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FANG DE REJSENDE
LYSTFISKERE

H A V Ø R R E D  L I M FJ O R D E N S 
C E R T I F I C E R I N G S O R D N I N G

T I L  O V E R N A T N I N G S S T E D E R
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Lystfiskere er en attraktiv målgruppe, da de 
dels har et højt døgnforbrug og dels kom-
mer uden for den almindelige højsæson. De 
tilrejsende lystfiskere forventer til gengæld 
høj kvalitet af fiskevandet, informationen 
og af de service- og oplevelsestilbud de 
betaler for. Projektet har en grøn profil, da 
det bygger på et omfattende miljøarbejde i 
kommunerne. 

AMBASSADØRER
Certificeringen fastsætter krav til overnat-
ningsstedet mht. faciliteter og den service der 
leveres. Dette gøres for at sikre, at de tilrejsen-
de lystfiskere får let ved at finde steder, der 
tilbyder relevante faciliteter. De certificerede 
overnatningssteder for lystfiskere betragtes 
som ambassadører for Havørred Limfjorden 
og for Limfjordslandet som en attraktiv de-
stination for lystfiskere, da de har den direkte 
kontakt med lystfiskerne, og dermed også en 
afgørende betydning for deres helhedsople-
velse.

MÅLGRUPPEN
De rejsende havørredfiskere er ikke ”bare” 
lystfiskere. Danmark er kendt for sit kystfiskeri, 
og hvert år besøges de danske kyster af man-
ge danske og udenlandske lystfiskere. Havør-
reden er den mest eftertragtede fangst og for 
de fleste lystfiskere er den ”reason to go”. 

I Nord- og Midtjylland har å-fiskeriet efter ha-
vørred traditionelt overskygget fiskeriet på 
kysten, men med Havørred Limfjorden vil Lim-
fjordsrådet bruge fiskeriet i Limfjorden som 
drivkraft for turismeudvikling. 

De lystfiskere som rejser til Danmark for at fi-
ske er meget passionerede og oftest dygtige, 
da trofæ-havørreden langt fra er en ”begyn-
derfisk” inden for lystfiskeriet. Af samme årsag 
foretrækker de oftest specialiseret indkvarte-
ring og kvalificeret værtskab, hvor der er tænkt 
på netop deres ønsker og behov. Dét ønsker 
Havørred Limfjorden at imødekomme med 
denne certificeringsordning.

SÆSON
Fiskeriet efter havørred kan praktiseres hele 
året, men er bedst forår og efterår. Lystfiskere 
er derfor en særlig interessant målgruppe, da 
deres besøg kan være med til at udvide den el-
lers korte sæson i turistbranchen. Lystfiskerne 
har desuden et dokumenteret højere døgnfor-
brug end gennemsnitsturisten.

GRATIS OG FRIVILLIGT
Hvis et overnatningssted vil markedsføre sig 
selv til gæsterne med støtte af Havørred Lim-
fjordens brand, skal det godkendes af Havør-
red Limfjorden.

Certificeringen kræver, at overnatningsstedet 
lever op til kravene beskrevet på modsatte 
side. Ellers er ordningen gratis og frivillig. 

Certificeringsordningen er en støtte til de over-
natningssteder, som selvstændigt ønsker at 
tiltrække lystfiskere. Det er ønsket, at de cer-
tificerede partnere kan kvalificere deres egne 
tilbud til målgruppen ved at benytte Havørred 
Limfjordens brand, logo og webplatform, så de 
får lettere ved at komme i kontakt med mål-
gruppen.   

Limfjordsrådet har med Havørred Limjorden et ønske om, at rekreativt lystfiskeri 
efter primært havørreder skal tiltrække danske og udenlandske gæster til Limfjords-
landet. Limfjorden skal være drivkraft for et turismesamarbejde på tværs af fjorden. 

CERTIFICERINGSORDNING
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1. Du bliver en del af et netværk af aktører, 
der tilbyder målrettede service- og oplevel-
sesprodukter til tilrejsende lystfiskere. Net-
værket modtager nyheder og information i 
relation til lystfiskerturisme.

2. Du kan bruge brandet Havørred Limfjorden 
i din egen markedsføring til målgruppen 
lystfiskere. Hertil får du et digitalt logo.

3. Du får officielle skilte med Havørred Lim-
fjords logo og teksten ”Certificeret over-
natningssted” til synliggørelse af samarbej-
det. 

4. Du vil gratis fremgå af Havørred Limfjor-
dens website www.havorredlimfjorden.dk 
og www.seatroutlimfjorden.com og www.
meerforellelimfjorden.de. med særlig an-
befaling som certificeret overnatningssted. 
Websitet er et værktøj til rejseplanlægning 
for danske og udenlandske lystfiskere. 

5. Du modtager relevant informationsmateri-
ale mhp. at understøtte din service over for 
lystfiskerne.

6. Som overnatningssted kan du via Havørred 
Limfjordens guidenetværk let tilbyde en 
professionel fiskeguide til dine gæster eller 
arrangere egne arrangementer eller kon-
kurrencer for lystfiskere.

Ordningen er gratis og Havørred Limfjorden 
har ingen del i din omsætning.

KRAV TIL CERTIFICERING

Overnatningsstedet skal tilbyde følgende fa-
ciliteter (ved feriehuse skal nøgleudleverings-
stedet opfylde de krav 4-8):

1. Aflåst rum til opbevaring og tørring af grej. 
Lystfiskere medbringer ofte meget og dyrt 
fiskegrej og -tøj. Det kan f.eks. være et rum 
indrettet til ophæng af vaders eller et tør-
reskab. Gæsten skal have adgang til sit grej 
uafhængigt af øvrige gæster og vært.

2. Rense- og affaldsfaciliteter til fisk.

3. Frysefaciliteter til fisk.

4. Informationsmateriale. Udlevering af rele-
vant info, f.eks. Havørred Limfjorden pje-
cer, oplysning om arrangementer for lystfi-
skere, kontaktoplysninger på lokale guider, 
bådudlejning osv.

5. Information om og hjælp til køb af det lov-
pligtige fisketegn (www.fisketegn.dk)

6. Sælger guidebogen ”Lystfiskeri i Limfjor-
den – en guide til havørredfiskeri”. 

7. Skilt med ”Certificeret overnatningssted” 
placeres centralt og synligt.

8. Omtale af Havørred Limfjorden og certifi-
ceringsordningen på egen hjemmeside inkl. 
visning af logo og link til www.havorredlim-
fjorden.dk 



4

Ansøgning til Havørred Limfjordens certificeringsordning
I forbindelse med en ansøgning om certificering vil Havørred Limfjorden besøge overnat-
ningsstedet og vurdere hvorvidt kravene til faciliteter og services er opfyldt.

Når dit overnatningssted er godkendt til certificering, leverer du en kort beskrivelse af 
indkvarteringen på hhv. dansk, tysk og engelsk samt et velegnet foto til Havørred Limfjor-
den.

Din præsentation bliver layoutet gratis af Havørred Limfjorden og indgår derefter på det 
aktive kort specielt for lystfiskere på www.havorredlimfjorden.dk og www.seatroutlimfjor-
den.com og www.meerforellelimfjorden.de.

Havørred Limfjorden vil hvert andet år gennemgå overnatningsstedets faciliteter.
Havørred Limfjorden forbeholder sig ret til at inddrage en certificering, såfremt forholde-
ne ikke opfylder de gældende krav.

Send din ansøgning via www.havorredlimfjorden.dk

Certificeringsordningen er udarbejdet af Havørred Limfjorden som del af projekt ”Fiske-
turen går til Limfjorden”, med økonomisk støtte fra Erhvervsstyrelsens Landdistriktspulje, 
LAG Jammerbugt/Vesthimmerland, LAG Skive/Viborg, FLAG Småøerne og FLAG Thy/
Mors. 


