
”Den succesfulde lystfiskerturisme, som der er på 
Fyn, skaber både arbejdspladser, omsætning og 
gode naturforhold. Som det er nu, tilskrives flere 
end 64.000 overnatninger turister, som kommer til 
Fyn for at lystfiske. Vi skal have mere turisme, flere 
fisk og mere bæredygtighed.” 

- Fødevareminister Dan Jørgensen 
 



Hvad	  er	  HAVØRRED	  FYN	  ?	  
”…det	  er	  noget	  med	  havørreder	  på	  Fyn?!”	  
	  
Idéen:	  
•  Med	  de	  fynske	  kommuner	  som	  drivkraH	  skal	  et	  

offentligt/privat	  samarbejde	  udvikle	  og	  markedsføre	  en	  
sportsfiskerturisme,	  vandløbsforbedringer	  og	  
fiskeudsætninger.	  Sådan	  skal	  havørredens	  levevilkår	  
forbedres	  ligesom	  fynboernes	  rekrea;ve	  og	  
kommercielle	  muligheder.	  



1990-2007: Fyns Amt 
 
2007- XX : Fynske kommuner 
 
 







•  Havørred	  Fyn	  er:	  	  ”Et	  miljøprojekt	  med	  et	  reelt	  økonomisk	  a3ast”	  

•  Vision:	   	  ”Fyn	  og	  øer	  opleves	  som	  det	  bedste	  sted	  for	  
	   	  	  	  kysPiskeri	  eHer	  havørred”	  

•  Mission:	  
	  

 
OPDRÆT	  &	  
UDSÆTNING	  
AF	  ØRREDER	  

TURISME	  
	  

Å	  &	  
VANDLØB	  



Visionen	  omsæRes	  i	  HØF’s	  strategi:	  
	  
A.  At	  sikre	  et	  godt	  rekreaTvt	  fiskeri	  eHer	  

havørred	  langs	  kysterne	  
B.  At	  forbedre	  miljøgrundlaget,	  således	  at	  

havørredbestanden	  bliver	  selvreproducerende	  
C.  Forbedring	  af	  de	  relaterede	  branchers	  

økonomi	  

 



�  Kerneopgaverne	  og	  deres	  prioritering:	  



Fyn 1990: 

Landsdelen med de fine vandløb – bare uden 
ørreder i. 

 

Fyn 2010: 

”Havørred Fyn” et af de stærkeste fiske-brands i 
Tyskland. 

 

Eksterne evalueringer i 1998, 1999-2008 

 

HØF er veldokumenteret. Konklusion: Dét virker! 



10 kommuner 
bidrager med ca. 
3,5 mio. kr. / år. 

45% fiskeudsætning 

41% vandløbsrestaureringer 

14% sekretariat & turisme 

Kystfiskere rejser til  

Fyn og øer  

(min. 64.000 
overnatninger) 

Lokal 
meromsætning på 

Fyn og øer 

Min. 40 mio. kr.  

Skatteprovenu på 
ca. 3,5 mio. kr. til 
de 10 kommuner 

Hvordan virker det? 



Attraktioner 

Service 

Organisation 



Fyn,	  Langeland	  og	  Ærø:	  Derfor	  er	  vi	  en	  rejsedes7na7on	  for	  
havørredfiskere:	  
	  
•  ARrakTve	  livsbeTngelser	  for	  havørrederne	  rundt	  om	  Fyn	  
•  Ca.	  1100	  km	  kystlinje	  (altså	  potenTelle	  fiskepladser)	  
•  Fiskeri	  alle	  365	  dage	  om	  året	  (unikt)	  
•  Øerne	  har	  alTd	  mulighed	  for	  det	  ‘rigTge	  fiskevejr’	  (unikt)	  
•  Brugervenligheden	  er	  god	  med	  let	  adgang	  Tl	  fiskepladser	  
•  Kysterne	  kan	  bære	  mange	  fiskeres	  fiskeri	  
•  Priserne	  er	  lave	  (proporTonalt)	  
•  Graden	  af	  organisering	  er	  højere	  end	  andre	  steder	  (eks.	  H.Ø.F.)	  
•  Større	  effekt	  ved	  at	  markedsføre	  én	  desTnaTon	  med	  én	  slags	  

fiskeri	  end	  flere	  spredte	  discipliner	  (fokus).	  

 





Nøgletal	  og	  resultater:	  
	  
•  HØF-‐samarbejdet	  genererer	  årligt	  >64.400	  udenlandske	  overnatninger	  
•  HØF-‐samarbejdet	  har	  genereret	  >28	  nye	  job/hele	  årsværk	  
•  HØF	  genererer	  årligt	  en	  ekstra	  omsætning	  på	  Fyn	  på	  >40	  mio.	  kr.	  

	  

 



Spørgsmål ? 
 
 
 
 
 
 

www.seatrout.dk  
www.facebook.com/Seatrout.dk 

 
martin@seatrout.dk 


