Fakta om Lystfiskeri
Vidste du at...
Lystfiskeri
•

Danmark er et attraktivt land for lyst- og fritidsfiskere, idet søer, vandløb og mere end
7.000 kilometer kyststrækning giver rige muligheder for at opleve den danske natur fra
sin smukkeste side og samtidig få en fisk på krogen

•

Lystfiskeri er den slags fiskeri, hvor man fisker med stang, hjul og line, og hvor man
udelukkende fisker til eget forbrug; ja mange sætter faktisk deres fisk ud igen

•

Ca. 200.000 danske og 30.000 udenlandske lystfiskere køber årligt det statslige fisketegn, men det er også muligt at fiske ved såkaldte ’Put & Take-søer’i Danmark, hvor
man ikke behøver at indløse det statslige fisketegn

•

Antallet af lystfiskere i Danmark er således langt højere end 200.000

•

Der er ca. 200 frivillige lystfiskeriforeninger i Danmark

•

De solgte fisketegn genererer indtægter, ca. 40 mio. dkk. årligt, som går til fiskepleje

•

Danmarks indsats til forbedring af naturtilstanden i vandløb og søer, for at fremme
vilkårene for dyre- og plantelivet og for genopretning af gydepladser og passage for
vandrefisk, er betragtelig.

•

Danske lystfiskere involveres på frivillig basis i vandplejearbejdet

•

Naturgenopretning, monitorering, forvaltning og vandløbsrestaurering er væsentlige
elementer i arbejdet herhjemme for at skabe større bestande med flere store individer

•

Vilde, selvreproducerende fiskebestande er grundlaget for et bæredygtigt lystfiskeri.

•

Lystfiskeri opfattes således som en vigtig spiller i arbejdet med forbedring af vandmiljøer, naturgenopretning og monitorering via lokalt og frivilligt engagement

Danmarks nationale strategi for lystfiskeri
•

For at støtte lystfiskeriets potentialer, fik Danmark for første gang en national strategi for
lystfiskeri og en finanslovsbevilling for perioden 2018-2021. Bevillingen er på 32 mio. dkk1

•

Det blev i samme forbindelse bestemt, at Assens Kommune skulle stå for den samlede
danske indsats for lyst- og fritidsfiskeri og driften af et nyt center for området; Lystfisker
Danmark

•

Lystfisker Danmark har til ansvar at implementere følgende elementer af den nationale
strategi for lystfiskeri: etablering af en fælles digital platform, målrettet markedsføring
af lystfiskeri, støtte til frivillige indsatser i lokalområderne og, på sigt, etableringen af et
nyt oplevelsescenter

1 Kilde: UM 2018, Lystfiskeri Danmark m.fl.

•

’Fremtidens Lystfiskerforening’ er navnet på et projekt, som Lystfisker Danmark
gennemfører sammen med de danske lystfiskerforeninger, med fokus på at afdække,
hvordan lystfiskerforeninger bedst henvender sig til morgendagens lystfiskere

•

Den nye samlende digitale platform hedder FishinginDenmark.info, og den er tilgængelig fra januar 2021 og til rådighed for alle, som ønsker at fiske i Danmark

Outdoor turisme
•

Hobbyen skaber turismeomsætning i Danmark; det samlede forbrug blandt lystfiskere i
Danmark estimeres til ca. 1 mia. dkk årligt, når overnatninger, madindkøb og restaurantbesøg for både danske og udenlandske lystfiskerturister indberegnes2

•

For at fremme lystfiskeriet yderligere, vil der i 2021 være 25-30 lokalt forankrede lystfisker
events og mulighed for gratis at låne en af 1.000 fiskestænger i fiskegrejsbutikker rundt i
landet

•

På sigt er det også planen at udvikle et oplevelsescenter i Assens, som skal give danskerne (og udenlandske gæster) ny viden om de 2/3 af landet, de ikke kender godt;
undersøiske landskaber

•

Modsat flere andre lande udgør kvinder kun små 10% af de rekreative fiskere i Danmark
– men trenden er opadgående pga. forøget fokus på velvære, mindfulness og hverdagseventyr i det fri

•

Også Covid-19 har sat turbo på interessen for udelivet og herunder lystfiskeriet, der pt
boomer!

Få flere facts om lystfiskeri i Danmark, dets regler
og foreninger og meget mere lige her
For yderligere oplysninger om rekreativt fiskeri i Danmark, kontakt:
Arne Kvist Rønnest, projektchef i Lystfisker Danmark (det nationale center for kyst- & lystfiskeri),
e-mail: akvir@assens.dk / mobil: 2961 9616
Troels Kaa Holstein, projektleder for Fishing in Denmark og formand i Lystfiskerforeningen
AROS, E: thoka@assens.dk / M: 3028 3331 / I: @seatroutaholic
Download billeder, videomaterialer og podcasts om lystfiskeri lige her

2 Kilde: UM 2018, Lystfiskeri Danmark m.fl.

