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National strategi skal få flere turister på krogen
Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen vil med en national strategi for lystfiskerturisme
fortsætte udviklingen, som den forrige regering satte i gang med en rapport om fiskeriets potentialer i
Danmark 2015. Strategien skal rette en indsats mod at indfri danske og udenlandske lystfiskerturisters
behov og sikre en balancen mellem benyttelse og beskyttelse af fiskebestanden i Danmark.

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen efterspørger større viden i forhold til, hvordan lystfiskeriet
i Danmark kan hjælpes på vej, så både fiskebestandene og lystfiskerturismen forbedres. Derfor skal en ny
national strategi for lystfiskeri udarbejdes i starten af det nye år.
Ministeren vil kortlægge danske og udenlandske lystfiskeres behov, og det skal undersøges, hvordan hele
familier motiveres til at komme ud i naturen, når der rejses med fiskeri som det primære formål. Endelig
skal det undersøges, hvorvidt der findes oplagte tiltag, som kan forbedre fiskebestandene. ”Det handler om
at finde en balance og lave nogle tiltag for lystfiskeriet, som spiller sammen med de øvrige fiskeformer”, siger
Esben Lunde Larsen.
Særligt danske havørreder har i de seneste år været en eftertragtet fisk, der har bidraget væsentligt til
økonomien i lokalsamfundene. Lystfiskerturister kommer langvejs fra for at fiske den. Danmark har dog
meget mere at byde på end havørreder, mener formand for Dansk Turismefremme Anne-Mette Knattrup.
”Danmark har noget af Europas bedste fiskevand, som gør, at mulighederne for fangst er til stede hele året
rundt. I Danmark findes de forskellige fiskeriformer å-, sø-, kyst- - put and take og havfiskeri desuden indenfor
en bekvem rækkevidde for enhver lystfisker. Danmark er derfor en oplagt destination for lystfiskerturister”,
udtaler formanden.
Den typiske lystfiskerturist har i gennemsnit 9-10 overnatninger under sin ferie, og den forholdsvist lange
opholdslængde gør det attraktivt at tilbyde resten af familien aktiviteter, mens lystfiskeren dyrker sin
hobby. Netværket Aktiv Danmark under Dansk Turismefremme arbejder med seks områder inden for aktiv
ferie. Her tilbydes hele familien mere eller mindre specialiserede aktiviteter inden for cykling, vandring,
wellness, gastronomi, golf – og ikke mindst fiskeri. Campingpladser og feriehuse er lystfiskerturisternes
foretrukne overnatningsform, men også flere turudbydere målretter sine tilbud til lystfiksere, viser Fishing
Denmark netværket.

I 2015 blev en task force gruppe nedsat af daværende Miljø- og fødevareminister Dan Jørgensen til at
lave en række anbefalinger til udvikling af fiskeriturismen. Gruppen nævner blandt andet, at det er
nødvendigt at arbejde med det lave vidensniveau hos overnatningsvirksomheder og turistbureauer,
der medfører et lavt informationsniveau overfor turisterne. Fishing Denmark kvalitetsordningen
sikrer lokal viden om fiskeri, overnatningssteder med rensepladser og konkrete tilbud til
lystfiskerturisterne, som alt sammen er med til at forbedre lystfiskernes forhold, når de er i Danmark.
Det lokale perspektiv er vigtigt at have med i den strategiske udvikling, når miljø- og
fødevareministeren samler interessenter på området i marts 2017.
Lystfiskerturismen omsætter for tre mia. kr. årligt, og de udenlandske gæster kommer hovedsageligt fra
nærmarkederne. Aktiv Danmark har derfor målrettet en række større kampagner indenfor
lystfiskerturisme mod det tyske marked i samarbejde med VisitDanmark. Det er glædeligt, at man i
fremtiden kan markedsføre et endnu stærkere grundprodukt internationalt.

For yderligere information – kontakt Anne-Mette Knattrup, formand for Dansk Turismefremme, på tlf.
+4523239228 | formand@danskturismefremme.dk eller sekretariatsleder Liv Malskær på tlf.
+4553533650| smp@danskturismefremme.dk. Marketing- og salgsansvarlig for Aktiv Danmark, Thomas
Albrechtsen kan kontaktes på tlf. +4552583650 | ta@danskturismefremme.dk

