
Turisme projekt.

Gribskov med i Fishing Zealand?

Ny ide til hvordan, og hvad der kan gøres for at tiltrække turisme også uden for sommersæsonen.

Herunder bl.a. lystfiskere, fra både ind og udland.

Kan og skal brandes i forbindelse med VisitNordsjælland.

Med de mange kilometer kyst, mindre søer/vandløb som findes i Gribskov Kommune, samt den 
smukke natur, vil det være helt naturligt at Gribskov Kommune indgår i dette nye projekt.

Derudover kan det nævnes at bl.a. den lokale sportsfiskerforening i Helsinge, i mange år har udsat 
ørred-yngel i mange vandløb, for netop at gavne et bedre og bredere havørred fiskeri på den 
sjællandske nordkyst.

I Danmark omsætter lystfiskeriet for ca. 3 mia. om året.

Læs mere: http://www.dr.dk/Nyheder/Viden/Miljoe/2013/02/18151300.htm

Oplæg fra Fishing Zealand:

Fishing Zealand er et ambitiøst projekt, som består af flere forskellige samarbejdspartnere.

Danmarks Sportfiskerforbund, adskillige kommuner på Sjælland og Øerne og frivillige lystfiskere 
arbejder sammen med lokale virksomheder og turistorganisationer om at udvikle bæredygtig 
lystfisketurisme og forbedre fiskemuligheder i hele regionen. Projektet er til stor fordel for 
lystfisketurisme og lokal erhvervsvækst, men også for miljøet og lystfiskerne.

Kommuner - med ambitioner

Fishing Zealand begyndte som et samarbejde mellem Danmarks Sportfiskerforbund,
Odsherred og Vordingborg Kommuner.

Roskilde Kommune har efterfølgende sluttet sig til projektet.

Medlemskommunerne forpligter sig til 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. 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 og dermed genererer skattekroner i 
kommunekasserne.



Rapporten “Samfundsøkonomisk betydning af lystfiskeri i Danmark”, som blev udgivet af 
Fødevareministeriet i 2010, understreger, at lystfiskerne genererer store værdier. Når de danske 
lystfiskeres forbrug i forbindelse med udøvelse af lystfiskeri lægges sammen med de udenlandske, 
ender omsætningen på i alt 2,9 milliarder kroner.

Private partnere og virksomheder

- der trækker i den rigtige retning

Private virksomheder såsom hoteller, B&B’s, restauranter, bådudlejning, grejbutikker osv. i de 
forskellige medlemskommuner kan blive optaget som medlemmer i Fishing Zealand. Det kræver 
dog bl.a., at de lever op til Fishing Zealands kvalitetsstandarder, der lægger sig tæt op ad de krav, 
som AktivDanmark/VisitDenmark har opstillet for sit mærke ved navnet Fishing Denmark.
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