
1. Vision
Fishing Zealand vil sikre sunde fiskevande,  
bæredygtig natur og gode fiskeoplevelser på 
Sjælland i absolut særklasse.

2. Mission og definition 
af fokusområderne
Med baggrund i vores mission har vi i Fishing 
Zealand fokus på at forbedre naturen og vand-
miljøet samt fiskemulighederne på Sjælland og 
Øerne, samt ikke mindst at anvende lystfiskeri-
et som en platform for oplevelser i naturen for  

borgere i kommunerne samt tilrejsende  
lystfiskere.
 
Her følger en uddybning af Fishing Zealands 
fire fokusområder, der skal udfolde organisa- 
tionens mission:
 
Under Bæredygtig vand- og fiskepleje  
skaber Fishing Zealand grundlaget for vilde selv-
reproducerende fiskebestande ved at forbedre  
naturgrundlaget for en række fiskearter.  
Dette gøres bl.a. via Fishing Zealands Grusban-
de i samarbejde med en række lokale ildsjæ-
le, foreninger og borgere. I samarbejde med  
vores tilknyttede biolog arbejder Fishing Zealand  
ligeledes på at skabe sunde fiskebestande og 
sikre optimale yngle- og opvækstvilkår. Det-
te arbejde skaber endvidere grundlag for en  
generel øget artsrigdom og biodiversitet. Uden 
et godt naturgrundlag, ingen fisk – uden fisk, in-
tet lystfiskeri.
 
Den gode fiskeoplevelse og formidling.  
Lystfiskeriet bruges som platform for at skabe 
oplevelser i naturen for alle, uanset erfaring,  
alder og køn. Fishing Zealand ser lystfiskeriet 
som en god og sund interesse og gør derfor  
meget for, at interessen overføres til de  
næste generationer. Børne- og unge initiativerne  
udføres ofte i samarbejde med lokale lystfisker-
foreninger.
 
Events og lokalt kommercielt fokus. Hvert år 
afholdes en række events og arrangementer i 
de enkelte medlemskommuner. Planlægning og 
afvikling af events foregår primært i samarbej-
de med medlemskommunerne, lokale erhvervs-
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”Med stærk passion driver og 
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og lystfiskeroplevelser på de 
sjællandske fiskelokaliteter.””Mission:



aktører, frivillige og foreninger. Langt de fleste 
arrangementer er åbne for alle – dog laves der 
også events for specifikke målgrupper såsom 
spejdere og skoleklasser m.fl. 

Fishing Zealand arrangerer årlige presseture 
- ofte i samarbejde med samarbejdspartnere 
hos destinationsaktørerne på Sjælland. Denne 
lystfiskerturismeindsats øger kendskabet til 
de mange fiskemuligheder på Sjælland i både  
nationale og internationale medier.

Frivillighed er et gennemgående tema i projek-
tet og indgår i alle ovennævnte fokusområder. 
Denne borgerinddragelse af lokale lystfiske-
re, lystfiskerforeninger og frivillige ser Fishing 
Zealand som fundamental for at fremme fiske-
bestandene og interessen for lystfiskeri ude i 
lokalområderne. 

Som det ses af fokusområderne, spænder  
projektet vidt, og rækker ud til alle målgrupper 
indenfor lystfiskeri samt til personer med gene-
rel interesse for naturen. Mere om målgrupper 
under pkt. 4. 

3. Fishing Zealands  
fokusområder
Fishing Zealand arbejder med følgende fokus-
områder:

  -  Bæredygtig vand- og fiskepleje
  -  Den gode fiskeoplevelse og formidling
  -  Events og lokalt kommercielt fokus
  -  Frivillighed

Ud fra en helhedsbetragtning, ser Fishing  
Zealand ovenstående fokusområder samlet  
under ét som kernen i et bæredygtigt lystfiskeri. 
Fokusområderne inviterer til ophold i og benyt-
telse af naturen, men samtidig genetablerer og 
vedligeholder vi vandløb og vådområder, mens 
vi monitorerer og overvåger fiskebestande - 
og ikke mindst gives interessen for lystfiskeri  
videre til kommende generationer. 

4. Målgrupper 
Fishing Zealands arbejde med fokusområ-
derne berører en række meget forskelligar-
tede målgrupper. Alene indsatserne omkring  
selve lystfiskeriet retter sig således mod både  
nybegyndere, herunder særligt børn og unge,  
“lejlighedsfiskere” og familier, og ikke mindst de 
mere etablerede lyst- og sportsfiskere, som ofte 
betegnes de “hardcore”. Sidstnævnte gruppe  
inkluderer desuden internationale lystfiskere. 

Arbejdet med vandmiljø, naturgenopretning og 
i særdeleshed vandløbsarbejde, henvender sig 
ikke blot til miljøbevidste lystfiskere. Indsatser-
ne med at bevare og udvikle naturen i vådområ-
derne har nemlig samtidig til hensigt at invitere 
og engagere personer med en mere generel in-
teresse for naturen til at indgå i både lokale og 
regionale fællesskaber omkring netop naturbe-
varing. 

Endelig er flere af projektets initiativer base-
ret på at få flere folk ud i naturen og gøre dem 
fortrolige med at færdes i naturen – hermed til-
trækkes nye målgrupper, som umiddelbart ikke 
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”Danskerne er de senere år blevet 
flittige brugere af naturen, og især 
er interessen for lystfiskeri eksplo-
deret”.”



er lystfisker-interesserede. Målet er nemlig ikke 
kun at få flere gjort interesseret i lystfiskeri, 
men også at gøre folk mere bevidste om natu-
ren - og give dem lyst til at færdes i naturen.

Fishing Zealand varetager tillige en række ini-
tiativer, der omfatter både naturformidling og 
formaliseret undervisning. I dén sammenhæng 
omfatter målgrupperne både elever fra folke-
skolen og specialundervisningsområdet. Lige-
ledes rækker Fishing Zealand ud med viden og 
kurser til ansatte i den kommunale sektor, som 
varetager opgaver på naturområdet.

Der er forskellige definitioner af en “turist” i re-
lation til lystfiskeri, alt afhængig af kontekst. I 
Fishing Zealand opereres med begrebet “turist”, 
så snart en lystfisker er “tilrejsende”. Således 
kan en lystfiskende turist både være internati-
onal, men også national, så snart lystfiskeren 
færdes i en anden kommune, som vedkommen-
de ikke færdes i til daglig. På denne måde in-
kluderer Fishing Zealand altså også nationale 
lystfiskere i definitionen af lystfiskerturisme.
 

5. Det tværkommunale 
samarbejde
Fishing Zealand er et tværkommunalt samar-
bejde, der blev startet i 2013 sammen med Dan-
marks Sportsfiskerforbund. Samarbejdet består 
pt. af en række sjællandske medlemskommuner.
Det er samarbejdets mål at omfatte alle interes-
serede kommuner på Sjælland og Øerne.

 

6. Forudsætning for at 
indgå i samarbejdet 
Samarbejdet henvender sig til alle interesse-
rede kommuner på Sjælland og Øerne. Hver 
kommune bidrager med et årligt kontingent 
på p.t. 150.000 kr. pr år til medfinansiering,  
markedsføring og forskellige aktiviteter. Ud af 
dette beløb afsættes p.t. 25.000 kr. som den 
enkelte kommune i samarbejde med Fishing  
Zealand kan afholde aktiviteter for i løbet af 
året.
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7. Individuelle kommu-
nale målsætninger
På initiativ af Fishing Zealand præsenteres 
den enkelte medlemskommune hvert år for et 
såkaldt årshjul, der som et udkast skitserer de 
indsatser, arrangementer og events, der måtte 
være mest oplagte for medlemskommunen. 

Efterfølgende afstemmes årshjulet med med-
lemskommunen. Årshjulet fungerer såle-
des både som en kalender og et værktøj, der  
danner udgangspunktet for den evaluerende 
del af samarbejdet, med henblik på at indfri de 
mål, der er afstemt i fællesskab.

8. Projektets organi-
sering
Bestyrelsen
Bestyrelsen består af en repræsentant fra hver 
kommune og en repræsentant for Danmarks 
Sportsfiskerforbund samt en repræsentant for 
turistorganisationerne. Bestyrelsen har det 
overordnede ansvar for projektet. 

Fælles Forum
Fælles Forum består af repræsentanter for 
medlemskommunerne, turistorganisationer, 
Grusbandens leder, den tilknyttede biolog,  
Danmarks Sportsfiskerforbund og sekretariat 
samt projektleder og B&U koordinator.

Sekretariatet
Sekretariatet har det daglige ansvar med at sik-
re fremdrift i projektet, have overblik over pro-
jektet og motivere, uddelegere, følge op og give 
sparring til arbejdsgrupperne. Derudover er en 

vigtig funktion at synliggøre projektet og få det 
sat på dagsordenen de rigtige steder.

Sekretariatet og Fælles Forum
Sekretariatets og Fælles Forums opgave er at le-
vere det, der er aftalt med bestyrelsen i projek-
tets kommissorium. Endvidere har sekretariatet 
og Fælles Forum ansvaret for at vedligeholde og 
udvikle projektet.

Arbejdsgrupper/Temagrupper
Arbejdsgruppernes medlemmer er dem, der 
skal udføre de konkrete opgaver i projektet.
Arbejdsgrupperne bliver sat sammen ud fra 
egen motivation, kompetencer og viden – ofte 
med en blanding fra den kommunale verden, fri-
villige, erhverv og foreningslivet.

Fishing Zealands organisationsdiagram ses på 
bilag 1.

4



9. Fishing Zealand i 
punktform
Bæredygtig vand- og fiskepleje
- I hver kommune skabes der forbedret natur 
og miljøkvalitet i et antal søer og/eller vandløb  
svarende til omfanget i Vandplanerne, og der 
gennemføres yderligere tiltag, der forbedrer op-
vækstmulighederne for ørred, gedde og aborre.

- Der arbejdes på at sikre et større antal ørreder 
(naturlig reproduktion) i vandløbene.

- Projektets aktiviteter forventes at sikre større 
overlevelse af fiskebestandene i brak- og salt-
vand.

- FZ’s Grusbande samarbejder med lokale lyst-
fiskerforeninger om at forbedre naturgrundla-
get, og at udsætningsfisk er avlet ud fra lokale 
autentiske populationer.

- Der samarbejdes med FZ’s tilknyttede biolog 
og lystfiskerforeningerne om at dokumentere 
fiskebestandenes tilstand, sikre bæredygtigt fi-
skeri, rådgive og formidle viden herom.

Den gode fiskeoplevelse og formidling
- Der samarbejdes med lokale lystfiskerforenin-
ger og institutioner om at udvikle og formidle 
aktiviteter, der udvikler børn, unge og familiers 
interesse og viden om lystfiskeri og vandmiljø.

- Der arbejdes for at inddrage borgere i  
aktivt arbejde med lystfiskeri, vandmiljø og  
klubarbejde.

- Der samarbejdes med lokale skoler om under-
visning og fisketure.

Events og lokalt kommercielt fokus
- Projektet giver Sjælland en position som  
førende destination for kystfiskeri.

- Der samarbejdes med destinationsaktørerne 
på Sjælland ved events og presseture.

- Der skabes forbedring i tilgængeligheden til 
fiskesteder i hver af de deltagende kommuner.

- Der gennemføres årlige arrangementer på 
Sjælland, der tiltrækker sig national og interna-
tional opmærksomhed.

- Der laves fiskefoldere for hver kommune.

- Der samarbejdes med andre aktører fra hele 
landet omkring ministerens nationale strategi 
for lystfiskeri. 

Kommunikation/markedsføring
- På Fishing Zealands hjemmeside (fishingzea-
land.dk) laves der løbende blogs om alle FZ- 
initiativer. Alt publiceres også på FZ’s Facebook.

- Der publiceres artikler og film relateret direk-
te til projektet, i nationale og internationale  
medier.

- Der produceres læring- og informationsmate-
riale.

- Der produceres eget trykt fiskemagasin på 
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dansk, tysk og engelsk.

- Der udarbejdes faglige rapporter om havør-
redbestande på Sjælland.

- Der produceres egne film af FZ. 

Dokumentation
- Der udarbejdes i samråd med medlemskom-
munerne et årshjul. Evaluering og individuel op-
følgning sker ved årets afslutning.
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”Der samarbejdes om at ud-
vikle og formidle aktiviteter, 
der udvikler børn, unge og 
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”



7

Organisationsdiagram


