	
  

Fishing Zealand Værdigrundlag
(Godkendt af Styregruppen for Fishing Zealand d. 27. maj 2015).

Formålet med Fishing Zealand?
Den bærende idé for Fishing Zealand projektet handler om at forbedre naturen, vandmiljø
og fiskemulighederne på Sjælland og Øerne, med henblik på at udvikle sportsfiskeriets
potentiale som oplevelseserhverv.
Fishing Zealand opererer med fem hovedaktiviteter:
• Vand - og fiskepleje
• Forbedring af naturgrundlaget
• Aktivering af unge
• Kommunikation og markedsføring
• Lystfiskerturisme og produktudvikling

Et samarbejdsprojekt!
Fishing Zealand er et samarbejde mellem Sjællandske kommuner og Danmarks
Sportsfiskerforbund.
Men samarbejdet vil i praksis være bredere.
Samarbejdet vil omfatte en flerhed af kommuner, flere forvaltninger i den enkelte
kommune, turistorganisationer, Danmarks Sportsfiskerforbund og forbundets
lokalforeninger, øvrige lystfiskerforeninger og sammenslutninger samt eksterne partnere i
form af lokale turismeorganisationer erhvervsvirksomheder.
Fishing Zealands navn og det tilhørende logo skal være troværdigt for at skabe merværdi
for de deltagende aktører.
Det er altså helt afgørende for projektets succes, at alle involverede agerer i
overensstemmelse med projektets formål. Hvis samarbejdspartnerne ikke holder sig det
for øje, vil det være til skade for alle deltagere.
Fishing Zealand har derfor formuleret et værdigrundlag, som samarbejdspartnerne
forventes at efterleve.

Værdigrundlag.
Det er afgørende for Fishing Zealand, at der sker en bæredygtig benyttelse af natur og
vandmiljø. Der skal være balance mellem benyttelse og beskyttelse. For at leve op til

Fishing Zealands formål forventes samarbejdspartnerne at medvirke til, at naturgrundlaget
styrkes, at der sker kvalitetsløft af tilbud og faciliteter, der formidler og understøtter
lystfiskeriet, og der sker en indsats i forhold til at udvikle aktiviteter, der involverer unge.

Kommunerne:
Vandløb, søer, vådområder og kystvande af god kvalitet er afgørende for at sikre et
bæredygtigt fiskeri, der vægtes højt af mange indenlandske og udenlandske turister.
Det er derfor vigtigt, at der er fokus på god vandkvalitet både i forhold til ferskvand,
brakvand og de marine områder.
Medlemskommunerne forventes at arbejde aktivt for en god sø – og vandløbskvalitet med
henblik på at forbedre gyde og opvækstbetingelser for ørred, gedde, aborre og øvrige
fiskearter. Det gælder både i forhold til vandkvalitet, vandføring, passage og fysisk
variation.
Det forventes, at der skabes forbedret natur og miljøkvalitet i et antal søer og vandløb
svarende til omfanget i vandplanerne samt gennemført yderligere tiltag, der forbedrer
gydemulighederne for ørred, gedde eller aborre.
Medlemskommunerne forventes at arbejde aktivt for at forbedre tilgængeligheden (fysisk
og/eller juridisk) til egnede fiskesteder.
Det forventes, at der skabes forbedring i tilgængeligheden til lystfiskerlokaliteter i hver af
de deltagende kommuner, der er velegnede til handicappede sportsfiskere.
For at sikre gode servicetilbud dannes erhvervsklynger i de deltagende kommuner.
Senest et år efter en kommunes optagelse i Fishing Zealand er der skabt 1 erhvervsklynge
med fokus på lystfiskeri med minimum 5 virksomheder i hver klynge.

Sportsfiskerne:
Danmarks Sportsfiskerforbund og de involverede sportsfiskere fra Sjælland og Øerne
arbejder i Fishing Zealand inden for følgende tre områder for at genskabe autentiske og
store fiskebestandene, der er så robuste, at et øget fiskeri med stang og snøre vil være
bæredygtigt:
1. Miljøforbedringer i vandløb, søer og de marine områder.
2. Fiskeriforvaltningen
3. Udsætninger af fisk.
Sportsfiskerne vil arbejde med at etablere passage samt gyde - og opvækstområder i
ferskvand. Årligt udføres en lang række restaureringsprojekter i de egnede vandløb.
Sportsfiskerne vil samarbejde med kommuner og lodsejere om andre relevante opgaver,
der kan gavne bestandene af vildfisk. Dette gælder også i de marine områder, hvor
eksempelvis reetablering af stenrev og hårdbundsområder vil gavne biodiversiteten.
Sportsfiskerne vil ligeledes arbejde for, at fiskeriet udføres, så det ikke belaster
bestandene. Det gælder alle former for fiskeri i både fersk- og saltvand. Der er i nogle
områder behov for at sikre fiskenes frie vandring i saltvand mellem de marine ædepladser
og gydeområderne i ferskvand. Denne problemstilling og andre, der involverer kontrollen
med fiskeriet, fiskeriloven og de tilhørende bekendtgørelser, skal også adresseres.

Sportsfiskernes primære fokus i Fishing Zealand er at ophjælpe de vilde fiskebestande.
Det er dog nødvendigt at supplere med udsætninger af primært ørreder. Dette arbejde,
som i projektet varetages af foreninger, som er organiseret i Sjællands
Ørredsammenslutning, udføres efter de retningslinjer, der er udstukket af DTU Aqua. Det
vil blandt andet sige, at udsætningsarbejdet udføres på et forsvarligt genetisk grundlag,
hvor brugen af lokale vildfisk indgår, og under hensyntagen til økosystemernes
bærekapacitet.
DTU Aqua bidrager med rådgivning til sportsfiskerne; dette sikrer, at arbejde inden for de
tre områder udføres på et højt fagligt niveau.

Virksomheder/turismedelen:
Fishing Zealands navn og logo skal forbindes med kvalitet.
Der sker opstilling af en række kvalitetsstandarder, som retter sig mod en række
virksomhedstyper. På nuværende tidspunkt er der standarder for følgende typer af
virksomheder:
• Fiskefartøjer
• Feriehuse
• Grejforhandlere
• Overnatningssteder
• Turistbureauer.
Fishing Zealands kvalitetsstandarder lægger sig tæt op ad de krav, som AktivDanmark
(VisitDenmark) har opstillet for sit mærke kaldet Fishing Denmark.
Kravene til medlemmerne af en Fishing Zealand erhvervsklynge for brug af Fishing
Zealands logo og navn er at virksomheden lever op til den eller de
standarder/kvalitetsbeskrivelser, der er relevant for virksomhedens aktiviteter.
Kvalitetsstandarderne kan ses på Fishing Zealands hjemmeside.

