Muslingefarmen
‐ et besøg på Bølgemarken for 4.‐6. klasse
Hvad: 
Under et besøg på Bølgemarken får I mulighed for at prøve kræfter med nogle af de
mange opgaver, som havbonden dagligt tumler med. I lærer om havnens liv og oplever hvordan
maden bliver til  fra mikroskopiske muslingelarver i havnen til grillede blåmuslinger med brød
og aioli.
Fag: 
Natur og teknologi samt madkundskab i mindre omfang.
Emner: 
Økosystemer, fødekæder, havnens levende organismer, fødevareproduktion, mad,
lokalforsyning, bæredygtighed.
Varighed: 
3 timer inkl. 45 min. forberedelse med materialer, der kan printes ud af læreren og
anvendes i den forudgående undervisning.
Praktisk:
● Muslingefarmen finder sted på “
Bølgemarken” under Kalvebod Bølge (
Kalvebod
Brygge lige ud for Nykredit)
.
● Tidspunkt aftaler vi sammen.
● Maks. 25 elever og min. 2 lærere (er I flere, så skriv det til os, så prøver vi at finde en
løsning).
● Husk varmt og praktisk tøj, der godt kan tåle at blive beskidt samt madpakke.
Baggrund: 
Fra starten af maj og sommeren ud gyder de vilde blåmuslinger i Københavns havn
og vandet bliver på kort tid fyldt med millioner af “muslingelarver”, som blåmuslingernes unger
hedder. For havbonden er dette den travleste tid på året, da det er nu, han skal fange
muslingeyngel til næste års høst og luge ud på sin Bølgemark, så den ikke bliver overbegroet af
tang, muslinger, rurer og alle de andre gevækster, der myldrer frem i havnen. Det er også en fin
anledning til at høste tidligere års generationer og se om nogen af dem er blevet store nok til at
spise.
Aktiviteter: 
Et besøg på Bølgemarken kan variere afhængigt af vejr og vind, men vil i
hovedtræk bestå af følgende typer af aktiviteter:
1. Aktiviteter vedr. drift af Bølgemarken
(fx høst, vedligehold og såning af
“muslingestrømper”)
2. Videnskabeligt arbejde med havnens organismer
(fx muslingedissektion og
mikroskopering af havvand)
3. Madlavning 
(fx at børnene griller muslinger i popcornsnet eller fælles muslingesuppe)
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Tilmelding og kontakt: 
Vi tilbyder 2000 kroners tilskud til københavnske folkeskoler igennem
aabenskole.kk.dk
 ellers er prisen 2500 kr.
Skriv en mail med følgende informationer til b
odil@maritimenyttehaver.dk
hvis du og din klasse
ønsker at besøge os:
● Skolens navn
● Klassetrin
● Antal elever
● Antal lærere (min. 2)
● Hvilke ugedage der generelt passer jer (og gerne klokkeslæt)
● Om I står på denne
liste over københavnske folkeskoler

Vi glæder os til at tage imod jer!
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