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Resumé 

Nærværende rapport skal sammen med andet foreliggende materiale fra de seneste år være afsæt for 

igangsætning af udarbejdelsen af en strategi for lystfiskeri og udvikling af lystfiskerturisme i Danmark.  

Denne rapport belyser følgende:  

 Lystfiskernes - og specielt lystfiskerturisternes socioøkonomiske potentiale   

 Lystfiskerturisters præferencer 

 Udvalgte eksperters/entusiasters syn på, hvordan lystfiskerturismen i Danmark kan fremmes 

 Hullerne i den eksisterende viden om lystfiskerturisme. 

Lystfiskere i Danmark kan opdeles (segmenteres) efter forskellige kriterier, så som udlændinge vs. 

danskere samt tilrejsende overnattende, tilrejsende 1-dags lystfiskere samt lokale lystfiskere med 

bopæl i fiskeområdet (kommunen eller landsdelen). Rekreative fiskere opdeles i lystfiskere og 

fritidsfiskere. Denne rapport fokuserer på førstnævnte, der kan opdeles i aldersgrupper og i dem med 

og uden fisketegn. Sidstnævnte omfatter en del put-and-take fiskere.  

Det vurderes, at det samlede forbrug blandt lystfiskere og lystfiskerturister i Danmark ligger på ca. 1 

mia. kr. (2015/16). Hertil kommer afskrivninger og vedligeholdelse på trollingbåde på ca. 100 mio. kr. 

p.a., dvs. i alt ca. 1,1 mia. kr. – Af det samlede forbrug ekskl. trollingbåde udgøres den ene halvdel af 

lokale lystfiskere (som bor indenfor kommunen), mens den andel halvdel udgøres af lystfiskerturister. 

De kommercielt overnattende turister skønnes at forbruge for ca. 340 mio. kr., hvoraf udenlandske 

lystfiskerturister tegner sig for ca. 180 mio. kr. Resten af forbruget fordeler sig på de lystfiskere, der 

overnatter hos familie og venner eller i eget sommerhus og endagsbesøgende lystfiskerturister.   

Med godt - og gerne forbedret - fiskevand er der gode muligheder for at fastholde og øge antallet af 

udenlandske lystfiskerturister. Det gælder især tyske turister, der i forvejen udgør en stor andel af 

turistovernatningerne i bl.a. Vestjylland og Sydjylland. 

Der er en overvægt af drenge/mænd blandt lystfiskere og lystfiskerturister. Dog har put-and-take 

fiskeri en relativt stor appel til kvinder. Der er plads til lystfiskeri som aktivitet også i typiske familier 

på ferie i kyst-Danmark. Den foretrukne overnatningsform for de lystfiskere, der ikke overnatter 

hjemme, er feriehus, der er den dominerende overnatningsform i kyst-Danmark. Dette gælder i 

særdeleshed for tyskere. Generelle turistundersøgelser indikerer, at de, der har lystfiskeri som motiv, 

samtidig har en række andre udendørs gøremål som motiv og/eller som aktivitet.  

Mere end 10 lystfiskereksperter fra hele landet har bidraget med input til, hvordan lystfiskeri og 

lystfiskerturismen i Danmark kan fremmes. Det er fundamentalt med gode vandløb med mange fisk. 

Der er er række tiltag, som kan være med til at sikre dette fundament. Desuden må der formidles 

information til og gennemføres målrettede markedsføringsindsatser mod de forskellige segmenter af 

lystfiskere og lystfiskerturister, herunder ikke mindst til udenlandske lystfiskerturister.  

Hvor hullerne i den eksisterende viden om lystfiskerturisme er, kan diskuteres. Der kan altid være 

behov for mere viden om visse segmenter indenfor feltet, disses præferencer og disses størrelse.   
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1 Indledning 

Lystfiskeri er dels en rekreativ aktivitet for de fastboende i Danmark, dels en (mulig) aktivitet blandt 

danske og udenlandske turister i Danmark. Denne rapport skal ses som et led i grundlaget for 

formuleringen af en national ”strategi for lystfiskeri og udvikling af lystfiskerturisme”. Formålet med 

rapporten er at udarbejde en status for og et overblik over, hvad vi med udgangspunkt i tilgængelige 

udgivelser og skriftligt materiale i øvrigt ved om lystfiskerturisme i Danmark. Desuden anvendes den 

seneste tilgængelige Turistundersøgelse fra VisitDenmark (suppleret af udtræk fra tidligere versioner 

af samme undersøgelse) til at beskrive profilerne på de danske og udenlandske turister, der har 

lystfiskeri som motiv og/eller som en (blandt flere) aktiviteter. 

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen under Miljø- og Fødevareministeriet ønsker en rapport, der belyser 

den eksisterende viden om lystfiskerturisme, herunder:  

 Hvad er det socioøkonomiske potentiale?   

 Viden om lystfiskerturisters præferencer i form af bl.a. en kommenteret oversigt over den 

eksisterende viden om lystfiskerturisme, som kan give et samlet overblik 

 Hvordan ser udvalgte eksperter/entusiaster på, hvordan lystfiskerturismen i DK kan fremmes? 

 Hvad er hullerne i den eksisterende viden om lystfiskerturisme? 

 

Der sammenstilles endvidere data, som viser, hvad der kendetegner lystfiskerturister og deres forbrug 

ift. til andre kystferieturister. I den forbindelse fremhæves eventuelle forskelle mellem danske og 

udenlandske lystfiskerturister, dvs. profilerne for de to grupper vises.  

Der afholdes en temadag ultimo marts 2017, hvor rapportens indhold tænkes præsenteret. 

Udkast til disposition – indhold og struktur:  

1. Indledning (som ovenstående, modificeret) – herunder definition af lystfiskerturisme 

2. Oversigt over den eksisterende viden om lystfiskerturisme i Danmark (litteraturstudie) 

3. Profiler for de danske og udenlandske turister, som fisker under deres Danmarksferie 

4. Forbrugskarakteristika for danske og udenlandske lystfiskerturister sammenlignet med andre 

turister i de danske kystområder  

5. Eksperters syn på, hvorledes rekreativ lystfiskeri og lystfiskerturisme i Danmark kan fremmes 

6. Sammenfatning – herunder, hvor er hullerne i den eksisterende viden om lystfiskerturisme? 

Litteraturhenvisninger 

CRT og Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, 13-1-2017. 
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2 Oversigt over den eksisterende viden om lystfiskerturisme i Danmark 

Nedenfor gennemgås en række rapporter om eller med relation til lystfiskerturisme, 

pressemeddelelser og lignende med ministerielle initiativer, nyhedsartikler om temaet og lidt om 

konflikten mellem fisk og sæler/skarv.   

2.1 Kommenteret oversigt over den eksisterende viden om lystfiskerturisme 

 

Tabel 1 Udvalgte rapporter og stikord til deres indhold 

Hvem har udgivet hvad hvornår? Stikord om indhold / konklusion 

Fødevareministeriet (2010). Analyse af adfærd, 

motiver og præferencer blandt danske 

lystfiskere. Udarbejdet som del af projektet 

'Samfundsøkonomisk betydning af lystfiskeri i 

Danmark'. 

Analyse af fiskeriets udøvelse (Hvor meget og 

hvordan fiskes?); Lystfiskernes forbrug 

(varegrupper, typer af lystfiskere); Analyse af 

lystfiskernes præferencer og betalingsvillighed 

(Choice Experiment analyse).  

Jensen et al. (2010), Københavns Universitet. 

Analyse af tyske lystfiskerturisters valg af 

ferieland - med fokus på Danmark. 

Der er foretaget en internetbaseret 

spørgeskemaundersøgelse i Tyskland blandt 

1.006 respondenter, som fiskede på en 

udlandsferie indenfor de seneste 12 måneder – 

blandt 11.504 adspurgte. Der jævnføres med 

VisitDenmarks Turistundersøgelse fra 2008.  

Region Syddanmark (2014). Lystfiskerturisme – delanalyse indenfor ”Aktiv 

tematurisme i Region Syddanmark”. 

Undersøgelsen bygger bl.a. på 

Turistundersøgelsen fra Visitdenmark 2011 

(respondenter fra Region Syddanmark) samt 10 

nøgleinterviews.  

Hasler et al. (2016). Aarhus Universitet 

DCE – nationalt center for miljø og energi. 

Samfunds- og sektorøkonomisk analyse af 

vandmiljøindsatsen i landdistriktsprogrammet 

(LDP) og fiskeriprogrammet (EHFF). Analyse af 

mulighederne for at opgøre de økonomiske 

effekter baseret på det eksisterende 

vidensgrundlag. 

 

Region Syddanmark (2014): Lystfiskerturisterne deles op i heavy (svarede 4 eller 5 på skala fra 1-5 på 

spørgsmål om lystfiskeri som aktivitet) og light users (svarede 2 eller 3 på 5-skalaen) samt øvrige 

turister (svarede 1, det laveste på nævnte skala). Om lystfiskeri var et motiv eller ej tages der ikke 

højde for i Region Syddanmarks udtræk fra nævnte undersøgelse.  Oprindelsesland, heavy/light users, 

overnatningsform, opholdslængde, motiver, aktiviteter, forskelle mellem vest og øst (destination) 

analyseres ud fra Turistundersøgelsen 2011 i nævnte rapport.  

I den samfunds- og sektorøkonomiske analyse af vandmiljøindsatsen (Hasler et al., Aarhus Universitet, 

2016) omtales tre indsatser eller virkemidler: Vådområdeindsats, udtagningsindsats og 
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vandløbsindsats. Ordet lystfiskerturisme nævnes ikke men må anses for at være inkluderet som en 

delmængde af rekreativt fiskeri. ”Turisme kan betragtes som en delmængde af rekreation og omfatter 

både indenlandsk som udenlandsk turisme” (side 64). Ca. 90% af fangsterne af ørred går til rekreative 

fiskere, herunder turister: Vandløbsindsatsen forventes at have en stor positiv effekt på ”antal 

hjemtagne havørreder” (side 44 - tabel 14, side 46, side 53 - tabel 16, side 58 og side 76). Hvis der 

kommer forbedrede fiskemuligheder, har det formentlig en positiv effekt på turismen (Tabel 14 side 

46).  

 

Tabel 2 Pressemeddelelser m.v. fra Miljø- og Fødevareministeriet samt Landbrugs- og Fiskeristyrelsen  

Hvem har udgivet hvad hvornår? Stikord om indhold / konklusion 

Miljø- og Fødevareministeriet, pressemeddelelse 

af 8. november 2016. Danmark får national 

strategi for lystfiskeri. 

”Flere fisk på krogen og større tiltrækning af 

lystfiskerturister til Danmark er nogle af 

tankerne bag planen om en ny strategi for 

lystfiskeri… ” Esben Lunde Larsen, minister.  

Svar af 3/11 2016 fra Miljø- og fødevareminister 

Esben Lunde Larsen på spørgsmål i Folketinget 

vedr. sæler og fiskeri i Østersøen.1  

Notat om sælbestandens betydning for fiskeriet i 

Østersøen (herunder torskebestandens 

størrelse) og om effekten af regulering af sæler.2 

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, nyhed af 31. 

oktober 2016, med basis i en undersøgelse fra 

Københavns Universitet (IFRO).3 

Tips til kommunerne omkring markedsføring 

overfor 3 forskellige segmenter af 

(udenlandske/tyske) lystfiskerturister. 

Miljø- og fødevareministeriet, ny 

forvaltningsplan.4 

Regulering af skarven. Esben Lunde Larsen, 

minister.  

 

 

2.2 Hvad ligger der i begrebet socioøkonomisk potentiale – for 

lystfiskerturismen? – Hvad er der skrevet om det? 

Hvad ligger der i begrebet økonomisk potentiale (altså i første omgang uden forstavelsen ”socio”)? 

Intuitivt set må det dække over, hvilken betydning lystfiskerturismen har for økonomi og 

beskæftigelse: Altså, hvor mange person-feriedage (overnatninger) kan henføres til aktiviteten (eller 

motivet) lystfiskeri? Og skal endagsbesøgende lystfiskere medregnes eller ikke, og hvornår er man i 

bekræftende fald en endagsbesøgende lystfisker (i modsætning til en lokal rekreativ lystfisker)? 

Begrebet ”økonomisk potentiale” må dække over den nuværende økonomiske og 

beskæftigelsesmæssige betydning af lystfiskerturismen samt de vækstmuligheder, der måtte være. 

Når der tales om ”socioøkonomisk potentiale” omfatter det mere end det førnævnte 

økonomiske/beskæftigelsesmæssige potentiale. Og hvordan skal det måles? Man kunne fx tælle op 

hvor mange timer, som anvendes til lystfiskeri i Danmark. Disse timer kan så fordeles mellem lokale 

                                                             
1 http://www.ft.dk/samling/20161/almdel/mof/spm/11/svar/1355280/1683112/index.htm.  
2 http://www.ft.dk/samling/20161/almdel/mof/spm/11/svar/1355280/1683113/index.htm.  
3 http://lfst.dk/nyheder-og-presse/nyheder/nyhed/nyhed/saadan-tiltraekker-kommunerne-lystfiskerturister/.  
4 http://fiskeritidende.dk/regulering-skarven-skal-hjaelpe-fiskeyngel/.  

http://www.ft.dk/samling/20161/almdel/mof/spm/11/svar/1355280/1683112/index.htm
http://www.ft.dk/samling/20161/almdel/mof/spm/11/svar/1355280/1683113/index.htm
http://lfst.dk/nyheder-og-presse/nyheder/nyhed/nyhed/saadan-tiltraekker-kommunerne-lystfiskerturister/
http://fiskeritidende.dk/regulering-skarven-skal-hjaelpe-fiskeyngel/
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lystfiskere og turister. Turisterne omfatter tilrejsende (danske) endags lystfiskere, danske 

overnattende lystfiskerturister og udenlandske overnattende lystfiskerturister. Det turistmæssige 

omfang af lystfiskeri må som nævnt opgøres i antal lystfiskerdage eller lystfiskertimer (og de dertil 

hørende antal overnatninger, fordelt på danskere og udlændinge) samt tilrejsende endags-lystfiskere. 

Sidstnævnte vil være en (lille) delmængde af alle endagsbesøgende turister i Danmark.  

Hasler et al. (2016), nævner med reference til ”Turismens økonomiske betydning” fra VisitDenmark 

(2010), at ”lystfiskerturister fra udlandet repræsenterede omkring 3,1 mio. overnatninger i 2008, men 

disse besøg kan ikke udelukkende tilskrives fiskeri, da de fleste turister har flere formål med deres 

besøg”. 

Der kan altså være god grund til at dele alle disse overnatninger op i dage, hvor der faktisk fiskes – af 

en del af den økonomiske rejsegruppe. En hel fiskedag (fisketur) kunne fx sættes til 3 timer. Og hvis 

det kun er fx halvdelen af rejsegruppen, som er med på fisketur, skal der også tages højde for det. 

Antallet af forskellige angivne motiver pr. rejsegruppe har ligget på 6-6-8-11 i de forskellige 

turistundersøgelser (i hhv. 2004-2008-2011-2014). Hvis man ser bort fra, at naturen er et motiv for 

næsten alle kystferieturister, har hver turist minimum 5 forskellige motiver. Hvis halvdelen af 

rejsegruppen – hvor lystfiskeri er et blandt i alt mindst 5 motiver –fisker (3-4 timer) hver femte dag, 

reduceres de 3,1 mio. personovernatninger i rejsegrupper, som har lystfiskeri som motiv eller som 

aktivitet, betragteligt. Om man ligefrem skal dividere med 10 (1/5 for hver anden) i det nævnte 

regneeksempel, kan diskuteres. 300.000 gange et døgnforbrug på fx 400 kr. bliver immervæk til 120 

mio. kr. Turisternes samlede forbrug i Danmark må fordeles mellem samtlige indbyrdes 

konkurrerende aktiviteter (eller motiver) pr. landsdel eller opdelt på kyst- og storbyområder samt 

opdelt på ferieturister/forretningsrejsende (hvor lystfiskerturisterne er ferieturister, næsten 

udelukkende i kystområderne af Danmark, dvs. udenfor København by, Københavns omegn samt 

kommunerne Aarhus, Odense og Aalborg). Yderligere snit er danskere/udlændinge og 

overnattende/endags-turister.  

  

2.3 Sæler er ikke populære blandt fiskere og lystfiskere – skarven heller ikke 

Alt for mange sæler er et kæmpe problem for fiskere – erhvervsfiskere og til dels lystfiskere – flere 

steder i landet. Dette gælder i al fald på Bornholm, og problemet gør sig også gældende på Falster, 

Lolland og i visse jyske åer.  At sæler af fiskerne anses for at være et problem, og at de gerne ser, at 

politikerne tager skridt til, at der gøres noget ved det, er ingen nyhed, jf. Bornholms Tidende, 19. 

januar 1892: ”Sælerne tager alle vores fisk”. 

"Det var ønskeligt, om Rigsdagen vilde gjøre noget for at indskrænke denne Ødelæggelse".  

Da sæljagten for alvor blev sat ind, blev dyret forfulgt og bestanden markant forringet. Først op i 

70'erne trådte totalfredningen i Danmark i kraft, og herefter blev der oprettet nye sælreservater, hvor 

sælerne kunne yngle i fred. I Østersøen har bestanden i de seneste 10 år udviklet sig eksplosivt, 
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således at det i dag anslås, at der findes over 40.000 sæler i havet omkring Bornholm. 5 Deraf 

500-800 gråsæler, der opholder sig i den danske Østersø, herunder bl.a. på Ertholmene (Christiansø).6  

”Specialtrænede jægere skulle få bugt med sælerne – men de har ikke ramt en eneste” på og omkring 

Bornholm og Ertholmene i 2016 og starten af 2017.7 Formanden for Bornholms og Christiansøs 

Fiskeriforening siger: ”Kom til fornuft, reguler sælbestanden! ”8 ”Der er ingen torsk tilbage ved 

Christiansø. ”9 ”Sælerne ødelægger fiskeriet på Bornholm. Derfor vil Danmarks Naturfredningsforening 

på øen gå med til, at man skyder sæler for at regulere bestanden”, hvilket kom frem tilbage i 2014.10 

Sælbestanden er de seneste år vokset kraftigt, og der vurderedes primo 2014 at være omkring 24.000 

gråsæler og 16.000 spættede sæler. 11 En bestand på 10.000 gråsæler i Østersøen er måske nok.12 

Direktøren for Destination Bornholm, Pernille Kofod Lydolph, nævner d. 21-2-2017: ”Grundlæggende 

er sælerne en udfordring for alle havets interessenter, og derfor bakker vi op om en regulering”. 

Formanden for Bornholms Sportsfiskerforening, Simon Rømer, tilføjer:  

Sæl: Jeg er slet ikke i tvivl om, at det er et problem med sælbestanden, der er blevet så stor. 
Vi har som kystfiskere i de senere år oplevet, at vi fanger færre farvede (havørred der skal op at gyde), 
og især har vi bemærket fraværet af nedgængere (havørreder, der har været oppe og gyde) efter at 
gydningen er overstået i vores vandløb, jeg tror desværre, at disse fisk er meget nem føde for vores 
sæler. De farvede er meget fokuserede på at komme op i åen og står uden for vores å mundinger og 
venter på vand i oktober og november, her er de et nemt bytte. Nedgængerne kommer afkræftede fra 
vandløbet og ud i havet i ly af mørket og ofte ved god vandføring, igen et meget nemt bytte for sælerne. 
Den bornholmske havørred er speciel ved, at den går meget sent op og kun er oppe i vandløbet meget 
kort tid i forhold til resten af landet. Er der sæl i nærheden, så er der meget begrænset lystfiskeri. 
 
Skarv: Vi ser ofte skarv, og jeg er sikker på at det går hårdt ud over vores smolt, der trækker ud fra 
åerne og ud i havet i foråret. Jeg har også selv oplevet større havørreder med skader fra skarv, så jeg 
er slet ikke i tvivl om, at skarven har en negativ indflydelse på vores fiskebestande. Skarven har også 
hurtigt lært at gå ind i vores søer. Det kan de slet ikke bære, og det går hårdt ud over det, vi prøver at 
beskytte. Skarven har hurtigt lært, at mennesker ikke gør noget, så selv om den er sky, så flytter den 
sig men lader sig på ingen måde skræmme. 
 
Jeg er slet ikke i tvivl om, at der er behov for, at begge arter skal reguleres, som vi gør med så meget 
andet. 

Gordon P. Henriksen fra Megalops og Fishing Zealand nævner d. 22-2-2017:  

”Jeg har løst drøftet sæl-problemerne med Destination Bornholm, Danmarks Sportsfiskerforbund samt 
erhvervsfiskerne på Bornholm og repræsentanter fra erhvervsfiskerne og fritidsfiskerne i paragraf 7 
udvalget. Der er interesse i en løsning fra mange sider, men mere konkrete har vi ikke været”. 

                                                             
5 http://tidende.dk/?Id=78059, 19/2 2017. - En vis andel af disse opholder sig ved Bornholm og Ertholmene, jf. note 2.  
6 http://www.ft.dk/samling/20161/almdel/mof/spm/11/svar/1355280/1683113/index.htm.  
7 http://tidende.dk/?Id=78066. - http://tidende.dk/?Id=75890. -   
8 http://tidende.dk/?Id=75217. 
9 http://tidende.dk/?Id=74926.  
10 https://www.dr.dk/nyheder/regionale/bornholm/naturfredningsforening-det-er-ok-skyde-saeler.  
11 Oprindeligt citat: Samme kilde som nævnt i foregående fodnote.   
12 http://dce.au.dk/fileadmin/dce.au.dk/Udgivelser/Notater_2016/Muligheder_for_jagt_regulering_af_saeler_opdateret22012016.pdf s. 3.  
Iflg. denne kilde blev der talt ca. 32.000 gråsæler i Østersøen ultimo 2014, plus de sæler, der var i vandet. De er således ikke medtalt.  

http://tidende.dk/?Id=78059
http://www.ft.dk/samling/20161/almdel/mof/spm/11/svar/1355280/1683113/index.htm
http://tidende.dk/?Id=78066
http://tidende.dk/?Id=75890
http://tidende.dk/?Id=75217
http://tidende.dk/?Id=74926
https://www.dr.dk/nyheder/regionale/bornholm/naturfredningsforening-det-er-ok-skyde-saeler
http://dce.au.dk/fileadmin/dce.au.dk/Udgivelser/Notater_2016/Muligheder_for_jagt_regulering_af_saeler_opdateret22012016.pdf
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Tilbage i 2007 var der ikke helt enighed blandt lokale lystfiskere og den nationale organisation 

Danmarks Sportsfiskerforbund om det ville være ønskeligt eller forkert at skyde sælerne i Karup Å, 

som anses for at være et af Europas fornemmeste vandløb for lystfiskeri efter havørreder.13 

Vestkystfiskerne er også trætte af sælerne. ”Det er ikke kun silden, sælerne går efter, men også de lidt 

mere sjældne spisefisk, som Helten og Skjern Å Laksen.” 14 ”Slusen i Hvide Sande har nu mere karakter af 

at være sælernes spisekøkken og en kæmpe stopklods for laksens overlevelse” – i Skjern Å. ”Der er et stort 

behov for at hjælpe fiskerne, for sælbestanden er stor, og skaderne, sælerne forvolder, er så omfattende, at 

vi skal have gjort noget ved problemet”, sagde daværende miljøminister Eva Kjer Hansen (V) iflg. 

Dagbladet Ringkøbing-Skjern i slutningen af 2015.15  

”Den samlede bestand af gråsæl i Østersøen inklusiv den Botniske Bugt er vokset fra omkring 2.000 i 

slutningen af 70'erne til op mod 50.000 i 2014. Samtidig er bestanden af den sølvplettede sæl steget fra 

omkring 2.000 til nu at være over 18.000. Om dagen æder de i gennemsnit fire kilo fisk.”16 

”Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen skærper nu indsatsen mod den omstridte fugl skarven. 

Skarven betegnes som en trussel mod lystfiskerturismen, fordi dens store appetit har været medvirkende 

årsag til, at laksebestanden er stagneret”. Mens Sammenslutningen ved Storå med tanke på 

lystfiskerturismen er positive overfor indsatsen, så kan Dansk Ornitologisk Forening ikke se, at der 

skulle være noget problem. Skarven spiser en stor del af fiskeynglen. Der var 31.000 skarv ynglepar i 

Danmark i 2015. 17   

Også svenske fiskere vil have nedskydning af sæler og skarv.18 Både i Danmark og i Sverige er sæler et 

problem for lakse- og torskefiskeriet.19 

Der er pr. ultimo januar 2017 endnu ikke skudt en eneste sæl på hverken Ertholmene (Christiansø) 

eller på/ved Bornholm, hverken fra båd eller fra kysten.20 På Grønland anvendes hele sælen i øvrigt, 

eller man prøver på det. Ud over skind har minkfoder været nævnt, også på Bornholm.21 – Der er 

væsentlige negative konsekvenser for bestanden af fisk omkring Bornholm, at der nu i modsætning til i 

2007 og tidligere forefindes en stor koloni af gråsæler på Ertholmene. Der er dokumenteret en klar 

logisk og tidsmæssig negativ sammenhæng mellem antallet af sæler og nedgangen i antallet af 

fiskebåde på Bornholm og Christiansø: ”Konflikter mellem kystfiskeriet og gråsæler er af fiskere 

rapporteret især fra Østbornholm, ved Rødvig i Sydøstsjælland og ved Thorsminde på den jyske vestkyst. 

Det formodes, at gråsæler i disse områder står for en væsentlig del af de skader, der nu, i modsætning til 

da forvaltningsplanen blev udarbejdet, påføres fiskeri med krogliner og nedgarn.”22 Det økonomiske tab 

for de forskellige dele af Danmark ved en nedgang i antallet af fiskerbåde og fangster, der hvor der har 

været en stigning i antallet af sæler, må medregnes til det økonomiske tab ved den stigende 

                                                             
13 http://politiken.dk/indland/art4711438/Lokale-lystfiskere-vil-skyde-s%C3%A6ler.  
14 http://www.fiskerforum.dk/erhvervsnyt/a/Vestkystfiskerne-traette-af-de-totalfredet-saeler.  
15 http://dagbladetringskjern.dk/indland/Snart-staar-saelerne-for-skud/artikel/194999.  
16 http://www.tvmidtvest.dk/artikel/minister-vil-nedbringe-antallet-af-grovaedende-saeler. 20/12 2015.  
17 http://www.tvmidtvest.dk/artikel/minister-skaerper-indsats-mod-skarven. Se også DTU Aqua (2014). 
18 http://fiskeritidende.dk/svenske-fiskere-vil-have-oeget-nedskydning-af-saeler-og-skarv/. 27/12 2015.  
19 http://malmo.lokaltidningen.se/de-har-satt-i-system-att-rensa-vara-garn-/20161207/artikler/712318065.  
20 http://sportsfiskeren.dk/nu-ogsaa-saeljagt-fra-land-med-overraskende-resultat.  
21 http://landstinget.gl/dvd/cd-rom/samlinger/EM-2001/Dagsordens%20punkt%2063-1.htm.  
22 http://www.aqua.dtu.dk/-/media/Institutter/Aqua/Publikationer/Forskningsrapporter_251_300/299-
2015_Kortlaegning-af-saelskader-i-dansk-fiskeri.pdf.  

http://politiken.dk/indland/art4711438/Lokale-lystfiskere-vil-skyde-s%C3%A6ler
http://www.fiskerforum.dk/erhvervsnyt/a/Vestkystfiskerne-traette-af-de-totalfredet-saeler
http://dagbladetringskjern.dk/indland/Snart-staar-saelerne-for-skud/artikel/194999
http://www.tvmidtvest.dk/artikel/minister-vil-nedbringe-antallet-af-grovaedende-saeler
http://www.tvmidtvest.dk/artikel/minister-skaerper-indsats-mod-skarven
http://fiskeritidende.dk/svenske-fiskere-vil-have-oeget-nedskydning-af-saeler-og-skarv/
http://malmo.lokaltidningen.se/de-har-satt-i-system-att-rensa-vara-garn-/20161207/artikler/712318065
http://sportsfiskeren.dk/nu-ogsaa-saeljagt-fra-land-med-overraskende-resultat
http://landstinget.gl/dvd/cd-rom/samlinger/EM-2001/Dagsordens%20punkt%2063-1.htm
http://www.aqua.dtu.dk/-/media/Institutter/Aqua/Publikationer/Forskningsrapporter_251_300/299-2015_Kortlaegning-af-saelskader-i-dansk-fiskeri.pdf
http://www.aqua.dtu.dk/-/media/Institutter/Aqua/Publikationer/Forskningsrapporter_251_300/299-2015_Kortlaegning-af-saelskader-i-dansk-fiskeri.pdf
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sælbestand. Der er lidt et tab i både den direkte og den afledte beskæftigelse etc. Antallet af både er 

faldet drastisk fra 2004 og frem, fx fra 49+1=50 i 2004 til 20 i 2014 på Bornholm. 23 

”Indsatsen for at forbedre tilstanden for de naturtyper og arter, der er omfattet af Natura 2000-områdets 

udpegningsgrundlag, vil også have en positiv indflydelse på øvrige arter og naturtyper i området.”24  

Dette er altså jf. ovenstående ikke korrekt, idet arter som torsk, havørred og laks, til hvilke der knytter 

sig store økonomiske interesser indenfor hhv. erhvervsfiskeri og lystfiskerturisme i væsentlig grad er 

negativt påvirket af den fra 2007 og frem stigende bestand af sæler på Tat og andre skær omkring 

Christiansø. Torsk tegnede sig i 2015 for 51% af værdien de fisk, der blev fanget af danske 

erhvervsfiskere i Østersøen, selv om torsk udgjorde 21% af den landede vægt.  

Det er forbundet med for store negative konsekvenser fiskebestande og økonomi for Bornholm, at 

Ertholmene p.t. er udpeget til et blandt mange habitats-områder for gråsæler og andre sæler. Der er 

p.t. hele 12 yngle- eller rastepladser i Danmark for gråsæl, hvilket åbenlyst er for mange. Gråsæler er i 

stand til at føde unger på havisen i den nordlige del af den Botniske bugt, ligesom de også har 

ynglepladser langs den svenske sydkyst. Så gråsælen og andre sæler må vel begrænses i deres 

udfoldelser (og rastepladser) samt antal i danske farvande, herunder på Ertholmene og omkring 

Bornholm. Om man kunne nøjes med at skræmme dem bort fra Tat og andre skær ved Ertholmene, 

eller om der skal skrappere midler til, skal være usagt, men det skal formentlig være både og. Med 

gråsælens kendte biologi og kendte rastepladser turde det være muligt at indse, hvorledes dens antal 

kan begrænses, gerne til et omfang som tilbage i 2007 eller tidligere – nu da den allerede iværksatte 

indsats for regulering har vist sig helt resultatløs.25  

Der er blevet for mange sæler, og for mange skarver, det må alle kunne indse.26 Hvis man vil fremme 

fiskeri, lystfiskeri og lystfiskerturisme, så må man tage den kamp, der skal til, og få gjort noget effektivt 

i retning af at begrænse sæl- og skarv-bestandene i Danmark, især der, hvor de er til størst gene, og det 

er vel stort set alle de steder hvor de optræder i stort tal. Sælkolonien på Ertholmene er gået fra nul til 

at være Danmark største27, så det vil være et udmærket sted at starte.28 Når sælerne befinder sig på 

Statens arealer på og ved Ertholmene i stort tal, så nytter det jo ikke at nogen har fået tilladelse til at 

skyde sæler fx på Statens arealer ved fx Hammerknuden. En enkelt jæger eller to med det rette udstyr 

så som telt og riffel må kunne klare den sag, dvs. at nedlægge 40 individer pr. år, som der er givet 

tilladelse til ved Bornholm. Dette svarer til 10% af de 400 sæler, som bestanden var steget til allerede i 

2013, DTU Aqua 2015 side 6). En anden kilde angiver, at man i 2015 på en enkelt dag kunne tælle 800 

sæler i den danske Østersø.29 De 40 individer er så blot 5% af det sidstnævnte tal, som går igen i det 

                                                             
23 Se publikationen i foregående note tabeller side 6 og 11 samt tekst i hele publikation. Søg fx på Bornholm. Mht. 
antallet af både, se tabel side 14 i nævnte publikation.  
24 http://svana.dk/media/183184/n189_smv_redegoerelse_2016-21_mfvm.pdf. ”Naturstyrelsen har ikke 
modtaget høringssvar vedrørende miljørapporten for område nr. 189.” – Det må så betyde, at nogen har sovet i 
timen ved ikke at indsende høringssvar med henvisning til de dokumenterbare negative effekter på 
fiskebestandene (torsk, laks, havørred) og de dertil knyttede brancher (fiskeri, fiskeindustri, turisme, specifikt 
lystfiskeri og lystfiskerturisme), som den stigende tilstedeværelse af sæler siden 2007 har for Bornholm og 
Christiansø.   
25 http://tidende.dk/?Id=78066.  
26 http://www.fiskerforum.dk/erhvervsnyt/a/ingen-fiskerifondsmidler-afsat-fiskernes-kamp-saelerne.  
27 http://dce.au.dk/fileadmin/dce.au.dk/Udgivelser/Notater_2016/Regulering_graasael_fugle_Ertholmene.pdf.  
28 Christiansøs Naturvidenskabelige Feltstation (2010). Gråsæler på Ertholmene, - Se bl.a. kort.  
http://www.chnf.dk/aktuelt/gsael2010/gsaeler10.php.  
29 Galatius, Olsen & Teilmann (2016), Aarhus Universitet, DCE. http://dce2.au.dk/pub/SR184.pdf. 

http://svana.dk/media/183184/n189_smv_redegoerelse_2016-21_mfvm.pdf
http://tidende.dk/?Id=78066
http://www.fiskerforum.dk/erhvervsnyt/a/ingen-fiskerifondsmidler-afsat-fiskernes-kamp-saelerne
http://dce.au.dk/fileadmin/dce.au.dk/Udgivelser/Notater_2016/Regulering_graasael_fugle_Ertholmene.pdf
http://www.chnf.dk/aktuelt/gsael2010/gsaeler10.php
http://dce2.au.dk/pub/SR184.pdf
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antal på ”500-800 gråsæler, der opholder sig i den danske Østersø” iflg. Notat fremlagt i Folketinget d. 

25/10 2016.30 

Hvis der er noget til hinder for, at nævnte kvote for sidste år og i år ufortrødent opfyldes på Tat og 

andre skær ved Ertholmene, så må de formaliteter ryddes af vejen (dvs. håndteres politisk) snarest 

muligt. Dette må kunne ske med henvisning til de veldokumenterede skadevirkninger (DTU Aqua, 

2015). Hertil kommer de negative effekter på beskæftigelse og økonomi, direkte og afledte for fiskeriet 

og fiskeindustrien samt for lystfiskerturismen. Dette indikeres ved et fald på 60% fra 2004 til 2014 i 

antallet af fiskerbåde, som kan bedrive fiskeri på en økonomisk rentabel måde på Bornholm og 

Christiansø. Der har ligeledes været et betydeligt fald i antallet af fiskerbåde i andre dele af Danmark, 

der hvor sæler har nået stigende udbredelse (DTU Aqua, 2015 tabel side 14). – Fra 2007 til 2015 er 

værdien af danske landinger for fangster i Østersøen faldet fra 545 mio. kr. til 277 mio. kr.31 Selv om 

sælerne kun spiser hvad der svarer til ca. 1% af den af danske fiskere landede vægt, så ligger 

skadevirkningerne (også værdimæssigt) langt højere.32 Der foreligger faktisk et notat fra 2016 

omkring ”vurdering af regulering af gråsæl og fugle i Natura 2000-området Ertholmene”. Bl.a. nævnes 

følgende: ”Selvom antallet af sæler på land ved Ertholmene reduceres eller fjernes helt er det 

sandsynligt at der stadig vil være en betydelig forekomst af gråsæler i området, da der stadig vil være 

store hvilepladser i nærområdet (f.eks. Utklippan i Blekinge) såvel som gråsæler fra andre områder på 

længere fourageringstogter.” 33 Ergo: Væk med sælerne på Ertholmene. De må reduceres i antal og 

ellers finde andre hvilesteder, hvor de gør mindre skade på fiskeri og lystfiskeri end ved Bornholm.   

Fire lande har en kvote på i alt 2035 sæler om året og nedlægger ca. 430, altså ca. en femtedel af 

kvoten. Danmarks kvote er på 40 sæler og ingen nedlægges. Der fanges 2000 sæler om året som 

bifangst. (1) Der fanges altså 5 gange så mange sæler med trawl end der skydes. Så måske kunne en af 

de mange trawlere fra Letland og Polen i Nexø havn lægge turen forbi Ertholmene på hjemvejen. Så er 

sælerne samtidig bjærget, helst hele kvoten på 40 styk. (2) Alternativt kunne det uddannede 

sæljægerkorps inviteres en tur til Christiansø, sådan at den politisk aftalte kvote kan blive opfyldt 

ligesom andre kvoter. (3) Et lavt vildthegn, fårehegn eller elhegn kunne opsættes på/omkring Tat og 

evt. andre skær, sådan at fugle, men ikke sæler, har adgang. (4) Sælpesten lader vente på sig, sidste 

udbrud var i 2002. Effekten af sælpest kan være ganske markant.34 Målet er at få nedbragt antallet af 

sæler, og det mål kan kun nås ved at sætte ind der, hvor sælerne faktisk befinder sig – i stort tal og i 

samlet flok. Den eneste aktuelle reguleringsmetode er skydning med riffel. Hvis man kan skræmme 10 

sæler væk for hver af de 40 sæler man skyder - på Tat og andre skær ved Ertholmene, da det er der de 

opholder sig - så er problemet med sæler i farvandene omkring Bornholm væsentligt reduceret. Når 

kvoten er brugt, kunne man fortsætte med at skræmme sælerne væk mindst i hele deres højsæson. 

Men når de andre lande som Sverige, Finland, Åland og Estland gør deres del med regulering af sæler, 

så bør Danmark jo også bidrage til reguleringen og ikke blot jage problemet videre til næste land. Der 

                                                             
30 http://www.ft.dk/samling/20161/almdel/mof/spm/11/svar/1355280/1683113/index.htm.  
31 Statistikbanken.dk: Danske fartøjers landing af fisk efter fiskeart, landingsplads, fangstområde, enhed og tid. 
32 http://www.ft.dk/samling/20161/almdel/mof/spm/11/svar/1355280/1683113/index.htm.  
33 http://dce.au.dk/fileadmin/dce.au.dk/Udgivelser/Notater_2016/Regulering_graasael_fugle_Ertholmene.pdf.  
34 http://www.dmu.dk/1_Nyt/2_Akt_debat/saelpest.asp. www.dmu.dk/1_Nyt/2_Akt_debat/saelpest_smit.asp.  

http://www.ft.dk/samling/20161/almdel/mof/spm/11/svar/1355280/1683113/index.htm
http://www.ft.dk/samling/20161/almdel/mof/spm/11/svar/1355280/1683113/index.htm
http://dce.au.dk/fileadmin/dce.au.dk/Udgivelser/Notater_2016/Regulering_graasael_fugle_Ertholmene.pdf
http://www.dmu.dk/1_Nyt/2_Akt_debat/saelpest.asp
http://www.dmu.dk/1_Nyt/2_Akt_debat/saelpest_smit.asp
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samlede indsats for at regulere sælbestanden i Østersøen er dog meget lille i forhold til bestandens 

størrelse og vækst.35 I Sverige er det tilmed blevet gjort vanskeligere at få ram på sælerne.36   

Det danske inspektionsskib P520 Diana besøgte Christiansø d. 26/3 2017, og der var ”masser af sæler”.  

Næsten alle sæler ved Christiansø spiser beviseligt bl.a. torsk,37 der er en art af meget stor økonomisk 

og beskæftigelsesmæssig betydning for Bornholm. – Havørreder, der er kyst-lystfiskernes vigtigste fisk 

og laks, der er trollingfiskernes fisk, spiser sælerne givetvis også gerne. De spiser alle slags fisk, de kan 

få fat på.38 Tyskere sejler nu til Danmark for at kigge på sæler, men det skæpper ikke meget i kassen og 

kan langt fra opveje den mistede indtjening for fiskeriet og lystfiskerturismen i Danmark pga. sæler.39 

 

2.4 Avisartikler og nyhedsomtaler om lystfiskerturisme 

Nedenfor er listet 25 avisartikler og andre nyhedsomtaler af lystfiskerturisme fra Infomedia, primo 

januar 2017: 

1) Bidrag fra Herning kommune til et forsknings- og formidlingsprojekt om laks i Skjern Å. Stort potentiale 

for å-turisme i Herning kommune. Skjern Å-projektet har et budget på 21 millioner kroner, hvoraf 

Innovationsfonden finansierer 15 millioner, mens Herning og Ringkøbing-Skjern kommuner hver 

bidrager med 1 million.40 

2) Debat: En katastrofe for lystfiskeriturismen NYT OM Nordsjælland. Et forslag fra EU som indebærer, at 

der skal lukkes for alt torskefiskeri i perioden 1. feb. – 30 marts i hele Øresund, som også omfatter 

lystfiskeri efter netop torsk. Det vil påvirke alle de mange lystfiskerskibe, som dagligt sejler lystfiskere 

ud på Øresund, de vil gå glip af store indtægter.41 

3) Femernbælt-forbindelsen åbner nye muligheder. Den kommende forbindelse over Femern Bælt vil helt 

sikkert få indflydelse på fisketurismen på Sjælland og de øvrige landsdele. Forbindelsen ventes færdig i 

2021.42 

4) Flere tilbud til lystfiskere i Limfjorden. Limfjordsrådet har modtaget støtte på 500.000 kr. fra 

Erhvervsministeriets Landdistriktspulje til udvikling af lystfiskerturisme i Limfjorden. Limfjordsrådet 

står [også] bag projekt ”Havørred Limfjorden” der netop skal skabe synergi mellem beskyttelsen og 

benyttelsen af Limfjorden og dens vandløb.43  

5) Gaveregn til dansk lystfiskerturisme. [Daværende] Fødevareminister Dan Jørgensen præsenterede i 

forrige uge en bekendtgørelse, der skal forbedre forholdene for fisk og lystfiskere i Danmark. En række 

sårbare Natura 2000-områder skal fredes for trawlfiskeri. "Odense-modellen", som forhindrer 

omfattende bierhvervsfiskeri i Odense Fjord, er nu udbredt til at omfatte Bornholm samt Norsminde og 

Nybøl Fjord. På Sydsjælland får brakvandsgedderne desuden særstatus, så de ikke længere må tages 

                                                             
35 http://news.err.ee/115692/grey-seal-hunting-allowed-in-estonia.  
36 http://www.jaktjournalen.se/beslut-om-skyddsjakt-pa-sal-2016/.  
37 http://www.ft.dk/samling/20161/almdel/mof/spm/11/svar/1355280/1683113/index.htm. 
38 http://bornholmstrollingklub.blogspot.dk/2014/01/sl-problemer.html. http://www.fiskogfri.dk/tmb-
update/.  
39 https://mvnow.auf-nach-mv.de/robbensafari-auf-der-ostsee/.  
40 Sørensen, K.M.  (2016). ”Byråd vil hjælpe nationalpark på vej.” Herning Folkeblad. Onsdag d. 2. marts s. 21.  
41 Jørgensen, Brian Lyck, DF, Gribskov Kommune (2016). Debat: En katastrofe for lystfiskeriturismen. NYT OM 

Nordsjælland. 28.10.2016. 
42 17. oktober 2013, Sportsfiskeren.dk, 172 ord, Id: e40aa738.  
43 Ugeavisen - Møldrup - Onsdag 14. december 2016, side 23. 
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med hjem og blive til fiskefrikadeller. Alle brakvandsgedder skal genudsættes til glæde for andre 

lystfiskere.44 

6) Gode råd om lystfiskerturisme. Fangst af turister: Der skal udsættes flere fisk. Og der skal skabes et 

overblikskort over fiskestederne, lyder de gode råd fra erfaren lystfiskerskribent. Torskefiskeriet er 

ifølge Jørgen Christensen gået meget tilbage ved de vestsjællandske kyster, som til gengæld har fået 

langt flere ørreder og fladfisk. På billedet ses han med en selvfanget af de flade. Et præcist kort skal 

koble fiskesteder med muligheder for sommerhusudlejning og overnatning i øvrigt. Det vil være en 

vigtig nøgle til at tiltrække turister iflg. Jørgen Christensen. Han finder den store udbredelse af put-and-

take-fiskesøer attraktivt og fremmende for turismen. Og så er de især underholdende og brugbare for 

børnefamilier. Hertil tager søerne lidt af trykket fra de øvrige fiskesteder.45 

7) Havørred Limfjorden sat i søen. Limfjordsrådet har ansat initiativtager Carsten Rømming Sørensen som 

projektkoordinator for projekt "Havørred Limfjorden" og skal nu undersøge potentialet for 

lystfiskerturisme i Limfjorden. Projektet løber frem til den 28. februar 2014 og skal munde ud i en 

projektrapport med henstilling til et treårigt hovedprojekt.46  

8) Kommunen  fisker efter lystfiskere og kroner. TURISME: Der er penge i fisk. I hvert fald hvis man 

markedsfører muligheden for at fange dem. Det er udgangspunktet for en konference på Hotel 

Frederiksminde.47 

9) Kommunen overvejer at investere i lakseturisme. Lystfiskeri. Forundersøgelse skal klarlægge udgiften til 

at forbedre gyde-og levevilkårene i Gudenåen. Bjerringbro: Viborg Kommune er ved at gøre sig klar til at 

affyre første trin i en meget stor raket, der skal løfte lystfiskeri efter laksefisk ved Bjerringbro så højt op, 

at lystfiskere fra både ind-og udland får øje på det.48 

10) Laks gyder godt i pengekassen [i Favrskov Kommune]. Lystfiskeri er en rigtig god forretning for 

kommunerne langs Gudenåen, og potentielt kan antallet af laks og værdien af laksefiskeriet 

mangedobles, viser en ny rapport [fra COWI]. Rapporten anslår, at havørred-og laksefiskeriet i 

Gudenåen har et potentiale på 38,4 - 53,7 millioner kroner årligt, og at den nuværende opgang på 

omkring 4.000 laks i fremtiden kan vokse til cirka 26.000 laks årligt.49 

11) Laksefiskeri er turistmagnet. Naturen er en turistmagnet. Derfor er der store forventninger til vækst i 

turismen i Sydvestjylland som følge af Nationalpark Vadehavet. For halvandet år siden afsluttede 

naturgenopretningen af Varde Å og det har allerede resulteret i masser af nye lystfiskerturister fra det 

meste af Europa. Naturgenopretningen blev færdig for halvandet år siden og kostede omkring 60 

millioner kroner.50 

12) Landbrugspakke kan skræmme turister væk. Flere kommuner satser på lystfiskerturisme, men hvis 

miljøet tager skade, kan indsatsen være spildt, lyder det fra kommunalpolitiker. Nikolaj Martins, der er 

certificeret fiskeguide ved Fishing Zealand, tager ud med mange tyske og hollandske fiskere. Turister 

med en fiskestang i hånden lægger hvert år mere end en kvart milliard kroner i Danmark, men det beløb 

kan falde, hvis naturen bliver forringet, og der bliver færre fisk at fange ved kysterne herhjemme. Sådan 

lyder advarslen fra flere sider, efter at regeringen har foreslået, at landmændene i de kommende år må 

være mere rundhåndede med gødningen.51 

13) Lystfiskere skal lokkes som skiturister. Erfaringer fra Danmark og udlandet viser, at lystfiskerturisme 

også uden for sæsonen kan skabe både vækst og flere job. Det mener Limfjordsrådet, der har fået en halv 

                                                             
44 1. december 2014, Mitfyn.dk, 235 ord, Id: e4b30ceb. 
45 Af Helge Wedel. Onsdag 4. juni 2014 NORDVESTNYT 29. 
46 Af Mark Højfeldt Publiceret den 28.09.2013. Sportsfiskeren, hjemmeside for Danmarks Sportsfiskerforbund. 
47 Af Nina Lise. Sjællandske – Vordingborg - onsdag 05. november 2014. 
48 21. januar 2015, Viborg Stifts Folkeblad, Sektion 1,  Side 18, Bjarne Viggo Nilsson. 
49 6. maj 2013, Favrskov Posten, Sektion 1, Side 46, Erling Baastrup..., 237 ord, Id: e3c7e228. 
50 dr.: dk/arkivP4/Esbjerg/Nyheder/Varde. 26. apr. 2012. 
51 Sjælland | DR. 23. feb. 2016.  Tema Eva Kjer Hansen-Sagen. 
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million kroner fra Erhvervsministeriets Landdistriktspulje med henblik på udvikling af lystfiskerturisme 

i Limfjorden.52 

14) Lystfiskeri: Kampen om turisterne. Fyn er en turismemagnet, når det kommer til lystfiskeri. Det skal nu 

smitte af på resten af landet, fastslår en rapport. Men Fyn skal være super skarpe, hvis vi ikke skal tabe 

turister til Jylland og Sjælland.53 

15) Lystfisker-turisme i international klasse. Halsnæs Kommune overvejer medlemskab af Fishing Zealand. 

Prisen for medlemskab af Fishing Zealand er 150.000 kr. For de penge får lokale interessenter mulighed 

for at sparre med projektets medarbejdere og lukrere på markedsføring, brandet, netværk mm. 

Stemningen var optimistisk på mødet, hvor flere så muligheder for at få del i de 2,9 mia. kr., der 

omsættes om året på lystfiskeri i Danmark. Pr. et kilo fanget ørred udløses 2500 kr. i “socioøkonomisk 

gevinst”, dvs. at lystfiskeri genererer økonomi og dermed arbejdspladser.54 

16) Lystfiskerturismeuddannelse slår dørene op til åbent hus. Står du og skal til at vælge studie og er du 

interesseret i en uddannelse indenfor lystfiskerturisme, så kan du komme til åbent hus lørdag den 27. 

februar i Vejle og høre hvad uddannelsen går ud på - fra Nikolaj Korsholm, som er studerende på 

uddannelsen. Danmarks Sportsfiskerforbund har endnu engang indgået samarbejde med 

Erhvervsakademiet Lillebælt omkring uddannelse af serviceøkonomer, som får speciale i 

lystfiskerturisme.55 

17) Med i EU-projekt om bæredygtig lystfiskerturisme. Vordingborg Kommune. En international digital 

lystfiskerportal er hovedformålet i et projekt, som også Vordingborg Kommune deltager i. kort om EU 

projektet Catch – Coastal Angling Tourism. Projektets formål er at formulere en strategi for bæredygtigt 

lystfiskeri i Østersøen med og for de deltagende lande.  

18) Slusefiskerne glæder sig over nye forhold. Tilbagemeldingerne på det nye fiskecenter ved slusen i Hvide 

Sande har for langt hovedparten været positive, selv om det nu koster penge at fiske efter sild. TURISME. 

Minister tror på lystfiskerturisme. Der er afsat 200.000 kroner til udarbejdelse af en rapport om den 

samfundsøkonomiske betydning af lystfiskerturismen.56 

19) Efterlyser videnskabeligt grundlag. Lystfiskeri. Det er ikke undersøgt, om tiltag, der skal begrænse 

fiskeriet med garn kystnært omkring Bornholm til fordel for lystfiskeriet med fiskestang, overhovedet 

virker. Landbrugs- og Fiskeristyrelsen vægter økonomien i lystfiskerturisme. Lystfiskeri. Reguleringer 

skal ikke kun indføres af biologiske hensyn, men også af hensyn til økonomien i lystfiskerturisme. 

Fiskeriforeninger ønsker fælles foretræde … så de kan forklare sig om deres utilfredshed med 

ministerens handlinger på lystfiskerområdet. Geddeforbud er sendt i høring.57 

20) Norsk jente lærer om bornholmsk lystfiskerturisme. Trine Hilbertsen har indlogeret sig på Verona lige 

som de mange lystfiskere, der runder pensionatet hvert år, og netop i denne uge har Verona besøg af 

Sjællands Småbådeklub, der vender tilbage til Verona år efter år, ganske som mange andre lystfiskere, 

både trolling- og kystfiskere.58 

21) Nye initiativer skal give løft til lystfiskeri og turisme i Danmark. Miljø og fødevareminister Esben Lunde 

Larsen lancerer nu en række tiltag, der skal give et markant løft til lystfiskeriet ved Nybøl Nor i 

Sønderjylland. Det er til gavn for danske lystfiskere, men kan også give store muligheder for turisme og 

vækst i kommunen. De nye initiativer indebærer et forbud mod garnfiskeri i en del af Nybøl Nor og en 

daglig fangstbegrænsning på to havørreder pr. person for alle former for fiskeri. Dermed er der meget 

                                                             
52 14. december 2016, SkiveFolkeblad.dk, 255 ord, Id: e606d9bf. 
53 TV 2 Fyn, 21. feb 2015. Janne Nyenstad. 
54 Halsnæs Avis, 11. maj 2016 side 35. 
55 23. februar 2016, Sportsfiskeren.dk, Martin B. Hedegaard. 
56 Af Svend Boye Thomsen, berlingskemedia.dk, 13. maj 2015. 
57 Lars Gammelgaard. FiskeriTidende. 7. februar 2015 side 5. 
58 Tove Laursen, Bornholms Tidende, 11. april 2013, side 11.  
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bedre betingelser for havørrederne, der bevæger sig igennem området til de nærliggende bække for at 

yngle.59 

22) Stort erhvervspotentiale i lystfiskerturismen. Lystfiskerturisme er en af flere "special interest"-

segmenter i dansk kyst- og naturturisme, og på lige vilkår som dykning og cykling udgør 

lysfiskerturismen et voksende markedssegment. Lystfiskereturismen i Danmark omsætter årligt for 2,9 

mia. kr. og genererer 2500 fuldtidsjob. Potentialet i at udvikle kyst- og naturturisme i Danmark blev 

kraftigt belyst i regeringens vækstplan fra 2014. Omsætningen i dansk kyst- og naturturisme er stor, 

men det blev også konkluderet, at der er udviklingsmuligheder. Senest har en netop offentliggjort 

rapport fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri afsløret, at lystfiskerturismen alene omsætter 

for 2,9 mia. og genererer 2500 fuldtidsjob. Rapporten fra Task force om lystfiskerturisme har 

identificeret 13 destinationer med udviklingspotentiale for lystfiskeri, samt en "bobler"-liste med 

destinationer, der bør undersøges nærmere. Både Gudenåen og Randers Fjord optræder på disse lister.60 

23) Turismesamarbejdet ved Lillebælt skaber positiv udvikling. Et af de områder Destination Lillebælt gerne 

vil udvikle yderligere er lystfiskerturismen, hvor der blandt andet skal tiltrækkes flere tyske lystfiskere 

til området året rundt. Udvikling kræver et godt videngrundlag. Derfor sagde vi ja tak til at være case for 

EAL’s serviceøkonomer med speciale i lystfiskerturisme. De tre fiskeengagerede serviceøkonomer er 

kommet med gode input til udviklingen af vores lystfiskerprodukt og har givet deres anbefalinger til 

målgrupper og markedsføring.61  

24) Turister vises vej til strandkanten. Der skal på ny satses på at skaffe turister til Hvide Sande og 

Søndervig. Turistorganisation har opgivet at markedsføre lystfiskerturisme.62 

25) Vandplaner og lystfisker-turisme. Indsatser mod overfladevand og vedligeholdelse af 55 kilometer 

vandløb samt genåbning af rørlagte vandløb skal vedtages inden udgangen af 2012. På Nordfyns 

Turistbureau kan kommunens indsats for at fjerne spærringer i vandløbene allerede mærkes.63 

Yderligere 9 avisartikler m.v. om lystfiskerturisme fra Infomedia, januar-februar 2017: 

26) Cykling, vandring og lystfiskeri er temaerne i det sydfynske øhav i et tværnationalt projekt. Der var i 

januar-februar tre møder om turisme på Sydfyn, bl.a. om Netværksmøde om lystfiskeri / fisketurisme 

torsdag den 23. februar kl. 15-17 for dem, der vil arbejde med lystfiskeri. Der var to spændende 

inspirationsoplæg mm.64 

27) Langelændere vil gøre Bagenkop til centrum for vandaktiviteter. Projektet har et budget på ca. 10 mio. 

kr. Fiskeri er med på listen over mulige aktiviteter.65 

28) LF (Lolland-Falster) er med i rekordstor turismesatsning. Lolland-Falster skal markedsføres ved hjælp 

af EU-støtteprogram. Lystfiskeri er sammen med vandring, cykling, vandsport og strandliv de 

aktiviteter, som indgår.66  

29) Fishing Zealand i Halsnæs holdt klyngemøde den 8. februar 2017 med tolv lokale deltagere blandt 

gæsterne. Forskellige aktiviteter drøftes og iværksættes.67  

30) Hvide Sande Sportsfisker Center vil skabe et sportsfiskermekka med to pontonbroer, der skal gøre det 

mere sikkert og lettere tilgængeligt at fiske nord for slusen.68 

                                                             
59 Miljø og Fødevareministeriet, 28. oktober 2016. 
60 24. marts 2015, Randers.dk (Randers Kommune).  
61 18. december 2015, FredericiaAvisen.dk, Palle Hansen. 
62 JydskeVestkysten, 8. marts 2015 side 9, Tarm-Skjern. Poul Bülow. 
63 Fyens Stiftstidende, 25. april 2012, side 29. 
64 Ugeavisen Svendborg, 28. januar 2017 side 3 (pcb). 
65 Fyns Amts Avis, 16.1.2017 side 12. 
66 http://www.businesslf.dk/presse/ 14.2.2017. Desuden omtalt i lokal ugeavis uge 8 og folketidende.dk 

15.2.2017 side 6.  
67 NytomNordsjælland.dk, 21.2.2017.  
68 Dagbladet Ringkøbing-Skjern, 26.1.2017 side 2. 
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31) Lystfiskermekka rykker nærmere: Holstebro Kommune og LAG støtter lystfiskerprojekt, der skal gøre 

Idom-Råsted til et kommende mekka for lystfiskere. Initiativet omfatter 1. Syv nye hytter. 2. Bedre 

fysiske rammer. 3. Website på danske og tysk. 4. Annoncering i lystfiskerfagblade. 5. Lystfiskerevent.69 

32) Skarven truer planer om øget å-turisme: Herning Kommune har afsat omkring tre millioner kroner til å-

turisme i 2017. Det skal blandt andet gavne fiskeriet ved Skjern Å, men der er et stort problem, mener 

lokal lystfiskerforening. De glubske fugle sidder klar i store kolonier til at æde fiskenes yngel, og det 

betyder, at op mod 60 procent af fiskene ender i skarvenes maver i stedet for på lystfiskernes kroge. 

Foto af skarv, der er ved at ”kløjs” i en stor fisk. 70  

33) Fishing Zealand er partner i det EU-støttede projekt CATCH, der omhandler bæredygtig 

lystfiskerturisme omkring Østersøen. I den forbindelse er der (i februar-marts 2017) lavet en 

spørgeskemaundersøgelse, der skal undersøge hvilke kriterier lystfiskere lægger vægt på, når de vælger 

fiskedestination.71 

34) Tyske fiskere strømmer til vestkysten. Lokalt firma får stor omtale i stort tysk blad for lystfiskere: ”Du 

kan fange mange og store fisk, hvis du som lystfisker booker dig ind på en tur med en turistkutter fra 

Thyborøn.” Men ejeren mener, at mund-til-mund-metoden virker rigtig godt. 

 

2.5 Lystfiskeriets økonomiske betydning – iflg. litteraturen  

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri gennemførte projektet ”Samfundsøkonomisk betydning 

af lystfiskeri i Danmark”, som blev afsluttet i 2010. Formålet var at øge vidensgrundlaget omkring 

dansk lystfiskeri hvad angår omfang, indhold, nationaløkonomisk betydning og potentiale i 

turismemæssig sammenhæng. En rapport på 28 sider kaldet ”Lystfiskeri i Danmark – Hvem? Hvor 

meget? Hvordan?” sammenfatter projektets resultater og henviser til 3 delrapporter indenfor 

projektet ”Samfundsøkonomisk betydning af lystfiskeri i Danmark”: 1. Analyse af tyske lystfiskeres 

valg af ferieland – fokus på Danmark. 2. Lystfiskernes bidrag til dansk økonomi. 3. Analyse af adfærd, 

motiver og præferencer blandt danske lystfiskere.  

Jacobsen (2010). Lystfiskernes bidrag til dansk økonomi. Fødevareøkonomisk Institut, Københavns 

Universitet:72 Det fremgår af forordet på side 5, at bidraget til dansk økonomi er beregnet ud fra en 

kortlægning af fiskernes samlede forbrug, som dernæst anvendes i en input-output model, hvorved det 

samlede bidrag til produktion, beskæftigelse og indkomst er beregnet. Der deles op i hhv. danske og 

udenlandske lystfiskere. Der tales om rekreative fiskere. Lystfiskerturister må være en ægte 

delmængde af disse. I sammenfatningen fokuseres på lystfiskerturisterne. Man fandt bl.a., at:  

 den samlede omsætning fra danske og udenlandske lystfiskere kan opgøres til 2,9 mia. kr. 

 beskæftigelseseffekten kan opgøres til 2.473 personer 

 det samlede skatteprovenu til staten kan opgøres til knapt 568 mio. kr.  

                                                             
69 Dagbladet Holstebro-Struer/Folkebladet Lemvig, 7.2.2017 side 13. 
70 Herning Folkeblad, 6.2.2017 side 11.  
71 http://sportsfiskeren.dk/spoergeskemaundersoegelse-om-lystfiskerturisme, Danmarks Sportsfiskerforbund, 

16.2.2017.  
72 http://curis.ku.dk/ws/files/44663304/foi_rapport_206.pdf.  

http://curis.ku.dk/ws/files/44663304/foi_rapport_206.pdf
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Resultaterne baserer sig på ”en spørgeskemaundersøgelse på en stikprøve af danske fiskere” samt på 

en specialkørsel fra VisitDenmarks turistundersøgelse fra 2008 hvad angår de udenlandske lystfiskere 

(indledningen side 9).  

De spørgsmål fra turistundersøgelsen 2008, som Jacobsen brugte til at identificere (de udenlandske) 

lystfisker-turister var, at de skulle have lystfiskeri som motiv samtidigt med, at de skulle fiske ofte eller 

meget ofte, dvs. 4 eller 5 på 1-5 skalaen for aktiviteten lystfiskeri. Jacobsen antog, at hele forbruget i 

denne gruppe af hardcore lystfiskere kunne henføres til lystfiskeri. Gruppen af ”light users” angav at 

fiske sjældent eller en gang imellem, altså 2 eller 3 på 1-5 skalaen. Det fremgår ikke, om denne gruppe 

også skulle have lystfiskeri som motiv for deres danmarksferie. Men i al fald regnes med én fiskedag 

ud af den samlede opholdslængde på ca. 10 dage, dvs. at 10% af forbruget i denne gruppe henregnes til 

lystfiskeri.  

Jordal-Jørgensen et al. (2014) gennemførte en undersøgelse af den regionaløkonomiske effekt af 

laksefiskeriet i Skjern Å, som iflg. en spørgeskemaundersøgelse blandt hele 753 personer fandt, at 

Skjern Å i 2013 blev besøgt af 3.716 lystfiskere. Forbruget var højt pr. fiskedag, godt 1.000 kr. (7.345 

kr. for gennemsnitligt syv fiskedage pr. år.).73 Dette kunne tyde på, at en stor del af lystfiskerne er 

personer, som overnatter i overnatningsformer, der faktisk er dyrere end feriehuse pr. person pr. 

døgn. Men hvad kan det koste at leje et sommerhus en uge ved Skjern Å? Prisen er fra 1.830 kr. en uge 

fra 18/2 2017. I juli er prisen dog 5.300 kr. for en uge. April skulle være en god måned for laks i Skjern 

Å.74 Men huset var optaget i de to uger fra 22/4 2017 og frem. Men ugen før og ugen efter var prisen 

2.545 kr. pr. uge. I den sydlige del af Ringkøbing Fjord, hvor Skjern Å løber ud, er der mange 

sommerhuse til leje for ca. 2.500 kr. for den sidste hele uge i april.75 Et årskort for seniorer koster 

1.200 kr.76 Fiskekort og ene mand i et sommerhus en uge i april i den sydlige del af Ringkøbing Fjord 

den sidste hele uge af april bliver altså ca. 3.700 kr. Og kan man så bruge et tilsvarende beløb på andre 

udgifter, altså yderligere 500 kr. pr. døgn? Ja, måske. Men det normale døgnforbrug pr. person i 

sommerhus i Danmark er ca. 450 kr. alt inkl. Altså fx 450*7=3.150 kr., plus fiskekort 1.200 kr., i alt 

4.350 kr. Hvis man vil bo på Hotel Skjern kommer man dog af med over 1.000 kr. pr. nat. Men hvor stor 

en del af de 3.716 lystfiskere ved Skjern Å overnatter egentlig på kommercielle overnatningssteder? 

En stor del må vel køre hjem efter dagens fisketur?  

Det forholder sig faktisk sådan, at lystfiskerne ved Skjern Å kun bruger, hvad der svarer til en enkelt 

overnatning ud af de gennemsnitligt syv fiskedage ved åen. Ud af det gennemsnitlige forbrug pr. år på 

7.345 kr. går kun ca. 500 kr. til overnatning.   

”Opsummerende konkluderes det, at Jordal-Jørgensen et al. (2014)-studiet ikke kan anvendes direkte 

til reel værdisætning af effekter i forhold til andre fiskebestande end laks; men studiet underbygger 

formodningen om, at initiativerne kan have betydelig værdi i forhold til lystfiskeri, men også, at et øget 

fiskeri i form af flere lystfiskere reducerer værdien af det enkelte besøg”, her gengivet fra Hasler et al. 

(2016) side 55.  

                                                             
73 Studiet af J…. (2014) resumeres af Hasler et al. (2016) side 54-55, http://dce2.au.dk/pub/SR214.pdf. 
74 https://skjernaa.info/fiskeri/.  
75 http://www.sologstrand.dk/ omkring Skaven strand. – Gennemsnit for 35 huse sidste hele uge af april var 

2464 kr. for en uge ekskl. slutrengøring og linned.   
76 http://www.skj-lf.dk/home/index.asp?lg=9&w=pages&r=1&pid=8.  

http://dce2.au.dk/pub/SR214.pdf
https://skjernaa.info/fiskeri/
http://www.sologstrand.dk/
http://www.skj-lf.dk/home/index.asp?lg=9&w=pages&r=1&pid=8
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Tabel 3 Årlige udgifter til lystfiskere ved Skjern Å (2013). 

Udgiftspost % Kr./år  Kr. pr. fiskedag 

Grej, tøj, bøger, fodtøj og udstyr 34% 2.494 356 

Fisketegn, både nationale og Skjern  2% 126 18 

Adgangskort  9% 636 91 

Transport, bil, tog fly mv.  29% 2.161 309 

Forplejning  19% 1.428 204 

Overnatning  7% 499 71 

I alt  100% 7.345 1.049 
Kilde: Jordal-Jørgensen et al. (2014). Note: 7 fiskedage pr. år.  

 

Der bruges åbenbart store beløb pr. år blandt Skjern Å fiskerne, herunder ca. 2.500 kr. om året til grej. 

Til sammenligning kan et havkastesæt med fiskestang og hjul fås til ca. 1.700 kr.77 Men der er også 

udgifter til beklædning ved især kystfiskeri. 

 

Tabel 4 Eksempel på priser på udstyr til fiskeri i sø og å 

Udstyr Kr. Holder år Kr. pr. år 

Fiskestang og hjul 900 5 180 

Net 300 5 60 

Line  80 1 80 

6 blink  180 1 180 

Flod, kroge 100 1 100 

I alt, til søer og åer 1.560 2,6 600 

Kilde: Ca. priser fra profishingstore.dk.  

 

                                                             
77 http://www.profishingstore.dk/shop/shimano-aernos-powergame-10223p.html.  

http://www.profishingstore.dk/shop/shimano-aernos-powergame-10223p.html
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Tabel 5 Eksempel på priser på udstyr til kystfiskeri 

Udstyr, beklædning Kr. Holder år Kr. pr. år 

Fiskestang og hjul fra  1.700 5 340 

Net 300 5 60 

Line  80 1 80 

10 kystblink  300 1 300 

Jakke fx  1.000 5 200 

Fiskevest  300 5 60 

Termoundertøj  500 5 100 

Waders fx  800 5 160 

Vadestøvler 400 5 80 

Handsker  200 5 40 

Bukser  600 5 120 

2 par sokker 120 5 24 

I alt 5.900 4,0 1.564 

Kilde: Ca. priser fra profishingstore.dk.  

 

2.6 Typer af lystfiskeri og fangstområder  

 

Figur 1 Fordeling af fiskeri på fiskeformer 

 

Kilde: Task force om lystfiskerturisme (2015). 

Note: Summen af procenter er justeret ned fra 102 til 100. Derfor er der her decimaler på.  

Webstedet fangster.dk indsamler forskellige oplysninger om fangster indenfor lystfiskeri i Danmark.  
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Figur 2 Lystfiskernes fangster fordelt på typen af fiskeri 

 
Kilde: Baseret på http://www.fangster.dk/, primo februar 2017. 

Note: Summen er 42.210 fisk, for perioden helt fra år 2000 til primo år 2007.  

 

Tabel 6 Fangstindberetninger til fangster.dk fordelt på antal og vægt pr. fiskeart frem til primo 2017 

 
Kilde: Baseret på http://www.fangster.dk/, primo februar 2017. 

Note: Perioden er år 2000 til primo år 2017, altså en lang årrække. 

 

Put and Take 
fiskeri ; 22%

Kystfiskeri ; 
21%

Havfiskeri ; 
16%

Sø/Mosefisker
i ; 10%

Fjordfiskeri ; 
9%

Havn/mole ; 
8%

Åfiskeri ; 6%

Øvrige; 8%

Art Antal, stk. % af antal Gn.snit, kg Vægt i alt kg % af vægt

Regnbueørred 56.159        23% 1,96 110.072       35%

Havørred 39.577        16% 1,44 56.991          18%

Hornfisk 27.853        12% 0,46 12.812          4%

Sild 23.876        10% 0,23 5.491             2%

Torsk 17.607        7% 2,15 37.855          12%

Aborre 14.330        6% 0,35 5.016             2%

Gedde 9.975           4% 2,76 27.531          9%

Skalle 7.773           3% 0,17 1.321             0%

Makrel 7.368           3% 0,66 4.863             2%

Fladfisk 6.784           3% 0,44 2.985             1%

Skrubbe 3.854           2% 0,45 1.734             1%

Bækørred 3.504           1% 0,83 2.908             1%

Rudskalle 1.662           1% 0,17 283                0%

Guldørred 1.626           1% 2,18 3.545             1%

Rødspætte 1.476           1% 0,44 649                0%

Laks 1.450           1% 5,02 7.279             2%

Suder 1.097           0% 1,40 1.536             0%

Ising 1.095           0% 2,47 2.705             1%

Brasen 1.070           0% 1,06 1.134             0%

Steelhead 1.020           0% 2,15 2.193             1%

Andre/uoplyst 13.054        6% 1,80 23.548          8%

I alt 242.210      100% 1,29 312.451       100%

http://www.fangster.dk/
http://www.fangster.dk/
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2.7 Nationale og lokale strategier fra ind- og udland for (udvikling af) 

lystfiskerturismen  

 

Irland: Irland har en strategi for lystfiskerturisme, som blev udarbejdet i 2009.78 Strategien er 

sammenfattet under 6 overskrifter: 1. Background and context. 2. Define the standards for which 

elements of angling tourism will be promoted. 3. Effectively market the best of what we have to the 

most appropriate anglers. 4. Work with the industry to develop improved economic viability. 5. Make 

it easier for visitors to come to Ireland to fish. 6. Clarify the Roles of the Agencies.   

Altså: 1. Baggrund og sammenhæng. 2. … Ad 1. Der var en nedgang i udenlandske lystfiskere fra 

173.000 i 1999 til 103.000 i 2006. Forbruget blev angivet til i alt 66 mio. €, altså ca. 492 mio. kr. eller 

4.774 kr. pr. lystfiskerferie, hvilket var over gennemsnittet for turister i Irland.   

England: I England har man en national strategi for at få folk (altså ikke blot turister) til at fiske. 79 

Sigter sammenfattes i 4 punkter: 1. Begynde og fortsætte med at fiske, gøre lystfiskeri til en vane. 2. 

Bidrage til folkesundheden og reducere kriminalitet og anti-social adfærd. 3. Forbedring af folks 

livskvalitet ved at bringe mennesker og samfund sammen. 4. At få folk til at forstå, at fisk og lystfiskeri 

er en miljøvenlig aktivitet.  

Nordirland: Efter et resumé i 2013 udkom publikationen ”A Strategic Review of Angling in Northern 

Ireland” i starten af 2014.80 “The review provides up to date information on the scale and 

characteristics of participation in angling in Northern Ireland.” 

Scotland: Tilbage i 2008 udkom publikationen ”A Strategic Framework for Scottish Freshwater 

Fisheries.81 Værket omfatter forord, resumé, del 1: Vision og pejlemærker (retningsgivende 

principper), del 2: Sammenhængen (baggrunden), del 3: Realisering af planen (8 underpunkter), del 4: 

Implementeringen, oversigt og evaluering, 8 bilag/appendikser.  

Assens Kommune (2014a, 2014b) er det eksempel på en kommune, som har en strategi for lystfiskeri 

og lystfiskerturisme, specifikt mhp. havørreder. Herning Kommune har også en betydelig satsning på 

lystfiskeri.   

 

  

                                                             
78 www.eaa-europe.org/files/anglingstrategybrochureb93c_7909.pdf.  
79 http://www.anglingtrust.net//page.asp?section=816&sectionTitle=National+Angling+Strategy.  
80 G&L Hughes Ltd (2013) og G&L Hughes Ltd (2014). 
81 Natural Scotland (2008). A Strategic Framework for Scottish Freshwater Fisheries.  

The Scottish Government, Edinburgh. http://www.gov.scot/resource/doc/229830/0062252.pdf. 64 sider.  

http://www.eaa-europe.org/files/anglingstrategybrochureb93c_7909.pdf
http://www.anglingtrust.net/page.asp?section=816&sectionTitle=National+Angling+Strategy
http://www.gov.scot/resource/doc/229830/0062252.pdf
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3 Profiler for lystfiskerturisterne i Danmark – danskere og udlændinge  

 

3.1 Antal danskere, som fisker regelmæssigt, opdelt på mænd/kvinder og 

aldersgrupper 

 

Tabel 7 Folketal opdelt på aldersgrupper og køn (2012K4, 2016K6) 

 

Kilde: Baseret på data fra Danmarks Statistik.  

 

Tabel 8 Procent, som fisker regelmæssigt, opdelt på mænd og kvinder (2011) 

Alder I alt Mænd Kvinder 

0-6 2,0 2,7 0,7 

7-17 6,1 8,0 2,0 

18-64 4,3 7,5 0,5 

65-75 3,1 5,6 0,4 

76-… 0,7 1,4 0,1 

I alt 3,6 6,6 0,7 

7-75 4,0 7,3 0,7 

Kilde: Idrættens Analyseinstitut (2012): ”Danskernes motions- og sportsvaner 2011”. 

Note: Andelene for 0-6 år og over 75 år er skønnede.  

 Ca. 18% af dem, som fisker (uanset frekvensen) er kvinder  

 Kvinder står for ca. 12% af fisketurene (COWI, 2010)  

 Kun ca. 9% af de danskere, som fisker regelmæssigt, er kvinder, jf. Tabel 8. 

Det fremgår af Tabel 8, at 7,5% af mænd og 0,5% af kvinderne i aldersgruppen 18-64 år fiskede 

regelmæssigt i 2011. Man kan i al fald sige, at de, der kun fisker en gang om året ikke fisker 

regelmæssigt. Det fremgår desuden af Tabel 8, at en relativ stor andel af de unge i alderen 7-17 år 

fiskede regelmæssigt i 2011. Der foreligger ikke survey-tal for gruppen under 7 år, men de antages at 

ligge på omkring en tredjedel af niveauet for de 7-17 årige. Der er heller ikke tal for fisker-andelen i 

gruppen over 75 år, men de antages at ligge på en fjerdedel af gruppen 65-75 år.  

Alders-

gruppe

Folketal,  

2012K4

Mænd,  

2012K4

Kvinder,  

2012K4

Folketal,  

2016K4

Mænd,  

2016K4

Kvinder,  

2016K4

Under 18 1.193.675 611.601 582.074 1.168.526 599.010 569.516

18-64 3.411.475 1.716.607 1.694.868 3.485.767 1.759.480 1.726.287

Over 64 994.515 448.933 545.582 1.091.233 499.552 591.681

I alt 5.599.665 2.777.141 2.822.524 5.745.526 2.858.042 2.887.484
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Tabel 9 Antal danskere, som fisker regelmæssigt, opdelt på mænd og kvinder (2012 og 2016) 

 

Kilde: Baseret på befolkningstal fra Danmarks Statistik kombineret med aktivitetsoplysninger fra 

Idrættens Analyseinstitut (2012 samt 2016). 

Tabel 9 omfatter tal både for 2012 og 2016. For alle aldersgrupper under et var der 3,5%, som fiskede 

jævnligt både i 2012 og 2016. For aldersgruppen 18-64 steg andelen dog fra 4,1% i 2012 til 4,5% i 

2016 mens andelen blandt de unge under 18 år faldt. I 2016 var der knap 156.000 som lyst-fiskede 

jævnligt.  Til sammenligning blev der dog udstedt lidt færre 1-års fisketegn til danskere i 2015 end i 

2011. For alle aldersgrupper under ét var der ca. 200.000 danskere, som fiskede jævnligt i både 2012 

og 2016.  

Figur 3 Antal fisketegn pr. type udstedt til danske lystfiskere og fritidsfiskere, 2005-2015 

 

Kilde: Baseret på data fra Landbrugs- og Fiskeristyrelsen (2016). 

Der findes 4 typer af fisketegn. 1-års lystfisketegn, 1-uges lystfisketegn, 1-dags lystfisketegn og 1-års 

fritidsfisketegn. Prisen er hhv. 185 kr., 130 kr., 40 kr. og 300 kr.82  Der blev udstedt i alt 190.478 

fisketegn til danske lystfiskere og fritidsfiskere i 2005, og 190.727 i 2015, altså stort set uændret antal 

(+0,1%). Tilsvarende blev der udstedt i alt 33.068 fisketegn til udenlandske lystfiskere og nogle få 

hundrede udenlandske fritidsfiskere i 2005, og 35.588 fisketegn i 2015, altså en stigning på 7,6% på de 

10 år. Sammenlignet med 2011 var der frem til 2015 en tilbagegang, både for fisketegn udstedt til 

                                                             
82 https://m.fisketegn.dk/betaling_og_sikkerhed.aspx?ID=45351.  

Alders-

gruppe

Folketal,  

2012K4

Fiskede 

jævnligt 

2012

Fiskede 

jævnligt 

2012

Befolketal,  

2016K4

Fiskede 

jævnligt 

2016

Fiskede 

jævnligt 

2016

Under 18 1.193.675 3,1% 36.713 1.168.526 1,8% 21.097

18-64 3.411.475 4,1% 141.799 3.485.767 4,5% 155.802

Over 64 994.515 2,1% 22.396 1.091.233 2,2% 23.794

I alt 5.599.665 3,5% 200.908 5.745.526 3,5% 200.693
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danskere og til udlændinge. Hvad angår dagskortene, skal man formentlig dividere med 1,5 for at få 

det tilsvarende antal forskellige fiskere.  

 

Figur 4 Antal fisketegn udstedt til danske og udenlandske lystfiskere og fritidsfiskere, 2005-2015 

 

Kilde: Baseret på data fra Landbrugs- og Fiskeristyrelsen (2016). 

Det fremgår af Tabel 9, at der er knap 156.000 danskere i alderen 18-64 år, som fisker regelmæssigt. 

Dette kunne omfatte de fleste eller alle de danskere i alderen 18-64 år, som har 1-års fisketegn eller 

ugetegn (i alt 137.555 i 2015, deraf 126.600 danskere med 1-års kort og 10.955 danskere med 

ugekort). De 31.338 fritidsfiskere lystfisker også typisk regelmæssigt. En betydelig del af disse, 

formentlig mindst 20.000, ligger i alderen 18-64, kan lægges til de 137.555, altså tilsammen et antal, 

som omtrent svarer til de 156.000 danskere i alderen 18-64 år, som lystfisker jævnligt.   
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Tabel 10 Antal danskere og antal udlændinge i alderen 18-65 år, som har fisketegn (2015) 

Gruppe Danskere Udlændinge I alt Danskere % Udlændinge % 

1-års tegn 126.600 18.840 145.440 87% 13% 

1-uges tegn 10.955 8.891 19.846 55% 45% 

1-års+1-uges 137.555 27.731 165.286 83% 17% 

1-dags-tegn 21.836 7.500 29.336 74% 26% 

1-dags-fiskere 14.557 5.000 19.557 74% 26% 

Lystfiskere 152.112 32.731 184.843 82% 18% 

Fritidsfiskere 31.338 357 31.695 99% 1% 

I alt, rekreative 183.450 33.088 216.538 85% 15% 

Ekskl. 1-dags 168.893 28.088 196.981 86% 14% 

Kilde: Baseret på data fra Landbrugs- og Fiskeristyrelsen (2016).83 

 

Hvor mange, der fisker mindre end jævnligt (regelmæssigt), kan diskuteres. Og foruden danskere 

(fastboende og turister), som bedriver lystfiskeri, er der ca. 33.000 udlændinge, som indløser 

fisketegn. Hertil kommer put-and-take-fiskerne, der også er en stor gruppe med en høj andel af 

udlændinge. Put-and-take fiskeri kræver ikke fisketegn. Hvad angår fisketegn, er andelen af 

udlændinge særlig høj for 1-uges tegn (45%) og også ret høj blandt lystfiskere med 1-dags-fisketegn 

(26%). Blandt alle lystfiskere med dansk fisketegn under ét er andelen af udlændinge på 18%, men det 

er selvfølgelig kun for de udlændinge, som holder mere end én uges ferie i Danmark (i træk eller 

indenfor et år), for hvem det er en fordel at købe et 1-års kort.  

                                                             
83 
http://lfst.dk/fileadmin/user_upload/NaturErhverv/Filer/Fiskeri/Kort_statistik/Statistik2/Tabel60_Udstedte_fi

sketegn_efter_type_og_omraade.pdf.  

 

http://lfst.dk/fileadmin/user_upload/NaturErhverv/Filer/Fiskeri/Kort_statistik/Statistik2/Tabel60_Udstedte_fisketegn_efter_type_og_omraade.pdf
http://lfst.dk/fileadmin/user_upload/NaturErhverv/Filer/Fiskeri/Kort_statistik/Statistik2/Tabel60_Udstedte_fisketegn_efter_type_og_omraade.pdf
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Figur 5 Antal danskere, som fisker regelmæssigt opdelt på mænd/kvinder og aldersgrupper 

 

Kilde: Baseret på data fra Landbrugs- og Fiskeristyrelsen (2016). 

Figur 6 Procent af danskerne, som fisker regelmæssigt opdelt på mænd/kvinder og aldersgrupper 

 

Kilde: Baseret på data fra Landbrugs- og Fiskeristyrelsen (2016). 

 

3.2 Aktiviteter blandt overnattende lystfiskerturister i Danmark 

 

Man kan dels karakterisere lystfiskerturister i Danmark som dem, der enten har lystfiskeri som (et 

blandt flere) motiver og/eller dem, som i større eller mindre grad fisker under deres danmarksferie. I 

turistundersøgelserne måles lystfiskere som aktivitet på en 5-punktsskale, 1-5, som kan omkodes til 
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en skala med værdierne 0-0,25-0,5-0,75-1. Lystfiskeri er en enten-eller skala, som kan kodes som 0-1. 

Der er altså 2*5=10 svarkombinationer for lystfiskeri som motiv. Man kunne vælge at benytte enten 

lystfiskeri som motiv eller lystfiskeri som aktivitet til at afgøre, om eller i hvilken grad der er tale om 

en turist, som dyrker lystfiskeri. Frem for at tænke på, at enten er der tale om en lystfiskerturist eller 

ikke, er det mere frugtbart at få rede på, hvor mange af samtlige turistovernatninger (og evt. 

endagsturist-besøg) hvortil der er knyttet lystfiskeri. Turister i Danmark laver lige så mange 

aktiviteter, som der er overnatninger. Der er måske 10 overnatninger, og rejsegrupper er generelt på 

2-3 personer. Der er tidligere udarbejdet en profilbeskrivelse eller målgruppebeskrivelse for tyske 

lystfiskerturister (Hansen, 2013).84 Hertil kommer, at Jensen et al. (2010), udarbejdede en ”Analyse af 

tyske lystfiskerturisters valg af ferieland - med fokus på Danmark”.85 

Hvis man fordeler ferieturisternes tid (100%) efter, hvor ofte de foretager sig forskellige aktiviteter, 

får man på basis af Turistundersøgelsen fra 2011 det resultat, at 1,5% af tiden benyttes til lystfiskeri, 

2,8% til cykling, 0,8% til golf, 0,8% til spa/wellness/fitness og 0,6% til lystsejlads.   

                                                             
84 http://www.midtjyskturisme.com/media/369658/20122013_lystfiskerne_tyskland.pdf.  
85 curis.ku.dk/ws/files/44693294/FOI_rapport_203.pdf.   

http://www.midtjyskturisme.com/media/369658/20122013_lystfiskerne_tyskland.pdf
http://www.curis.ku.dk/ws/files/44693294/FOI_rapport_203.pdf
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Figur 7 Ferieturisternes tidsforbrug på 19 forskellige aktiviteter - 2011 

 

Kilde: Baseret på Turistundersøgelsen 2011 fra VisitDenmark. 

 

Figur 7 er konstrueret som følger. Turisterne har haft mulighed for at angive, i hvilken grad de har 

lavet 19 forskellige aktiviteter. Svarerne er givet på en skala fra 1-5. Denne skala er omkodet til en 

skala fra 0 til 1 med de 5 svarmuligheder 1-5 omkodet til 0-0,25-0,5-0,75-1. Summen af alle de 

omkodede svar er 6, hvilket svarer til, at hver rejsegruppe laver 6 forskellige ting på ”max” fuld kraft, 

eller 12 forskellige aktiviteter på ”medium” niveau, halv kraft. Man kan vel godt med rimelighed sige, 

at man foretager sig én ting ad gangen i de vågne timer. Resultatet baseret på 2011-versionen af 

Turistundersøgelsen fra VisitDenmark er, at 1,5% af ferieturisternes tid går med lystfiskeri. Dette er 

mere end den tid, der bruges til golf, spa/wellness/fitness og lystsejlads. Men der bruges mindre tid på 

lystfiskeri end på fx cykling, svømning, solbadning, sightseeing og afslapning. Vestjylland, Sydjylland 

og Fyn var de landsdele, hvor turisterne iflg. 2011-undersøgelsen fiskede mest. For hele landet scorede 

lystfiskeri 9% af den maksimale score, som altså ville have været 100%, hvis alle respondenter havde 

angivet, at de meget ofte fisker. Som nævnt havde hver respondent angivet, hvad der svarer til 6 

forskellige aktiviteter på max. (eller 12 forskellige aktiviteter på medium). Derved fremkommer det 

resultat, at ca. 1,5% af ferieturisternes tid benyttes til lystfiskeri.  
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Hvis man tager udgangspunkt i motiver i stedet for aktiviteter, ender vi på, at lystfiskeri tæller 2%. Det 

resultat fremkommer ved, at 12% af ferieturisterne havde lystfiskeri som ét blandt gennemsnitligt 6,3 

forskellige motiver iflg. 2011-undersøgelsen.  

 

Figur 8 Ferieturisternes relative vægtning af 24 forskellige feriemotiver - 2011 

  

Kilde: Baseret på Turistundersøgelsen 2011 fra VisitDenmark. 

Hvis man deler motiver og aktiviteter op på danskere og udlændinge må man forvente, at udlændinge 

generelt har flere forskellige motiver end danskere, og at de angiver at lave flere aktiviteter oftere. 
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kystkommuner er der derimod hele 1.255/6.977=18% af ferieturisterne, der har lystfiskeri som ét 

blandt flere motiver iflg. Turistundersøgelsen 2014 fra VisitDenmark. Når det gælder lystfiskeri, kan 

man altså stort set se helt bort fra storbyområderne.  
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33/38 = ca. 87% af de danmarksturister, der rejser alene og som har lystfiskeri som motiv og som 

faktisk fisker meget ofte, er mænd.86 Ser man bort fra rejseselskabets størrelse og ligeledes om 

lystfiskeri var et motiv eller ikke, og hvis man alene ser på, om der fiskes - og i givet fald hvor ofte - er 

der en overvægt af mænd i alle grupper, og overvægten af mænd er større, jo mere der fiskes.   

Put-and-take fiskeri er muligvis den type af lystfiskeri, der har størst andel af kvinder (og børn) som 

deltagere, hvorimod det ikke er mange kvinder, som ifører sig vaders og går ud i havet for at fange en 

havørred. Fiskeri med en stor chance for at få bid har muligvis også en stor andel af kvindelige 

deltagere, fx fiskeri efter sild eller hornfisk, når der er sæson for det.87 Men dette er nævnt som 

hypoteser, for der fremlægges ikke tal for det her. I al fald gennemføres der ved put-and-take søer 

tilfredshedsundersøgelser, og i sådanne skemaer indgår formentlig spørgsmål og køn. Gallup har 

gennemført en undersøgelse, der giver de efterlyste tal:  

”18 pct. af lystfiskerne er kvinder, men de står kun for 12 pct. af fisketurene og har dermed et lavere 

aktivitetsniveau end mændene. Analysen viser også, at kvinderne bruger færre penge på lystfiskeriet 

end mændene. De ser sig selv som søfiskere i højere grad end mændene, og flere af dem end af 

mændene angiver Put & Take fiskeri som det foretrukne.”88 

De fleste rejsegrupper består af to voksne plus i mange tilfælde børn, typisk to. Hvis ikke kvinden 

fisker, men manden gerne vil på fisketur en eller flere dage i løbet af ferien, hvad skal kvinden så lave 

imens? For at svare på det spørgsmål kan det være relevant at se på, hvilke andre aktiviteter, der 

hænger forholdsvis tæt sammen med lystfiskeri. Altså: Hvis der fiskes under ferien, hvilke andre 

aktiviteter fortages så typisk også i de rejsegrupper? Eller alternativt: Hvilke andre motiver hænger 

sammen med lystfiskeri? Der foreligger op til 4 turistundersøgelser, som kan sige noget om det.  

Noget (Turistundersøgelsen tilbage fra 2004) tyder på, at turister, som fisker, er mere loyale end 

turister, som ikke fisker. Ifølge turistundersøgelsen fra 2014 er det sådan, at jo mere turisterne fisker, 

jo mere tilbøjelige er de til at sige, at de vil komme igen. Og de, der havde lystfiskeri som motiv, er 

mere tilbøjelige til at ville anbefale destinationen for andre end dem, der ikke havde lystfiskeri som 

motiv.  

Potentiale for lystfiskeri: 5 % af den tyske befolkning (14 år+) har ‘ofte’ eller ‘meget ofte’ fisket på 

deres ferier inden for de seneste tre år, viser tal fra Reiseanalyse 2016, som VisitDenmark har købt 

adgang til.89 

 

                                                             
86 Den tilsvarende andel blandt kvinder er 60%, men gruppen er meget lille. 
87 Maj er sikkert en god måned for hornfisk, at dømme efter en fangstrapport fra medio maj samt denne omtale: 

http://fang-en-fisk.dk/forar/kysten/hornfisk/.  
88 COWI (2010). Lystfiskeri i Danmark – EAA. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. www.eaa-

europe.org/files/lystfiskeri-i-danmark_7896.pdf.  
89 http://www.visitdenmark.dk/da/analyse/lystfiskerturisme-i-danmark.  

http://fang-en-fisk.dk/forar/kysten/hornfisk/
http://www.eaa-europe.org/files/lystfiskeri-i-danmark_7896.pdf
http://www.eaa-europe.org/files/lystfiskeri-i-danmark_7896.pdf
http://www.visitdenmark.dk/da/analyse/lystfiskerturisme-i-danmark
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Tabel 11 Lystfiskeri som ét blandt flere motiver og lystfiskeri som én blandt flere aktiviteter blandt 
ferieturister i Danmark 2004, 2008, 2011, 2014 

År Lystfiskeri som et blandt 

flere MOTIVER 

Lystfiskeri som en blandt  

flere AKTIVITETER 

2004 15,5% 9,2% af max 

2008 12,4% 6,2% af max 

2011 17,1% 8,1% af max 

2014 13,5% 7,2% af max 

Kilde: Baseret på Turistundersøgelser 2004-2008-2011-2014 fra VisitDenmark. 

 

Tabel 12 Gennemsnitligt antal angivne motiver og gennemsnitligt antal aktiviteter omregnet til max-
niveau blandt ferieturister i Danmark 2004, 2008, 2011, 2014 

År Gennemsnitligt antal 

angivne MOTIVER 

Gennemsnitligt antal  

AKTIVITETER på max 

Svar 

(n) 

2004 6,26 af 22 (28%) 19 stk. på 32% af max ~ 6,06 på max 7943 

2008 6,49 af 22 (29%) 21 stk. på 51% af max ~ 10,78 på max 8785 

2011 8,25 af 25 (33%) 21 stk. på 18% af max ~ 3,71 på max 7553 

2014 11,79 af 34 (35%) 31 stk. på 20% af max ~ 6,23 på max 9446 

Kilde: Baseret på Turistundersøgelser 2004-2008-2011-2014 fra VisitDenmark. 

 

Tabel 13 Lystfiskeris andel af alle motiver og lystfiskeris andel af alle aktiviteter blandt ferieturister i 
Danmark 2004, 2008, 2011, 2014 

År Lystfiskeris andel af  

MOTIVER (sum 100%) 

Lystfiskeris andel af  

AKTIVITETER (sum 100%) 

2004 2,0% 1,5% 

2008 1,9% 0,6% 

2011 2,0% 1,5% 

2014 1,1% 1,2% 

Kilde: Baseret på Turistundersøgelser 2004-2008-2011-2014 fra VisitDenmark. 

 

De turister, der har lystfiskeri som motiv, har også i højere grad samtlige andre motiver som motiv end 

de turister, der ikke har lystfiskeri som motiv. Storbyturister har generelt ikke lystfiskeri blandt deres 

motiver, så derfor kan man evt. vælge kun at se på ferieturister i kystområderne (udenfor 

Storkøbenhavn samt Aarhus, Odense og Aalborg kommuner). I kystområderne angiver 18% lystfiskeri 

som ét blandt flere motiver, 19% blandt udlændinge, 15% blandt danskere. Generelt har udlændinge 

flere forskellige motiver end danskere, og de har længere opholdslængde. I storbyområderne er det 

kun 1% af udlændingene og 2% af danskerne, der har lystfiskeri som motiv. Hvis man ser på 
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storbyområder og kystområder under ét, er der samme andel blandt danskere som blandt udlændinge, 

der har lystfiskeri som ét blandt flere motiver, nemlig 13,5% blandt ferieturisterne.  

 

Tabel 14 Sammenhængen (korrelationen) mellem fiskeri som ferieMOTIV og andre ferieMOTIVER 

 Motiv 
M28. Mulighed 

for at fiske 

1 M24. Mulighed for at medbringe hund 0,319 

2 M27. Mulighed for at cykle 0,293 

3 M08. Strand, kyst og hav 0,278 

4 M26. Mulighed for at bade 0,267 

5 M25. Mulighed for at vandre 0,263 

6 M07. Naturoplevelser 0,261 

7 M23. Kur, spa og wellness 0,248 

8 
M11. Lokale smagsoplevelser, fx specialiteter, lokalproducerede 
varer, gårdbutikker 0,237 

9 M31. Rundrejse i Danmark 0,227 

10 M29. Aktiviteter på vandet, surfing, kajak, sejlture o.lign. 0,222 

Kilde: Baseret på Turistundersøgelser 2014 fra VisitDenmark. 

 

Tallene til højre i Tabel 14 angiver korrelationen mellem lystfiskeri som motiv og andre motiver. En 

korrelation på +1 angiver en perfekt positiv sammenhæng, -1 en perfekt negativ sammenhæng. Alle de 

i Tabel 14 viste korrelationer er positive og statistisk signifikante. Lystfiskeri som motiv hænger i 

øvrigt sammen med de fleste andre motiver, men de her viste er altså de 10 klareste sammenhænge.  

Hvis det kun er én person i en rejsegruppe, som vil ud at fiske, indikerer Tabel 14 noget af det, som 

den anden eller de andre i rejsegruppen kunne foretage sig imens, fx gå tur med hunden, cykle m.v. 

Hvis man i stedet for motiver ser på aktiviteter, kan man undersøge, hvilke ferieaktiviteter, som 

hænger positivt (eller negativt) sammen med lystfiskeri.  
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Tabel 15 Sammenhængen (korrelationen) mellem fiskeri som ferieAKTIVITET og andre 
ferieAKTIVITETER 

  Aktivitet 
A13. Tage på  

lystfiskeri 

1 A14. Tage på  lystsejlads 0,304 

2 A16. Dykke 0,246 

3 A07. Lave  egen mad 0,244 

4 A06. Slappe af  på overnatningsstedet 0,185 

5 A18. Ride 0,181 

6 A15. Sejle i  kano eller kajak 0,177 

7 A04. Cykle  korte cykelture 0,166 

8 A12. Benytte  kur, spa eller wellness 0,160 

9 A25. Tage på  udflugter i naturen 0,153 

10 A03. Cykle  længere cykleture af min. 10 km 0,149 

Kilde: Baseret på Turistundersøgelser 2014 fra VisitDenmark. 

 

Ud af 30 forskellige andre ferieaktiviteter, har lystfiskeri den kraftigste (positive) sammenhæng med 

det at tage på lystsejlads efterfulgt at dykning, og derefter lave egen mad (fx fisk). Man kan jo strengt 

taget skyde sin fisk med en harpun eller fotografere den med kamera, men ellers foregår dykning jo i 

et vandmiljø som lystfiskeri.  

Turistundersøgelsen 2004: Det kan udledes af resultaterne af en undersøgelse (Marcussen, 2011) 

baseret på VisitDenmarks Turistundersøgelse fra 2004, at lystfiskeri ikke er blandt de aktiviteter, som 

påvirkede døgnforbruget pr. person signifikant i hverken positiv eller negativ retning. Der er derimod 

andre aktiviteter, som påvirker døgnforbruget i positiv retning, hvis turisterne gennemfører disse 

meget ofte. Det gælder for aktiviteterne indkøb (+33.21€), restaurationsbesøg (+28.69€) og golf 

(+14.91€). Visse andre aktiviteter medfører et mindre døgnforbrug, hvis turisten gennemfører disse 

aktiviteter meget ofte: Lave mad (-10.05€), vandre (-8.52€) og slappe af (-5.50€). Tilbage i 2004 var 

der 12,5%, der havde lystfiskeri som ét blandt flere motiver. I gennemsnit angav ferieturisterne i 

Danmark hver ca. 7 (7,06) forskellige motiver ud af 22 mulige. Lystfiskeri havde altså dengang en 

andel på 1,8% af motiv-massen (12,5/7,06).  

Hvis man går videre og ser på lystfiskeri som aktivitet, angav 4% , at de fiskede meget ofte (5 på 1-5 

skala). Skalaen 1-5 kan omkodes til en skala fra 0-1 ved at trække en fra og dividere med 4. 

Gennemsnittet ville så blive på 1 eller 100%, hvis alle respondenter angav, at de fisker meget ofte. 

Scoren for lystfiskeri i 2004-undersøgelsen bliver efter denne omregning til 9% af den maksimale 

score. Der er en lang række aktiviteter, konkret 19 i 2004-undersøgelsen, der konkurrerer om 

turisternes tid. I gennemsnit angav hver respondent at gennemføre hver af de 19 aktiviteter på 32% af 

max. eller hvad der svarer til 6 aktiviteter på fuld kraft (svarende til ”meget ofte”). Man kan altså sige, 

at ud af døgnets 16 vågne timer (100% af tiden) benytter 9% af turisterne hver 16/6=2,6 timer eller 2 

timer og 36 minutter på fiskeri. Ser man på gennemsnitlige andel, som lystfiskeri udgør af turisternes 

samlede tidsanvendelse, anvendes totalt set 9%/6 = 1,5% af turisternes samlede tid på lystfiskeri.  
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Tabel 16 Aktiviteter blandt ferieturister i Danmark (2004) 

Activities (1-5 scale) 
Gn.snit 

(på 1-5) 
Factor: 
Gruppe 

5= 
Max 

Skala  
0-1 (A) 

Skala  
0-1 (B) 

Relax 4,16 1 56% 79% 13,0% 

Cook your own food 3,19 1 35% 55% 9,0% 

Long walks or hikes 2,99 4 22% 50% 8,2% 

Sightseeing 2,87 2 16% 47% 7,7% 

Eat at restaurants 2,85 2 18% 46% 7,6% 

Shopping 2,78 2 11% 44% 7,3% 

Visit attractions 2,63 2 14% 41% 6,7% 

Sunbathe 2,52 1 18% 38% 6,3% 

Play with your kids 2,40 1 27% 35% 5,8% 

Visit or experience port areas 2,39 2 10% 35% 5,7% 

Go out without eating out 2,15 5 5% 29% 4,7% 

Swimming in lakes, at beaches 2,01 1 12% 25% 4,2% 

Cultural events 1,88 2 6% 22% 3,6% 

Meet new friends or acquaintances 1,87 5 6% 22% 3,6% 

Go for pleasure ride on bicycle 1,68 3 7% 17% 2,8% 

Angle in lakes, streams or ocean 1,37 3 4% 9,2% 1,5% 

Play golf 1,20 6 3% 4,9% 0,8% 

Visit spa, health or fitness centre 1,20 6 2% 4,9% 0,8% 

Yachting 1,14 3 2% 3,4% 0,6% 

Gennemsnit eller sum for 19 aktiviteter 2,28     6,06 100% 

Kilde: Egen analyse baseret på Turistundersøgelsen 2004 fra VisitDenmark. 

 

Lystfiskeri ligger, som det fremgår af Tabel 16, i den lave ende mht. hvor mange, der udfører denne 

aktivitet under deres ferie. Lystfiskeri ligger over golf, spa/wellness/fitness men under fx cykling i 

forhold til, hvor mange der udfører denne aktivitet hvor meget. Kolonnen ”factor” indikerer, hvilke 

aktiviteter, som hænger sammen. Dette kan være en nyttig information når man må vurdere, i hvilken 

grad aktiviteterne kan siges at være indbyrdes udelukkende, eller om der er aktiviteter, som man godt 

kan udføre samtidigt. Lystfiskeri (på engelsk: angling) er i gruppe sammen med cykling og lystsejlads. I 

alt falder de 19 forskellige aktiviteter i 6 forskellige grupper. Langt hen ad vejen er det således rimeligt 

at sige, at man enten laver den ene eller den anden aktivitet, altså én aktivitet ad gangen, og at 

aktiviteterne langt hen ad vejen må summere til 100%. Dog kan man fx godt samtidig solbade og 

slappe af eller lave mad og slappe af ved det eller slappe af ved at gå lange ture. Det man kan 

konkludere er, at minimum 1,5% af turisternes vågne tid benyttes til lystfiskeri. Omregnet til timer 

bliver det så 16*antal overnatninger*1,5%. Hvis de endagsbesøgende skal medregnes, er et 

endagsbesøg måske på højest 4 timer på destinationen - eller skal vi sige 2 timer 36 minutter (2,6 

timer, jf. ovenfor) - og hvis lystfiskeri tager en tilsvarende andel af de endagsbesøgendes tid som 

blandt de overnattende turister, bliver de endagsbesøgendes tidsforbrug på lystfiskeri = 2,6 timer * 

antal endagsbesøgende * 1,5%. Hvis man gerne vil argumentere for, at lystfiskeri tæller lidt mere i det 

samlede tidsforbrug, kan man sige, at der ikke er 19 men kun 14 indbyrdes udelukkende aktiviteter, 

hvorved der kunne blive 1,5%*19/14~2% af det samlede tidsforbrug til lystfiskere. Endagsturister 
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har mellem 2,6/16 = 16% og 4/16 = 25% tid til rådighed sammenlignet med de 16 timer, som de 

overnattende turister har til rådighed.  

Cykling og lystfiskeri er måske to nogenlunde sammenlignelige aktiviteter. Hvis man ser på forbruget 

for overnattende cykelturister og udflugtscyklister, tyder udenlandske undersøgelser (Weed, 2014)90 

på, at sidstnævntes forbrug ligger på en brøkdel af de overnattende turisters forbrug pr. døgn, 

nærmere angivet ca. 18%. Dette skyldes, at de endagsbesøgende pr. definition ikke bruger penge på 

overnatning, bruger mindre på bespisning og i det hele taget har mindre tid til rådighed til at bruge 

penge i.  

European Anglers Association (EAA) prøver at definere det rekreative fiskeri. EAA henviser desuden 

til socioøkonomiske undersøgelser fra 15 forskellige europæiske lande, herunder Danmark.91 Der 

refereres til en Gallup undersøgelse tilbage fra 1996, iflg. hvilken der var 600.000 lystfiskere i 

Danmark i alderen 18-65 år – samt desuden yderligere 50.000 i aldersgruppen under 18 og over 65 år.    

Dernæst refererer EAA til en undersøgelse af Roth & Jensen (2003) om betydningen af det rekreative 

fiskeri på den formelle danske økonomi. Det fremgår heraf, at det gennemsnitlige forbrug pr. rekreativ 

fisker (lystfisker) var på 1.170 kr. Fakta solgte 100.000 stk. fiskeudstyrspakker i forbindelse med et 

slagtilbud i 2004. Der refereres dernæst til rapporten Lystfiskeri i Danmark (COWI, 2010a), iflg. 

hvilken 616.000 personer i alderen 18-65 år var på lystfiskeri mindst en gang i 2008. ~36% fiskede fra 

kysten, 19% fra båd (i havet), ~24% i søer, 16% i åer og 5% andre steder fra.   

For de danske lystfiskere når Jacobsen (2010) frem til et forbrug på hele 2.475 mio. kr. inkl. køb af 

både (hele 944 mio. kr.), hvoraf de 670 mio. kr. dog er køb af brugte både, der ikke genererer nogen 

aktivitet. I producentpriser er bådkøb helt nede på 39 mio. kr. ekskl. moms og import. Hertil kommer, 

at udenlandske lystfiskere brugte 376 mio. kr. i Danmark (i 2008). Altså i alt 2.851 mio. kr. eller knapt 

2,9 mia. kr. Jacobsen (2010) når frem til en beskæftigelseseffekt af lystfiskeri i Danmark på ca. 2.500 

årsværk, altså 1 årsværk pr. 1,14 mio. kr. i lystfiskerturismeforbrug.   

EAA (se foregående note) nævner, at udenlandske lystfiskere stod for 3,1 mio. overnatninger i 2008, 

men det tal lader sig ikke umiddelbart genfinde i Jacobsen (2010). Der var 24,7 mio. registrerede 

udenlandske turistovernatninger i Danmark i 2015 (inkl. 5,8 mio. i København by og omegn samt 

Nordsjælland, hvor de udenlandske turister ikke fisker meget), ca. 26,4 mio. i 2016 (12 mdr. til og med 

nov.) og 21,2 mio. tilbage i 2008. Der var 11,7 mio. udenlandske overnatninger i feriehuse i 2008, 13,1 

mio. i 2015, 14,3 mio. i 2016 (12 mdr. til og med dec.). Lystfiskere - og ikke mindst udenlandske 

lystfiskere - bor typisk i feriehus i Danmark. Døgnforbruget for udlændinge i feriehus blev i 2008 

angivet til 340 kr. 92 Det kan altså udledes, at ca. 376 mio./340 = godt 1 mio. af de udenlandske 

turistovernatninger i Danmark kan henføres til lystfiskeri. Der er så plads til, at lystfiskeri kan være én 

ud af 3 aktiviteter på de døgn, der er henregnet til lystfiskeri (hvis de førnævnte 3,1 mio. 

lystfiskerovernatninger står til troende).  

19% af 616.000 danske lystfiskere angav at fiske fra båd COWI (2010a). Når der angiveligt blev brugt 

en lille milliard (944 mio. kr.) på køb af både (fortrinsvis brugte) og udstyr dertil blandt personer, som 

                                                             
90 http://dx.doi.org/10.3727/154427214X13990420684482 
91 http://www.eaa-europe.org/topics/socio-economics/denmark.html  
92 http://www.visitdenmark.dk/sites/default/files/vdk_images/PDF-and-other-files/Analyser/2011/turismens-
oekonomiske-betydning-2008.pdf  side 71.  

http://dx.doi.org/10.3727/154427214X13990420684482
http://www.eaa-europe.org/topics/socio-economics/denmark.html
http://www.visitdenmark.dk/sites/default/files/vdk_images/PDF-and-other-files/Analyser/2011/turismens-oekonomiske-betydning-2008.pdf
http://www.visitdenmark.dk/sites/default/files/vdk_images/PDF-and-other-files/Analyser/2011/turismens-oekonomiske-betydning-2008.pdf
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havde fisket mindst én dag i løbet af det foregående år, kan man spørge sig selv hvilken slags både, de 

fleste af de penge bliver brugt til. Det forholder sig nemlig således, at der er en sammenhæng mellem 

lystsejlads og lystfiskeri. Det kan man se deraf, at 35% af dem, der har lystsejlads som motiv til deres 

danmarksferie også har lystfiskeri som motiv. Derimod er det kun er 12% af dem, der ikke har 

lystsejlads som motiv for deres danmarksferie, som har lystfiskeri som motiv.93 Man må derfor gå ud 

fra, at en stor del af de 944 mio. kr. dækker over køb af sejlbåde. Under alle omstændigheder dækker 

beløbet i vid udstrækning handel med brugte både, som ikke skaber nogen aktivitet.  

Jacobsen (2010, side 14) medtager al forbrug blandt udlændinge, der har angivet lystfiskeri som motiv 

samtidig med, at de har svaret 4 eller 5 på 1-5 skalaen vedr. lystfiskeri som aktivitet + 10% af 

forbruget for dem, der har svaret 2 eller 3 på 1-5 skalaen (og som formentlig også har lystfiskeri som 

motiv). De to grupper kaldes heavy og light users, og i antal tæller den første gruppe formentlig 1/3 og 

sidstnævnte gruppe 2/3, men forbrugsmæssigt vægter light users ikke meget (måske 15%), hvorimod 

heavy users forbrugsmæssigt vægter meget (måske 85%).  

 

 

  

                                                             
93 Der er i øvrigt en endnu kraftigere sammenhæng mellem cykling og lystfiskeri, idet 33% af dem, som har 
cykling som motiv, også har lystfiskeri som motiv, mens det kun er 6% af dem, som ikke har cykling som motiv, 
som har lystfiskeri som motiv.  
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4 Antal lystfiskere i Danmark og deres forbrug af tid og penge 

 

4.1 Segmenteringsovervejelser 

 

Det vil her være relevant at fokusere på at opgøre de overnattende lystfiskerturisters andel af 

personnætterne blandt de overnattende turister med fokus på områderne udenfor storbyerne i 

Danmark, dvs. med fokus på lystfiskernes andel af personnætterne i kystområderne. Man kan godt 

vælge at medtage alle landsdele og alle kommuner i Danmark, men det må forventes, at lystfiskeri som 

motiv og som aktivitet fylder meget lidt hos ferieturister i landsdelene København by (4 kommuner) 

og Københavns omegn (13 kommuner). Århus, Odense og Aalborg kommuner regnes ikke for 

kystkommuner, men der fiskes så sandelig også i disse kommuner, det gælder i al fald for Aalborg 

kommune. Så hvis man skal gå ud fra, at der ikke fiskes i visse dele af landet, er det nok først og 

fremmest i Storkøbenhavn, hvor en særlig lille del af turisterne fisker.  

Man kan opdele de rekreative fiskere i lystfiskere og fritidsfiskere. Der blev i 2015 indløst 145.440 1-

års fisketegn i Danmark.   

Frem for at klassificere de enkelte turister som udelukkende lystfiskerturister eller slet ikke 

lystfiskerturister vil det være mere frugtbart at opgøre det antal persondage og overnatninger, som 

med rimelighed vil kunne henføres til aktiviteten lystfiskeri.   

 

Tabel 17 Simpel segmenteringsmodel for lystfiskerturister 

 A. Danskere: Indenlandske B. Udlændinge 

1. 1-dags lystfiskerturister 

(Udenfor eget lokalområde) 

1A Antal fiskedage (højt) og 

dagsforbrug (lavt) 

1B Antal fiskedage (LAVT) og 

dagsforbrug (lavt/medium) 

2. Overnattende 

lystfiskerturister 

2A Antal personnætter (højt) 

og døgnforbrug (medium) 

2B Antal personnætter (højt) 

og døgnforbrug (medium/højt) 

Kilde: Egen udvikling – inspireret af en tilsvarende model for cykelturister (CRT, 2017).94 

 

 

                                                             
94 http://www.crt.dk/media/75185/Desk_research_og_analysedesign_cykelturisme.pdf side 43.  

http://www.crt.dk/media/75185/Desk_research_og_analysedesign_cykelturisme.pdf
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Tabel 18 Sondring mellem lystfiskerturister og (andre) rekreative lystfiskere  

Gruppe Rekreative lystfiskere Lystfiskerturister 

Definition 1 

(Gruppe 1) 

Bor indenfor fiske-kommunen Bor ikke indenfor fiske-kommunen:  

 Danskere vs. udlændinge 

 Overnattende vs. endags 

(men bor indenfor landsdelen) 

Definition 2 

(Gruppe 2) 

Bor indenfor landsdelen 

(men ikke indenfor kommunen) 

Bor ikke indenfor landsdelen (men 

bor i regionen) 

Definition 3 

(Gruppe 3) 

Bor indenfor regionen  

(men ikke indenfor landsdelen) 

Bor ikke indenfor regionen (men bor i 

Danmark) 

Definition 4 

(Gruppe 4) 

Bor i Danmark  

(men ikke indenfor regionen) 

Bor ikke i Danmark 

 

 

Tabel 19 Regioner, landsdele og kommuner i Danmark – opdelt på i storby- og kystområder 

 Region 1: 

Hovedstaden 

Region 2: 

Sjælland 

Region 3: 

Syddanmark 

Region 4: 

Midtjylland 

Region 5: 

Nordjylland 

I alt 

Storbyområder 4+13 

kommuner 

Ingen 

kommuner 

1: Odense 

kommune 

1: Aarhus 

kommune 

1: Aalborg 

kommune 

20 

kom. 

(37%) 

Kystområder, 

primært ferie 

12 

kommuner  

+ Chr.ø 

17 

kommuner 

21 

kommuner 

18 

kommuner 

10 

kommuner 

78 

kom. 

51,5 

mia. kr. 

(63%) 

Kommuner i alt 29 17 22 19 11 98 

Landsdele 4 2 2 2 1 11 

Regioner 1 1 1 1 1 5 

 Note: 37% af turistforbruget ligger i storbyområderne, 63% i kystområderne, jf. VisitDenmark (2014).  

 

Tabel 20 Segmentering af lystfiskere 

 Overnattende Tilrejsende 1-dags Lokale lystfiskere 

Udlændinge 1A. Udenlandske 

overnattende 

lystfiskerturister 

////////////////// //////////////// 

Danskere 1B. Danske 

overnattende 

lystfiskerturister 

2. 1-dags tilrejsende 

lystfiskerturister 

 

3. Lystfiskere  

ekskl. turister 
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I USA står rekreative lystfiskere, som bor indenfor den stat, i hvilken der fiskes, for ca. 90% af 

lystfiskerdagene. Lystfiskeri opgøres i fiskedage (i USA), jf. Dillon et al. (2011). I Danmark defineres 

endagsturister som ikke-overnattende fritidsrejsende, der besøger en anden kommune end deres 

bopælskommune. Eneste undtagelse er mellem Københavns og Frederiksbergs kommuner. Set i 

forhold til den amerikanske definition er den danske definition af endagsturister meget bredere end 

den amerikanske af den simple grund, at det gennemsnitlige antal indbyggere og det gennemsnitlige 

areal for hver af de amerikanske stater er meget større end for hver af de danske kommuner. Der 

kunne således godt være grund til at overveje en mere restriktiv definition af endagsturister i 

Danmark, således at man i stedet for at skulle besøge en anden kommune for at blive endagsturist 

skulle besøge en anden landsdel. Rejsevaneundersøgelsen fra DTU kan sige en del om, hvad en ændret 

definition som nævnt (fra kommune til landsdelsniveauet) ville få på antallet af endagsturister i 

Danmark. Antallet af person-fiskedage er uafhængigt af, hvor man lægger skillelinjen mellem 

lystfiskerturister og (andre) rekreative lystfiskere. Det kunne give mening at opgøre antallet af 

lystfiskerdage pr. kommune og pr. landsdel i Danmark i absolutte tal og pr. 1.000 indbyggere. Disse 

lystfiskerdage kunne så fordeles på kommunens egne indbyggere og øvrige, herunder andre danskere 

og udlændinge.  

Når man skal fordele forbruget blandt kommercielt overnattende danske og udenlandske turister på 

alle aktiviteter, er man nødt til at sørge for, at summen ikke overstiger 100%. De kommercielt 

overnattende turister, som fisker, foretager sig også andre aktiviteter ud over at fiske, selv på de dage, 

hvor de fisker. Forbruget blandt de kommercielt overnattende turister kan fordeles efter tidsforbrug 

eller efter det faktiske pengeforbrug. Der er ikke noget der tyder på, at lystfiskere, alt andet lige, 

bruger flere penge pr. døgn end andre turister. Til gengæld er deres ophold generelt længere. Danske 

og udenlandske lystfiskerturister bor typisk i lejet feriehus, og det døgnforbrug kendes (380-500 kr. 

pr. person, eller måske 400 kr. for danske lystfiskerturister og 450 kr. for udenlandske). 

Opholdslængden er op til ca. 10 nætter i gennemsnit. Så denne gruppe bruger ca. 4.000 kr. pr. år. Der 

er ca. 40 mio. kommercielle ferieovernatninger i Danmark p.t. (ekskl. forretningsrejsende). Ca. 2% af 

tidsforbruget – og ca. 2% af pengeforbruget pr. døgn kan henføres til lystfiskeri. Altså 40 mio. * 2% * 

ca. 425 kr. = ca. 340 mio. kr. Hertil kommer et forbrug på ca. 50 mio. kr. for de ikke-kommercielt 

overnattende og godt 100 mio. kr. fra de endagsbesøgendes lystfiskeres forbrug. Hvad angår de lokale 

lystfiskere, antages deres årlige forbrug at være på ca. 1.200 kr. (ekskl. indkøb af både, herunder 

sejlbåde), og dem skønnes der at være godt 400.000 af (dvs. 500 mio. kr. p.a.). Det vurderes således, at 

lystfiskernes forbrug i Danmark ligger på ca. 1 milliard kr. pr. år (2015/2016 niveau) ligeligt fordelt på 

lystfiskere (som bor indenfor fiskekommunen), og lystfisketuristerne (som omfatter 1-dags besøgende 

fra andre kommuner og overnattende lystfiskerturister). Hertil kommer 100 mio. kr. p.a. til afskrivning 

og vedligeholdelse af op til ca. 4.000 trollingbåde.  
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Tabel 21 På vej mod opgørelse af forbruget blandt lystfiskerturister og (andre) rekreative lystfiskere  

Gruppe 

Lystfiskere 
(bor i lyst-
fisker-
kommunen) 

1-dags 
lystfiskerturister 
(overnatter 
ikke) 

Lystfiskere 
med ikke-
kommerciel 
overnatning 

Lystfiskere med 
kommerciel 
overnatning 

Danskere 

140.000 med 
årsfisketegn * 

1800 kr. + 
275.000 uden 

* 900 kr. 

 Fx 1% af 10,7 
mia. kr. = 107 mio. 

kr. 

10 mio. * 2% = 
200.000 dage 

(nætter) á 250 
kr. 

20 mio. * 2% = 
400.000 dage 

(nætter) á 400 kr. 

Udlændinge ///////////// ///////////// ////////////// 
20 mio. * 2% = 
400.000 dage 

(nætter) á 450 kr. 

I alt 

415.000 * 
1200 kr. p.a. ~ 
500 mio. kr. 
ekskl. bådkøb 

Fx 0,6% af 17 mia. 
kr. = 107 mio. kr. 

200.000 dage 
(nætter) á 250 
kr. = 50 mio. kr. 

800.000 dage 
(nætter) á 425 kr. 

 

Kommentarer og forklaring til Tabel 21:  

1) Antallet på de 140.000 lystfiskere, som bor indenfor fiske-kommunen støtter sig til det faktum, 

at der blev solgt 126.600 1-års fisketegn og 10.955 1-uges tegn, i alt 137.555 1-års og 1-uges 

lystfisketegn.  

2) At der er dobbelt så mange lystfiskere, som bor indenfor kommunen, som ikke har tegn i 

forhold til dem, som har fisketegn begrundes deri, at der jo angiveligt er måske mindst en halv 

million danskere, som lystfisker i Danmark. Heraf er der dog en del, som ikke fisker i deres 

egen kommune, men som rejser til lystfiskekommune uden at overnatte. Der er også en del, 

som overnatter i lystfiskerkommunen (ikke-kommercielt eller kommercielt), men som ikke 

bor i lystfiskerkommunen. – Derved fremkommer skønnet på de 415.000.  

3) At det gennemsnitlige forbrug anslås til 1200 kr. for de lystfiskere, som bor i 

lystfiskerkommunen støtter sig til Roth & Jensen (2003), som kom frem til et forbrug på ca. 

1.200 kr. pr. lystfisker (som bor og fisker i Danmark) pr. år. – Faktisk var beløbet 1.170 kr. inkl. 

17% til båddrift og 8% til overnatning, altså 878 2003-kroner. I 2016-kroner svarer det til 

1.079 kr. 95 Roth & Jensen (2003) inkluderede derimod ikke grej.  

4) Det skønnes, at dem, som har 1-års eller 1-uges lystfisketegn bruger dobbelt så mange penge 

(1800 kr.) pr. år på lystfiskeri (i deres bopælskommune) end dem, der ikke har et af de nævnte 

tegn (900 kr.). – Det indikeres i Tabel 4, at basalt udstyr til lystfiskeri som ikke kræver brug af 

waders og anden særlig vinterbeklædning (jf. Tabel 5) kan beløbe sig til ca. 600 kr. pr. år. For 

gruppen af lokale danske lystfiskere med fisketegn, der forudsættes at bruge ca. 1800 kr. pr. år, 

kan der altså være plads til køb af grej (pga. differencen mellem de 1200 kr. i gennemsnit op til 

                                                             
95 ”The annual mean amount spent on recreational fishery was estimated to be 1.170 DKK in national currency”, 
Roth & Jensen (2003) side 3 og 9 samt tabel side 10. Forbrugerprisindeks iflg. Danmarks Statistik er anvendt. 
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de ca. 1800 kr. pr. år. – En del af lystfiskerne (dvs. sportsfiskerne i waders) køber grej og 

beklædning for 1500-1600 kr. pr. år (jf. Tabel 5), en del af de øvrige hav/kyst, sø- og å-fiskere 

køber grej for ca. 600 kr. pr. år (jf. Tabel 4), og en del køber stort set ikke grej (hvilket nok 

typiske gælder for dem uden fisketegn, som fisker i put-and-take søer og kun 1 eller få gange 

pr. år). Det er heller ikke alle de øvrige lystfiskere (med tegn), som køber udstyr i nogen 

nævneværdig grad. – Ikke desto mindre kan det ikke afvises, at estimatet for de lokale 

lystfiskere er lidt for lavt pga. at Roth & Jensen (2003), så gennemsnittet på de 1200 kr. støtter 

sig til ikke inkluderede køb af grej. Men estimatet fastholdes dog, da der trods alt alene er tale 

om lokale lystfiskere i det aktuelle segment.  

5) Blandt danskere (skønsmæssigt 275.000) uden 1-års eller 1-uges lystfisketegn indgår max. 

21.097 unge under 18 år som fisker jævnligt og max 23.794 ældre over 64 år som fisker 

jævnligt (jf. Tabel 9), og som bor i lystfiskerkommunen samt 9.705 danskere i alderen 18-64 år 

med 1-dags fisketegn samt den andel af de muligvis mindst 250.000 put-and-take-fiskere, som 

er danskere og som ikke har noget fisketegn. Selv om tallet på de 275.000 skulle være skudt 

noget forbi, så er forbruget på lystfiskeri pr. år under alle omstændigheder lavt i denne gruppe, 

altså som nævnt forudsat knapt en tusse pr. år. Dette er ikke meget lavere end det af Roth & 

Jensen (2003) nævnte årsgennemsnit for alle danske lystfiskere. 

6) VisitDenmark (2016, s. 11) angiver et forbrug på 10,7 mia. kr. for danske endagsturister. 

Danske lystfiskere, som fisker udenfor deres nærområde (deres kommune) er en form for 1-

dags-turister. For alle turister (danskere og udlændinge) under ét ligger lystfiskere med en 

andel af såvel motiv-summen som aktivitets-summen på max. 2%, jf. Tabel 13. Desuden 

skønnes det, at lystfiskeri er en mindre udbredt aktivitet for danske 1-dags-turister end for 

danske kommercielt overnattende ferieturister. Derved fremkommer forudsætningen på 1% 

til lystfiskeri ud af det førnævnte beløb for de danske 1-dags-turisters samlede årlige forbrug.      

7) Blandt danskere er der ca. 10 mio. ikke-kommercielle turistovernatninger i Danmark pr. år. 

Deraf skønnes lystfiskeri at udgøre max 2%, igen jf. Tabel 13. – Døgnforbruget for de ikke-

kommercielt overnattende danske lystfiskerturister anslås til at ligge på ca. 250 kr., altså noget 

mindre end de kommercielt overnattende danske lystfiskerturister, idet de ikke-kommercielt 

overnattende ikke har udgifter til overnatning. De overnatter i eget feriehus eller hos familie og 

venner.  

8) I runde tal er der godt 20 mio. danske kommercielle turistovernatninger pr. år i Danmark 

(2015-niveau, men i 2016 er noget flere end i 2015), hvoraf max 2% kan henføres til 

lystfiskeri, hvis forbruget skal henføres på aktiviteter på en sådan måde, at summen bliver 

100% og ikke mere.  

9) På tilsvarende vis gælder det for udenlandske lystfisker-turister. Der er ca. lige mange danske 

og udenlandske kommercielle overnatninger. Forbruget blandt de udenlandske kommercielt 

overnattende skønnes at ligge lidt højere end for de tilsvarende danske, selv om nogle 

udenlandske turister provianterer syd for grænsen, hvilket mange danskere jo også selv før, 

hvis de har lejlighed til det, grundet prisrelationerne på varer.  

10) I en tidligere undersøgelse nævnes et døgnforbrug på 366 kr. for lystfiskerturister – i Region 

Syddanmark. For Danmark som helhed må det tilsvarende gennemsnit ligge lidt højere, idet 
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døgnforbruget er relativt lavt på vestkysten i Sydjylland – og højere på østkysten - og i det 

øvrige Danmark.96  

Resultatet af ovenstående beregninger og forudsætninger som forklaret fremgår af Tabel 22. Totalen 

bliver på ca. 1 mia. kr. (2015/2016-niveau). Hvis ikke beløbene for enkelt-segmenterne er for lave, så 

er totalen heller ikke for lav. – Der henvises i øvrigt til en alternativ beregningsmetode i den 

efterfølgende Tabel 24 hvor totalen også ender på ca. 1 mia. kr. i samlet forbrug for lystfiskere og 

lystfiskerturister i Danmark i 2015~2016~2017. – Hertil kommer afskrivning og vedligeholdelse på 

trollingbåde på op til ca. 100 mio. kr., jf. den efterfølgende Tabel 27.     

Tabel 22 Foreløbige estimater og skøn over forbruget blandt lystfiskerturister og (andre) rekreative 
lystfiskere opdelt på (otte) segmenter, deraf 5 betydende (mio. kr.) 

Gruppe 

Lystfiskere 
som bor i 
fiske- 
kommunen 

1-dags 
lystfiskerturister 
(overnatter 
ikke) 

Lystfiskere 
med ikke-
kommerciel 
overnatning 

Lystfiskere 
med 
kommerciel 
overnatning I alt, 

mio. kr. 

Pct. 

 
Danskere 500 110 50 160 820 

 
82% 

 
Udlændinge 0 0 0 180 180 

 
18% 

 
I alt 500 110 50 340 1000 

 
100% 

 
Pct. 50% 11% 5% 34% 100% 

 

Kilde: Egne beregninger og skøn.  

 

I 2015 købte godt 145.000 personer fisketegn. (I år 2005 var det tilsvarende tal på 160.000). Ca. 

145.633 danskere i alderen 18-65 år fisker jævnligt (ultimo 2016 folketal), så antallet af 1-års 

fisketegn svarer (tilfældigvis?) fuldstændig til det antal i den aldersgruppe (18-65 år), der skal købe 

fisketegn, hvis de fisker, jf. nedenfor. Hertil kommer godt 20.000 ugetegn og godt 29.000 dagstegn.97 

Man kan nok regne med, at ugetegn typisk sælges til overnattende lystfiskerturister. Endagstegnene 

sælges sikkert i vid udstrækning til endags- eller overnattende lystfiskerturister. Prisen er 185 kr. for 

et år, 130 kr. for en uge og 40 kr. for en dag.98 Man kan altså konkludere, at der er ca. 150.000 

danskere, som fisker jævnligt og det svarer til det antal, som har 1-års fisketegn.  

Der er tilsyneladende vældig mange danskere, som siger, at de har fisket mindst én gang indenfor det 

seneste år (eller hvornår var det nu, man sidst var ude at fiske, tiden løber måske hurtigere end mange 

tænker på, når de svarer). Historisk set har der været tale om ca. 600.000 danskere alene i alderen 18-

65 år, som angiver, at de har fisket mindst én gang indenfor det seneste år. Så når ca. 150.000 har 1-års 

                                                             
96 Side 9, 10 og 14 i http://detgodeliv.regionsyddanmark.dk/wp-
content/uploads/joomla/Publikationer/Turisme/Tematurisme/Delrapport%203_Lystfisker_finalx.pdf.  
97 
http://lfst.dk/fileadmin/user_upload/NaturErhverv/Filer/Fiskeri/Kort_statistik/Statistik2/Tabel60_Udstedte_fi
sketegn_efter_type_og_omraade.pdf.  
98 http://lfst.dk/fiskeri/lyst-og-fritidsfiskeri/koeb-og-salg-af-fisketegn/#c30163.  

http://detgodeliv.regionsyddanmark.dk/wp-content/uploads/joomla/Publikationer/Turisme/Tematurisme/Delrapport%203_Lystfisker_finalx.pdf
http://detgodeliv.regionsyddanmark.dk/wp-content/uploads/joomla/Publikationer/Turisme/Tematurisme/Delrapport%203_Lystfisker_finalx.pdf
http://lfst.dk/fileadmin/user_upload/NaturErhverv/Filer/Fiskeri/Kort_statistik/Statistik2/Tabel60_Udstedte_fisketegn_efter_type_og_omraade.pdf
http://lfst.dk/fileadmin/user_upload/NaturErhverv/Filer/Fiskeri/Kort_statistik/Statistik2/Tabel60_Udstedte_fisketegn_efter_type_og_omraade.pdf
http://lfst.dk/fiskeri/lyst-og-fritidsfiskeri/koeb-og-salg-af-fisketegn/#c30163
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fiskekort, må der altså være mange, som har været ude med snøren på steder, hvor der ikke kræves 

årsfisketegn, fx i put-and-take søer, som er et af de populæreste steder at fange fisk, eller i byernes 

damme, hvor man kan fange små skaller, hvilket børn og andre barnlige sjæle synes er sjovt.  

Men hvis der ikke er 600.000-150.000 = 450.000, som fisker uden årskort, så er det måske 300.000 for 

nu at være en smule konservativ. Der er forskel på at ”fiske jævnligt” og så at have været ude at fiske 

mindst én gang i løbet af det seneste år. En rapport af Laub fra Idrættens Analyseinstitut (2012) om 

danskernes motions- og sportsvaner omfatter også fiskeri. Ca. 4% af de voksne og 5% af børnene 

under 16 år fisker jævnligt, altså 4,1% af befolkningen på 4,9 mio. (ekskl. 0,4 mio. under 7 år og 0,4 

mio. under 75 år), dvs. 203.000 eller ca. 200.000 personer. Der er altså ca. 200.000 lystfiskere i 

Danmark, som fisker jævnligt og som hovedsageligt fisker indenfor deres bopælskommune, hvoraf 

150.000 i aldersgruppen 18-64 år skal have fisketegn, og det har de typisk.99 Forbruget blandt de 

150.000 lystfiskere med årsfisketegn er pænt højt, idet de bl.a. køber fisketegn til 185 kr., som så 

måske udgør mindst 10% af det beløb, de årligt anvender på fiskeriet. 

Det tynde øl, gruppen af rekreative fiskere, som fisker mindre end jævnligt men dog angiveligt mindst 

én gang om året, må antages at have et marginalt årligt forbrug på fiskeri. Det er nok muligt, at man på 

et tidspunkt har købt en billig pakke fiskeudstyr, men man bruger ikke penge på fisketegn og sikkert 

heller ikke ret mange penge på andet i relation til fiskeriet. Hvis man som regneeksempel siger, at der 

er hele 300.000 uden fisketegn, som fisker en lille smule, og at de bruger 900 kr. om året, så bliver det 

til hele 270 mio. kr., og det er sikkert skudt et stykke over målet. Dem med fisketegn bruger andre 270 

mio. kr., altså i alt 450.000 rekreative lystfiskere med et gennemsnitligt forbrug på (hele) 1.200 kr. Det 

gennemsnit svarer til de 1.140 kr. i forbrug pr. år, som Roth & Jensen (2003) estimerede. Roth & 

Jensens tal indeholder dog et element af forbrug på overnatning.  

Hvis man antager, at det nævnte antal dagstegn dækker over ca. 15.000 personer, og hver person kun 

køber ét ugetegn, så bliver det til 180.000 personer. Dette tal omfatter ikke personer under 18 og over 

65 år. Tallet omfatter ligeledes heller ikke put-and-take fiskeri samt fiskeri i damme og andre steder, 

hvor der ikke kræves fisketegn. Der kan derudover være et antal, som har forsømt at løse fisketegn. 

Man kan nok regne med, at langt de fleste af dem, som har løst fisketegn, faktisk fisker. Dog lyder det 

som et overvældende højt tal, at der skulle være ca. 616.000 danske lystfiskere (og fritidsfiskere). 

Ligeledes lyder det som et voldsomt højt tal, at de skulle bruge hele 4.000 kr. om året på 

lystfiskeriet.100 Altså kan der være grund til at afsøge andre kilder for at krydschecke både antal og 

årsforbrug for danske lystfiskere. Spørgsmålet kunne være, om de mest entusiastiske lystfiskere med 

et tilsvarende stort pengeforbrug på lystfiskeriet er overrepræsenteret blandt respondenterne i 

undersøgelsen. Det er jo ikke unormalt, at de, der interesserer sig mest for et felt, er mest tilbøjelige til 

at ville bruge tid på at svare på et spørgeskema om feltet. Som nævnt andetsteds er de 4.000 kr. inkl. 

bådkøb, og desuden kan man ikke afvise, at de, der bruger store beløb på fiskeudstyr og både, har 

større tilbøjelighed til at ville svare på et spørgeskema om dette. De 1.140 kr., som E. Roth & S. Jensen 

(2003) nåede frem til pr. år pr. dansker som fisker, er nok mere realistisk end de førnævnte 4.000 kr., 

som anvendt af Jacobsen (2010), og som citeret mange andre steder.   

At 1% af de danske 1-dags-turisterne i Danmark er på fisketur (udenfor deres bopælskommune) er et 

skøn, som er på halvdelen af de max 2% af de overnattende turisters tidsforbrug, som lystfiskeri 

                                                             
99 Der er undtagelser for fisketegn for bredejere/lodsejere og deres familier.  
100 Lystfiskeri i Danmark side 13, 21, 22, 25.    
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udgør, jf. tidligere figurer og tabeller. Der kan godt senere tilføjes decimaler, når der er pudset lidt 

mere på lystfiskeriets andel af tidsforbruget.  

Fiskevande kan vel betragtes som en form for attraktion. Som andre attraktioner har fiskevande større 

eller mindre tiltrækningskraft. Fiskevande kan vel beskrives ud fra, hvor mange person-fiske-dage 

området har, og hvor langt lystfiskerne i gennemsnit har kørt/rejst for at fiske netop der. Her kan man 

sondre mellem danskere og udlændinge og/eller mellem overnattende og ikke-overnattende 

lystfiskere. De overnattende lystfiskerturister er ikke nødvendigvis rejst til området primært for at 

fiske, men måske på grund af en smuk natur og gode sommerhuse i relativ kort afstand fra 

bopælsområdet (fx til det sydlige og vestlige Jylland fra det nordlige Tyskland). Men hvis turisterne 

kommer i havørredsæsonen, altså udenfor sommerferien, og de fisker, så tyder dette på, at de netop 

kommer pga. fiskemulighederne. Sæson (både fiskesæson og ferieperioder) spiller altså en væsentlig 

rolle.   

 

4.2 Antal lystfiskere, lystfiskertimer og lystfiskernes forbrug i Danmark – 

opdelt på danskere og udlændinge 

 

Det er ikke ligegyldigt, om man regner med, at der er 200.000 eller 600.000 danske lystfiskere (i 

Danmark) og det er ikke ligegyldigt, om de har et gennemsnitligt forbrug på 4.000 kr. pr. år eller et 

andet beløb. Hertil kommer de udenlandske lystfiskere i Danmark og deres forbrug. Sandheden er nok 

den, at op til 200.000 personer ganske vist har et forbrug på 4.000 kr., men at yderligere 200.000 har 

et noget mindre forbrug pr. år (fx en-to gange på put-and-take-fiskeri). Og hvis de sidste 200.000 

virkelig har været ude at fiske mindst én gang i løbet af de sidste 12 måneder, har de næppe brugt 

mere end en time og næppe ret mange kroner på den fisketur. At der er forskellige niveauer i omfanget 

af lystfiskeri blandt danskere og blandt udenlandske turister i Danmark er en basal forudsætning i det 

følgende.  

Der er naturligvis en forskel mellem ”at have været ude at fiske mindst én gang i løbet af de sidste 12 

måneder” og så at gennemføre en sports- eller fritidsaktivitet, fx fiskeri, jævnligt. Førstnævnte er den 

måde, hvorpå man har spurgt et udvalg af danskere flere gange fra og med 1996.  
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Figur 9 Andelen af befolkningen i alderen 18-64 år i de 5 regioner og landet som helhed, som har 1-års 
fisketegn 

 

Kilde: Baseret på data fra Landbrugs- og Fiskeristyrelsen samt data fra Danmarks Statistik. 

Nedenfor er der taget udgangspunkt i, hvad vi ved mht. antal fisketegn (3 typer i alt) solgt til hhv. 

danskere og udlændinge i 2015, til lystfiskere i aldersgruppen 18-64 år, der er dem, som skal have 

fisketegn, hvis de fisker steder, hvor det kræves.101 Der er følgende grupper i spil, alle opdelt på 

danskere og udlændinge: 1. Dem med fisketegn, 18-64 år. 2. Dem uden fisketegn, 18-64 år, som fisker 

mere end én gang om året, men som ikke har fisketegn. Nogle af disse fisker dog fx i put-and-take søer, 

hvor der ikke kræves fisketegn. 3. Dem uden fisketegn, som kun er på fisketur én gang om året. Der 

kan dog være tale om fiskeri i put-and-take søer eller andre steder, hvor der ikke kræves fisketegn. 

Gruppe 1+2+3 kan så lægges sammen. Disse (gruppe 1+2+3) er lystfiskere i alderen 18-64 år, som 

fisker mindst én gang om året (fritidsfiskere ikke inkluderet). Gruppe 4 er unge i alderen 7-17 år og 

pensionister i alderen 65-75 år. Gruppe 1+2+3+4 er alle lystfiskere, som i vid udstrækning inkluderer 

put-and-take fiskere.  

Gruppe 5 er put-and-take fiskere, der også kan være inkluderet ovenfor. Der er muligvis ¼ million 

(danskere og udlændinge) som hver har været på put-and-take fiskeri et par gange i 2015, hver af et 

par timers varighed, hvilket kunne blive til 1 million put-and-take fisketimer.  

Gruppe 6 er fritidsfiskere, som altså ikke er lystfiskere, men som er den ene af de to hovedgrupper 

indenfor rekreativt fiskeri (der består af lystfiskere og fritidsfiskere).  

 

                                                             
101 I det omfang, at turistbureauer eller andre går ind som mellemled og videresælger fisketegn til udlændinge, 
uden at det fremgår af statistikkerne, at salget er foregået til udlændinge, så kan udlændinge være 

underrepræsenteret i gruppe 1 i Tabel 23. Fisketegn (jf. fisketegn.dk) må ikke forveksles med fiskekort. Se også: 
http://lfst.dk/fileadmin/user_upload/NaturErhverv/Filer/Fiskeri/Kort_statistik/Statistik2/Tabel60_Udstedte_fi
sketegn_efter_type_og_omraade.pdf. Det er kun for de to mindst betydende typer af fisketegn (ugetegn og 
dagstegn), at der kan være en mindre del af udlændinge, der ikke er blevet registreret som sådanne.  
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http://lfst.dk/fileadmin/user_upload/NaturErhverv/Filer/Fiskeri/Kort_statistik/Statistik2/Tabel60_Udstedte_fisketegn_efter_type_og_omraade.pdf
http://lfst.dk/fileadmin/user_upload/NaturErhverv/Filer/Fiskeri/Kort_statistik/Statistik2/Tabel60_Udstedte_fisketegn_efter_type_og_omraade.pdf
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Tabel 23 Danske og udenlandske lystfiskere opdelt i grupper samt fritidsfiskere og deres skønnede 
TIDSFORBRUG på fiskeri (2015~2017)    

 

Kilde: Estimater og skøn foretaget af CRT med udgangspunkt i salget af fisketegn 2015.  

Det fremgår af Tabel 23 (sektion 1 samt 2, 3, x, 4, xx) at der blev udstedt 194.622 fisketegn i 2015, 

1 Med tegn 18-65 Tegn 2015 Tegn pr. person Personer mio. kr. Dage pr. år Dage Timer pr. dag Timer

1 Med tegn 1/3 Danskere 159.391     1,05 152.112      25,7 6,3 951.856     2,0 1.947.458 

1 Med tegn Udlændinge 35.231        1,08 32.731         4,9 5,3 174.944     2,9 507.050     

1 Med tegn Jævnligt 194.622     1,05 184.843      30,7 6,1 1.126.800 2,2 2.454.508 

2 Uden tegn 18-65 Tegn 2015 Personer pr. tegnPersoner mio. kr. Dage pr. år Dage Timer pr. dag Timer

2 Uden tegn 1/3Danskere 0 152.112      2,1 317.285     1,4 432.768     

2 Uden tegn Udlændinge 0 65.462         1,8 116.629     1,9 225.356     

2 Uden tegn Fx P&T 0 217.574      2,0 433.915     1,5 658.124     

3 Uden tegn 18-65 Tegn 2015 Personer pr. tegnPersoner mio. kr. Dage pr. år Dage Timer pr. dag Timer

3 Uden tegn 1/3Danskere 0 152.112      1,0 152.112     1,0 152.112     

3 Uden tegn Udlændinge 0 32.731         1,0 32.731 1,0 32.731

3 Uden tegn Sjældent 0 184.843      1,0 184.843     1,0 184.843     

x Med+uden 18-65 Tegn 2015 Tegn pr. person Personer mio. kr. Dage pr. år Dage Timer pr. dag Timer

x Med+uden Danskere 159.391     0,35                      456.337      25,7            3,1 1.421.254 0,9 2.532.339 

x Med+uden Udlændinge 35.231        0,27                      130.924      4,9              2,5 324.304     1,3 765.137     

x Med+uden I alt 194.622     0,33                      587.261      30,7            3,0 1.745.558 1,9 3.297.475 

4 Uden tegn 7-17, 66-75Tegn 2015 Tegn pr. person Personer mio. kr. Dage pr. år Dage Timer pr. dag Timer

4 7-17, 66-75 Danskere 0 0 51.878         0 3,1 161.572     1,0 161.572     

4 7-17, 66-75 Udlændinge 0 0 14.884         0 2,5 36.868       1,0 36.868       

4 7-17, 66-75 I alt 0 0 66.761         0 3,0 198.440     1,0 198.440     

xx Alle, 7-75 7-75 Tegn 2015 Tegn pr. person Personer mio. kr. Dage pr. år Dage Timer pr. dag Timer

xx Alle, 7-75 Danskere 159.391     0,31                      508.215      25,7            3,1 1.582.826 1,7 2.693.911 

xx Alle, 7-75 Udlændinge 35.231        0,24                      145.808      4,9              2,5 361.172     2,2 802.004     

xx Alle, 7-75 I alt 194.622     0,30                      654.022      30,7            3,0 1.943.998 1,8 3.495.915 

5 Put-and-take Put-and-take Put-and-take Put-and-take Put-and-take Put-and-take

5 Med kort Alle aldre Tegn 2015 Tegn pr. person Personer mio. kr. dage pr. år dage Timer pr. dag Timer p.a.

5 Med kort Danskere 335.000 2,00                      167.500 34 2,0 335.000 2 670.000

5 Med kort Udlændinge 165.000 2,00                      82.500 17 2,0 165.000 2 330.000

5 Med kort I alt 500.000 2,00                      250.000 50,0 2,0 500.000 2 1.000.000

6 Fritidsfiskere Fritidsfiskere Fritidsfiskere Fritidsfiskere Fritidsfiskere Fritidsfiskere 

6 Med kort 12 år + Tegn 2015 Tegn pr. person Personer mio. kr. dage pr. år dage Timer pr. dag Timer p.a.

6 Med kort Danskere 31.338 1,00                      31.338 9,4 15,0 470.070 2 940.140

6 Med kort Udlændinge 357 1,00                      357 0,1 7,0 2.499 2 4.998

6 Med kort I alt 31.695 1,00                      31.695 9,5 14,9 472.569 2 945.138

Lovligt Lovligt Lovligt Lovligt Lovligt Lovligt Lovligt Lovligt Lovligt Lovligt

Med kort 18-65 Tegn 2015 Tegn pr. person Personer mio. kr. dage pr. år dage Timer pr. dag Timer p.a.

Kort+P&T Danskere 402.828

Kort+P&T Udlændinge 130.472

Kort+P&T I alt 533.300
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deraf 159.391 til danskere og 35.231 til udlændinge. Kortene er 1-års tegn, 1-uges tegn og 1-dags tegn. 

Det antages, at de, der køber 1-dags-tegn, køber 1,5 pr. år, hvorfor knap 185.000 forskellige lystfiskere 

købte fisketegn. Tegnene indbragte i alt 30,7 mio. kr. Fiskekort til put-and-take søer kostede ca. 50 

mio. kr., og fritidsfiskertegn indbragte 9,5 mio. kr. Der fiskes et forskelligt antal dage pr. år i de 

forskellige grupper. Lystfiskere med 1-års tegn antages at fiske hele 10 dage om året, mens lystfiskere 

med 1-uges kort antages at fiske 4 dage pr. år, og endelig antages lystfiskere med 1-dages kort at fiske 

ca. 1,5 dag pr. år i gennemsnit. Fisketure blandt de danskere, som har 1-års kort, antages at være på 2 

timer, og fisketure blandt udlændinge med 1-års kort antages at være knap 3 timer pr. fiskedag. Antal 

fiskedage gange antal timer pr. fiskedag pr. gruppe resulterer i et antal fisketimer pr. år. I alt 3,5 mio. 

fisketimer for dem med fisketegn plus dem uden fisketegn, hvoraf en stor del kan være put-and-take-

fisketimer. Faktisk kunne næsten alle fisketimerne uden fisketegn blandt de 18-64 årige være put-and-

take-fisketimer. Bredejere og deres familier har ret til at fiske fra deres arealer uden fisketegn. Men 

hvor mange i den gruppe, som lystfisker, vides ikke.  
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Tabel 24 Danske og udenlandske lystfiskere opdelt i grupper samt fritidsfiskere og deres estimerede 
PENGEFORBRUG på fiskeri (2015~2017)    

 

Kilde: Estimater og skøn foretaget af CRT.   

Note: Dem på 65 år kan også fiske uden fisketegn. Det samme gælder bredsejere/lodsejere og deres 
familier.   
 

Salg af fisketegn i Danmark beløb sig til 145.440 stk. 1-års fisketegn á 185 kr. (26,9 mio. kr.), 19.846 

stk. uge-fisketegn á 140 kr. (2,8 mio. kr.) og 29.336 stk. dags-fisketegn á 40 kr. (1,2 mio. kr.), i alt 30,9 

mio. kr. 

 

4.3 Put-and-take  

 

1 Med tegn 18-65 Personer Dage pr. år Dage Timer pr. dag Timer Timer pr. år Kr. pr. time Kr. pr. år Mio. kr. pr. år

1 Med tegn 1/3 Danskere 152.112      6,3 951.856     2,0 1.947.458 12,8               312              4000 608                   1A

1 Med tegn Udlændinge 32.731         5,3 174.944     2,9 507.050     15,5               290              4500 147                   1B

1 Med tegn Jævnligt 184.843      6,1 1.126.800 2,2 2.454.508 

2 Uden tegn 18-65 Personer Dage pr. år Dage Timer pr. dag Timer Timer pr. år Kr. pr. time Kr. pr. år Mio. kr. pr. år

2 Uden tegn 1/3Danskere 152.112      2,1 317.285     1,4 432.768     2,8                  234              667 101                   2A

2 Uden tegn Udlændinge 65.462         1,8 116.629     1,9 225.356     3,4                  218              750 49                     2B

2 Uden tegn Fx P&T 217.574      2,0 433.915     1,5 658.124     

3 Uden tegn 18-65 Personer Dage pr. år Dage Timer pr. dag Timer Timer pr. år Kr. pr. time Kr. pr. år Mio. kr. pr. år

3 Uden tegn 1/3Danskere 152.112      1,0 152.112     1,0 152.112     1,0                  234              234 36                     3A

3 Uden tegn Udlændinge 32.731         1,0 32.731 1,0 32.731 1,0                  218              218 7                        3B

3 Uden tegn Sjældent 184.843      1,0 184.843     1,0 184.843     

x Med+uden 18-65 Personer Dage pr. år Dage Timer pr. dag Timer Timer pr. år Kr. pr. time Kr. pr. år Mio. kr. pr. år

x Med+uden Danskere 456.337      3,1 1.421.254 0,9 2.532.339 2,8                  746                   1A+2A+3A

x Med+uden Udlændinge 130.924      2,5 324.304     1,3 765.137     3,2                  204                   1B+2B+3B

x Med+uden I alt 587.261      3,0 1.745.558 1,9 3.297.475 

4 Uden tegn 7-17, 66-75Personer Dage pr. år Dage Timer pr. dag Timer Timer pr. år Kr. pr. time Kr. pr. år Mio. kr. pr. år

4 7-17, 66-75 Danskere 51.878         3,1 161.572     1,0 161.572     3,1                  156              487 25,2                  4A

4 7-17, 66-75 Udlændinge 14.884         2,5 36.868       1,0 36.868       2,5                  145              360 5,4                    4B

4 7-17, 66-75 I alt 66.761         3,0 198.440     1,0 198.440     

xx Alle, 7-75 7-75 Personer Dage pr. år Dage Timer pr. dag Timer Timer pr. år Kr. pr. time Kr. pr. år Mio. kr. pr. år

xx Alle, 7-75 Danskere 508.215      3,1 1.582.826 1,7 2.693.911 5,3                  286              1517 771                   1+2+3+4A

xx Alle, 7-75 Udlændinge 145.808      2,5 361.172     2,2 802.004     5,5                  260              1433 209                   1+2+3+4B

xx Alle, 7-75 I alt 654.022      3,0 1.943.998 1,8 3.495.915 5,3                  280              1498 980                 1+2+3+4

5 Put-and-take Put-and-takePut-and-take Put-and-take Put-and-take Put-and-take Put-and-take

5 Med kort Alle aldre Personer dage pr. år dage Timer pr. dag Timer p.a. Timer pr. år Kr. pr. time Kr. pr. år Mio. kr. pr. år

5 Med kort Danskere 167.500 2,0 335.000 2 670.000 4                      50                200 33,5

5 Med kort Udlændinge 82.500 2,0 165.000 2 330.000 4                      50                200 16,5

5 Med kort I alt 250.000 2,0 500.000 2 1.000.000 4                      50                200 50,0

6 Fritidsfiskere Fritidsfiskere Fritidsfiskere Fritidsfiskere Fritidsfiskere Fritidsfiskere Fritidsfiskere 

6 Med kort 12 år + Personer dage pr. år dage Timer pr. dag Timer p.a. Timer pr. år Kr. pr. time Kr. pr. år Mio. kr. pr. år

6 Med kort Danskere 31.338 15,0 470.070 2 940.140 30                   10                300 9,4

6 Med kort Udlændinge 357 7,0 2.499 2 4.998 14                   21                300 0,1

6 Med kort I alt 31.695 14,9 472.569 2 945.138 30                   10                300 9,5
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Der er 254 put-and-take søer i Danmark, hvoraf 80% eller 202 af dem ligger i Jylland og yderligere 16 

på Fyn. Af disse 218 er 79 markeret på kort i en trykt guide fra 2015, som også findes på nettet. 102 Der 

er en side om ca. 47 af disse 79 søer på dansk, tysk og engelsk. Dette er muligvis de lidt større eller lidt 

mere betydende put-and-take søer i Jylland og på Fyn. Alene det, at brochurens tekst er skrevet på de 

mest gængse turistsprog tyder på, at put-and-take fiskeri i høj grad henvender sig til turister. 

Sportsfiskere betragter nok ikke put-and-take fiskeri som ”rigtigt lystfiskeri”, men iflg. en udtalelse fra 

en af dem, kan det være med til at ”tage trykket af” fiskeriet efter fx havørreder. Det Dyreetiske Råd 

kan dog godt finde noget at kritisere, både ved put-and-take og catch-and-release fiskeri.103 Ingen af 

delene vil dog blive forbudt.104 

Figur 10 Put-and-take søer pr. område i Danmark, i alt 254, deraf 80% i Jylland 

 

Kilde: Baseret på http://www.fiskesoerdanmark.dk/. Februar 2017.  

 

Det fremgik af Figur 2, at 22% af det antal fisk, der i årenes løb er blevet indberettet til fangster.dk, 

stammer fra put-and-take fiskeri. Tilbage i 2006 blev der produceret 1.431 tons fisk til udsætning i 

put-and-take søer til en værdi af ca. 31 mio. kr., altså ca. 22 kr. pr. kg.105 Det viser sig, at 

produktionsværdien af fisk til udsætning i put-and-take søer i 2015 tilfældigvis også var på ca. 31 mio. 

kr., hvilket var 143.000 kr.  pr. anlæg i 2015. Der blev produceret 1.107 tons fisk i Danmark til 

                                                             
102 http://www.dansee.dk/123054_DAO%20Danske%20%C3%98rreds%C3%B8er_Guide_2015.pdf.  
103 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2014). Idekatalog for fremtidens lyst- og fritidsfiskeri. 
Opfølgning på konference om Vision for lyst- og fritidsfiskeri. – Side 15. 
http://www.123nu.dk/lystfiskeri/forum/uploads/110833/Udkast_til_Idekatalog_lyst-_og_fritidsfiskeri.pdf.  
104 http://www.ferskvandsfiskeriforeningen.dk/pdf/blad1_2015.pdf side 13. 
105 www.dst.dk/pukora/epub/upload/18673/akva.pdf.  

Nordjylland; 
37; 15%

Midt- og 
Vestjylland; 

71; 28%

Østjylland; 45; 
18%

Syd- og 
Sønderjylland; 

49; 19%

Fyn; 16; 6%

Sjælland; 25; 
10%

Lolland og 
Falster; 8; 3%

Bornholm; 3; 
1%

http://www.fiskesoerdanmark.dk/
http://www.dansee.dk/123054_DAO%20Danske%20%C3%98rreds%C3%B8er_Guide_2015.pdf
http://www.123nu.dk/lystfiskeri/forum/uploads/110833/Udkast_til_Idekatalog_lyst-_og_fritidsfiskeri.pdf
http://www.ferskvandsfiskeriforeningen.dk/pdf/blad1_2015.pdf
http://www.dst.dk/pukora/epub/upload/18673/akva.pdf
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udsætning i put-and-take søer, altså 28 kr. pr. kg. i produktionsværdi. Det vides ikke, hvor stor en del, 

der gik til eksport, og dermed hvor meget der blev leveret til danske put-and-take søer i 2015. 106 

Men en del af denne produktion gik og går muligvis til eksport. Hvis man ser på prislisterne for put-

and-take-fiskeri synes put-and-take-fiskeri at koste ca. 200 kr. for en fiskedag, hvoraf en del er på 

nogle timer. Nogle lejer en fiskestang og nogle køber orm. Alene dette basisforbrug svarer til ca. 

halvdelen af det beløb, som en overnattende lystfiskerturist i feriehus bruger på et døgn. Put-and-take 

fiskeri kan altså generere et forbrug og omsætning, men spørgsmålet er hvor meget. 

”Put and Take segmentet udgør en stadig større del af afsætningen fra dambrug. Efterhånden som 

antallet af mindre traditionelle dambrug mindskes, og antallet af lystfiskersøer i Danmark er fortsat 

svagt stigende, udgør afsætningen af udsætningsfisk til de danske lystfiskersøer en stadig større del af 

omsætningen – særligt fra de små og mellemstore traditionelle dambrug.” 107 

Nu kommer så noget interessant: ”Det anslås, at over 1 million lystfiskere fra ind- og udland køber 

adgangskort til en dansk lystfiskersø mindst én gang om året. De danske lystfiskersøer udgør dermed en 

meget væsentlig friluftsaktivitet i den danske natur.”108 Det viser sig dog, at det antal tons, der var lagt 

til grund for den nævnte hele million var en faktor to for høj i forhold til det faktiske. Altså skulle der 

nok have stået en halv million i stedet.    

Hvis der sælges ½ million dagskort (fx to dagskort pr. år til hver af 250.000 forskellige personer) til fx 

100 kr. pr. stk. (inkl. leje af fiskestænger og salg af orm), bliver det 50 millioner kr. pr. år. Hvis der 

sælges ½ million dagskort til de 254 fiskesøer, skal der sælges 22 dagskort i hele 90 dage til hver 

fiskesø. Det giver så en indtægt for salg af fiskekort på knapt 200.000 kr. pr. fiskesø. 

 

Tabel 25 To put-and-take fiskekort à 100 kr. til 250.000 forskellige personer = 50 mio. kr. pr. år 

Antal fiskekort kr. pr. kort   Mio. kr.  

500.000  100  50,0 

Søer Kort/dag kr. pr. kort dage pr. år Mio. kr.  

254 22 100 90 50,3 

Pr. sø Kort/dag kr. pr. kort dage pr. år Kr. pr. år 

1 22 100 90 198.000 
 

Tabel 26 Faktisk antal tons og faktisk kilopris i 2015 for fisk til udsætning i fiskesøer (put-and-take) samt 
scenarier ved en højere produktions- og indkøbspris pr. kg fisk 

                                                             
106 Danmarks Statistik, Statistikbanken. Tabellen ”Regnskabsstatistik for akvakultur efter regnskabsposter, 
enhed, 
anlægstype og tid” herunder D.4.3 Udsætning til Put and take, 1000 kr.. www.statistikbanken.dk/AKREGN.  
107 http://www.danskakvakultur.dk/media/15239/Nyhedsbrev_jul_2016_mail.pdf.  
108 Samme kilde som foregående note. 

http://www.statistikbanken.dk/AKREGN
http://www.danskakvakultur.dk/media/15239/Nyhedsbrev_jul_2016_mail.pdf
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Et lille antal put-and-take søer har offentliggjort, hvor stor en andel af deres indtægter fra salg af 

fiskekort, som anvendes til indkøb af fisk (hovedsageligt ørreder). I et par andre tilfælde har andelen 

kunnet beregnes ud fra offentliggjorte tal eller er oplyst på forespørgsel. Andelene ligger fra 45% til 

80% for blot 5 observationer, altså et gennemsnit på 61%. I Tabel 26 er anvendt en andel på 62%, men 

der kunne godt laves en større spørgerunde for at få et mere sikkert tal for den andel. Mht. priser for 

put-and-take fiskeri er priserne for 10 af de populæreste fiskesøer slået op på deres respektive 

hjemmesider. Priser i den lave ende af tidsintervallerne er anvendt, dvs. typisk prisen for 2-3 timer.  

 

4.4 Trolling 

 

Trolling er muligvis den lystfiskermetode, hvor forbruget pr. lystfisker er størst. I al fald er forbruget 

stort, også selv om en trollingbåd har en levetid på måske mindst 10 år og det tilhørende udstyr måske 

højest 10 år.109 

”Der er pt. 1.500 – 1.800 trollingfiskere organiseret i de tre klubber Jysk Småbådsfiskeklub, Fyns 

Trollingklub og Danmarks Småbådsfiskeklub. Men ikke alle trollingfiskere er organiserede, og det 

anslås at der er ca. 5.000 trollingfiskere. Da trolling kan benyttes fra alle slags både, og det samtidig 

er en fritidsfornøjelse som alle i familien kan være sammen om, så er der også mange fritidssejlere der 

jævnligt dyrker trollingfiskeri fra større motor- og sejlbåde. I Danmark benyttes trolling især i 

saltvand, og selvom metoden kan fange de fleste rovfisk, så er lystfiskernes primære mål at fange 

havørred og laks”.110 

Men hvor mange trollingbåde er der i Danmark, hvad koster de stykket, og hvad kan det blive til i 

udgift pr. år med en levetid på 10 år? Med fx max. 4.000 trollingbåde til fx 200.000 kr. pr. stk.111 med 

en levetid på hver 10 år, bliver det til 4.000 kr. * 0,2 mio. kr./10 = 80 mio. kr. pr. år. Hvis bådene i 

virkeligheden har en levetid på 20 år, bliver det årlige forbrug til trollingbåde på det halve af det 

nævnte beløb, altså ca. 40 mio. kr. En Quicksilver trollingbåd koster ca. 150.000 kr. plus motor ca. 

                                                             
109 En indenbordsmotor har en gennemnitlig levetid på ca. 10 år iflg. www.danskvandsport.dk/82/.  
110 http://www.smaabaadsklub.dk/love_regler/trolling.asp.  
111 Warrior 165 Pris lige nu 165.995,- med 50hk Honda, 1300kg trailer komplet sejlklar, med standard udstyr. 

Warrior 175 Pris 267.900,- med 100hk Honda samt 1800kg trailer komplet monteret sejlklar, med standard 

udstyr. Hertil kommer tilbehør. http://www.ry-baadimport.dk/.  

Ek-

sem-

pel Periode

 Antal 

tons udsat kr./kg

Dambrugs 

produktions-

værdi = søens 

indkøbspris 

pr. år., mio. kr.

Andel af 

fiskekortsalget, 

som anvendes til 

indkøb af fisk til 

udsætning:

Salg af 

fiskekort 

pr. år, 

mio. kr. 

Fiskekortsalg 

minus 

indkøb af 

fisk, mio. kr. 

pr. år

Antal fiskekort, 

250.000 

personer á 2 

kort pr. person 

pr. år

Kr. pr. 

kort 

1 2015 1.107       28 31,0 62% 50,0 19,0 500.000                 100       

2 Scenarie 1 1.107         32 35,4 62% 57,1 21,7 500.000                 114       

3 Scenarie 2 1.107         32 35,4 65% 54,4 19,0 500.000                 109       

http://www.danskvandsport.dk/82/
http://www.smaabaadsklub.dk/love_regler/trolling.asp
http://www.ry-baadimport.dk/
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67.000 kr. plus fiskegrej m.v.112 Trolling inkl. både må således skønnes at ligge på et forbrug på mellem 

ca. 45 og 87 mio. kr. om året. Som en gylden middelvej kunne det reelle tal ligge på ca. 65 mio. kr. for 

indkøb af trollingbåde og forbrug til deltagelse i trollingstævner. Handel med brugte både indenfor 

landets grænser skaber ingen aktivitet ud over vedligeholdelses- og istandsætningsarbejdet. 

Med fx 1.650 både (altså alene de organiserede trollingfisker-både) til en pris af måske 300.000 kr. 

med udstyr, der holder i 10 år, bliver det til 30.000*1.650 = ca. 50 millioner kr. pr. år pr. båd med 

udstyr. Dertil kommer vedligeholdelse. Hvis der knytter sig fisketure med overnatning til 

trollingfiskeriet, bliver det målt på anden vis i kategorien overnattende danske lystfiskere. Det samme 

gælder udenlandske trollingfiskere, som overnatter i Danmark, fx under trolling-konkurrencer.   

Disse trolling-konkurrencer afholdes fx på Bornholm (Trolling Master), i Brøndby (Hvidovre Cup), 

Klintholm Havn (Klinte Cup, Møn), Sønderjylland Trolling Klub m.fl. Trolling Master på Bornholm 

(TMB) havde i 2016 368 tilmeldte teams (både).113 Trolling Master Bornholm 2017 er den 13. udgave 

af TMB og afholdes over 4 dage og lige så mange nætter.114 Møn Trolling Klub afholdt i påsken 2017 

Klinte Cup for 5. gang over 2 dage. Prisen er 250 kr. pr. deltager pr. båd. Der kan max. deltage 150 

både. Der skal være min. 2 personer i hver båd.115 I starten af juni 2017 afholdes DM i Trolling i Rødby 

over to dage.116 Fyns Trolling Klub var værter for DM i trolling i 2015 med udgangspunkt i Nyborg 

Marina. Den samlede præmiesum var på over 100.000 kr.117 Der deltog 52 både, og vinderen fangede 

en havørred på godt 3 kg.118 Der er også diverse lokale klubmesterskaber.  

Summa summarum om trolling: Afskrivning på 4.000 både til en indkøbspris på knapt 1 milliard kr. 

(ca. 959 mio. kr.) med en levetid på ca. 12 år beløber sig til små 20.000 kr. pr. båd pr. år (eller i alt ca. 

78 mio. kr. for alle både pr. år). Der er generelt tale om import. Hertil kommer vedligeholdelse til ca. 

6.000 kr. pr. båd pr. år (eller i alt ca. 24 mio. kr. for alle både). Der er her generelt tale om arbejdsløn. 

Alt i alt skønnes omkostningerne at være ca. 25.000 kr. pr. trollingbåd pr. år, eller i alt godt 100 mio. 

kr. for alle både. Mht. trollingstævner bruges der mindst 6 mio. kr. pr. år i forbrug, alene i forbindelse 

med Trolling Master Bornholm. Hertil kommer andre trolling-stævner, i alt måske 10 mio. kr. pr. år. 

Trolling i Danmark kan således beløbe sig til ca. 112 mio. kr. pr. år for afskrivning og vedligeholdelse af 

bådene samt deltagelse i trollingstævner. Sejlbåde kan ikke betragtes som værende indkøbt med 

lystfiskeri for øje, og udgifter til indkøb og vedligeholdelse af disse er irrelevant i forbindelse med 

opgørelse af forbruget i forbindelse med lystfiskeri. Ligeledes er handel med brugte både fra den ene 

danske køber til den anden ikke en relevant udgiftspost at medregne. Denne post var indregnet med 

hele 944 mio. kr. i en tidligere rapport (Jacobsen, 2010). Dette forklarer en del af forskellen mellem det 

estimerede forbrug i den nævnte tidligere rapport (2,9 mio. kr.) og denne rapport (nærmere 1 mia. 

kr.). En anden forklaring på forskellen er, at det kun er en mindre andel af lystfiskerne i Danmark 

(danskere og udlændinge), der har et forbrug på 4.000 kr. pr. år på deres lystfiskeri. 

                                                             
112 Quicksilver 555 Pilothouse koster ca. 134.000 kr., næste model 605 koster ca. 172.000 kr. – En 60 hestes 
Mercury motor koster ca. 61.000 kr. og en 80 hestes ca. 74.000. – Så båd ca. 150.000 kr., motor ca. 67.000 kr. 
http://www.htb.dk. – Hertil kommer fiskeudstyr m.v.  
113 http://tv2bornholm.dk/events/trolling.aspx. - http://tv2bornholm.dk/events/trolling/tmb-resultater.aspx.  
114 http://www.smaabaadsklub.dk/kalender/vis_aktivitet.asp?id=3627.  
115 http://www.smaabaadsklub.dk/kalender/vis_aktivitet.asp?id=3684.  
116 http://www.smaabaadsklub.dk/kalender/vis_aktivitet.asp?id=3647.  
117 http://www.fiskogfri.dk/dm-trolling-2015/.  
118 http://www.tv2fyn.dk/nyheder/05-06-2011/1930/dm-i-trolling.  

http://www.htb.dk/
http://tv2bornholm.dk/events/trolling.aspx
http://tv2bornholm.dk/events/trolling/tmb-resultater.aspx
http://www.smaabaadsklub.dk/kalender/vis_aktivitet.asp?id=3627
http://www.smaabaadsklub.dk/kalender/vis_aktivitet.asp?id=3684
http://www.smaabaadsklub.dk/kalender/vis_aktivitet.asp?id=3647
http://www.fiskogfri.dk/dm-trolling-2015/
http://www.tv2fyn.dk/nyheder/05-06-2011/1930/dm-i-trolling
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Tabel 27 Skøn over de årlige udgifter til afskrivninger på nyindkøb og vedligeholdelse af trollingbåde i 
Danmark (2017)  

 

Kilde: Egne estimater og beregninger. 

  

Gruppe Antal Både Motorer Tilbehør I alt pr. stk. Kr. pr. stk.

Medl. 1650 200.000 75.000 50.000 325.000 Kr. pr. stk.

Øvrige 2350 100.000 60.000 20.000 180.000 Kr. pr. stk.

I alt 4000 141.250 66.188 32.375 239.813 Kr. pr. stk.

Gruppe Indkøb Både Motorer Tilbehør I alt, mio. I alt, mio. kr.

Medl. 1650 330 124 83 536 I alt, mio. kr.

Øvrige 2350 235 141 47 423 I alt, mio. kr.

I alt 4000 565 265 130 959 I alt, mio. kr.

Gruppe Levetid Både Motorer Tilbehør I alt Levetid

Medl. 1650 15 10 5 10,5 Levetid

Øvrige 2350 20 15 7,5 15,4 Levetid

I alt 4000 16,7 12,2 5,7 12,3 Levetid

Gruppe Pr. år Både Motorer Tilbehør Mio. kr. p.a. I alt p.a.

Medl. 1650 22,0 12,4 16,5 50,9 I alt kr. p.a.

Øvrige 2350 11,8 9,4 6,3 27,4 I alt kr. p.a.

I alt 4000 33,8 21,8 22,8 78,3 I alt kr. p.a.

Gruppe Pr. båd Både Motorer Tilbehør I alt Pr. båd

Medl. 1650 13.333 7.500 10.000 30.833 Afskrivning

Øvrige 2350 5.000 4.000 2.667 11.667 Afskrivning

I alt 4000 8.438 5.444 5.692 19.573 Afskrivning

Gruppe Både Udgiftspost Kr. pr. båd I alt I alt

Medl. 1650 Vedligehold p.a. kr. 10.000 16,5 mio. kr. p.a.

Øvrige 2350 Vedligehold p.a. kr. 3.000 7,1 mio. kr. p.a.

I alt 4000 Vedligehold p.a. kr. 5.888 23,6 mio. kr. p.a.

Medl. Afskrivning og vedligehold pr båd pr. år 40.833 kr. pr. båd

Øvrige Afskrivning og vedligehold pr båd pr. år 14.667 kr. pr. båd

I alt Afskrivning og vedligehold pr båd pr. år 25.460 kr. pr. båd

Medl. Afskrivning og vedligehold pr. år i alt 67,4 mio. kr. p.a.

Øvrige Afskrivning og vedligehold pr. år i alt 34,5 mio. kr. p.a.

I alt Afskrivning og vedligehold pr. år i alt 101,8 mio. kr. p.a.
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5 Eksperters syn på, hvorledes rekreativ lystfiskeri og lystfiskerturisme i 

Danmark kan fremmes 
 

5.1 Intro til ekspertspørgerunden 

Det er ikke givet, at de lokale lystfiskere synes, at det er en god ide at fremme lystfiskerturismen, altså 
at der kommer flere tilrejsende endags- og overnattende lystfiskere til ”deres område”. En amerikansk 
undersøgelse (Ditton, Holland & Anderson, 2002) peger på, at holdningen er positiv, hvis der er gode 
fangstmuligheder, hvorimod holdningen er negativ, hvis fangstmuligheder ikke er gode.119 Men 
turismefremmeorganisationer er generelt positive overfor øget lystfiskerturisme.  

Som en del af denne rapport er en række lystfiskerieksperter og –entusiaster blevet inviteret til at dele 
deres syn på, hvorledes lystfiskeri og lystfiskerturisme i Danmark kan fremmes på en måde, som er 
skånsom overfor fiskebestanden og som samtidig giver indtægt (valutaindtjening) til det danske 
samfund. Alle eksperterne blev stillet de samme fire spørgsmål og blev bedt om at skrive 5-10 linjer i 
deres bud på besvarelsen af hver af spørgsmålene.    

Spørgsmålene:  

1. Hvad er din interesse eller rolle indenfor lystfiskeri eller lystfiskerturisme i Danmark? 
2. Hvad (om noget) har man de senere år gjort for at fastholde og forbedre bestanden af fisk i det 

eller de områder, som du kender (bedst) til, og hvad kunne man gøre for fremover at fastholde 
og forbedre bestanden af fisk i ”dit” område? 

3. Hvad har man de senere år gjort indenfor det område, som du kender bedst til for at fremme 
lystfiskeri generelt eller lystfiskerturisme specifikt? 

4. Hvordan mener du, at man kan fremme lystfiskerturismen i Danmark som helhed eller i det 
område, som du kender bedst til (på en økonomisk og naturmæssigt bæredygtig måde)? 

Når der nedenfor står ”svar 1” til og med ”svar 4”, refereres der til ovenstående spørgsmål 1-4. 
 
Svar 1: Interesse/rolle.  
Svar 2: Bestanden af fisk. 
Svar 3: Har gjort for at fremme. 
Svar 4: Kan gøre for at fremme. 
 
 

5.2 Danmarks Sportsfiskerforbund 

Kaare Manniche Ebert, fiskebiolog, Danmarks Sportsfiskerforbund 

Svar 1. Jeg arbejder i Danmarks Sportsfiskerforbund.  

En af mine vigtigste opgaver er at sikre, at der er flere vilde fisk til lystfiskerne – og at det er muligt at 
dyrke et bæredygtigt lystfiskeri. Jeg har siddet med i den task force, der under daværende 
fødevareminister Dan Jørgensen formulerede anbefalinger til udvikling af lystfiskerturisme i DK. Jeg 
har været med til at starte Fishing Zealand, hvor jeg repræsenterer forbundet i diverse udvalg, jeg har 
rådgivet Herning Kommune i deres lystfiskerprojekt og har været med i den styregruppe under 
Havørred Limfjorden, som i den indledende fase beskrev grundlaget, der senere udmøntede sig et 
konkret turismeprojekt. Har holdt oplæg om lystfiskerturisme, værdien af det og potentialet i en lang 

                                                             
119 Recreational Fishing as Tourism. http://webdev.csu.edu/cerc/documents/RecreationalFishingasTourism.pdf.  

http://webdev.csu.edu/cerc/documents/RecreationalFishingasTourism.pdf
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række kommuner og på forskellige temadage og konferencer, blandt andet på Naturmødet i Hirtshals i 
2016. 

Svar 2. Jeg arbejder med vandløbsrestaurering og fiskeriforvaltning over hele DK, så det er meget 
svært for mig at udvælge et enkelt område. Jeg vil i stedet tillade mig at nævne nogle af de initiativer 
rundt om i landet, som har givet gode resultater. Hele forudsætningen for lystfiskeriet er at forbedre 
og bevare naturgrundlaget – altså at sikre, at de vilde fisk kan gennemføre deres livscyklus, og at der 
er nok af dem. Fjernelse af spærringer i vandløbene har været en stor succes overalt i landet. Dette 
kombineret med forbedring af primært ørreds og laks gyde- og opvækstområder i ferskvand har været 
nøglen til de senere års fremgang. Men forvaltningen af fiskeriet er også vigtig. Laksefiskeriet i de 
vestjyske vandløb er et godt eksempel på, at det er muligt at fiske bæredygtigt på sårbare bestande. De 
nye bekendtgørelser for Odense Fjord, Nybøl Nor og Bornholm, hvor garnfiskeriet efter ørred er 
reduceret, og hvor der i to af tilfældene også indføres en daglig baglimit, som gælder alle fiskeriformer, 
er andre gode eksempler på en ny tilgang, hvor biologisk bæredygtighed og hensynet til den 
socioøkonomiske værdi spiller sammen. Geddebekendtgørelsen i Sydsjælland bør også nævnes i 
denne sammenhæng, idet den i høj grad hviler på disse to elementer.  

Svar 3. Den store indsats hidtil – med visse undtagelser, herunder Havørred Fyn, Fishing Zealand og 
Havørred Limfjorden – har ligget i at forbedre naturgrundlaget. Ikke nødvendigvis med henblik på at 
forbedre lystfiskeriet, men det er blevet en konsekvens af de senere års store investeringer i renere 
vand og bedre vandløb. Havørred Fyn er det mest veldokumenterede eksempel på, at fremme af 
lystfiskeriet og lystfiskerturismen er et langt sej træk. Som skal baseres på bedre natur og flere fisk, en 
investering i PR, information og infrastruktur samt en ny tilgang til fiskeriforvaltning, hvor det ikke 
kun handler om, at fiskene skal kunne overleve frem til gydning, men i lige så høj grad om, at fiskene 
skal fanges, så de giver størst mulig værdi til samfundet. Hvis en lystfiskerfanget havørred genererer 
en meget større værdi end en garnfanget, så er det ikke smart at lade få garnfiskere fange rigtig mange 
havørreder. Den tankegang ligger bag en række nye bekendtgørelser (som nævnt under 2), og den er 
helt klart nøglen til succesen nu og her og i fremtiden.  

Svar 4. Ved at sikre, at naturgrundlaget – det vil sige rene og velfungerende åer, søer og hav – 
prioriteres. Og ved at sikre en fornuftig forvaltning af fiskebestandene, der tager socioøkonomiske 
hensyn. I USA er visse fiskearter reserveret til lystfiskeriet – ud fra både biologiske og 
socioøkonomiske hensyn. Dette burde under en eller anden form også gennemføres i DK for de få 
arter, som er vigtige for lystfiskeriet og de afledte erhverv. Signalværdien af det ville virkelig betyde 
noget for promoveringen af DK som en af Europas bedste lystfiskernationer. Men der er også behov for 
mere og bedre information om alt fra overnatningsmuligheder til fiskevande og regler. Gerne på én 
samlet platform. Slutteligt bør det nævnes, at skarven i disse år i visse områder har påvirket 
fiskebestandene og fiskeriet så dramatisk negativt, at det der er svært at forestille sig en udvikling og 
opblomstring lystfiskerturisme uden en ændret tilgang til forvaltningen af skarv.120 

 

5.3 Destination Sønderjylland 
 
Karsten Justesen, direktør, Destination Sønderjylland 
 
Svar 1. Udover at jeg selv har været involveret i en masse ungdomsarbejde indenfor lystfiskeri, 
undervist i ungdomsskole samt arbejdet i grejbutikker og selvfølgelig er flittig lystfiskerturist selv, 
sidder jeg i øjeblikket som direktør for Destination Sønderjylland, hvor vi har fokus på at indfri det 
potentiale som lystfiskerturisme kan have i netop vores område. Med vores placering umiddelbart ved 
den dansk-tyske grænse er Sønderjylland et naturligt første stop for rejselystne tyske lystfiskere, og 
det er en platform som vi vil forsøge at udnytte. 
  

                                                             
120 https://www.youtube.com/watch?v=pEAAk4bRdN0. https://www.youtube.com/watch?v=5ABjw6ju8Gg. 
https://www.youtube.com/watch?v=ksPnP_kXUZ4.  

https://www.youtube.com/watch?v=pEAAk4bRdN0
https://www.youtube.com/watch?v=5ABjw6ju8Gg
https://www.youtube.com/watch?v=ksPnP_kXUZ4
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Svar 2. De lokale foreninger laver et stort arbejde med vandløbsvedligeholdelse, der forbedrer leve- 
og gydepladserne for specielt havørreder. Derudover er der i Nybøl nor lavet en udvidet fredningszone 
samt en fangstbegrænsning på max 2 havørreder pr. dag, hvilket også er et tiltag, der er med til at 
forbedre havørredernes adgang til de vigtige gydevande. Yderligere har man i Sønderborg Kommune i 
gang med at retablere en række stenrev, der er vigtige opvækstområder for småfisk.  
   
Svar 3. Destination Sønderjylland er partner i Interreg projektet REACT, der bl.a. har til formål at 
udvikle lystfiskerturisme i området. P.t. arbejder vi med at få udviklet et magasin, der i redaktionelle 
artikler fortæller om, hvilke lystfiskermuligheder, der findes i området, samt hvilke metoder, der 
anvendes for at få det bedst mulige resultat. Derudover har vi stor fokus på de etiske og 
lovgivningsmæssige forskelle, der er mellem lystfiskere i Danmark og Tyskland, fordi vi oplever, at 
danske lystfiskere ser lidt skævt til deres tyske "kollegaer" ift. til deres ageren ved specielt de danske 
kyster. Vi tror, at vi kan være med til at afhjælpe denne problematik ved at forklare, hvad der er skik 
og brug i Danmark. Derudover er vi i samarbejde med lokale lystfiskere om at udarbejde kort, der 
viser potentielle steder, fredningszoner og lignende.  
  
Svar 4. En udvikling af lystfiskerturisme i Danmark bør ske i tæt samarbejde med de lokale foreninger 
og med et stort fokus på, at det baseres på et bæredygtigt grundlag. Vi bør være bedre til at indsamle 
viden, fx ved at indsamle data ifm. salg af de obligatoriske fisketegn. I dag ved vi reelt ikke ret meget 
om vores gæster, men netop indløsningen af fisketegnet er et oplagt kontaktpunkt, hvor vi kan få noget 
at vide om, hvem gæsterne er, hvor de kommer fra og hvor de fisker. Hvis der er områder med et 
større fiskepres end andre, kunne man se på, om der er behov for særlige indsatser her, fx ved at lave 
fangstbegrænsninger og lign. Indsatser og formidlingen af disse bør gå hånd i hånd med 
markedsføringen af potentielle lystfiskerområder, så man gør gæsterne opmærksomme på, at de gode 
fiskevande er et resultat af en fokuseret indsats, hvilket forhåbentlig vil få dem til at være 
opmærksomme på, at der skal værnes om vandet og fiskene. En generel oplysning om god fiskeetik vil 
sikre, at gæsterne kan få hjælp til at følge de normer og regler, der eksisterer ved det pågældende 
vand. Derudover ville det være oplagt at kigge på, hvordan man kan få udnyttet havnene bedre. 
Havnene er fantastiske fiskesteder for børn og svagt-gående ældre, det er her mange nye lystfiskere 
bliver "født", men lystfiskeri kolliderer ofte med mange af de andre aktiviteter og funktioner en havn 
har, hvorfor lystfiskeri mange steder er forbudt. Hvis man kunne kigge på, hvordan man kan tænke 
lystfiskeri ind i havnemiljøerne, vil man åbne op for, at endnu flere vil kunne få adgang til lystfiskeriets 
glæder.  
 

5.4 Herning Kommune 

Mathias Utoft Jørgensen, landskabsforvalter, Natur og Grønne Områder, Herning Kommune  

Svar 1. Jeg sidder som projektleder på et projekt i Herning Kommune med fokus på at fremme 
lystfiskerturismen med Karup Å og Skjern Å.  

Svar 2. Der er sket løbende forbedringer i de fysiske forhold i vandløbene, og der er fjernet spærringer 
som har hindret fiskenes adgang til gydebankerne, og der sket forbedringer af vandkvaliteten. Alle 
tiltag, som har forbedret, gyde- og opvækstområde for fiskene i vandløbene - og dermed øget 
bestandene af vilde fisk og disses leveområder. Derudover har man forsøgt at bortskræmme skarver 
fra vandløbene, da disse udgør et stort problem for de sårbare fiskebestande i ferskvand. Endvidere 
har man ydet tilskud til udsætninger af fisk i forbindelse med at genophjælpe sårbare fiskebestande.  

I forhold til at fastholde og forbedre bestanden af fisk i området, så er det 100% centralt at man får 
forbedret de fysiske forhold i vandløbene, herunder særligt at man får forbedret de fysiske forhold i de 
små vandløb (mindre bække), som udgør langt de vigtigste gyde- og opvækstområder. Her er der 
stadigt meget langt fra optimale forhold i størstedelen af vandløbene i området.  

Derudover kan man af sekundære tiltag bl.a. sikre, at prædation af skarver ikke udelukker at sjældne 
fiskearter i ferskvand kan komme på fode igen, minimere bifangster i garnfiskeriet i fjorden og 
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herunder øge kontrollen med det ulovlige fiskeri i fjorden, samt fortsat bakke om en bæredygtig 
forvaltning af det rekreative fiskeri i vandløbene (kvoter, mindstemål og fangstbegrænsninger).  

Svar 3. Der er igangsat et projekt om at fremme lystfisker- og å-turismen i Herning Kommune, hvor 
der sættes fokus på at: Målrette markedsføringen mod udlandet om mulighederne for 
lystfiskerturisme ved Skjern Å og Karup Å, målrette erhvervsudvikling sammen med 
erhvervsaktørerne ved Skjern Å og Karup Å for at styrke deres indsigt i hvem lystfiskerturisten er og 
hvordan de kan tilpasse deres forretning til den kundegruppe, målrette vandløbsarbejde for at 
forbedre forholdene for fisk i åerne, målrette udviklingen af en god og tydelig infrastruktur ved Skjern 
Å og Karup Å for at gøre det lettere for lystfiskerturister at fiske i åerne.  

Svar 4.  Lystfiskerturismen har fået et stort fokus de seneste år i og med, at det er blev synliggjort, at 
området kan bidrage positivt til samfundsøkonomien. Det betyder derfor, at lystfiskerturismen er en 
vigtigt spiller i landdistriktsudviklingen og i at skabe arbejdspladser og omsætning lokalt. Ved at 
fastholde fokus herpå kan der skabes en bred interesse og forståelse for, at lystfiskerturismen kan 
bidrage positivt inden for mange forskellige områder. Derved kan der etableres brede samarbejder 
omkring det at sikre og fremme grundlaget for lystfiskerturismen - nemlig gode vandløb med sunde 
fiskebestande. Det er samtidigt helt centralt, at der skabes et bredt funderet samarbejde mellem 
lystfiskere, lodsejere, borgerforeninger, sådan at de kan se sig selv i lystfiskerturismen og samtidig 
tager ejerskab til det - det er de lokale aktører, som skal se gevinsten ved en styrket lystfiskerturisme, 
da de får flere "kunder i butikken". Samarbejde på tværs af kommuner er ligeledes centralt, når der 
arbejdes med lystfiskerturisme ved åerne for at skabe en ensartethed for lystfiskerturisterne. På den 
måde skabes også en stærkere profil mod udlandet. 

 

5.5 Limfjordssekretariatet 

Lars Nørgaard Bach, projektleder, Limfjordssekretariatet 

Svar 1. Som biolog, lystfisker og projektleder på Havørred Limfjorden er det i min interesse, at der 
skabes robuste og sunde fiskebestande, da de udgør grundlaget for lystfiskeri og lystfiskerturisme. For 
mig og Havørred Limfjorden er det essentielt, at naturen forvaltes bæredygtigt, og det har vi for øje i 
vores arbejde med lystfiskerprojektet.   
 
Svar 2. Stor indsats for at skabe selvreproducerende fiskebestande: I Limfjordslandet har 
kommunerne de seneste år lavet en stor indsats for at forbedre vandmiljøet med implementeringen af 
Vandområdeplanerne. Det gælder de indsatser, der forbedrer de fysiske forhold i vandløbene og 
dermed forholdene for de fisk, hvis livscyklus omfatter vandløbene (fjernelse af spærringer, åbning af 
rørlagte strækninger og restaurering). De øvrige indsatser i Vandområdeplanerne vil alt andet lige 
også bidrage til større og mere robuste bestande af fisk.  
Sideløbende med kommunernes indsatser gennemfører frivillige foreninger hvert år en række vigtige 
indsatser for skabe selvreproducerende fiskebestande.  
Behov for flere indsatser: På trods af det store arbejde der gennemføres, er der behov for endnu flere 
tiltag for at indfri potentialet for robuste og sunde fiskebestande. I oplandet til Limfjorden har vi 
kendskab til en lang række barrierer for fiskebestandene som IKKE indgår i nogle planer, og derfor 
ikke har udsigt til at blive løst! I vandløbene er barriererne bl.a. talrige spærringer, der hindrer fri 
passage, mangel på egnede gydeområder, hårdhændet vedligeholdelse og okkerbelastning. For de 
marine områder vurderes dårlige fysiske forhold mange steder at være begrænsende for 
fiskebestandene. 
Behov for mere viden: Viden om alle aspekter i fiskenes livscyklus er afgørende for at forstå 
fiskebestandene og for at forvalte dem bæredygtigt. F.eks. er der behov for øget viden om fiskenes 
vandring, kvaliteten af de marine habitater, betydningen af miljøfremmede stoffer, prædation, 
fisketryk mm. 
 
Svar 3. Ingen fisk – ingen lystfiskere!: Grundlaget for lystfiskerturisme er selvsagt, at der er rent vand 
og store robuste fiskebestande. Som beskrevet arbejdes der på at skabe eller opretholde dette.  
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Erhvervsudvikling: Sekundært er der behov for attraktive service- og oplevelsestilbud til lystfiskerne. I 
projekt Havørred Limfjorden arbejder vi pt. på at skabe og udvikle disse tilbud i samarbejde med de 
lokale virksomheder.  
Oplysning: Fiskebestande og attraktive tilbud skaber ikke lystfiskerturisme alene. Når 
grundforudsætningerne er på plads eller under opbygning, skal der skabes synlighed omkring 
produkterne. Denne markedsføring kan med fordel varetages for større vandområder samlet (f.eks. 
Limfjorden), men også for Danmark som hele. 
 
Svar 4. 

 Staten og kommunerne kan i endnu højere grad end i dag støtte op om arbejdet med at skabe 
sunde og robuste fiskebestande. Der mangler f.eks. en plan for alle de åbenlyse barrierer for 
indfrielse af det store fiskepotentiale.  

 Øget overvågning og viden om de faktorer, der har betydning for fiskebestandene kan skabe 
grundlag for en mere hensigtsmæssig forvaltning af fiskevandene og fiskeriet.  

 Indsatsen for at komme ulovligt fiskeri til livs bør øges.   
 Let adgang til fiskevandene skal opretholdes eller forbedres. 
 Der kan med fordel arbejdes på at skabes en national identitet af Danmark som 

lystfiskerdestination. 
 
 

5.6 Havørred Fyn 

Jan Hald Kjeldsen, projektleder, Havørred Fyn Sekretariatet, c/o Odense Kommune 

Martin Jensen, marketingkoordinator, Havørred Fyn, c/o Odense Kommune,  

Erhverv og Bæredygtighed, Landbrug & Natur, Odense. 

 

Svar 1. Havørred Fyns opgave er at arbejde for opfyldelsen af de tre målsætninger: 

 Fynske vandløb er optimale levesteder for selvreproducerende havørredbestande (dvs. 
vandløbsrestaurering og smoltudsætninger)  

 Understøtte et godt rekreativt fiskeri efter havørreder langs kysten (dvs. smoltudsætninger, 
facilitering, service og synliggørelse) 

 Øget omsætning og flere jobs.  

Vi er det udførende sekretariat for Havørred Fyn - et mangeårigt miljø- og erhvervsprojekt mellem de 
10 fynske kommuner, se www.seatrout.dk.  

 

Svar 2. Status: Udførelse af Havørred Fyns tre hovedaktiviteter: Vandløbsrestaurering mhp. 
forbedring af havørredens adgang til egnede gydeområder (i gennemsnit mere end et 
restaureringsprojekt udføres hver måned, året rundt. Sum = pt. +300 projekter, hvilket pt. har åbnet 
op til mere end 500 km fynske vandløb, hvor havørreden ikke tidligere har kunnet gyde). Årlig 
udsætning af ca. 360.000 ørred-smolt mhp. ophjælpning af en bæredygtig og selvreproducerende 
bestand. Indsatserne har indtil nu årligt afledt: Min. 55.000 overnatninger fra havørredfiskere alene. 
En lokal meromsætning på min. 55-58 mio. kr. samt 38 skabte fuldtidsstillinger. 

Fremtid: Forvaltningsmæssige forbedringer i havørredens favør. Eks. revision af 
Fredningsbekendtgørelsen for Fyn og øerne, således at bestanden af havørreder tilgodeses, 
populationen øges og individernes størrelse øges. Fortsat kommunalt samarbejde om indsatser i de 
vandløb, som har det største potentiale for at kunne ophjælpe bestanden af havørreder.  

 

Svar 3.  (Kystfiskeri efter havørreder): Generelt for Fyn: Som ovenfor. Lystfiskerturisme specifikt: Med 
indgående målgruppekendskab udføres en vedholdende branding af lystfiskerdestinationen ’Havørred 

http://www.seatrout.dk/
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Fyn’ i udlandet og fastholdelse og rekruttering af gæster fra primærmarkederne. Herunder med årlige 
indsatser som: Presseture fra udenlandske specialmagasiner (fiskemagasiner), messer, bogudgivelser 
(sprogversioneret), årlige engelsksproget fiskemagasin (udland), annoncer og fokusartikler (udland), 
certificeringsordning og flg. certificering af pt. 32 lokale overnatningssteder specielt til lystfiskere, 
info-skilte og officielle p-pladser langs kysten, sprogversioneret website m. al nødvendig info for 
lystfiskergæsten som fx fiskepladser, overnatning, guideservice, planlægningsredskab, basal viden og 
fisketeknik osv. Opkvalificering af overnatningssteder mhp. værtskab. Afvikling af den årlige 
Havørredens Dag. Filmudgivelser (sprogversioneret) om Havørred Fyn og havørredfiskeri. Udgivelse 4 
nye film i 2017 specielt målrettet kommende og potentielle gæster. Sponsorater af flere film om fynske 
havørredfiskeri. Desuden tilstedeværelse på sociale medier (S.M.) som fx Instagram, Facebook, 
YouTube osv.  

 

Svar 4. Fyn specifikt: Revision af ’Fredningsbekendtgørelsen for Fyn og øerne’ (ult. 2019, hvor 
nuværende ditto udløber). En revision kan med fordel drage omsorg for den lokale havørredbestand, 
hvor der tages bevidst og kritisk stilling til parametre som fx mindstemål, evt. vinduesmål og/el. 
størstemål, evt. fangstbegrænsning og/el. omsætningsforbud, garnfri zoner, udvidede 
fredningsområder osv. Ændringer i en specifik sportsfisks favør vil have afledt effekt på destinationens 
brand og oplevet professionalisme. Frem for professionel facilitering, service, pakketering, mersalg, 
iscenesættelse og volumen ligger den forudgående præmis, at sportsfiskerdestinationen fungerer 
primært på baggrund af ambitionen om ’’flere og større fisk’’ og en forvaltning, som understøtte dette: 
Ingen bier, ingen honning.     

 

5.7 Helnæs Fishing Lodge, Ebberup, Fyn 

Omar Bo Gade; Helnæs Fishing Lodge, Ebberup; http://www.denmarkfishinglodge.com.  
 

Svar 1. I am involved in the sportfishing industry on several fronts. Today my primal role is to be the 
manager and head fishing-guide of Denmark Fishing Outdoor Lodge. I am an IGFA member and 
captain, and certified guide. Since 2008 I promoted fishing in Denmark abroad, and I constantly 
collaborate with the ”Havørred Fyn” project too. I organize press trips and video productions for 
international sportfishing magazines/channels and work as a consultant in the sportfishing field. In 
the past I owned for years a communication company abroad, specialized in the sportfishing business 
too. 
 
Svar 2. My suggestion for the future is new regulation for the gamefish population. Sea trout, for 
example, is the main gamefish that generates tourism in Fyn. My suggestions for this gamefish are:  
 

 Increase the actual ”minimum size” limit from 40 cm up to 45 or 50 cm, or even better, define a 
”window” where it is allowed to kill only sea trout between 45 and 60 cm.  

 Limit of killed fish per day per angler (1 or 2 fish limit) 
 Controls on the coast and high fines for those who fish illegally. 
 New regulation for the other aquatic fishing activities that damages the sea trout population 

indiscriminately and where the fish cannot be released. 
 

Applying these few rules will increase automatically, at zero cost for the government, the number and 
the sizes of the fish we have in the water. These few rules are applied since years in all the destinations 
that grew their economy thanks to sportfishing; Denmark is still behind in this. PS: These are 
suggestions referred to the Danish ”high value” gamefishes (such as sea trout, salmon and pike). These 
suggestions are NOT necessary for other fishing species such as flounders, cod, garfish, etc.  
 
Svar 3. There are many good projects in DK working well for increase fishing/tourism, such as 
Havørred Fyn, Fishing Zealand, etc… 
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Svar 4. Same as point ”2”: More bigger fish is what attracts sportfishing tourists: marketing, 
infrastructures…are important, but not enough alone. Today the modern sportfishermen that travels 
around the globe are attracted to make a fishing holiday in a country where the fishing is regulated 
and the gamefish species are protected: Anglers know that this means automatically high possibilities 
for them to catch many big fish. We have to consider that today the most of the modern anglers that 
travel for gamefish species release most of the fish they catch. PS: These are suggestions referred to 
the Danish ”high value” gamefish (such as: Sea trout, salmon and pike). These suggestions are NOT 
necessary for other fishing species such as flounders, cod, garfish, etc… 
 

5.8 Fishingguidedenmark 

Niels Lagergaard Pedersen, certified Fishing Guide & Biologist (cand.scient.), Fishingguidedenmark.dk; 
facebook.com/fishingguidedenmark 

 
Svar 1. Jeg har flere roller. Jeg er projektleder fra dansk side på EU-projektet CATCH. Derudover har 
jeg mit eget firma, hvor jeg arbejder med formidling af bæredygtigt lystfiskeri i bred forstand. 
Herunder har jeg bl.a. Fishing Zealand og Megalops som kunder samt en række kommuner. Der udover 
guider jeg også i mit eget firma og er certificeret fiskeguide.  
 
Svar 2. Man har gjort enormt meget på Sjælland – herunder en masse vandløbsarbejde, 
vandløbsrestaureringer, beskyttelse af gedderne på Sydsjælland i udvalgte områder, elfiskeri efter 
moderfisk, mærkning af fisk i Isefjorden af DTU Aqua. Man kunne ønske flere fredede områder uden 
tilladt garnfiskeri. 
 
Svar 3. Via Fishing Zealand er der igennem de seneste 3 år gjort en lang række indsatser. Der er 
uddannede fiskeguider, Grusbanden, info-materiale omkring fiskepladserne, opsat skilte på forskellige 
sprog langs udvalgte strækninger på Sydsjælland for at beskytte gedderne i C&R zonerne, afholdt 
mange foredrag om lystfiskeri, lavet en række informative film i Fishing Zealand, medvirken og 
afholdelse af flere fiskeevents og fiskeaktiviteter samt meget andet. 
 
Svar 4. Ved at skabe sunde, bæredygtige og vilde bestande af fortrinsvis ørreder, gedder og aborrer 
langs kysterne på Sjælland. Er der fisk at fange, kommer turisterne gerne. Naturmæssigt er 
udfordringen at man ofte klumper sig sammen ved de gode fiskesteder. Fik man nu åbnet op for noget 
nyt godt fiskeri i f.eks. de sydsjællandske fjorde og indført effektive garnrestriktioner, kunne man bl.a. 
via denne vej hjælpe bestandene af fortrinsvis gedder og aborrer. Ligeledes kunne man lave 
hjælpeforanstaltninger på land langs vandløbene i form af geddefabrikker og aborresøer – dvs. 
lavvandede områder der oversvømmes i vinterhalvåret, hvor de to fiskearter har mulighed for at gyde. 
Hvis de gyder i havet er dødeligheden langt større.  Derudover er bedre samspil mellem fiske 
eksperter og turismebranchen er nødvendig – dette fungerer fint på visse dele af Sjælland i kraft af 
Fishing Zealand. 

5.9 Fishing Zealand (FZ) 

Paul Debois, chefkonsulent, Vordingborg Kommune 

Svar 1. Jeg er ”tovholder”/sekretariatsleder for Fishing Zealand (FZ). FZ er et samarbejde mellem 
Danmarks Sportsfiskerforbund og p.t. 12 sjællandske kommuner. Samarbejdet er åbent for andre 
sjællandske kommuner, såfremt de ønsker det, og vil efterleve FZ ´s aftalte spilleregler, herunder ikke 
mindst værdigrundlaget. Medlemskommunerne er p.t. Guldborgsund, Vordingborg, Næstved, Stevns, 
Kalundborg, Odsherred, Holbæk, Lejre, Roskilde, Halsnæs, Gribskov og Helsingør. Min rolle er at sikre 
drift, fremdrift og koordination af FZ. FZ har fire/fem hovedindsatområder: Styrkelse af 
naturgrundlaget (så der er fisk), samarbejde med frivillige (lystfiskere o.a.), indsats for unge (den 
sociale dimension) og udvikling af lystfiskerturismen. Det femte element er kommunikationen i 
forhold til indsatsområderne. Se bl.a. www.fishingzealand.dk. 
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Svar 2. I medlemskommunerne forpligtiger man sig til at gøre en ekstra indsats, ud over det der måtte 
forskrives i vandplanerne. F.eks. supplerende vandløbsrestaureringer. Vi har optælling af gydende 
ørreder vha. frivillige; vi har på baggrund af konkrete undersøgelser udarbejdet to rapporter om 
tilstanden i de sjællandske ørredvandløb (kan ses på FZ´s hjemmeside) – vi følger op på rapporterne; 
vi har dannet en særlig arbejdsgruppe i samspil med interesseorganisationer og 
forskningsinstitutioner med henblik på at sikre brakvandrovfiskene, herunder gennemføre konkrete 
projekter (nogle er gennemført) til sikring af gyde- og opvækstområder; vi indgår i arbejdsgrupper på 
landsplan om beskyttelse af fiskebestandene. Målsætningen er, at lystfiskeriet foregår bæredygtigt. Vi 
laver informationsmaterialer herom, og vi skilter. Vi har en særlig indsats/undervisnings forløb for 
unge. Vi samarbejder med frivillige om udsætning af fisk. Vi har en ”grusbande” af frivillige, der 
medvirker til vandløbsforbedringer i medlemskommunernes vandløb som supplement til den 
kommunale indsats. 
 
Svar 3. Vi (FZ generelt og kommuner lokalt) arrangerer, medvirker til eller understøtter 
lystfiskerevents. Turismeorganisationerne i medlemskommunerne er del af FZ samarbejdet. Vi har en 
særlig lystfiskerturismegruppe. Medlemskommunerne danner lystfiskerierhvervsklynger til at 
fremme lystfiskerturismen (FZ giver rådgivning hertil). Vi har p.t. en arbejdsgruppe, der arbejder for 
at udvikle ”streetfishing” (havne og moler); vi laver fælles turismefremstød - eks. en fælles uge (FZ 
ugen) med udadvendte lystfiskerturismetiltag; vi udgiver materialer (foldere, FZ-Magazine (2 sprog) – 
også i elektroniske udgaver) laver særlige ungearrangementer, inviterer danske og udenlandske 
journalister fra lystfiskerblade på presseture, laver selv PR fra lystfiskeriet; vi er med i et treårigt 
samarbejdsprojekt om udvikling af en lystfiskerturismeplatform for Østersøregionen (CATCH – 
samarbejdspartnere i Tyskland, Polen og Litauen). Vi laver en årligt konference (hidtil i 2014, 2015, 
2016), som indeholder elementer af alle FZ ´s indsatsområder herunder udvikling af 
lystfiskerturismen. Normalt med internationale gæster. Konferencen er åben for alle og gratis. 
Og en hel del mere. 
 
Svar 4. FZ- samarbejdet er et godt eksempel herpå. Sammen løfter vi mere end enkeltvis. Det er vigtigt 
at signalere, at vi har ordentlighed i alle forhold (FZ´s værdigrundlag), så vi ”sælger en vare”, der er 
bæredygtig – således vi både sikrer naturgrundlaget (og er synlige i denne forbindelse). Uden fisk 
ingen lystfiskerturisme. Det er vigtigt ikke at ”oversælge” varen. Så det handler om at udvikle turismen 
i de perioder, hvor det i øvrigt er lavsæson, og i et omfang der sikrer god kvalitet. Man kan tænke på at 
udvikle ”lystfisker pakker” – blot skal man have i baghovedet, at også lystfiskere er meget forskellige. 
Samlet handler det om at naturgrundlaget skal være i orden; vi skal tage hensyn til lokalsamfundene, 
der skal være kvalitet i tilbuddene; vi skal have en lystfiskeriturisme med et optimalt antal 
lystfiskerturister - ikke et maksimalt, og der skal være et bredt tilbud målrettet de forskellige 
lystfiskere – igen her ”ikke hvad som helst hvor som helst”, men tilpasset lokalområdets muligheder. 
 

5.10 Gordon P. Henriksen, Megalops og Fishing Zealand 

Gordon P. Henriksen; www.megalops.dk; www.fishingzealand.dk  

Svar 1. Jeg arbejder med lystfiskerturisme som selvstændig i min egen virksomhed Megalops 
(www.megalops.dk), hvor jeg har flere deltidsansatte. Jeg er projektleder på Fishing Zealand 
(www.fishingzealand.dk) og arbejder også for bl.a. Færgen og Destination Bornholm som konsulent og 
rådgiver omkring fisketurisme på Bornholm, Samsø og flere andre steder. Derudover arbejder jeg med 
formidling af lystfiskeri generelt, bl.a. som tv vært på DR 2, DR Ultra og andre kanaler/projekter.  

Svar 2. Jeg mener et fokus på vandmiljø og sikring af egnede gydeområder er afgørende. Tiltag for at 
skabe flere områder ved fx fjernelse af spærringer, udlægning af gydegrus eller etablering af 
geddefabrikker er også meget væsentligt. Derudover er det vigtigt at kigge på hvilke negative faktorer 
har indflydelse på bestandene. Det kan fx være forurening eller rovdyr som skarv, sortmundet kutling 
og sæl eller overfiskeri fra garn eller ulovligt fiskeri.  
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Svar 3. Tiltag som Den Sjællandske Grusbande, de nye bekendtgørelser for Bornholm og det 
sydsjællandske brakvand og Odense Fjord er alle eksempler på tiltag som både gavner fiskebestande 
og samtidig har den effekt at området bliver særlig attraktivt som lystfiskerdestination. Samarbejdet 
mellem kommuner, biologer, fiskeri og de relevante myndigheder er afgørende. De steder jeg oplever 
den mest effektive markedsføring er hvor den er drevet af specialister med viden om konkrete 
lystfiskermålgrupper, og i mindre grad styres oppefra af de klassiske turistorganisationer. De skal dog 
selvfølgelig deltage og være en del af netværket. De PR-tiltag jeg har set virke bedst tager 
udgangspunkt i meget specifikke nicher/målgrupper inden for lystfiskeri og laver tiltag der rammer 
netop disse. Dvs. via sociale medier, YouTube, blogs, artikler osv. og i mindre grad via annoncer, 
kampagner og mere klassiske turismetiltag.  

Svar 4. Jeg mener vi skal først og fremmest styrke fiskebestandene og den råvare som lystfisketurister 
kommer efter og derefter udvikle konkrete produkter, oplevelser og marketingstiltag som er målrettet 
specifikke nichegrupper inden for lystfiskeri. Jeg synes at projekter som Havørred Fyn og Fishing 
Zealand er de to bedste eksempler vi har i Danmark og af flere årsager. Først og fremmest anerkendes 
sikring og forbedringer af fiskebestandene som fundamentalt i udviklingen af lystfisketurisme. 
Derudover er tiltag i høj grad netværk og samarbejdsbaseret og foregår vi samarbejder der spænder 
bredt over kommuner, turistråd, lokale virksomheder og udføres af specialkonsulenter med forstand 
på lystfiskere som målgruppe.    

 

5.11 Isefjorden m.v. v/Morten Edvars 

Morten Edvars, BIM koordinator, Edvars & Edvars Aps, Arkitektfirma maa-uia, Holbæk 
 
Svar 1. Jeg har igennem årene haft forskellige semiprofessionelle aktiviteter i forbindelse med min 
hobby. Men efter eget udsagn har min vigtigste rolle indenfor lystfiskeri i Danmark været min rolle 
som fortaler for et mere skånsomt fiskeri, set i et økologisk perspektiv. Her tænker jeg specielt på mit 
arbejde med portalen bæredygtigtfiskeri.dk (som nu er lukket ned). I den forbindelse var jeg en af de 
første der brugte og definerede begrebet ”bæredygtigt lystfiskeri”.  
 
Svar 2. Jeg kender en del til både fiskeriet i de sjællandske søer, og i og omkring Isefjorden. Jeg vil i 
denne forbindelse holde mig til Isefjorden, da den har større betydning i forbindelse med fisketurisme. 
I mit lokalområde ved Holbæk, har man igennem årene gjort en hel del forskellige tiltag, som har gjort 
fiskeriet markant bedre. Først og fremmest har min forening, Tuse Å’s ørredsammenslutning, i mange 
år arbejdet for at forbedre havørred bestanden i Tuse Å ved bestandspleje. I denne forbindelse har 
man yderligere fået lavet nogle restriktioner på garnfiskeriet i Holbæk fjord hvor Tuse Å løber ud. 
Disse sidste restriktioner var markant mærkbare, og har ført til et mere attraktivt fiskeri i hele 
Isefjorden. Fiskeriet i Isefjorden er i dag udmærket takket være et stort frivilligt arbejde for 
selvreproducerende fiskebestande, samt et forbedret havmiljø. Men trods dette, er fiskeriet 
paradoksalt ikke så godt som før i tiden, hvor man udsatte en mængde fisk i fjorden. Hvis vi udelukker 
rammefaktoren miljø, (erhvervsfiskeri, landbrug og forurening) er der dog en hel del, man kan gøre for 
at skabe et bedre lystfiskeri i Isefjorden. Først og fremmest bør man have nogle regler for at begrænse 
alle lystfiskeres hjemtagning af fisk til konsum. Hertil bør staten bidrage med flere ressourcer end det 
er tilfældet i dag (fiskeri kontrol). Dette vil uden tvivl fører til et mere attraktivt fiskeri, da kun levende 
fisk kan sikre afkom. Her bør vi i Danmark vende blikket udad, og lade os inspirere af den meget 
professionelle forvaltning af sportsfiskeri man har mange steder i udlandet, specielt i USA og Canada.  
 
Svar 3. Fishing Zealand har for eksempel indgået et samarbejde med Holbæk kommune. Man har i 
samarbejde fået lavet informationsmateriale, der gør det lettere for tilrejsende at finde gode 
fiskepladser. Hertil har en del private fiskeguides lavet informations materiale, som er offentligt 
tilgængeligt. Hertil har man to årlige fiskekonkurrencer, ”Fjordlandet open” som er med til at sætte 
fokus på Isefjorden, samt Roskilde Fjord.   
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Svar 4. Først og fremmest bør fiskeplejen forbedres ved forøgede ressourcer. Lystfiskeri kan ikke 
markedsføres seriøst, uden at der er fisk at fange, både i antal og størrelse. Hvor attraktive vores 
fiskebestande skal være (for lystfiskerne), indebærer politiske beslutninger. En seriøs forbedring af 
fiskeriet kan ikke lade sig gøre, uden at man begrænser erhvervsfiskeriet i visse områder. Historisk set 
har intet haft en så negativ indvirkning på fiskebestandene i ferskvand samt i havet, som netfiskeri 
(også på verdensplan). Netfiskeri og anden fiskeri til konsum skal derfor begrænses. En anden 
mulighed ville være, at man efter amerikansk forbillede i udvalgte områder deler fiskebestandene op i 
to grupper. En med arter af særlig interesse for lystfiskere, og en for erhvervsfiskeriet. I Danmark 
spiller havørreden en vigtig rolle for fisketurismen, men kun en underordnet rolle som konsumfisk, så 
det ville give en positiv effekt at reservere denne art til lystfiskeri. Den positive effekt af et sådan tiltag 
vil kunne mærkes hurtigt. Dels vil meget attraktive fiskebestande tiltrække økonomisk stærke 
fiskerturister, som vil vælge Danmark frem for andre destinationer.  Som en positiv bi-effekt vil miljøet 
i havet samt i vore ferske områder blive forbedret hvis predationstrykket på vores rovfisk lempes. 
 

5.12 Destination Bornholm og Bornholms Sportsfiskerforening 

Pernille Kofod Lydolph, adm. direktør, Destination Bornholm ApS 

Simon Rømer, Formand, Bornholms Sportsfiskerforening 

Svar 1. Simon Rømer: Jeg er lystfisker og har været det hele mit liv. Jeg er også engageret i frivilligt 
arbejde omkring vandpleje og lystfiskeri som formand i en lystfiskerforening under D.S.F. 
Jeg er selv lystfisker-turist og ønsker gode fiske/ferie oplevelser, hvor jeg føler mig velkommen og 
hvor jeg samtidig oplever, at jeg bidrager til pleje af fiskeriet. 
 
Destination Bornholm arbejder med markedsføring og produktudvikling af Bornholm som 
turismedestination. Lystfiskerturismen bidrager til at sikre besøgende udenfor højsæsonen og er 
dermed et stort aktiv for øen. Lystfiskerturismen har potentiale til at blive endnu større, og derfor 
arbejder Destination Bornholm med netop dette område. 
 
Svar 2. På Bornholm har vi en selv-reproducerende havørredbestand og har haft det siden 1992. 
I 2016 blev der indført en begrænsning på max. 3 havørreder pr. mand eller pr. båd om dagen under 
hensyntagen til bestanden (mindskelse af forbruget). Denne begrænsning gælder alle former for 
fiskeri og alle slags fiskere, ingen forskelsbehandling. Erfaringerne er indtil videre, at tiltaget har haft 
en effekt. Fiskerikontrollen melder, at man har håndgribelige kontroltal, og at der ikke hersker tvivl 
om effekten. Samtidig ser det også ud til, at det har lagt kimen til mere selvjustits hos fiskerne. 
Fremadrettet skal vi her på øen arbejde på at forhindre udtørring af vores vandløb om sommeren, 
fordi dræning og stadig længere tørkeperioder gør, at flere af vores vandløb tørrer helt ud, og at rigtig 
meget fiskeyngel dør, før de bliver store nok til at trække ud i havet. 
 
Svar 3. Generelt prøver man at udvide turistsæsonen på øen, og det har også en positiv effekt på 
lystfiskeriet. Januar 2016 trådte en ny bekendtgørelse i kraft omkring Bornholm, her på øen kendt som 
3 fisk reglen. Den er med til at sende et signal om, at vi ønsker at passe på vores fisk og hobby. Reglen 
har samtidig gjort, at garnfiskeriet langs land ikke er så interessant, og derfor er flyttet længere ud fra 
kysten. Det har givet bedre plads til lystfiskeriet med stang og snøre. Generelt er det vores oplevelse, at 
der er færre sammenstød mellem lyst- og fritidsfiskere. Det er en rigtig positiv effekt, som er værd at 
bemærke.  De senere år er vi også kommet op i gear med det frivillige vandpleje-arbejde rundt 
omkring i vores vandløb og blevet meget klogere på, hvad der skal til for at sikre formering og 
overlevelse af yngel frem til, de kommer ud i havet. 
 
Svar 4. 

1. Et godt og originalt bæredygtigt fiskeri. 
2. Det er altafgørende, at lystfiskeren ikke føler sig lokket til en destination under falske 

forudsætninger og på den måde kan føle sig snydt. Ulovligt garnfiskeri på fiskepladserne eller at 
blive ”spærret inde” bag ved garn under sit fiskeri er noget, der tager lang tid at rette op på. Det 



 

68 
 

er en oplevelse, man fortæller om, når man er kommet hjem, og derved får oplevelsen en 
forstærkende effekt.  

3. At lystfiskeren føler sig velkommen, og at man på en eller anden måde er med til at sikre 
bestanden og det fiskeri der er, der hvor man er på besøg. 

4. Naturoplevelsen - at der er en smuk og ordentlig natur med muligheder for gode oplevelser og 
minder - også billeder til at have i fotoalbummet og fremvisning i den lokale forening. 

5. At der er rent og ryddeligt. Affald i naturen skæmmer rigtig meget. 
6. Rimelige forhold at bo under til fornuftige priser. 
7. Tilgang til lokale regler og fredninger så man ved man gør tingene korrekt, ingen usikkerhed. 

 

5.13 Udvalgte gennemførte eller anbefalede tiltag fra lystfiskereksperterne 

Sportsfiskerforbundet: Fjernelse af spærringer i vandløbene. Forbedring af ørreds og laks’ gyde- og 

opvækstområder i ferskvand har medført fremgang, dvs. naturgrundlaget er forbedret. Garnfiskeriet 

efter ørred er reduceret. Forhold for gedder er forbedret. Bedre information om overnatningssteder og 

regler. Regulering af skarv.  

Sønderjylland: Undervisning om lystfiskeri. Udvidet fredningszone. Fangstbegrænsning på max 2 

havørreder pr. dag. Reetablering af stenrev. Deltagelse i EU projekt. Lystfiskermagasin. Oplysning om 

fiskeetik. Kort. Samarbejde med lokale foreninger om fremme af lystfiskerturismen på bæredygtigt 

grundlag. Bedre indsamling af data ifm. salg af fisketegn. Udnytte havnene bedre til lystfiskeri.  

Herning: Fremme lystfiskerturismen i Karup Å og Skjern Å. Spærringer fjernet. Forbedringer af 

vandkvaliteten. Skræmme skarver (så de har flyttet sig). Tilskud til udsætning af fisk. Forbedre de 

fysiske forhold i (de små) vandløb.  

Limfjorden: Skabe robuste og sunde fiskebestande. Bæredygtighed. Skabe selvreproducerende 

fiskebestande. Forbedre vandmiljøet. Fjerne spærringer. Åbne rørlagte strækninger. Frivillige hjælper 

til. Behov for flere indsatser mhp. robuste og sunde fiskebestande. Behov for mere viden. Fisk er 

grundlaget for lystfiskerturisme. Service- og oplevelsestilbud til lystfiskere. Samlet markedsføring. 

Mere støtte fra stat og kommuner. Øget overvågning og viden. Minus ulovligt fiskeri. Adgangen til 

fiskevandene. Profilering af DK som lystfiskerdestination.  

Fyn: Vandløbsrestaurering. Smoltudsætninger. Synliggørelse. Øget omsætning og flere jobs. 

Fredninger til fordel for havørreder. Kommunalt samarbejde. Branding. Markedskommunikation. 

Certificering af overnatningssteder. Havørredens Dag. Film. Sociale medier.   

Helnæs: Fishing-guides. Presseture. Video produktion. Strammere regler for fangst af de større 

havørreder.  Flere store fisk tiltrækker lystfiskerturister. Også markedsføring. Catch-and-release.  

Sjælland (FishingguideDK): EU projekt (CATCH). Lystfiskerguide. Vandløbsrestaurering. Beskytte 

gedderne. Mærkning af fisk. Minus garnfiskeri flere steder. Grusbanden. Info-materiale. Foredrag. Film. 

Events. Aktiviteter. Skabe sunde bestande. Ikke klumpe sammen ved de gode fiskesteder. Indføre 

effektive garnrestriktioner. Geddefabrikker og aborresøer til gydning. Samspil mellem 

turismebranchen og fiske-eksperter.       

Fishing Zealand: Stort samarbejdsinitiativ (FZ). Styrke naturgrundlaget (fisk). Frivilligt arbejde 

(optællinger, udsætning af fisk). Indsats for unge. Lystfiskerturismen. Kommunikation.  
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Vandløbsrestaureringer. Sikre brakvandsrovfiskene. Beskyttelse af fiskebestandene. Bæredygtigt 

lystfiskeri. Information. Undervisning. Grusbanden. Lystfiskerevents. Turismeorganisationer 

medvirker i FZ. Klynger. Streetfishing. Promovering. Ungearrangementer. Presseture. PR. EU projekt 

(CATCH). Årlig konference (gratis).  

Gordon P. Henriksen: (megalops.dk). Rådgivning. TV vært. Vandmiljø og gydeområder er afgørende. 

Fjerne spærringer. Udlægge gydegrus. Geddefabrikker.   

Isefjorden: Skånsomt fiskeri. Bæredygtigt lystfiskeri. Pleje af havørredbestanden i Tuse Å. Restriktioner 

på garnfiskeriet ved å-udløb og dermed mere attraktivt fiskeri i hele fjorden. Stort frivilligt arbejde for 

selvreproducerende fiskebestande og forbedret havmiljø. Begrænse hjemtagning af fisk til konsum. 

Fiskerikontrol. Inspiration fra Nordamerika. Info-materiale. Fiskeguides. Fiskekonkurrencer. Der skal 

være mange og store fisk af fange. Begrænse erhvervsfiskeriet/netfiskeri. Havørreder reserveres til 

lystfiskere, betalingsstærke. Vilkår for rovfisk forbedres.  

Bornholm: Frivilligt arbejde. Opleve, at man bidrager til pleje af fiskeriet. Lystfiskerturisme højner 

lavsæsonen. Selv-reproducerende havørredbestand. Max. 3 havørreder. Fiskerikontrol. Selvjustits. 

Forhindre udtørring af vandløb. Mindre garnfiskeri langs land. Godt og bæredygtigt fiskeri. Ikke 

spærre lystfiskere inde bag garn. Lystfiskerturister velkomne og skal medvirke til at sikre bestanden. 

Smuk natur. Gode oplevelser. Gode billeder. Rent og ryddeligt. Bo til fornuftige priser. Kort.    

 

Figur 11 Hvordan man kan fremme lystfiskeri og lystfiskeri i DK – samt resume af estimeret forbrug i 

hvert af 5 markedssegmenter  

 
Kilde: CHM/CRT, marts 2017. 

 

Figur 11 indikerer, at godt fiskevand og mange fisk er fundamentale forudsætninger for mange 

lystfiskerturister. En række tiltag kan medvirke til godt fiskevand og mange fisk. Budskabet om de 

gode fiskemuligheder skal kommunikeres ud til de relevante målmarkeder på en hensigtsmæssig og 

målrettet måde, herunder ikke mindst til udvalgte dele af de udenlandske markeder.  
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6 Sammenfatning 

Nærværende ”Status for lystfiskerturismen i Danmark” skal ses som en del af grundlaget for 

efterfølgende at udvikle en national ”strategi for lystfiskeri og udvikling af lystfiskerturisme”.  

Fra 2010 og frem er der udgivet et antal rapporter om lystfiskeri og lystfiskerturisme, og der er de 

seneste år blevet gennemført en række initiativer på det regionale plan i forskellige dele af landet. 

Desuden er der gennemført en række initiativer fra ministerielt niveau af betydning for lystfiskeri og 

lystfiskerturisme.  

Man kan opdele lystfiskere efter en række kriterier, men én sondring er mellem de overnattende og 

ikke-overnattende. Når man taler om lystfisketurisme, tænker man først og fremmest på turister, som 

overnatter udenfor deres faste bopæl. I nogle sammenhænge inkluderer man personer, som 

overnatter i egen feriebolig, i begrebet turister. Der var i 2016 51,3 mio. (2015: 49,1 mio.) registrerede 

kommercielle turistovernatninger i Danmark, ligeligt fordelt på danskere (49%) og udlændinge (51%). 

Der er 6,8 mio. registrerede overnatninger blandt forretningsrejsende, som bor på hotel. De fleste af de 

resterende 49,1 - 6,8 mio. = 42,3 mio. registrerede overnatninger er for ferierejsende (2015). – I 2016 

var de tilsvarende tal 51,25 – 6,88 = 44,4 mio., jf. Tabel 31 i bilag. Overnatninger fordelt på 

overnatningsformer for 2015 og 2016 fremgår af Tabel 33 i bilag. 

 

Hvad er den socioøkonomiske værdi og potentiale ved lystfiskeri og lystfiskerturisme?   

Spørgsmålet er, hvor stor en andel af de 42,3 mio. registrerede overnatninger (ekskl. 

forretningsrejsende på hotel), der kan henføres til aktiviteten lystfiskeri. Meget tyder på (dvs. 

lystfiskeris andel af motiver og aktiviteter), at det kunne være omkring 2% eller ca. 0,8 mio. 

kommercielle registrerede overnatninger, hovedsageligt (måske 80%) i feriehus. Døgnforbruget for 

turister i lejet feriehus ligger på (380 - 500 kr.), dvs. ca. 425 kr. pr. person pr. døgn. Dette svarer 

således til et forbrug på ca. 340 mio. kr. fordelt på danskere (ca. 160 mio. kr.) og udlændinge (ca. 180 

mio. kr.), alene hvad angår de registrerede overnatninger. Hertil kommer fiskedage for personer, som 

har overnattet på små overnatningssteder, der ikke indberetter til Danmarks Statistik, samt fiskedage 

for danskere i eget eller lånt feriehus samt besøgende hos familie og venner (50 mio. kr.). Endelig kan 

en lille del (1-2%) af de 53 mio. endags-ferieturister i Danmark (VisitDenmark, 2014), som altså ikke 

bor i fiskeområdet, henføres til aktiviteten lystfiskeri (110 mio. kr. pr. år). Under disse forudsætninger 

beløber forbruget blandt udenlandske og danske lystfiskerturister i Danmark samt lokale lystfiskere 

sig til ca. 1 mia. kr. i 2015/2016, jf. Tabel 21 og Tabel 23. Hertil kommer afskrivninger og 

vedligeholdelse af trollingbåde, hvilket beløber sig til ca. 100 mio. kr. pr. år, jf. Tabel 27. Altså alt i alt 

ca. 1,1 mia. kr. pr. år (2015/2016).  

En alternativ estimeringsmetode, som tager udgangspunkt i antallet af solgte fisketegn, når frem til, at 

forbruget blandt lystfiskere, som fisker med stang og line (altså ekskl. fritidsfiskere, som fisker med 

garn, ruser m.m.) med og uden fisketegn beløb sig til 980 mio. kr. i 2016, altså ca. 1 mia. kr. Alt i alt 

skønnes lystfiskere og lystfiskerturister således også ved den alternative beregningsmetode at 

forbruge for 1,1 mia. kr. i 2016, inkl. ca. 100 mio. kr. til afskrivning og vedligeholdelse af trollingbåde.  
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Hvad angår rekreation og livskvalitet ligger der en værdi på det overvejende ikke-kommercielle plan, 

som kan eller kunne måles i antallet af fisketimer. De kommercielt overnattende lystfiskerturisters 

lystfiskerdage (à fx 2½-3 timers lystfiskeri) kan også omregnes til et antal fisketimer. Alle lystfisker-

timerne kan så lægges sammen. Der kan i den forbindelse sondres mellem lystfiskertimer for dem, der 

bor i fiskeområdets egen kommune, øvrige danskeres og udlændingens fisketimer – pr. fiske-

kommune. Tilsvarende kan fangsterne opgøres pr. fiske-kommune eller pr. landsdel. 

Det skønnes, at der bruges 3,5 millioner timer på lystfiskeri i Danmark pr. år (inkl. put-and-take). Af 

disse mange timer står danskere i alderen 18-65 år med fisketegn for knapt ca. 1,95 mio. timer, og 

udlændinge med fisketegn for ca. 500.000 timer. Børn og ældre skal ikke have fisketegn, og de fisker i 

ca. 200.000 timer pr. år. Resten fordeler sig på danskere og udlændinge uden fisketegn, som fisker en 

del (i alt ca. 660.000 timer) eller kun sjældent (i alt ca. 180.000 timer). Mange af de 660.000 + 180.000 

= 840.000 timer, der fiskes uden fisketegn, kan være put-and-take-fiske-timer, idet put-and-take 

skønnes at stå for ca. 1 mio. fiske-timer. Ca. 4% af danskerne i alderen 7-75 år fisker jævnligt. 

Med godt - og gerne forbedret - fiskevand er der gode muligheder for at fastholde og øge antallet at 

udenlandske lystfiskerturister. Det gælder især tyske turister, der i forvejen udgør en stor andel af 

turistovernatningerne i bl.a. Vestjylland og Sydjylland. I den øvrige del af Danmark har det danske og 

øvrige skandinaviske (primært det norske, sekundært det svenske) marked større betydning. Det er 

alene de udenlandske overnatninger, der kan generere, hvad der svarer til en eksportindtægt. Men 

både danske og udenlandske lystfiskerturister eller lystfiskerdage for først og fremmest kommercielt 

overnattende turister genererer via deres forbrug beskæftigelse lokalt i fiskeområderne og i Danmark 

generelt. Det er især de kommercielle overnatninger som følge af lystfiskeri, der indebærer et 

økonomisk potentiale, altså muligheden for en stigning i forhold til det nuværende niveau for 

lystfiskerturisme. Lystfiskeri blandt de personer, som bor indenfor lokalområdet (kommunen) har et 

betydeligt omfang og stor betydning som rekreativ aktivitet. Derimod er den regional-økonomiske 

betydning af det lokale lystfiskeri indenfor kommunen blandt kommunens egne indbyggere 

begrænset, idet de muligvis ville have deltaget i en anden lokal fritidsaktivitet, hvis de ikke havde valgt 

at fiske lokalt. 

Viden om lystfiskerturisters præferencer  

Denne viden kommer dels fra den foreliggende litteratur, dels fra VisitDenmarks 

Turistundersøgelse(r). Desuden kan resultaterne af specifikke lystfiskersurveys imødeses (Fishing 

Zealand). Desuden er det blevet foreslået (af Destination Sønderjylland), at der mere systematisk 

indsamles informationer fra lystfiskerne i forbindelse med, at de køber deres fisketegn. Feriehuse er 

den foretrukne overnatningsform for kommercielt overnattende lystfiskerturister. Lystfiskeri er alene 

et motiv og en aktivitet for turister udenfor storbyerne, dvs. i kyst-Danmark inkl. ferske vande. Den 

foretrukne overnatningsform for lystfiskerturister i Danmark er feriehus. Nogle af de motiver, som 

hænger sammen med lystfiskeri blandt kommercielt overnattende turister i Danmark, er bl.a. 

mulighed for at medbringe hund, mulighed for at cykle, strand-kyst-hav, badning, vandring, 

naturoplevelser m.m. Aktiviteter, som hænger sammen med lystfiskeri blandt turister, er bl.a. 

lystsejlads, dykning og lave egen mad m.v. Put-and-take fiskeri appellerer relativt meget til kvinder og 

børn, mens kystfiskeri i waders i høj grad er en aktivitet, der appellerer til mænd. Blandt lystfiskere er 

der generelt en overvægt af mænd, men på familieferier kan der fint være rum til, at hele eller dele af 

familien tager på lystfiskeri.  
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Hvordan kan lystfiskerturismen i Danmark ifølge udvalgte eksperter fremmes? 

Der er gennemført en spørgerunde hos en række eksperter. Der indkom 11 besvarelser fra disse 

aktører og geografiske områder: Danmarks Sportsfiskerforbund, Destination Sønderjylland, Herning 

Kommune, Limfjordssekretariatet, Havørred Fyn, Helnæs Fishing Lodge på Fyn, Fishingguidedenmark, 

Fishing Zealand, Megalops (Gordon P. Henriksen), Isefjorden på Sjælland og Bornholm (Destination 

Bornholm og Bornholms Sportsfiskerforening). 

Der er indsamlet synspunkter fra 11 udvalgte eksperter indenfor lystfiskeri og lystfiskerturisme. Med 

baggrund i deres interesse eller rolle indenfor feltet, har de hver bidraget med redegørelser for, hvad 

der de senere år er gjort for at fastholde og fremme bestanden af fisk af særlig relevans for lystfiskeri 

og lystfiskerturisme, herunder havørreder og laks. Dernæst har de redegjort for hvad man HAR gjort 

og hvad man fremadrettet KAN gøre for at fremme lystfiskeri og lystfiskerturisme. Der foreligger 

således 4*11 svar à hver 5-10 linjer, som fortjener at blive læst enkeltvis, plus at der efterfølgende må 

uddrages implikationer for den fremtidige strategi for indsatser og satsninger for fremme af lystfiskeri 

generelt og lystfiskerturisme i særdeleshed på en naturmæssigt bæredygtig og økonomisk interessant 

måde. Et godt vandmiljø er en basal forudsætning for godt lystfiskeri. Det er klart, at højt forbrugende 

udenlandske lystfiskere, som bedriver skånsomt lystfiskeri, er den ideelle målgruppe for lystfisker-

turismen. Udenlandske såvel som danske lystfiskerturister samt lokale lystfiskere skal gerne kunne 

blive glade og tilfredse og dermed komme igen samt fortælle gode beretninger når de kommer hjem. 

Derfor må der ikke være for mange fiskenet, sortmundede kutlinger, skarver og sæler, sådan at man 

kan bevare og opbygge gode og sunde bestande af lystfiskernes foretrukne fisk.   

Lystfiskereksperterne nævnte bl.a. følgende: Naturgrundlaget, dvs. rene og velfungerende åer, søer og 

hav skal prioriteres. Og der må ske en ”ændret tilgang til forvaltningen af skarv” (Danmarks 

Sportsfiskerforbund). Et enkelt tip fra hver ekspert: Fjernelse af spærringer i vandløbene. Reetablering 

af stenrev. Forbedring af vandkvaliteten. Opbygning af robuste og sunde fiskebestande. Udsættelse af 

smolt. Stramning af reglerne for fangst af de større havørreder. Begrænsning af garnfiskeri. 

Promovering. Godt vandmiljø og gode gydeområder er afgørende.        

Der er bl.a. på de britiske øer udviklet strategier for lystfiskerturisme, som måske kan give inspiration 

til struktur og indhold for en tilsvarende dansk ”strategi for lystfiskeri og udvikling af 

lystfiskerturisme”. Strategier for lystfiskerturisme kan relatere sig til det nationale eller mere lokale 

plan så som kommuner (fx Assens), landsdele (fx Fyn) eller regioner (fx Sjælland). Der findes ligeledes 

informationsmateriale til lystfiskerturister for en række områder i Danmark. I forbindelse med det 

nævnte strategiarbejde må der lægges vægt på udsagnene fra de danske eksperter.  

Hvor er hullerne i den eksisterende viden om lystfiskerturisme?  

Nærværende rapport indikerer, at forbruget blandt lystfiskere og lystfiskerturister ligger på i 

størrelsesordenen 1 mia. kr. pr. år, hvilket er nogenlunde på linje med en tidligere rapport (Roth & 

Jensen, 2003), men væsentlig under en anden tidligere rapport (Jacobsen, 2010). Om der så er et hul i 

viden om den reelle økonomiske betydning af lystfiskeri og lystfiskerturisme må andre afgøre. Det 

anbefales dog, at man vænner sig til tanken om, at forbruget i Danmark blandt lystfiskere og 

lystfiskerturister reelt ligger på ca. 1 mia. kr. om året. Inkl. afskrivninger (årlig værdiforringelse) og 

vedligeholdelse på trollingbåde kan beløbet være ca. 100 mio. kr. højere, altså ca. 1,1 mia. kr. Selv om 

to forskellige tilgange i denne rapport nåede frem til nogenlunde det samme beløb, kan der være 
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grund til at gennemgå forudsætningerne bag disse estimater og evt. justere nogle af disse. Det er dog 

givet, at man ikke bør kunne nå frem til et beløb, som er en faktor 2 eller 3 større (altså med mindre 

der indregnes en tilsyneladende urealistisk stor udgift til bådkøb samt et årligt forbrug på lystfiskeri 

på 4.000 kr. for alle, der har haft en fiskestang i hånden). – Selv om nationale turismeundersøgelser 

indikerer, at der fiskes mindst en smule i givne familier i ferien, så kan man ikke gå ud fra, at det er alle 

i familien, der er på fisketur mindst en gang i løbet af danmarksferien. Tværtimod kunne det dreje sig 

om en ud af to eller en ud fra tre. - Mens værdien af lystfiskerturisme er overvejende økonomisk, er 

værdien af det lokale lystfiskeri overvejende eller udelukkende socialt. Den socioøkonomiske værdi af 

lystfiskeri (altså blandt de, som bor indenfor kommunen) har vægt på ”socio-elementet”, mens den 

socioøkonomiske værdi af lystfiskerturisme har vægt på ”økonomi-elementet” af det nævnte begreb. 

Der er forskel på de socioøkonomiske effekter og de regional-økonomiske effekter. I en ren 

regionaløkonomisk beregning ville man formentlig (som ved andre regionaløkonomiske beregninger) 

vælge at se bort for forbruget blandt de lystfiskere, som bor indenfor fiske-kommunen, idet de ellers 

formentlig ville have brugt pengene på noget andet end fiskeri. Det inden-kommunale forbrug ligger 

på ca. halvdelen af det totale forbrug i Danmark på lystfiskeri. Havde det drejet sig om USA (med blot 

50 stater) og ikke lille Danmark (med hele 98 kommuner), ville man nok anlægge den nævnte 

betragtning på det højere geografisk niveau (altså se bort fra forbrug indenfor den enkelte stat). Det er 

således lidt arbitrært, hvor lille et geografisk område (fx kommune eller alternativt landsdel), som 

man vil betragte som ”lokalt”, og som derfor udelades af en regionaløkonomisk effekt-beregning. 

Det må afvises, at det samlede forbrug for lystfiskere kan ligge tæt på 3 mia. kr., idet en tidligere 

undersøgelse (Jacobsen, 2010) inkluderede båd-køb og salg til en lille mia. kr. samt et relativt højt 

årsforbrug for (4.000 kr.) for alle de op til 600.000 danskere mellem 18 og 64 år, der angiveligt har 

haft en fiskestang i hånden i løbet af en 12-måneders periode. Det må derimod skønnes, at kun en 

mindre andel af det nævnte antal danskerne hver bruger i gennemsnit 4.000 kr. pr. år på lystfiskeri, 

mens en anden gruppe bruger noget mindre, og en tredje gruppe næsten ingenting bruger. Hvad angår 

afskrivninger og vedligeholdelse på trollingbåde, skønnes det at kunne beløbe sig til ca. 100 mio. kr. pr. 

år, dvs. meget langt fra 1 mia. kr. pr. år (eller 944 mio. kr. i 2010) på både, når lystsejleres sejlbåde 

undtages. 

Det må være af væsentlig betydning at få fastslået den samfunds- og regionaløkonomiske betydning – 

eller den bredere socioøkonomiske betydning - af lystfiskerturisme. I den forbindelse må man 

segmentere lystfiskerturisterne, fx som i Tabel 21 og Tabel 22 eller i Tabel 23 og Tabel 24 eller på 

anden vis. Dernæst må man opgøre volumen og værdi i form af forbrug pr. år pr. segment. Der er i 

nærværende rapport bl.a. vist et bud på to forskellige segmenteringsmodeller og tilhørende estimater 

for forbruget i de enkelte segmenter. De to metoder når begge frem til et forbrug blandt lystfiskere på 

ca. 1 mia. kr., hvortil kommer ca. 100 mio. kr. i afskrivninger og vedligeholdelse af trollingbåde. Det er 

klart, at der kan justeres på estimaterne for forbruget i de forskellige segmenter, men det må have en 

værdi, at to bud på, hvorledes man kan regne sig frem til det samlede forbrug blandt lystfiskere i 

Danmark, foreligger. Dette giver nemlig mulighed for at diskutere, af hvilke grunde forbruget er på 1,1 

mia. kr. eller større eller mindre.  
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Bilag – diverse supplerende materiale 
 

Bornholm, observationer og samtaler på 5 dage medio januar – medio marts  

1) To tyskere sammen i en bil. To lokale i hver sin bil.  

2) Tre sjællændere i samme bil.   

3) Formiddag: Fire lokale, 3 i en bil, 1 i en anden. Eftermiddag: Fire lokale i 3 biler + cykel.   

4) Seks fra København/Sjælland i 3 biler.  

5) To fra Fyn i en bil.  

I alt 23 lystfiskere, deraf 10 lokale, 11 andre danskere, 2 tyskere. Alle var mænd, 35-65 år. 

Ad 1. Der berettedes om, at nordmænd tager til Bornholm for at fiske, for det er meget dyrt at fiske på 

de gode pladser ved elvene i Norge. Og denne dag var også to tyskere på lystfiskeri på den sydvestlige 

side af Bornholm. Havørredsæsonen er fra november til april. Turister (tilrejsende) står angiveligt for 

op imod halvdelen af fangsterne blandt lystfiskere på Bornholm.  

Ad 2. Pga. bedre muligheder for at fange store havørreder tog disse tre gæve mænd fra deres 

sædvanlige fiskeområde Isefjord på en 3 dages tur til Bornholm, torsdag-søndag. Men de havde nu 

ikke været så heldige med deres fangst. Det er svært at fange en havørred. Men det var vist også 

muligheden for en fangst, der var vigtigere end selve fangsten. Man havde fuld forståelse for, at der 

kunne være restriktioner på lystfiskeriet. Det vil man gerne være med til af hensyn til bestanden af 

fisk. Den sydlige del af Bornholm har den fordel frem for den nordlige del derved, at der ikke bliver så 

pludseligt dybt.   

Ad 3. Der blev ikke berettet om eller set fangst. Havørredfiskeriet har ikke været så godt på Bornholm 

denne vinter, 2016-2017. En erfaren fisker havde fanget 3 havørreder i perioden 15. november 2016 

indtil 5. februar 2017 ved næsten dagligt fiskeri. En fisketur er på 2 timer, ikke mere. Sælerne er 

måske ikke årsagen til det dårlige fiskeri, men sælerne er altså også i dette Bornholms vel nok bedste 

fiskeområde. Når lokale fritidsfiskere sætter kroge på liner og de har fanget torsk, så sidder der blot 

hovederne tilbage. ”En sæl spiser 5 kg fisk om dagen. De spiser alle slags fisk”. Og er det så godt, at der 

kommer turister og fisker? Jo, de lægger jo penge i kassen. Men, ja der er jo altid et aber dabei, men det 

er udenfor referat. Bornholms Sportsfiskerforening, BSF, fejrer 50 års jubilæum i 2017. De afholder 

altid deres traditionsrige ørreddag langfredag.121 

Ad 4. På denne torsdag i marts var der fluefiskerstævne122 på Bornholm (onsdag-lørdag, uge 10), men 

disse mænd (to grupper på hhv. to og fire) var nu på spinnefiskeri. Der havde været bid, og der var 

også nogen, som havde fanget havørred. De fire boede i lejet sommerhus.  

Ad 5. Mændene fra Fyn havde været på deres traditionelle fisketur alene for mænd for 13. år i træk i 

uge 10 eller 11. Fangsten i år var ringere end tidligere år. Tidligere år havde 6 mand fanget 100 

havørreder på en uge, hvoraf næsten alle blev sat ud igen. Nu kun få. Fiskeguider havde nævnt, at 

sæler tager havørrederne, når de er på vej op i bækkene for at gyde. De boede i lejet sommerhus. 

                                                             
121 http://www.sportsfiskeren.dk/kold-oerreddag-med-flotte-fangster. http://www.sportsfiskeren.dk/den-
bornholmske-oerreddagen-2016.  
122 http://tidende.dk/?Id=78808. http://tidende.dk/?Id=78994 Nyt arrangement for lystfiskere .. 

http://www.sportsfiskeren.dk/kold-oerreddag-med-flotte-fangster
http://www.sportsfiskeren.dk/den-bornholmske-oerreddagen-2016
http://www.sportsfiskeren.dk/den-bornholmske-oerreddagen-2016
http://tidende.dk/?Id=78808
http://tidende.dk/?Id=78994
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Noter om mulige måder at segmentere lystfiskere, lystfiskerturister og andre 

aktive udendørs fritidsmennesker/turister  

 

Tabel 28 Kan lystfiskerturister karakteriseres og segmenteres på samme måde som cykelturister? 
Karakteristika, adfærds- og forbrugsmønstre blandt cykelturister og rekreative cyklister i 7 segmenter 

 

Kilde: Weed et al. (2014) side 47.  

http://www.leelau.net/Misc/EIS%20bike/EIS%20(for%202016%20article)/2014%20UK%20A%20S

ystematic%20review%20and%20meta-

analyses%20of%20the%20potential%20local%20economic%20impact%20of%20tourism%20and%

20leisure%20cycling.pdf.  

 

Tabel 29 Mulig segmentering af lystfiskerturister  

 Lokale fastboende 

lystfiskere 

1-dags besøgende 

lystfiskere 

Overnattende 

lystfiskerturister 

Rundrejsende 

lystfiskerturister 

DK, bor indenfor 

fiskekommunen 

1A ///////////////// ////////////// /////////////// 

DK, bor udenfor 

fiskekommunen 

//////////////// 2B 3B 4B 

Udlændinge //////////////// //////////////// 3C 4C 

Note: Inspireret af Weed et al. (2014) side 47.  

 

http://www.leelau.net/Misc/EIS%20bike/EIS%20(for%202016%20article)/2014%20UK%20A%20Systematic%20review%20and%20meta-analyses%20of%20the%20potential%20local%20economic%20impact%20of%20tourism%20and%20leisure%20cycling.pdf
http://www.leelau.net/Misc/EIS%20bike/EIS%20(for%202016%20article)/2014%20UK%20A%20Systematic%20review%20and%20meta-analyses%20of%20the%20potential%20local%20economic%20impact%20of%20tourism%20and%20leisure%20cycling.pdf
http://www.leelau.net/Misc/EIS%20bike/EIS%20(for%202016%20article)/2014%20UK%20A%20Systematic%20review%20and%20meta-analyses%20of%20the%20potential%20local%20economic%20impact%20of%20tourism%20and%20leisure%20cycling.pdf
http://www.leelau.net/Misc/EIS%20bike/EIS%20(for%202016%20article)/2014%20UK%20A%20Systematic%20review%20and%20meta-analyses%20of%20the%20potential%20local%20economic%20impact%20of%20tourism%20and%20leisure%20cycling.pdf


 

83 
 

Tabel 30 Mulig segmentering af lystfiskere og lystfiskerturister (2) 

 Ikke overnattende Overnattende 

Danskere Lokale rekreative lystfiskere (bor 

indenfor kommunen (eller 

landsdelen) + tilrejsende (1-dags) 

lystfiskerturister 

Tilrejsende danske turister 

Udlændinge /////////////////////////// Tilrejsende udenlandske turister 

’ 

 

Tal for registrerede overnatninger, 2015, 2016  

 

Tabel 31 Registrerede overnatninger 2015 og 2016 fordelt på regioner og ferie/forretning 

 

Kilde: Baseret på data fra Danmark Statistik. - Note: Summen for ”alle typer” 2016 er beregnet som 

nedjusteret tal for feriehus-overnatninger (18.444.668 mod tidligere 18.799.170) offentliggjort af 

Danmarks Statistik d. 6-4-2017 plus tal for øvrige overnatningstyper ekskl. feriehuse.  

Region Alle, ex hotel 

forret. 2015

2015 Hotel, 

forretning

Alle typer, 

2015

Alle, ex hotel 

forret. 2016

2016 Hotel, 

forretning

Alle typer, 

2016

Region Hovedstaden 8.267.330 3.530.583 11.797.913 8.931.987 3.374.097 12.306.084

Region Sjælland 4.001.713 355.119 4.356.832 4.252.583 383.681 4.636.264

Region Syddanmark 13.956.520 1.406.361 15.362.881 14.536.427 1.464.087 16.000.514

Region Midtjylland 9.216.348 1.022.053 10.238.401 9.503.013 1.125.928 10.628.941

Region Nordjylland 6.875.307 521.409 7.396.716 7.146.606 530.336 7.676.942

Hele landet 42.317.218 6.835.525 49.152.743 44.370.616 6.878.129 51.248.745

Region Alle, ex hotel 

forret. 2015

2015 Hotel, 

forretning

Alle typer, 

2015

Alle, ex hotel 

forret. 2016

2016 Hotel, 

forretning

Alle typer, 

2016

Region Hovedstaden 20% 52% 24% 20% 49% 24%

Region Sjælland 9% 5% 9% 10% 6% 9%

Region Syddanmark 33% 21% 31% 33% 21% 31%

Region Midtjylland 22% 15% 21% 21% 16% 21%

Region Nordjylland 16% 8% 15% 16% 8% 15%

Hele landet 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Region Alle, ex hotel 

forret. 2015

2015 Hotel, 

forretning

Alle typer, 

2015

Alle, ex hotel 

forret. 2016

2016 Hotel, 

forretning

Alle typer, 

2016

Region Hovedstaden 70% 30% 100% 73% 27% 100%

Region Sjælland 92% 8% 100% 92% 8% 100%

Region Syddanmark 91% 9% 100% 91% 9% 100%

Region Midtjylland 90% 10% 100% 89% 11% 100%

Region Nordjylland 93% 7% 100% 93% 7% 100%

Hele landet 86% 14% 100% 87% 13% 100%
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Tabel 31 (fortsat): Separate overnatningstal for landsdel Bornholm (del af Region Hovedstaden)   

 

Kilde: Baseret på data fra Danmark Statistik. 

 

Tabel 32 Registrerede overnatninger 2015 (mio.) fordelt på regioner, andele danskere / tyskere / 
nordmænd / øvrige pr. region 

 

Kilde: Baseret på data fra Danmark Statistik.  

 

 

  

Landsdel Bornholm

Alle, ex hotel 

forret. 2015

2015 Hotel, 

forretning

Alle typer, 

2015

Alle, ex hotel 

forret. 2016

2016 Hotel, 

forretning

Alle typer, 

2016

Overnatninger 1.447.278 32.253 1.479.531 1.511.314 42.908 1.554.222

Andel af hele DK 3,4% 0,5% 3,0% 3,4% 0,6% 3,0%

Fordeling 97,8% 2,2% 100% 97,2% 2,8% 100%

O-nat-type Region I alt Udland % Danmark Tyskland Norge Øvrige I alt

Feriehuse Hele landet 17.440.132 75% 25% 63% 5% 7% 100%

Region Hovedstaden 1.354.818 56% 44% 37% 5% 14% 100%

Region Sjælland 1.400.387 60% 40% 44% 6% 10% 100%

Region Syddanmark 6.310.276 81% 19% 72% 3% 6% 100%

Region Midtjylland 5.433.369 80% 20% 70% 5% 5% 100%

Region Nordjylland 2.941.282 70% 30% 54% 10% 6% 100%

Camping Hele landet 11.071.455 25% 75% 15% 3% 7% 100%

Region Hovedstaden 950.160 27% 73% 11% 3% 14% 100%

Region Sjælland 1.397.651 14% 86% 5% 2% 7% 100%

Region Syddanmark 4.341.538 33% 67% 23% 3% 8% 100%

Region Midtjylland 2.378.811 19% 81% 12% 2% 5% 100%

Region Nordjylland 2.003.295 21% 79% 10% 5% 5% 100%

Øvrige Hele landet 20.641.156 43% 57% 5% 7% 31% 100%

Region Hovedstaden 9.492.935 58% 42% 5% 6% 47% 100%

Region Sjælland 1.558.794 25% 75% 6% 2% 17% 100%

Region Syddanmark 4.711.067 31% 69% 8% 5% 18% 100%

Region Midtjylland 2.426.221 28% 72% 5% 6% 17% 100%

Region Nordjylland 2.452.139 36% 64% 3% 19% 14% 100%

Alle typer Hele landet 49.152.743 50% 50% 28% 5% 17% 100%

Region Hovedstaden 11.797.913 55% 45% 9% 5% 41% 100%

Region Sjælland 4.356.832 33% 67% 18% 3% 12% 100%

Region Syddanmark 15.362.881 52% 48% 39% 3% 10% 100%

Region Midtjylland 10.238.401 53% 47% 41% 4% 8% 100%

Region Nordjylland 7.396.716 45% 55% 25% 12% 8% 100%
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Tabel 33 Registrerede overnatninger 2015 og 2016 markeder og overnatningsformer 

 
Kilde: Baseret på data fra Danmark Statistik inkl. reviderede feriehusovernatninger pr. 6/4 2017.   

Mysteriet om antallet af personer pr. feriehus: Ud fra feriehusstatistikken hos Danmarks Statistik kan 

der beregnes et gennemsnitligt antal personer pr. udlejet feriehus på hhv. 4,23 og 4,23 i 2014 og 2015. 

Men iflg. Turistundersøgelsen fra VisitDenmark 2014 var der kun 2,74 personer pr. rejsegruppe 

(afgrænset til max 10 personer), som bor i feriehus. Survey-resultaternes gennemsnit ligger altså 35% 

under indberetningerne til Danmark Statistik. Denne generelle forskel (mellem de to kilder) har en vis 

betydning i forbindelse med lystfiskerturisme, idet over turister, som har lystfiskeri som motiv, 

primært bor i feriehus, sekundært på camping. – Forklaringen på forskellen mellem de nævnte 

gennemsnit kan være, at familie/venner er inviteret med i sommerhuset, eller også er der et element 

at, at det er kapaciteten for antallet af personer, der lægges til grund for indberetningerne eller et 

standard-gennemsnit på fx 4 eller 6 personer, selv om der måske kun er 3 personer i det lejede 

Marked Overnatningstype 2015 2016 Ændring %

Danmark Alle typer 24.421.614 25.339.981 3,8%

Hoteller og Feriecentre 10.454.401 11.073.209 5,9%

Camping 8.327.196 8.256.533 -0,8%

Vandrerhjem 856.327 922.534 7,7%

Lystbådehavne 443.635 465.221 4,9%

Feriehuse 4.340.055 4.622.484 6,5%

Tyskland Alle typer 13.837.379 14.612.858 5,6%

Hoteller og Feriecentre 721.835 771.342 6,9%

Camping 1.641.183 1.676.742 2,2%

Vandrerhjem 86.364 105.405 22,0%

Lystbådehavne 324.144 315.088 -2,8%

Feriehuse 11.063.855 11.744.281 6,1%

Norge Alle typer 2.624.389 2.526.889 -3,7%

Hoteller og Feriecentre 1.348.603 1.275.620 -5,4%

Camping 319.986 311.056 -2,8%

Vandrerhjem 56.224 71.844 27,8%

Lystbådehavne 19.787 18.810 -4,9%

Feriehuse 879.790 849.559 -3,4%

Øvrige Alle typer 8.269.360 8.769.018 6,0%

Hoteller og Feriecentre 5.662.455 5.869.692 3,7%

Camping 783.091 821.746 4,9%

Vandrerhjem 551.674 731.036 32,5%

Lystbådehavne 115.707 118.200 2,2%

Feriehuse 1.156.432 1.228.344 6,2%

I alt Alle typer 49.152.742 51.248.746 4,3%

Hoteller og Feriecentre 18.187.294 18.989.863 4,4%

Camping 11.071.456 11.066.077 0,0%

Vandrerhjem 1.550.589 1.830.819 18,1%

Lystbådehavne 903.273 917.319 1,6%

Feriehuse 17.440.132 18.444.668 5,8%
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feriehus. Forklaringen kunne også være en blanding. DST fastholder, at de indberettede tal fra 

udlejerne stemmer. – Husstande i Danmark ekskl. husstande med 1 person er dog på ca. 2,86 iflg. DST 

(inkl. 1 pers.: 2,13). Og gennemsnittet på de 2,86 ligger tæt på gennemsnittet iflg. VDK survey på 2,76 

for DK, jf. Tabel 34.  – Der var i øvrigt ca. 3,0 personer pr. personbil på ruten Bornholm-Tyskland 

(Rønne-Sassnitz, 2016), men dette er ikke alene feriehusgæster. Marcussen (2015)123 fandt 4,5 

danskere og 4,2 udlændinge pr. lejet feriehus i Danmark, hvilket støtter DST’s gennemsnit i Tabel 34. I 

juli måned er der hele 4,0 personer pr. lejlighed i feriecentre, og årsgennemsnittet er på 3,67 (DST).  

Tabel 34 Antal personer pr. lejet feriehus iflg. Danmarks Statistik og iflg. Turistundersøgelsen fra VDK 

 
Kilde: Baseret på data fra Danmarks Statistik (DST) og Turistundersøgelsen (2014) fra VisitDenmark (VDK).   

Trolling Master Bornholm 

Af de 368 tilmeldte både til Trolling Master Bornholm 2016 var de 21% lokale, 49% fra andre dele af 

Danmark, mens 30% var fra udlandet, herunder Sverige 14%, Tyskland og Norge hver 4%. Nogle af 

bådene har sejlet hele vejen, mens andre er kommet med bil/trailer med færge. En del har sikkert 

overnattet på deres båd eller i telt, andre i feriehuse eller hotel. Hvor meget det samlede forbrug i 

Danmark inkl. færge har beløbet sig til pr. båd kræver en separat analyse. Men fx 1.000 kr. pr. person 

pr. døgn i 3 døgn for 3 personer pr. båd for 368 både bliver til 3,3 mio. kr. Andre trollingkonkurrencer 

og - events i Danmark løber måske op i et tilsvarende beløb, altså måske i alt max. ca. 7 mio. kr.  

Figur 12 De største laks fanget ved Bornholm Trolling Master 2011-2016 

 

Kilde: Baseret på http://tv2bornholm.dk/events/trolling/tmb-resultater.aspx.  

                                                             
123 http://www.crt.dk/media/60020/p_sommerhusomraader_i_dk_survey_affaldshaandtering.pdf, slide 4. 
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Figur 13 Antal tilmeldte både ved Bornholm Trolling Master 2011-2016 

 

Kilde: Baseret på http://tv2bornholm.dk/events/trolling/tmb-resultater.aspx. 2005 dog bornholm.nu.  

 

I 2017 er det 13. gang, at dette store arrangement afvikles. Der er en præmiesum på 237.000 kr., 

hvoraf fiskeren med den største laks løber med 85.000 kr.124 

 

Tabel 35 Skøn over forbrug i Danmark ved Bornholm Trolling Master 2016: (1) Forudsætninger (2) Kr. i 
alt (3) Kr. pr. båd (4) Kr. pr. person i alt (5) Kr. pr. person pr. døgn 

(1) Forudsætninger  

 

Note: Max. betyder ikke højest mulige beløb, men et gennemsnit, hvis man benytter ydelsen fuld ud.  

                                                             
124 http://www.tejnborgerforening.dk/trolling2017.htm.   
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Bornholmske Øvr. danske Udenlandske I alt

Både 76 182 110 368

Udgiftspost Max/båd kr. % af max. % af max. % af max. % af max.

Færge, bro 4520 kr. 0% 100% 100% 79%

Deltagergebyr 1312 kr. 100% 100% 100% 100%

Mad, drikke 3277 kr. 60% 100% 100% 92%

Benzin 800 kr. 50% 100% 100% 90%

Overnatning 3500 kr. 0% 50% 50% 40%

Andet 2048 kr. 50% 75% 100% 77%

I alt 15457 kr. 30% 85% 89% 75%

Afskrivning 20000 kr. p.a. 50% 25% 0% 23%

I alt (2) 35457 kr. 41% 51% 39% 45%

http://tv2bornholm.dk/events/trolling/tmb-resultater.aspx
http://www.tejnborgerforening.dk/trolling2017.htm
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(2) Kr. i alt 

 

 

(3) Kr. pr. båd 

 

 

(4) Kr. pr. person pr. mesterskab 

 

 

Kr. i alt Kr. i alt Kr. i alt Kr. i alt

Udgiftspost Bornholmske Øvr. danske Udenlandske I alt

Færge, bro -                     822.640         497.200         1.319.840      

Deltagergebyr 99.712             238.784         144.320         482.816         

Mad, drikke 149.422           596.378         360.448         1.106.248      

Benzin 30.400             145.600         88.000            264.000         

Overnatning -                     318.500         192.500         511.000         

Andet 77.824             279.552         225.280         582.656         

I alt 357.358           2.401.454      1.507.748      4.266.560      

Afskrivning 760.000           910.000         -                   1.670.000      

I alt (2) 1.117.358       3.311.454      1.507.748      5.936.560      

Kr. pr. båd (2,56 personer/båd)

Udgiftspost Bornholmske Øvr. danske Udenlandske I alt

Færge, bro -                      4.520             4.520               3.587       

Deltagergebyr 1.312                  1.312             1.312               1.312       

Mad, drikke 1.966                  3.277             3.277               3.006       

Benzin 400                     800                800                   717          

Overnatning -                      1.750             1.750               1.389       

Andet 1.024                  1.536             2.048               1.583       

I alt 4.702                  13.195          13.707             11.594    

Afskrivning 10.000 5.000 0 4.538

I alt (2) 14.702 18.195 13.707 16.132

Kr. pr. person pr. mesterskab

Udgiftspost Bornholmske Øvr. danske Udenlandske I alt

Færge, bro -                    1.766             1.766                1.401       

Deltagergebyr 513                   513                 513                    513          

Mad, drikke 768                   1.280             1.280                1.174       

Benzin 156                   313                 313                    280          

Overnatning -                    684                 684                    542          

Andet 400                   600                 800                    618          

I alt 1.837                5.154             5.354                4.529       

Afskrivning 3.906 1.953 0 1.773

I alt (2) 5.743 7.107 5.354 6.302
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(5) Kr. pr. person pr. døgn 

 

 

Figur 14 Trolling Master Bornholm – foto fra Tejn Havn primo maj 2013.  

 

Kilde: http://www.smaabaadsklub.dk/pdf/ssk_nyhedsbrev_2013_5.pdf side 8.  

 

  

Kr. pr. person pr. døgn (4)

Udgiftspost Bornholmske Danske Udenlandske I alt

Færge, bro -                     441               441                    350          

Deltagergebyr 128                    128               128                    128          

Mad, drikke 192                    320               320                    294          

Benzin 39                       78                 78                       70             

Overnatning -                     171               171                    136          

Andet 100                    150               200                    155          

I alt 459                    1.289           1.339                1.132       

Afskrivning 977 488 0 443

I alt (2) 1.436 1.777 1.339 1.575

http://www.smaabaadsklub.dk/pdf/ssk_nyhedsbrev_2013_5.pdf
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The 6 most important factors to facilitate development of fishing tourism in the 

Nordic countries 

The following list of recommendations are based on participants of the third and final workshop on 
recreational fishing and fishing tourism in the Nordic countries held in Jönköping , Sweden Dec. 7-9th 
2016. The main purpose of the workshop was to pinpoint the most important recommendations on 
what is needed to develop and strengthen the recreational fishing tourism sector. 
 
Tourism is an increasingly important part of the export industry and fishing tourism has great 
potential to create jobs and development in rural areas. Fishing also has an important social and 
recreational value.  
 
Previous Nordic Ministries conferences and workshops were held in Helsinki, Finland (2014) and 
Arendal, Norway (2015).  
 
The participants went through a workshop progress and have reached consensus. The following 
recommendations are supported by the participants in the workshop. They represent national and 
local authorities, scientists, managers, the tourism industry and NGO’s from the Nordic countries. (See 
complete list) 
 
The most important considerations to be taken to ensure a long lasting and thriving fishing tourism in 
the Nordic countries are:   
 
1.      Fisheries management and conservation should be based on knowledge and scientific data, long 
term sustainability and aim to optimize the social and economic values of the fish resource. 
 
2.      The needs of recreational fishing and fishing tourism, such as abundant wild stocks and large 
individuals of important gamefish species, should be taken into high consideration in fisheries 
management and conservation. 
  
3.      Negative influences on fish stocks of importance for recreational fishing and fishing tourism 
should be pinpointed and measures taken to decrease or eliminate such influences. 
  
4.      Public interest and participation in recreational fishing should be promoted by introducing 
children, youth, elderly and immigrants to the sport. 
  
5.      Marketing of countries and regions as fishing destinations should be funded and coordinated by 
relevant authorities and executed by expert stakeholders and organizations. 
  
6.      The role and responsibility of authorities and stakeholders in promoting development of 
recreational fishing and fishing tourism should be better defined and financed. 
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• Fishing Zealand, Denmark 
• Department of Food and Resource Economics, Denmark 
• Otso Valta (consultant), Finland 
• Danmarks Sportsfiskerforbund, Denmark 
• Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Resources, Sweden 
• Havørred Fyn Sekretariatet, Denmark 
• Havforskningsinstituttet, Norway (not 4, 5 and 6) 
• Uppsala University, Sweden 
• Korsholm Consult, Denmark 
• Mats Jonsson (consultant), Sweden  
• Fisheries Centre of the Tampere Region, Finland 
• Sportfiskarna, Sverige 
• Lystfiskerturisme i Sydlige Østersø, Denmark 
• Natural Resource Instituite, Finland 
• Norwegian Environment Agency, Norway 
• Niels Lagergaard Pedersen, Denmark 
• Fiskejournalen, Sweden 
• The Norwegian Institute for Nature Research, Norway 
• Institut for Akvatiske Ressourcer (DTU Aqua), Denmark 
 


