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Som lovet lige før nytår vil vi med 2-3 måneders mellemrum orientere jer, og de andre Havørred
Limfjorden kommuner, om status på projektet og de igangværende aktiviteter.
Vi håber, I vil bruge orienteringen til at holde jeres politiske udvalg orienteret, så de kan følge med i
hvordan vi bruger vores fælles midler i projektet.
Havørred Limfjorden arbejder med de 3 overordnede fokusområder beskrevet herunder, og der er fuld
fart over feltet.
Erhvervsudvikling
Den 21-22. marts afholdt vi en studietur til Fyn med i alt 43 deltagere fra de 6 forsøgsområder.
Repræsentanter for overnatningssteder, lystfiskerguider, grejbutikker, båd- og kajakudlejere og
turistorganisationer omkring Limfjorden var med for at skabe netværk og for at lære af erfaringerne fra
en destination, der allerede er lykkedes med at tiltrække mange lystfiskerturister. Foruden dem der
deltog på studieturen, var der mange tilkendegivelser fra aktører, som gerne ville have deltaget, men
som desværre var forhindret. Den store interesse for turen og de mange positive tilkendegivelser før,
under og efter turen viser, at lystfiskeri er et turismeområde som erhvervsaktører og
turistorganisationer tror på og er klar til at satse på. I kan se en lille video med indtryk fra Studieturen
HER.
I foråret er de første produkter målrettet lystfiskerturister blevet skabt. Dels er der lavet nogle enkelte
produktpakker, hvor aktører fra netværket er gået sammen om at sammensætte komplette pakke med
overnatning, guidning og oplevelser og dels er de første aktører i netværket blevet certificeret som
partnere under Havørred Limfjorden, så de bliver synlige for tilrejsende lystfiskere.
Der vil løbende komme flere certificeringer til. I første omgang fra de 6 forsøgsområder og herefter fra
resten af Limfjordsområdet.
Branding
Havørred Limfjorden har netop opdateret og forbedret hjemmesiden, så den fremstår som den
samlende platform for fiskeriet ved Limfjorden. Hjemmesiden fungerer pt. på dansk og er ved at blive
klargjort til tysk og engelsk.
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Den væsentligste del af hjemmesiden er det aktive kort, hvor lystfiskere kan finde alt relevant
information i forhold til at planlægge deres fisketur eller fiskeferie. Her er information om fiskepladser,
p-forhold, aktuelt vejr og meget mere, og så præsenteres de certificerede erhvervsaktører, der tilbyder
produkter og services målrettet lystfiskere. Pt. præsenteres 18 erhvervsaktører på hjemmesiden, og i
takt med at flere certificeres øges antallet.
I kan se hjemmesidens indhold og opbygning på: www.havørredlimfjorden.dk (pt. kun via crome)
Som en del af arbejdet med at etablere støttepunkter for lystfiskeriet omkring fjorden, er vi sammen
med lokale lystfiskerguider i gang med at lave korte film, der promoverer fjordens fiskeri. Filmene er et
vigtigt element i både vores og erhvervsaktørernes digitale markedsføring af lystfiskerturismen i
Limfjorden.
Generelt er der stor efterspørgsel fra erhvervsaktørerne og deres lystfiskergæster om mere og bedre
information om mulighederne for fiskeri. For at efterkomme dette ønske har vi udviklet en infopakke.
Denne forventes klar til distribution i løbet af foråret.
Forbedring af grundproduktet
Kommunernes store vandplanindsats er enorm vigtig for at sikre, at der er en robust ørredbestand at
fiske på, men vi har også allokeret lidt ressourcer fra projektet til at understøtte det frivillige arbejde
med vandløbsrestaurering. Her er vi i dialog med lystfiskerforeninger om, hvordan vi bedst kan hjælpe
dem i deres arbejde. Historierne fra de kommunale og frivillige projekter vil vi desuden bruge som
element i markedsføringen.
Hvis I har spørgsmål eller bemærkninger til projektet er I naturligvis velkommen til at kontakte
Limfjordssekretariatet.

Billeder fra studieturen til Fyn

Med venlig hilsen

Jens Lauritzen
Formand, Limfjordsrådet
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