
Velkommen til kick-off på 
Destination Skjern å
• Samarbejde mellem Ringkøbing-

Skjern Kommune, Ringkøbing Fjord 
Turisme, Herning Kommune og 
Danmarks Center for Vildlaks

• Fantastisk naturressource
• Erhvervs- og udviklingsprojekt
• Fremme lystfiskeriet og turismen ved 

Skjern å
• Flere betalende gæster



VIDEOENProjektets 3 indsatser

• Øge udbuddet af ”varer”
(Flere fisk, mere fiskevand, andre natur- og 
kulturoplevelser)

• Øge serviceniveauet til turisten
(Formidling af viden om ”varerne”, 
vejledning, gæstfrihed etc.)

• PR og markedsføring



Rammer og roller

• Kommunerne har committet sig til at skabe 
rammerne for erhvervsudvikling i projektet

• Hvad har du brug for fra kommunen?

• Hvor kan du byde ind?

• Gå endelig forrest!



Status og Potentiale for
Laksen i Skjern Å



Laksefiskeriet i Skjern Å 
En succeshistorie indtil nu!
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Lystfiskerfangede laks i Skjern Å-systemet
af Kim Iversen, Danmarks Center for Vildlaks 



Et bæredygtigt fiskeri
Der må kun hjemtages 10 -12 % af årets forventede opgang. 

Der er kvoter for både små og store laks

Der er også kvoter for havørred

Det er vigtigt at alle bakker op om gældende regler

Det er vigtigt at lystfiskerne får god vejledning til skånsomt og bæredygtigt fiskeri
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Baggrunden for succesen!

Stort udsætningsarbejde

Sanering af spærringer 

Vandløbs restaurering

Genskabelse af gydeområder 



SDPAS – Den Store Laksundersøgelse
Undersøgelse af flaskehalse for udvikling af laksebestanden i Skjern Å 

WP 1 – Undersøgelse af gyde og opvækstforhold.

WP 2 – Undersøgelse af smoltudtræk

WP 3 – Genetisk status

WP 4 – Nedgangs laksens betydning

WP 5 – Kvalitet af opdrætsfisk

WP 6 - Genetisk betydning for havår

WP 7 – Formidling – www.danmarksvildlaks.dk

Samarbejdsprojekt mellem:
Innovationsfonden 
DTU Aqua
Danmarks Center for Vildlaks
Herning Kommune 
Ringkøbing- Skjern Kommune

http://www.danmarksvildlaks.dk/


Udfordringerne her og nu

Fjernelse af de sidste spærringer 

Fri passage gennem fjorden

Sikring af et tilpas stort antal gydepladser

Sikre at skarven ikke spiser fiskene



Skarvens betydning for 
laksebestanden 

Skarvens spiser fisk!

Et stort antal skarv fisker i åen 

Ca. 60 % af smoltene forsvandt under udtrækket 2016

Skarven er den ”eneste” grund til at laksebestanden ikke udvikler sig!      Citat SL



Hvad er potentialet?
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Lakseopgangen i Skjern Å

Et gæt !



Den ”typiske” Skjern Å-fisker Den ”typiske” danske lystfisker

14 fisketure om året
(heraf 7 i Skjern Å)

10 fiskedage om året

7.345 kr. årligt Ca. 4.000 kr. årligt

Fisker ved Skjern Å Fisker ved kysten

Fisker med flue 
(70% Fluefiskere, 28% Spinnefiskere, 2% Medefiskeri)

Fisker med spin

Flest personer med længerevarende eller lang 
uddannelse

Ligner uddannelsesmæssigt den danske befolkning

Er ældre end gennemsnittet 
(77%: 40-70 år, 4%: Under 30 år, 1,5%: Kvinder)

Ligner aldersmæssigt den danske befolkning

Tjener noget mere end gennemsnittet Tjener lidt mere end gennemsnittet

Er næsten altid en mand (98,5 %) Er næsten altid en mand (88%)

Kilde: Fremtidens lystfiskeri, Danmarks Sportsfiskerforbund, Januar 2015 



Segment Beskrivelse Fiskeintensitet 
(Fiskedage/år)

Forbrug på lystfiskeri (kr./år) Lystfiskere i segment

Den aktive lystfisker Meget ivrige lystfiskere med 
et stort forbrug på lystfiskeri. 
Stiller store krav til 
fiskevandets kvalitet 18 10.000 18%

Lystfisker i naturen Ivrige lystfiskere, ser stiller 
store krav til natur og 
fiskevand

17 7.000 30%

Ud for at fange fisk Fangstorienteret lystfiskere, 
der har et stort fokus på 
fangstmuligheder 10 4.600 24%

På fisketur når solen skinner At stresse af og have det 
hyggeligt er afgørende. Stiller 
ikke store krav til 
fiskevandets kvalitet

4 1.000 13%

Hyggefiskeri med venner og 
familie

Det sociale element vægtes 
højt; lystfiskeri som en 
anledning til at være 
sammen

2 300 24%

Kilde: Fremtidens lystfiskeri, Danmarks Sportsfiskerforbund, Januar 2015. 



• Udenlandske fluefiskere
• Alder: 40+
• Meget dedikerede 
• Nærmarkederne Tyskland, Sverige, Norge og England

Interesser: 
• Fiskevand af høj kvalitet
• Naturoplevelser
• Fred, ro og fordybelse
• Komfortabel overnatning
• Lokale fødevarer
• Bæredygtighed



• Laksens Hus 

• Fiskekort 

• Infrastruktur og kort 

• Certificerede fiskeguider

• PR og markedsføring

• Premiere den 16. april

• Inspiration- og netværkstur til Mörrum den 21.-22. februar



Etablering af lystfiskerinformationscenter
Laksens Hus – Lystfiskerinformation og videns center

Informationsdelen

Lystfiskerhjørnet

Kastebanen

Demo

Salg

Arrangementer

Samarbejdspartnere



Lystfiskerne

Kommunerne

Erhvervslivet

Lystfisker  
informations -

center

Lokalbefolkningen

Lystfisker 
foreningerne

Andre 
interessenter





• Flere fisk for at tiltrække flere lystfiskere
• ”Rigtige” penge 
• Skabe samarbejde med andre åer – Karup Å, Varde Å, Storåen
• Hype de andre arter end laksen f.eks. stalling, havørred, fjorden, Put & Take m.fl. Men er der potentiale for det?  
• Pakker til hele familien?? – spisesteder, kulturelle oplevelser – eller vil de helst hygge sig med gutterne

• Tidligere: Ud og se med DSB – lakseekspressen for københavnere
• Guider til konerne – naturture

• Forbedre infrastrukturen – dække tvivlsspørgsmålene
• Udvikle et professionelt netværk – udnytte hinandens erfaringer
• Kursus for erhvervet og deres medarbejdere – indsigt i og forståelse for ”lystfiskeren”
• Tilgodese foreningslivet – ”Passe på med at der går for meget regneark i det!”
• Guidebrochurer – opkaldsliste
• Partnerskaber i Laksens Hus – netværk
• Synliggørelse af erhvervet og deres virksomheder 
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