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erhvervsprojekt

ET ERHVERVSPROJEKT MED  
MILJØPROFIL – OG MED  
DOKUMENTERET STORT  
ØKONOMISK AFKAST.

Siden 1990 har Havørred Fyn været en innovativ businesscase, 
anerkendt både i Danmark og i udlandet. Havørred Fyns unikke 
koncept forener naturpleje, forretning og jobskabelse. 

Hvert år investerer de 10 fynske kommuner samlet 4,2 mio. 
kroner i Havørred Fyn (2014). Samarbejdet genererer bedre 
miljøforhold i vandløbene, flere fisk og en meromsætning i det 
lokale erhverv, som giver et skatteprovenu, der cirka svarer til 
kommunernes bidrag til Havørred Fyn. 

Havørred Fyn er en gevinst for alle og bidrager positivt til en 
mere alsidig natur med flere fisk, flere tilrejsende turister, flere 
lokale jobs og øget omsætning. 
Flere sunde aktiviteter, mere livskvalitet, mere bæredygtighed.



NØGLETAL FRA  
EVALUERING I 2013

• 38 skabte årsværk
• En lokal omsætning på 50-58 mio. kroner
• Minimum 55.000 overnatninger fra havørredfiskende turister

”De sølvblanke fynske havørreder i en skøn natur er basis for 
Havørred Fyns flotte resultater. Fisken er projektets kerne og 
årsag til, at vi har skabt titusinder af overnatninger fra turister. 
Det viser os, at det er muligt at skabe en vækst og en udvikling 
i kystområderne, som hviler på vores lokale stedbundne res-
sourcer”
 Borgmester Søren Steen Andersen, Assens

”Fynboerne har forstået at skabe vækst, arbejdspladser og mil-
lioner af turistkroner gennem lystfiskerturisme. Fundamentet for 
dette er en sund bestand af havørreder i en sund fynsk natur. 
Her spiller Havørred Fyn en vigtig rolle, og projektet er et bevis 
på, at økonomisk vækst og bæredygtighed kan gå hånd i hånd”
 

Fødevareminister Dan Jørgensen

evaluering



Det er havørreder som denne, som 
år efter år drager sportsfiskere til 
Fyn, Ærø og Langeland. Den sølv-
blanke havørred er for mange den 
ultimative trofæ-fangst. Det er på 
vores øer, at turisterne kan udleve 
deres drøm om kystens storvildt.

Vision 2020
Europas bedste sportsfiskeri efter  
havørreder på kysten

Mission 2020
Havørred Fyn udvikler og synliggør fynsk 
sportsfiskerturisme, naturgenopretning og 
fiskepleje. Havørred Fyn forbedrer havørredens 
levevilkår og de kommercielle og rekreative 
muligheder på Fyn og øerne

Målsætninger
• Øget omsætning og flere jobs
• Fynske vandløb er optimale levesteder  

for selvreproducerende havørredbestande
• Understøtte et godt rekreativt fiskeri efter  

havørreder langs kysten

resultaterResultater af evalueringer af projektet understøtter, at Havørred Fyn 
også fremover skal fokusere på havørreden og dens livsbetingelser 
samt på de aktiviteter, som øger turismen og de relaterede erhverv 
på Fyn, Langeland og Ærø.



MÅL FOR TURISME:
Øget omsætning og flere jobs 

Indsatser
• Forstærke indsatsen på de eksisterende markeder mod den 

etablerede målgruppe af turister

• Styrke samarbejdet med engagerede kommercielle aktører, 
som orienterer sig målrettet mod havørredfiskende turister 

• Via samarbejde at forøge kvaliteten af produkter, services 
og faciliteter rettet mod målgruppen af turister

• Indsamle viden om målgruppen af turister som ikke har be-
søgt destinationen endnu

• Formidle resultater og effekter

Vidste du?
At de havørredfiskende turister har et døgnforbrug på  
638 kroner, hvilket er næsten 50 % mere end gennemsnittet.  
Fiskegæsterne kommer hovedsageligt til Fyn og øerne om  
foråret og efteråret, altså uden for den normale turistsæson.

Fig. 1: Havørred Fyns tre indsatsområder og  
deres relative økonomiske fordeling.

HAVØRRED FYN STÅR PÅ TRE BEN:
tre ben



MÅL FOR  
VANDLØBSARBEJDET:
Indsatser
• Forbedre gyde- og opvækstforholdene for selvreproduce-

rende havørredbestande

• Fjerne spærringer

• Koordinere i forhold til andre naturprojekter

• Samarbejde med sportsfiskere, Vandpleje Fyn og andre

• Formidle resultater og effekter

HAVØRRED FYN STÅR PÅ TRE BEN:

Vidste du?
Havørreden udklækkes i vandløb, hvorpå 

den vandrer ud i havet for at spise sig 

stor, inden den tager på bryllupsrejse op 

i det vandløb, hvor den vandrede ud fra. 

Havørred Fyn sørger for at både rejsen  

og brudesengen er klar.

_____________________________________

Vidste du?
Siden 2007 har Havørred Fyn hver eneste 

måned støttet et restaureringsprojekt i 

vandløbene på Fyn, Langeland og Ærø.

vidste du...



MÅL FOR  
FISKEUDSÆTNINGER:
Havørred Fyn understøtter et godt rekreativt  
iskeri efter havørreder langs kysten 

Indsatser
• Udsætte havørreder for at understøtte sportsfiskeriet

• Udvikle viden om effektivt opdræt af smolt og  
smoltudsætning 

• Dokumentere effekter af og behov for smoltudsætninger

HAVØRRED FYN STÅR PÅ TRE BEN:

Vidste du?
At det ved projektets begyndelse i 1990 

var udsædvanligt at fange kystens efter-

tragtede trofæ – havørreden - langs de 

fynske kyster?

____________________________________

Vidste du?
De små havørreder som vi udsætter 

(smolt) har efter 1 ½ år i havet vokset sig 

så store, at de er eftertragtede af sports-

fiskerne. Samtidigt er havørrederne nu 

blevet så voksne, at de selv kan gyde i 

vandløbene.

Smolt: En havørred på ca. 1 ½ år er en såkaldt smolt, 

når den om foråret vandrer fra barndomshjemmet i 

vandløbet og ud i havet, hvor den vil vokse sig stor

vidste du...



FIG. 2 FAKTA:
Fyns Borgmesterforum er politisk ansvarlig for Havørred 
Fyn. Ledelsen varetages af styregruppen med en repræ-
sentant fra hver kommune

Vandløbsprojektgruppen repræsenteres også af de 10 
kommuner, og fordeler de fælles midler, som hvert år  
afsættes til forbedringer i vandløbene 

Fyns Laksefisk Elsesminde har frem til 2021 samarbejds-
kontrakt med Havørred Fyn om opdræt og udsætning af 
smolt i de fynske vandløb

Sekretariatsfunktionen for styregruppen er placeret ved 
Odense Kommune, Erhverv & Bæredygtighed.



FOR AT STYRKE POSITIONEN  
SOM EUROPAS BEDSTE  
DESTINATION FOR SPORTSFISKERI 
EFTER HAVØRREDER PÅ KYSTEN, 
ARBEJDER HAVØRRED FYN  
OGSÅ FOR:

Indsatser
• Flere og større havørreder: Det arbejder vi på ved at indføre et bære-

dygtigt fiskeri med garn langs kysterne og ved at hæve mindstemålet 
på havørreder

• Etablering og styrkelse af tværgående arbejdsgrupper fra erhvervet og 
blandt frivillige, som samarbejder om resultater inden for bl.a. havørre-
dens levevilkår, turisme og ambassadørkorps for Havørred Fyn

• Etablere samarbejder med bl.a. skoler og andre uddannelsesinstitutio-
ner om forbedring af havørredens levesteder

Fig. 3:Foruden den formelle organisering indgår Havørred 
Fyn i et omfattende netværk af aktører, som alle er medspille-
re i det fynske miljø- og erhvervsprojekt. 

de bedste...



Spændt forventning:  

I den fynske sommer-

nat bliver drømt om 

– og fanget – mange 

store havørreder, som 

er vores kerneprodukt.

Udgiver:
Havørred Fyn

c/o Odense Kommune

Nørregade 36-38

5000 Odense

www.seatrout.dk

Titel: Havørred Fyn Strategi 2015-2020

Årstal: 2015
Layout: Pliniussen Grafisk

Fotos: Jesper Andersen, Martin Jensen,  

Mauro Barbacci, Terkel B. Christensen

KONTAKT

FYNFYN
HAVORREDi

http://www.seatrout.dk/havoerred-fyn/kontakt.html

	havørred fyn: 
	Knap 2: 
	Knap 3: 
	Knap 4: 
	Knap 5: 
	Knap 6: 
	Knap 7: 
	Knap 8: 
	Knap 9: 
	Knap 10: 
	Knap 11: 
	Knap 12: 
	Knap 13: 
	Knap 14: 
	Knap 15: 
	Knap 16: 
	faaborg midtfyn: 
	Assens: 
	kerteminde: 
	langeland: 
	middelfart: 
	nordfyn: 
	nyborg: 
	odense: 
	svndborg: 
	ærø: 
	Knap 17: 
	Knap 18: 
	Knap 20: 


