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FISHING ZEALAND – MOD NYE MÅL
Efter den varmeste vinter i mange år kan det være svært at huske, at 100 sportsfiskere, embeds-
mænd og politikere i januar 2010 trodsede snestorm og polarkulde for at komme til et møde i Næst-
ved. Danmarks Sportsfiskerforbund havde inviteret til temadagen, der havde arbejdstitlen Havør-
red Sjælland. Mødet viste, at der både var lokal opbakning og stort behov for et fiskeprojekt på Sjæl-
land. Det budskab blev vel modtaget i Danmarks Sportsfiskerforbund, som få måneder senere gik i 
gang med at skabe fundamentet til en østdansk version af Havørred Fyn.

På trods af de positive tilkendegivelser skulle der gå næsten to år, før der for alvor kom substans  
– læs: kroner og ører – i projektet. To visionære kommuner – Odsherred og Vordingborg – kunne 
se mulighederne i at kombinere naturindsats med udvikling af lystfiskeri og turisme, og de skab-
te det økonomiske fundament. Der blev ansat en projektleder, Roskilde Kommune kom på banen, 
og i september 2013 blev www.fishingzealand.dk lanceret. Det var en stor dag for alle de invol-
verede, men især i Danmarks Sportsfiskerforbund var glæden stor. Mere end tre års indsats uden 
sikkerhedsnet var endt med det ønske-
de resultat.
Fishing Zealand har per dags dato ik-
ke meget mere end et halvt år på ba-
gen. Resultaterne er derfor endnu re-
lativt begrænsede, men der har blandt 
andet været afholdt to restaurerings-
kurser, f lere fisketure for unge mennesker og et guidekursus. Der er også udført optælling af gyde-
banker i store dele af Sjælland, hjemmesiden har mange besøgende, og projektet har været omtalt i 
mange landsdækkende og internationale medier.

Der er dog rigtig mange aktiviteter i støbeskeen, som lover godt for det fremtidige aktivitetsni-
veau. Der er for eksempel afsat ressourcer til tre nye vandplejekurser i 2014, gydebanketællinger-
ne skal udbredes til hele regionen, og der bliver med deadline i juni lavet en rapport om ørredbe-
standenes nuværende tilstand, hvor de begrænsende faktorer i både vandløb og saltvand vil blive 
beskrevet. Rapporten vil således kunne danne grundlag for det arbejde, som kommunerne skal 
udføre for at skabe god miljøtilstand de kommende år med fisk som måleparameter. Der bliver 
også i regi af Fiskeplejen lavet en effektundersøgelse af smoltudsætningerne i Isefjorden, så alt i 
alt vil Fishing Zealand på miljø- og fiskesiden det kommende år sætte sine aftryk.

Men også på andre områder, vil lystfiskerne kunne mærke, at Fishing Zealand lever i bedste vel-
gående. Det gælder for eksempel i forhold til at øge interessen for natur og lystfiskeri, som især 
Roskilde Kommune netop nu i samarbejde med de lokale sportsfiskere investerer både tid og res-
sourcer i. Erfaringerne skal efterfølgende bredes ud, så andre kommuner og foreninger kan dra-
ge nytte af dem. En Put & Take-konkurrence og en makrelfestival er andre planlagte aktivite-
ter, som vil øge interessen for verdens bedste hobby. Styregruppen i Fishing Zealand har desuden 
netop vedtaget en strategi for, hvordan der kan skaffes økonomiske ressourcer fra firmaer, som 
ønsker at sponsorere de mange aktiviteter. I de kommende år vil der med andre ord ske rigtig me-
get – til gavn for sportsfiskere, naturen og erhvervslivet på Sjælland.

Fishing Zealand med kun tre kommuner – det holder da ikke, vil en skeptiker måske indvende. 
Men her er der heller ingen grund til uro. Flere kommuner har henvendt sig, og en realistisk 
prognose er, at mindst et par af dem har valgt at involvere sig indenfor det næste års tid. Det 
er således svært at bevare pessimismen, og med et stort tak til de tre kommuner, de involvere-
de parter fra turisterhvervet og erhvervsklyngerne, de sjællandske sportsfiskere og den dygtige 
projektleder i Fishing Zealand ønsker Danmarks Sportsfi-
skerforbund alle – også dem vest for Storebælt – et godt fi-
skeår i 2014.
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       Rapporten vil danne grundlag 
for kommunernes arbejde med at 
skabe god miljøtilstand – med fisk 
som måleparameter
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