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2015 blev endnu et travlt og begivenhedsrigt år for Fishing Zealand. Hele projektet er vokset 
yderligere i geografisk og organisatorisk omfang.

Opbakningen i kommunerne, blandt turismehvervene, de lokale virksomheder, foreningerne og 
de frivillige er blevet styrket, og FZ står som en anerkendt og etableret organisation, hvor der 
allerede er et stort kendskab til os mange af de steder, hvor vi kommer. 

I 2015 har Fishing Zealand arbejdet med en lang række sager, events, initiativer, projekter og ind-
satsområder. Vi har arbejdet indgående med at cementere bæredygtighed som et grundlæggen-
de princip, vi har engageret os yderligere i alt, hvad der relaterer sig til det sjællandske vandmiljø, 
vi har styrket de tværkommunale og erhvervsklyngemæssige samarbejder, vi har videreudviklet 
servicestrukturerne inden for lystfiskerturismen, vi har arbejdet indgående med vandmiljø-base-
rede undervisningsprojekter, vi har sat initiativer i værk for at understøtte det frivillige arbejde, og 
vi har afviklet arrangementer, som har haft fokus på at skabe nye lystfiskerkarrierer. 

Nogle af de væsentligste highlights fra 2015 vil vi forsøge at opsamle i denne årsrapport.
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Nye kommuner træder ind i Fishing Zealand
Ved udgangen af 2015 havde to nye kommuner givet tilsagn om, at de indtræder i Fishing 
Zealand. Næstved Kommune og Stevns Kommune. Disse kommuner er på hver deres måde 
vigtige brikker i Fishing Zealands arbejde.  Siden har Holbæk og Helsingør trådt til, således at vi 
nu er oppe på 11 kommuner. Holbæk Kommune binder indsatsen i hele Isefjord- og Roskilde 
Fjord-området sammen, Næstved Kommune råder over vigtige kyst- og fjordområder i tillæg til 
vigtige opvækstvandløb, mens Stevns er hjemstavn for nogle af nordens allersmukkeste og mest 
produktive kyststræk for tilrejsende havørredfiskere. Helsingør åbner op for et tilhørsforhold til 
Øresund og en øget fokus på havfiskeri i Fishing Zealand. 

Med indtrædelsen af disse nye kommuner står Fishing Zealand stærkere end nogensinde tidlig-
ere, og det er samtidig ensbetydende med en masse nye, lokale arbejdsopgaver, som vi glæder 
os til at tage fat på.

Netværket udvides
Kernen i FZ-projektet er samarbejde og netværk. I 2015 er vores netværk blevet styrket yder-
lige, til dels i kraft af samarbejde med nye kommuner og nye aktører fra disse, men også med 
andre i netværk. Vi har bl.a. deltaget samt fremlagt erfaringer fra FZ til to seminarer/konferencer 
i Sverige. Fjordlandssamarbejdet har valgt lystfisketurisme som et af deres fem indsatsområder, 
og FZ har her en ledende rolle og kommer til at arbejde videre med en hel del i dette regi. Gordon 
P. Henriksen er blevet valgt til at sidde med i nationalparkrådet for Skjoldungernes Land, og vi 
forventer et øget samarbejde med Nationalparken i fremtiden. 

Masser af gode events og begivenheder
Igen i 2015 stod Fishing Zealand bag en række spændende arrangementer og events, hvoraf 
flere er ved at være rigtig godt indarbejdet. De største af dem er:

Makrelfestival (på Sjællands Odde)
http://makrelfestival.dk/ 

DM i Surfcasting (i Gribskov Kommune) 
http://fishingzealand.dk/nyheder/danmarks-mesterskaberne-surfcasting-kom-og-se-med/ 

Sol over Lejre (Lejre Kommune) 
http://fishingzealand.dk/lystfisketurisme/sol-lejre/

Gratis Påskefiskeri (i Kalundborg og Roskilde Kommune) - 
http://fishingzealand.dk/fisketips/gratis-fiskeri-born-pasken-roskilde-fiskeland/ 

Alle ovennævnte events var store succeser, som vil blive gentaget i 2016 – og nye vil komme til.
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Et eksempel på en ny begivenhed er Session - A Fly Fishing Rendezvous
Fishing Zealands nyeste tiltag i event-genren er Session – A Fly Fishing Rendezvous, som blev 
afholdt på Møn (Møns Klint Resort) tilbage i September. I modsætning til de andre events havde 
projektet ikke stor generel eksponering, men blev en integreret del af fluefiskeeliten i Skandina-
ven. Det tiltrak fluefiskeprofiler fra nær og fjern og generede masser af positiv omtale i form af 
artikler, blogs og videoer i både indenlandske og udenlandske medier.  

Blandt andet i Fin Chasers Magazine: http://viewer.zmags.com/publication/a5199b3d#/a5199b3d/188

Session vender tilbage i 2016, og i tillæg vil der i Session-regi blive afholdt fluebindingsarrange-
menter i løbet af foråret: http://fishingzealand.dk/nyheder/bindesession-i-skoven/ 

FZ-konferencen 2015 blev en succes
Fishing Zealand-konferencen i 2015 blev endnu en storslået succes med talrige indlæg, de-
bat, networking, workshops og nye spirende samarbejdsrelationer. Konferencen blev afholdt på 
Sankt Helene Centret i Tisvilde. Den gav den perfekte blanding af de mange indsatsområder, vi 
arbejder med, og rummede både deltagere, der allerede var en del af samarbejdet, samt nye og 
potentielle samarbejdspartnere. 

http://fishingzealand.dk/nyheder/fishing-zealand-konferencen-nod-stor-opbakning/

http://fishingzealand.dk/nyheder/fishing-zealand-konference-2015/ 

Første FZ-Magazine udkom 
I 2015 fik Fishing Zealand sit eget magasin – på 52 indholdsrige sider. Idéen med Fishing Zealand 
Magazine er at informere dybdegående om alle de mærkesager, som Fishing Zealand arbejder 
med, vores strategier, tiltag og målsætninger. Magasinet, som er blevet vel modtaget, er trykt 
i 15.000 eksemplarer på dansk og 10.000 på engelsk, og det er desuden tilgængeligt online. 
Planen er evt. at udgive endnu et magasin i begyndelsen af 2017. 

http://fishingzealand.dk/havorred/laes-fishing-zealand-magazine-online/ 

Den frivillige indsats er blevet styrket
Den frivillige indsats i FZ-kommunerne er blevet udbygget i løbet af året og er nu endnu bedre 
funderet med ansættelse af FZ’s frivillighedskoordinator, der i første omgang skulle samarbejde 
med oplandskoordinatorerne for hver region på Sjælland. Strukturen omkring oplandskoordina-
torerne viste sig hurtigt at være ude af trit med den målrettede indsats, Fishing Zealand ønskede. 
Derfor har FZ’s frivillighedskoordinator i stedet brugt ressourcer på at få foreninger og andre 
ildsjæle til at yde en indsats, hvilket der er kommet adskillige fine projekter ud af. Projekterne 
spænder lige fra overvågning af særligt følsomme vandløb, udlægning af gydegrus og skjulesten 
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i samarbejde med skoler og andre fra lokalområdet, til elektrofiskeri, bestandsanalyser og ju-
letræer til gydepladser for aborrer. Denne indsats vil i år blive udbygget yderligere gennem Grus-
banden, der i fremtiden kommer til at være det fællesskab, den frivillige indsats vil tage afsæt i. 

http://fishingzealand.dk/nyheder/frivilligt-arbejde-ved-isefjord-tillob-baerer-frugt/ 

Grusbanden er på vej
Det har længe været Fishing Zealands ønske at starte en ”grusbande” op i stil med den, som 
har huseret på Fyn gennem mange år. I 2015 er en del brikker faldet på plads, og i 2016 vil vi 
lancere en sjællandsk grusbande, som i årene fremover skal kunne ”hyres” ind til at forbedre 
gydemulighederne i lokale sjællandske vandløb. Planlægningen er i fuld gang, og FZ’s ”ban-
deleder” og biologiske rådgiver har allerede holdt møder med alle foreninger og andre frivillige på 
Sjælland for at skabe en fælles platform for det videre arbejde i Grusbanden. Kommunerne er 
bliver stærkt involveret, og indsatsen for at skabe større sammenhæng med vand- og fiskeple-
jen på Sjælland bliver en fast del af Fishing Zealands engagement. Grundlaget for Grusbanden 
er etableret i tæt samarbejde med foreninger og andre frivillige, Fishing Zealand og Danmarks 
Sportsfiskerforbund.

http://fishingzealand.dk/nyheder/kickstart-af-sjaellandsk-grusbande/

Massiv mediedækning og eksponering
FZ har fået en rigtig god medieeksponering i 2015. Det gælder både projektet som helhed, men 
også enkelte begivenheder, destinationer og tiltag. Her er en række eksempler. 

DR-Vejret – Makrel Festival www.makrelfestival.dk

TV2 Lorry – Søndagsmagasinet-  Bæredygtigt lystfiskeri på Sj. 
Dagbladet Roskilde, 140.000 babyer undfanget mellem jul og nytår, 29.december 2015
Kutter & Küste, Dornröschen mitt Biss, Januar 2015 
Kutter & Küste, Møn – Auf Entdeckerkurs, Januar 2015 
Rute & Rolle, Møn – Willkommen in Hechtparadies, Januar 2015 
Miljø & Vandpleje, Fishing Zealand – En spændende kommunal udfordring, Januar 2015
Roskilde Live, Tag med ud og fisk, 7.januar 2015
SN.dk, Lystfiskeri skal tiltrække turister, 10.januar 2015 
Lejre Lokalavis, På ørredpatrulje, 13.januar 2015
Gribskov online, Første initiativer på vej i fiskeprojekt, 16.januar 2015 
TV2 Øst, Ørred på tre måder, 28.januar 2015
Tackle Trade World, Denmark looks to attract Next Generation, February 2015
Børsen, Danmark skal være Europas nye fiskemagnet, 23.marts 2015 
Sportsfiskeren, Geddefabrikker øger geddebestandene, April 2015
Fisk & Fri, Roskilde-borgmester skal indvie Trekroner Bækken, 20.april 2015 
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Kutter und Kuste, 365 Tage Sailson, Maj 2015
Lejre Lokal Avis, ‘Sol over Lejre’ succes, 2.juni 2015 
Kutter Und Kuste, Møn: Kalte Zeiten - Heise Saison, August 2015
Rute Und Rolle, Die Grosse Freiheit, September 2015
DR.dk, ‘Kommuner er ude med snøren efter lystfiskere’, 3.november 2015 
Sportsfiskeren, Fast side i hvert nummer af Sportsfiskeren om FZ-aktiviteter

For at læse artiklerne og se TV-indslag kan du besøge dette link: 
http://fishingzealand.dk/fishing-zealand/medieomtale/ 

Vores synlighed på de sociale medier er stor og er blevet godt styrket ved at flere af vores posts 
når rækkevider på over 20.000 modtagere. 

Nyt EU Samarbejde: Sustainable recreative fishing
Fishing Zealand, det regionale netværk af 11 kommuner, er blevet inviteret som partner i et 
projekt med titel “CATCH - sustainable recreative fishing” under EU’s South Baltic programme.

Under Leadpartnerskabet af Universitet Rostock (D) deltager følgende partnere i projektet: EU-
CC-D (Coastal Union), (D), Green Federation GAJA (PL), Nida Culture and Tourism Information 
Centre “Agila” (LT), Universitet Klaipeda (LT), Fishing Zealand (DK).

Projekt CATCH går ud på at formulere en strategi for bæredygtigt lystfiskeri i Østersøen med 
og for de deltagende lande. Da landene er meget langt fra hinanden, hvad arbejde med lyst-
fiskeri-potentialet angår, vil dette være en god chance for FZ at udbrede vores erfaringer på 
internationalt niveau.

Projektet skal både omhandle udvikling af konkrete bæredygtige lystfiskeprodukter i de deltagen-
de lande, herunder fremme af bæredygtige fangstmetoder, videnskabelige monitering/undersø-
gelse, realisering af mindst 1 praktisk projekt i hvert land, fælles hjemmeside om Østersøens 
værdier og lystfiskepotentialer. Den nye internationale lystfiskeportal henvender sig til regioner, 
kommuner, turistorganisationer, NGOer, og ikke mindst til lystfiskeren, der i dag ikke har fokus på 
den sydlige Østersø som et godt lystfiskeområde.

Projektet varer 3 år med forventet start i august 2016. Projektet har en samlet bevilling på 1,6 
mio €. Det danske budget udgør 2.256.700 kr.; FZs egen andel er 564.190,50, som finansieres 
igennem FZ-Partnerskabet. En lille del frembringes igennem timer af Vordingborg Kommunes 
biosfære koordinator i det arbejdspakke, der omhandler et konkret lokalt udviklingsprojekt med 
fokus på natur, nye arbejdspladser og research. 
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Ny rapport om havørredens status
Fishing Zealand udgav i 2014 statusrapport 1 for de sjællandske havørreder. Rapporten konklu-
derede bl.a., at dødeligheden i havet mange steder var meget stor. Dette førte til ønsket om at 
vurdere udvalgte havørredbestandes skæbne i havet. ”Statusrapport for havørrederne 2” udkom 
i november 2015. Resultaterne, som blev genereret i tæt samspil med DTU Aqua og mange friv-
illige, viste, at den bedste overlevelse i havet blev fundet i vandløb med udvidede fredningsbælter 
og i åers udløb på mere åbne havområder. Konklusionerne for de udvalgte vandløb viser, at der 
kan være meget stor forskel på havoverlevelsen, og at forvaltning med udvidede fredningsbælter 
spiller en stor rolle.

Rapportens konklusioner er allerede indarbejdet i FZ’s nyligt færdiggjorte ’Havørredstrategi’, som 
blandt andet skal danne grundlag for et overvågningsprogram, som bl.a. vil involvere frivillige 
med gydebanketællinger og registreringer af moderfisk samt skælprøver.

Læs rapporten her:
http://fishingzealand.dk/wp-content/uploads/Fishing-Zealand-hav%C3%B8rredstatus-del-22.pdf

Vigtig indsats i Taskforce for lystfisketurisme
Fishing Zealand og Danmarks Sportsfiskerforbund sad med i Naturerhvervsstyrelsens Taskforce 
for lystfisketurisme, som udgav en rapport i begyndelsen af 2015. Rapporten ligger meget i tråd 
med FZ’s tilgang og vision. ”Danmark skal markedsføre sig som foregangsland i Europa med 
bæredygtig naturforvaltning, hvor lystfiskeriet er baseret på vilde selvreproducerende fiskebe-
stande, som i høj grad er foranlediget af naturgenopretning og vandløbsrestaurering”. Rapporten 
anbefaler, at man arbejder intensivt med følgende indsatsområder: grundprodukt, service, or-
ganisation, markedsføring og salg, identifikation af destinationer/fiskerier med særligt udvikling-
spotentiale for lystfiskeri. 

Læs rapporten her:
http://fishingzealand.dk/wp-content/uploads/Rapport_fra_task_force_om_lystfiskeriturisme.pdf

Der arbejdes med børn og unge 
I marts 2015 blev der afholdt temamøde om lystfiskeri og børn og unge i Roskilde. På mødet 
deltog både pædagoger, frivillige fra lystfiskerklubberne og medarbejdere fra forvaltningerne. 
Konklusionen på mødet var, at der var et stort potentiale i unge og lystfiskeri, samt at fokus skulle 
være på at udbrede de kursusforløb, som i de foregående år var blevet udviklet i Roskilde med 
Uffe Clemmesen fra Roskilde og Omegns lystfiskerklub som primus motor.

I regi af FZ er der blevet sat fokus på de unge – og behovet for rekruttering af nye lystfiskere – 
igennem det, som nu er blevet årligt tilbagevendende events med gratis put and take-fiskeri i 

årsrapport
2015

12



årsrapport
2015



årsrapport
2015



påske- og efterårsferien. Her har Fishing Zealand stillet med fiskevand og guides, så de mindste 
kan få nogle positive oplevelser ved fiskevandet og blive bidt af fiskeriet.

I foråret blev der bl.a. gennemført et forløb med Ørredpatruljen ved Trekroner Bæk i Roskilde. 
Der blev gennemført vandløbspleje, udsat fisk, og en gruppe unge fik åbnet øjnene op for en ny 
verden. Som en far og dedikeret lystfisker kommenterede ved overrækkelsen af kursusbevis-
erne, så havde Ørredpatruljen på en uge formået noget, som han ikke havde kunnet på 12 år, 
nemlig at gøre sin datter interesseret i biologi og vandløb. I løbet af 2015 er der afholdt kurser 
i vandløbsrestaurering i Roskilde og i Vordingborg. Og der arbejdes konkret på at gennemføre 
ørredpatruljeforløb i Vordingborg, Grib Skov og Kalundborg kommuner.

Naturgrundlagsgruppen kommet godt fra start
Gruppen arbejder på at få koordineret kommunernes overvågning af bl.a. gydetællinger og al-
men produktion af brugbare data til en større havørredrapport/indsats. Naturgrundlagsgruppen 
har i 2015 udarbejdet en folder om reguleringsprojekter samt et ansøgningsskema til uddeling i 
foreninger og til interesserede.

Nogle af de projekter, som Naturgrundlagsgruppen har været involveret i i 2015, er udskiftning af 
en gammel bro (stenkiste) i Ejby Å (Lejre), etablering af to gydesøer til brakvandsaborrer i Mern 
Å-systemet (Vordingborg) og udlægning af sten og grus i det offentlige vandløb Stenstrupløbet 
(Odsherred) – for blot at nævne nogle få.

Nye udfordringer - nye ressourcer 
Ved udgangen af 2015 er Fishing Zealands organisering styrket med flere nye interne ressou-
rcer: En aktivitetskoordinator, klyngekoordinator, kommunikationsmedarbejder samt en friv-
illighedskoordinator, alle på deltid/projektbasis. Det betyder, at vi i 2016 har et meget bedre 
udgangspunkt for at rykke hurtigt på flere af vores arbejdsopgaver, og at vi har ressourcer til at 
sætte nye tiltag i gang.
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