, erhvervsuddannels-
er, et erhvervsråd og private aktører er der et grundlag for at kunne rådgive, udveksle viden- og 
erfaring, samt inspirere og hjælpe nye iværksættere i gang.

Ifølge en analyse er blandt andre hotel- og restaurationsbranchen på Mors især præget af 
iværksætteri (Mors på Forkant, 2017). Flere af projektets initiativer og ambitioner ligger især 
fint i tråd med restaurationsbranchen. Centeret vil således kunne fremme og understøtte en 
allerede eksisterende tendens med fokus på turisme, skaldyr og Limfjorden generelt, samt at 
inspirere unge til at bruge fjorden som en aktiv ressource.
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Potentialer for Lokalsamfundet  

Attraktioner kan være med til at løfte oplevelsesøkonomien i en hel region. Fx har Vadehavscen-
tret bidraget til vækst i både overnatninger og turistforbrug i detailhandlen. Det er ambitionen, 
at centeret i samarbejde med de øvrige attraktioner i Limfjordsområdet kan være med til at gøre 
det samme.

Attraktive naturressourcer kan desuden være med til at stimulere erhvervsudvikling inden for 
oplevelsesøkonomien og tiltrække nye borgere. Et eksempel er Klitmøller/Cold Hawaii, hvor 
gode forhold for surfing har tiltrukket nye borgere. Det kan også ses som en del af en trend, hvor 
der sker en modbevægelse til urbaniseringen, der over mange år har trukket folk fra land til by. I 
de senere år er folk begyndt at flytte fra storbyens trængsel og søge mod plads og luft. På Mors 
er der højt til himlen, frisk luft, en frihed fra stress, og det er rygraden i fortællingen om det liv, 
man finder her.
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Med baggrund i de forskellige formål og ønsker for centret dannes der et overblik over behov for 
faciliteter. For oplevelsescentersdelen kræves der moderne formidlingstiltag og plads til udstill-
inger samt evt. overnatningsmuligheder, konferencefaciliteter mm. Gastronomi-delen kræver 
adgang til råvarer, køkkenfaciliteter og serveringsmuligheder af flexibel skala, med plads til både 
store events.

Projektets aktiviteterne foregår i samarbejde med centerets mange interessenter, og en del vil 
foregå på samarbejdspartnernes lokaliteter, ikke mindst på Dansk Skaldyrscenter, hvor en stor 
del af undervisningstilbuddende og formidlingen vil finde sted. Dansk Skaldyrscenter har allere-
de en vifte af oplevelser og aktiviteter for besøgende til Nykøbing, såsom østerssafarier, bådture, 
rundvisninger og køkkenarrangementer. Disse vil blive tænkt ind i centeret, som således vil blive 
et koordinerende knudepunkt. Det er derfor ikke meningen, at der skal etableres faciliteter, der 
allerede findes hos samarbejdspartnere.

Centeret skal i det hele taget være ”porten” til Limfjorden og guide gæsterne videre til de øvrige 
tilbud på Mors og i regionen med tilknytning til Limfjorden og dens ressourcer.

FUNKTIONALITET
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Turisme 

Centeret skal understøtte og øge turismen i Limfjordsregionen. Dette skal ske gennem for-
midlingsaktiviteter, oplevelser og gastronomi. Desuden skal centeret guide besøgende videre 
til de oplevelsestilbud, som findes.

Ambitionen med centeret er at etablere attraktive faciliteter, som skaber et spændende om-
råde omkring vandfronten i Nykøbing, og er af en arkitektonisk kaliber, som gør det til et unikt 
rejsemål i sig selv. Et center som samtidig favner gastronomiske skaldyrsoplevelser, oplevelser 
på vandet i form af søsport, og viden om Limfjorden og dens liv og forvaltning.

Med inspiration fra Vadehavscenteret, Tirpitz med flere vil der benyttes moderne formidlingsfa-
ciliteter af internationalt niveau, som skaber et levende, interaktivt univers, hvorigennem man 
kan indleve sig i Limfjordens mange fortællinger. Nykøbing Mors er Danmarks Skaldyrshoved-
stad, og det skal centeret være med til at synliggøre. Besøgende skal her få fortællingen om 
Skaldyrshovedstaden, der kæder byen, øen og området sammen, og som naturligt inspirerer til 
videre udforskning. Adskillige museer og aktører rundt om fjorden formidler hver især fjordens 
forskellige fortællinger.

Centeret vil kunne præsentere en overordnet indgang til alle disse forskellige steder og histo-
rier. For at understøtte turismen kan centeret desuden indeholde overnatningmuligheder og 
fastholde turister over flere dage. Der vil både kunne tænkes i udendørs shelterpladser og gode 
campingfaciliteter, samt overnatningsfaciliteter inde i selve centeret.

Desuden vil man med moderne konferencefaciliteter kunne tiltrække mødeturisme og tilbyde 
erhvervslivet attraktive ophold for konferencer og virksomhedsbesøg.

Der vil i regi af projektet blive udarbejdet en digital platform i samarbejde med destinations-
selskaberne med Limfjordens østers- og skaldyrsoplevelser, der vil skabe overskuelighed i Lim-
fjordsområdets forskellige oplevelsestilbud.
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Gastronomi 

Ifølge ekspertpanelet, som har rådgivet regeringen i udarbejdelsen af Gastro2025-udspillet, skal 
Danmark være et gastronomisk centrum i år 2025. Brugen af de lokale fødevarer fra Limfjorden 
og ambitionen om at udvikle både iværksætteri og turisme med østers og skaldyr i centrum, 
byder direkte ind
i dette udspil.

I forhold til iværksætteri er der rundt i hele Limfjorden en række store og små skaldyrserhverv.
Bl.a.i forbindelse med klækkeriet for østers og andre arter ved Dansk Skaldyrcenter kan op-
mærksomheden om skaldyrsopdræt fremmes. Her kan skabes en indgang til fødevaremarkedet, 
sammen med erhvervsråd, forskning og uddannelsesinstitutioner. Centeret skal være med til at 
understøtte netværksarbejdet gennem formidlingsaktiviteter og gode fysiske rammer, og være 
med til at sikre fødekæderne ind i erhvervet gennem de uddannelsesforløb, der skabes med 
skolerne og uddannelsesinstitutionerne på Mors.

Tanken er at etablere mindre køkkenfaciliteter, hvor elever fra Nordic Food College kan eksper-
imentere med skaldyrsretter i forbindelse med deres uddannelsesforløb. Dertil kommer fac-
iliteter, hvor fiskehandleruddannelsen kan få praktisk erfaring i forbindelse med deres tid på 
skolen imellem januar og april, hvor østerssæsonen er på sit højeste. Desuden kan der være 
mobile food trucks i stil med de forskellige street food markeder rundt i landet. Med dette kon-
cept vil det også være muligt at skalere aktiviteterne op og ned, i forhold til årstid og sæson. 
Dette vil også kunne understøtte pop-up restauranter, små events og andre aktiviteter af kortere 
varighed og i det hele taget understøtte centeret som et eksperimenterende og flexibelt rum.

Skaldyrsfestivalen er interesserede i faciliteter, hvor de kan afholde dele af deres event. I øjeb-
likket har de store udgifter til leje af telt til den store skaldyrsbuffet. Disse udgifter vil de istedet 
skyde ind i det nye center, som også vil spare dem omkostninger til elektricitet mm. Med så-
danne faciliteter vil det også være muligheder for at udvide arrangementet med mindre events 
året rundt. Dette vil også kunne understøtte centerets drift og aktivitet.

Fjordhaverne har behov for plads til at rense høsten af tang og skaldyr, når de kommer i land. 
Desuden er der behov for nogle depotfaciliteter til liner mm. og en havneplads til båden i umid-
delbar nærhed. Fjordhaverne og deres skaldyr og tang vil også kunne indgå i Nordic Food Col-
lege og Skaldyrsfestivalen aktiviteter, blandt andre, og sikre forbindelsen fra fjord til bord.
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Skoler

Som led i projektet udvikles der tværfaglige undervisningsforløb. Undervisningsforløbene for 
de forskellige klassetrin skal tilrettelægges i samarbejde med de øvrige interessenter, herunder 
Dansk Skaldyrscenter og fiskerierhvervet, med alderssvarende forløb til de enkelte klassetrin i 
regi af Åben Skole.

Der findes allerede en del faciliteter til undervisning blandt aktørerne i området, med mulighed 
for at udvikle undervisningsforløb inden centeret står klar. Disse aktiviteter vil kunne under-
støttes og udbygges i takt med at centeret udvikles. Der har tidligere været sporadiske samar-
bejder.

Skolerne har konkret behov for undervisningsmateriale- og faciliteter, og sikre adgangsfor-
hold til vandet. Der skal være redningsveste og grej som fiskenet mm. Det vil også være hen-
sigtsmæssigt med et beskyttet, aflukket område, hvor børn kan prøve at sejle eller ro sikkert, og 
hvor de mindste kan udforske stranden.
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ORGANISATION

Den Politiske Styregruppe sikrer projektets lokale forankring, ejerskab og den rette 
tyngde.
I Referencegruppen er målet at sikre projektets aktualitet bredt ud over øens grænser 
og sikre interesse og involvering af regionale og nationale aktører og sikre involvering af 
turismeaktører regionalt. Den Administrativ Styregruppe formulerer klare mål, sam-
ler trådene og skaber overblik.
Der nedsættes Følgegrupper, med relevante aktører og repræsentanter for fagområder 
i for projektet. Det vil være disse aktørers involvering, som vil understøtte drivkraften fre-
madrettet efter bevillingens udløb.
Der vil blive etableret et Advisory Board bestående af relevante personer, der fungerer 
som en vidensbank og rådgivende instans med særlige kompetencer. 
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Illustration: Transform

SKALA
Der vil være forskellige modeller og størrelser på det forestående center, afhængig af ambi-
tionsniveau og muligheder for at søge eksterne fonde. I løbet af projektets udvikling vil fonde 
blive tilbudt at involvere sig med mulighed for indflydelse og for at sætte sit præg på projektet. 
Inden for forskellige budgetter kan man forestille sig forskellige modeller. Den bærende idé og 
indhold er dog det væsentlige. 

Small: Reiulf Ramstad Architects                                                                          Foto: Claus Bjørn Larsen
Kornets Hus, Danmark
22,4 mio.
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Medium: Dorte Mandrup Arkitekter                                                                                   Foto: Adam Mørk
Vadehavscentret, Danmark 
58 mio. kr. 

Large: Dorte Mandrup Arkitekter                                                                                                       Foto: Mir
Isfjordscentret – Illulisat, Grønland
152,3 mio. kr.
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OMRÅDET / LOKALISERING

Havnen imellem pakhusene og Café Holmen
Centralt beliggende i byen med  god forbindelse til byens øvrige tilbud og mulighed for park-
ering. På molen i forlængelse af Café Holmen kunne der ligge en bygning med god tilgang til 
vandet og selve kan pladsen inddrages som udendørsareal. Her kan skabes et skalerbart byggeri 
med henblik på skiftende sæsoner. 

Øen
Fin nærhed til byen og de øvrige maritime aktiviteter i Nykøbing, samt den kommende havne-
promenade. Placeringen på den kunstige ø vil kunne skabe en fornemmelse af at være ”ude på 
vandet” og bygningen vil kunne blive et vartegn ved indsejlingen til Nykøbing. 

Hele området bag bådhusene og ud i begge retninger (mod kommunen og sydmolen) giver rig 
mulighed for at skabe både indendørs og udendørs faciliteter, både til rekreation og søsport. 
Klosterbugten har et roligt og begyndervenligt vand som vil være gunstigt for de roere der 
gerne vil benytte vandet flere dage om året.
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Pakhusene
Central placering midt på havnen og med rigtig god forbindelse til gågade, bymidte og turist-
kontoret. De gamle bygninger har en charme, som kan konverteres og opdateres med et histor-
isk præg og bidrage positivt til formidlingen af Nykøbings historie og identitet som fiskerby og 
Skaldyrshovedstad. 

Flere lokationer
Centret kan også bestå af flere bygninger, som spreder sig over flere lokationer langs vandfront-
en, og forbindes via udemiljøet, som det også i noget omfang ses i andre havneområder, som fx 
Skive Havn.
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PROCES
Den videre proces indbefatter et rådgivningsforløb med Lokale og Anlægsfonden, der har med-
virket til flere maritime anlæg. Sideløbende skal der laves markedsanalyse, som skal ligge til gr-
und for en forretningsplan og et driftsscenarie. Desuden skal der foretages en juridisk vurdering 
af projektet, så det lever op til EUs statsstøtteregler. Dernæst skal der fundraises yderligere til 
projektet, hvilket omfatter dialog med og ansøgning til forskellige fonde.

Tanken er at afholde konkurrencer både i forhold til arkitektur, uderum og oplevelsesdesign, for 
at opnå et niveau af en kaliber svarende til ambitionerne med centret.

Interessenterne vil løbende inddrages. Fx vil skolerne blive inviteret til en workshop i forbindelse 
med udvikling af uddannelsesforløb. Tilsvarende vil ske i de øvrige følgegrupper som et led i at 
konkretisere projektet yderligere, og for at sætte gang i de aktiviteter, som ikke nødvendigvis er 
afhængige af et fysisk anlæg.

Den brede befolkning vil blive inddraget i form af et stort borgermøde, og vil løbende kunne 
orientere sig via projektets hjemmeside og facebookside.

Midlertidige aktiviter
Der vil kunne igangsættes midlertidige aktiviteter og pop-up events i havneområdet. På den 
måde skabes der liv og aktivitet og folk trækkes til havneområdet allerede inden centeret står 
klart. Der er fx opsat en midlertidig kabelbane mellem øen og havnen, og der vil blive eksperi-
menteret med mindre events i området.
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