LYS T F ISK ER ne
er et gode f or
DA NSK NAT UR

L
ystfiskere er i høj grad ”brugere”
af den danske natur – men de bidrager også til natur- og miljøpleje
og lokaløkonomien. Lystfiskere
har en unik tilknytning til naturen og kan være med til at gøre
befolkningen mere natur- og miljøbevidste, både som mennesker og
som forbrugere.
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Over en halv million lystfiskere
Arne Kvist Rønnest fra ingeniørrådgivningsfirmaet COWI var projektleder på rapporten ”Lystfiskeri
i Danmark”, som Ministeriet for
Fødevarer, Landbrug og Fiskeri udgav i 2010. Rapporten redegør for
størrelsesordnen og betydningen af
lystfiskeri i Danmark.
”Lystfiskeri i Danmark er faktisk
langt større end de fleste formoder,”
fastslår Arne Rønnest. Det er en af
de største fritidsbeskæftigelser herhjemme, og i vores rapport kunne
vi konkludere, at 616.000 danskere
er på fisketur mindst en gang om
året. Og så er folk under 18 eller
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Lystfiskeri dyrkes af over
en halv million danskere og
er en af de mest populære
udendørsbeskæftigelser
herhjemme. Det påvirker
selvfølgelig miljøet og
naturen i Danmark.
Læs her hvordan.

ORD Gordon P. Henriksen
foto Frederik Lorentzen

over 65 ikke engang talt med. Det
svarer til 17-18 procent af befolkningen. Så effekten er stor på mange
måder, og jeg er overbevist om, at
den er overvejende positiv, når det
gælder effekten på miljøet. I vores
rapport nåede vi frem til en inddeling af lystfiskere i fem typer, hvoraf den største gruppe, som udgør
30 procent, er dem, vi kalder ”Lystfisker i naturen”, og som gerne vil
”føle sig et med naturen” og derfor
prioriterer fiskesteder med naturoplevelse og god fiskevandskvalitet. Undersøgelsen fastslår også, at
denne gruppe er meget villig til at
bidrage økonomisk til forbedret fi-

skevandskvalitet. ”Og når nu vi taler økonomi, så viste undersøgelsen
også nogle meget interessante tal.
Danske og udenlandske lystfiskeres samlede omsætning kan gøres
op til 2,85 milliarder kroner, og de
skaber beskæftigelse til ca. 2.500
personer rundt omkring i Danmark,” konkluderer Arne Rønnest
om rapporten.
Fyn viser vejen
Et af de mest ambitiøse vandløbsrestaurerings- og sportsfiskerprojekter i Danmark til dags dato er
Havørred Fyn, som har eksisteret i
mere end 20 år.

Lystfiskeri er også
naturglæde. I rapporten ”Lystfiskeri i
Danmark”, udarbejdet af COWI, var
den største gruppering med omkring 30
procent af 616.000
personer de såkaldte
”lystfisker i naturen”,
der prioriterer fiskesteder med naturoplevelse og god
fiskevandskvalitet.

”Det er et glimrende eksempel på,
hvordan lystfiskeri kan være omdrejningspunkt for natur- og miljøarbejde med bæredygtig brug af
naturen. Projektet har vundet en
sølvmedalje ved FN’s Environmentally Sustainable Project Award i
USA og har foreløbigt fjernet mere
end 200 spærringer og åbnet op
for mere end 500 kilometer vandløb,” siger Martin Lerkenfeld, marketingkoordinator i Havørred Fyn,
som en der med god grund kan
være stolt over, hvad de har udrettet.
”Ti kommuner på Fyn samarbejder for at udvikle selvreproducerende havørredbestande og sikre et
godt fiskeri samt forbedre turisterhvervets økonomi. Adskillige
foreninger og frivillige lystfiskere
bidrager også til arbejdet. Samarbejdet i Havørred Fyn genererer årligt en ekstra omsætning på cirka
38 mio. kr. alene fra sportsfiskerturisterne. De omkring tre mio.
kr., som de 10 kommuner årligt investerer i projektet, får de tilbage
gennem lokal meromsætning, og
derved altså via kommuneskatten.
De beløb geninvesterer kommunerne i Havørred Fyn-projektet.
Pengene bruges til at restaurere og
forbedre vandløbene og at hjælpe
havørreden med at reproducere
sig. Dette har nu affødt 28 fuldtidsstillinger i brancher relateret
til samarbejdet og giver, foruden
flere fynske ørreder, også et bedre
fiskeri og atter flere ressourcer til
at værne om naturen. Det er på moderne dansk en win-win-situation
både for naturen, sportsfiskerne,
lodsejere, turister, kommunerne,
erhvervslivet og den lokale jobskabelse,” slutter Martin Lerkenfeld.
Fishing Zealand
– et ambitiøst projekt
På Sjælland og i Nordjylland er
succesen fra Fyn bestemt ikke
gået ubemærket hen, og man er
nu begge steder i fuld gang med at
etablere lignende projekter, nemlig
Havørred Limfjorden og Fishing
Zealand. Paul Debois er chefkonsulent i Vordingborg Kommune og en
af tovholderne i Fishing Zealand,
et samarbejdsprojekt mellem Vordingborg og Odsherred kommuner
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og Danmarks Sportsfiskerforbund,
hvor alle Sjællands kommuner forventes at blive medlemmer på sigt.
”Oplevelsesbaseret turisme spiller rigtig godt sammen med forbedringer i vandmiljø og naturen.
Det er afgørende, at vi værner om
miljøet, og lystfiskere kan bidrage
til dette på mange måder. I forvejen er mange lystfiskerforeninger
meget aktive i vandpleje og andre
miljøprojekter. Lystfiskere har
selvfølgelig en personlig interesse
i et sundere vandmiljø, som giver
flere fisk, men jeg oplever også, at
lystfiskere er meget bevidste om deres effekt på miljøet. Vi ser i større
og større grad frivillige genudsætninger af fisk og en prioritering af
bæredygtigt lystfiskeri. Flere fisk
gavner ikke kun lokale lystfiskere,
men det giver også muligheder for
lystfisketurisme, som det lokale erhvervsliv nyder godt af, og så bliver
de også mere motiverede for at forbedre miljøet,” siger Paul Debois.
”Vi er stadig i de begyndende faser med Fishing Zealand, men vores ambitioner er store, og i løbet af
de næste år har vi planer for bl.a.
vandplejeprojekter, fokus på bæredygtig lystfisketurisme samt en
meget stor indsats for at give børn
og unge gode oplevelser i naturen.
Vi glæder os til fremtiden,” slutter
Paul Debois.
”Værn vore vande”
– lystfiskernes motto siden 1926
Verner W. Hansen er formand i
Danmarks Sportsfiskerforbund,
som tæller over 20.000 medlemmer.
”Lystfiskeri er ikke en hobby,
men en passion,” fastslår han. Kun
5 procent handler om fangstoplevelser, de resterende 95 procent
handler om naturoplevelser. Derfor
fylder miljø og natur meget i lystfiskeres bevidsthed, og det har det
gjort længe. Faktisk var det sådan,
at da Danmarks Sportsfiskerforbunds forløber, Dansk Sportsfiskerforening, blev etableret i 1926,
havde de mottoet: ”Værn vore vande”. Og således længe før miljøbevidsthed og mere moderne udtryk
såsom bæredygtigt lystfiskeri dukkede op. Så selv om vi lystfiskere
er ”brugere” af naturen, anser vi
i også os selv som ”beskyttere” af
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Naturoplevelse er 95
procent, siger Verner
W. Hansen, formand
for Danmarks
Sportsfiskerforbund

den. Dette kan bl.a. ses ved lystfiskernes store frivillige natur- og
miljøindsats, men også ved de krav
vi stiller til os selv. For eksempel
er der i mange foreninger indført
strengere krav til mindstemål og
fredningstider, end dem fiskerilovgivningen stiller. Mange lystfiskere sætter også en del af deres fisk
ud igen, så der er nok til fremtidige
bestande,” siger Verner W. Hansen.
”Når en ung lystfisker starter, er
der ofte fokus på mange og store
fisk, men gradvis ændrer det sig,
så naturoplevelsen kommer til at
fylde mere og mere. På den måde
er lystfiskeri med til at gøre rigtig
mange danskere mere naturbevidste med tiden til stor glæde for alle,
der sætter pris på den danske natur,” konkluder Verner W. Hansen.

Fødevareministeren:
Lystfiskere er guld
værd for naturen
Fødevareminister, Mette Gjerskov,
bekræfter Verner W. Hansens betragtninger.
”Lystfiskere er både benyttere og
beskyttere af naturen,” siger Mette
Gjerskov, og fortsætter:
”Det går hånd i hånd. Jeg besøgte for nylig Havørred Fyn, hvor de
siger, at ørreden er sin vægt værd i
sølv på grund af den udvikling og
arbejdspladser, lystfisketurister
skaber. Hvis ørreden er sin vægt
værd i sølv, så er lystfiskerne guld
værd for naturen. Vores vandløb er
en af de vigtigste livsnerver i vores natur, og det ved lystfiskerne.
Og hvad enten man besøger en
genslyngning af en å eller et sted,
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”Jeg er stor tilhænger af bæredygtigt lystfiskeri
og tror på, at det sikrer, at kommende
generationer kan opleve den samme
fiskeglæde, jeg selv gør. Det er essentielt, at vi
værner om miljøet og vores vande. Hvis vi fisker
med omtanke, kan vi sikre fremtidige fisketure til
glæde for alle,” siger Gordon P. Henriksen

hvor der udlægges gydegrus, så
mærker man engagementet og begejstringen for naturen hos lystfiskerne, noget som naturen nyder
godt af. Tit er lystfiskernes frivillige arbejde også med til at give
naturgenopretningsprojekter en
lokal forankring. De kender den
lokale å eller sø, de kender lodsejerne, de kender kommunens folk.
Og dette samarbejde er vigtig for at
få projekterne til at lykkes,” siger
Mette Gjerskov.
”Samtidig er lystfiskeri en indgang til naturen for nye generationer. Og unges kendskab til naturen
er hjørnestenen i fremtidens naturbeskyttelse. Jeg føler, at jeg har
mange lystfiskere bag mig, når jeg
insisterer på en grøn omstilling af
landbrug og fiskeri,” slutter hun.

Miljøministeren:
Det man elsker,
passer man bedre på.
”Vi bruger mange penge på, at vores vandløb kan få en bedre vandtilstand,” forklarer Ida Auken.
”Skjern Å og Susåen er blevet
genslynget, og så sent som i januar åbnede vi op for en tilskudsordning med 390 millioner i kassen, så flere kommuner kan lave
vandløbsrestaurering. Gydegrus
og småsten giver bedre forhold for
ørred og laks, som lystfiskere fra
hele verden kommer til Danmark
for at fange. Hvis ikke der var den
interesse fra kommunerne og lystfiskerne i at få gjort vandløbene til
gode fiskesteder, så er det ikke sikkert, det ville gå så godt med at få
genskabt nogle gode, sunde vandløb i Danmark,” siger Ida Auken.
”Det er også min klare fornemmelse, at jo mere man opholder sig
i naturen, desto større interesse
har man for at beskytte den. Derfor
er det også noget af det, vi arbejder med i forhold til den nationale
friluftspolitik. Vi skal have flere
til at benytte sig af muligheden
for at være aktive i naturen, hvad
enten man er kitesurfer, orienteringsløber eller lystfisker. Det
man elsker, passer man bedre
på. Så når hundredtusindvis af
danskere bruger naturen aktivt,
så får vi lige så mange engagerede og dedikerede naturambassadører,” konkluderer Ida Auken.

DN’s præsident:
Sammen kan vi flytte noget
”Lystfiskeri får mange ud i naturen, og det er glædeligt. Det giver
både børn og voksne en mulighed
for at få naturoplevelser. Det er
vigtigt for os at kende naturen,
men også for naturen at vi bruger den. Glæden ved naturen er
nemlig en forudsætning for, at vi
passer på den. Lystfiskerorganisationer spiller en væsentlig rolle
for naturgenopretning af vandløb
og fjernelse af spærringer for at
sikre fri faunapassage. Det synes
at være gået op for mange lystfiskere, at arbejdet for naturlige og
rene vandløb med stærke, naturlige fiskestammer i en mangfoldig
natur er den bedste måde at sikre,
at der er fisk at fange. Det giver en
større naturoplevelse end put and
take-fiskeri. De mange lystfiskere,
der færdes langs vandløb, søer
og kyster bidrager også med en
form for overvågning, som er med
til at sikre, at naturen ikke lider
overlast, og f.eks. udslip af gylle
stoppes i tide. Lystfiskeri er med
til at gavne samfundsøkonomien,
og der omsættes for betydelige beløb. Havørred-Fyn projektet har
demonstreret, hvordan naturindsatser kan være gavnligt for turismen,” siger Ella Maria BisschopLarsen.

Jeg håber,
at lystfiskerorganisationer kan
samle de mange
lystfiskere om at
fortsætte det gode
arbejde for en rigere natur med
selvproducerende
fiskebestande
ELLA MARIA BISSCHoP-LARSEn
præsident i Danmarks
Naturfredningsforening

35

