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1. Hvad er Lillebælts Fiskevenner?
I Lillebælt området er der flere virksomheder, der arbejder med lystfiskerturisme på flere forskelige
niveauer. Dette værende overnatningssteder, grejbutikker, foreninger, udbydere af lystfiskeroplevelser,
naturplejeorganisationer o.lign. Udfordringen er, at der mangler et fælles netværk, som kan være med til at
sikre samarbejdet og den fælles vidensdeling. Det har stor signalværdi overfor lystfiskere, at et samlet
område afspejler et fælles sammenhold om at tilbyde kvalitetsprodukter og service målrettet
lystfiskergæsterne. Det viser, at virksomhederne står sammen om at gøre noget ekstra for lystfiskerne.
Lillebælts Fiskevenner er et supplement til fx Havørred Fyn ordningen. Samlet set gør begge indsatser det
mere attraktivt for lystfiskere at vælge den pågældende destination som lystfiskerdestination.

1.1 Hvem kan være med i netværket
Overnatningssteder, grejbutikker, turbåde, udbydere af lystfiskeroplevelser, foreninger, kommuner og
turistorganisationer. Alle underskriver en medlemskontrakt gældende for 2018/2019. Som medlem får man
tildelt logoet for Lillebælts Fiskevenner som klistermærke, som bevis for at man lever op til netværkets
basiskrav.

1.2 Formål
Fishing Friends Lillebælt er et netværk, som skal gøre det enkelt og attraktivt for virksomheder og
organisationer at samarbejde om bæredygtig lystfiskerturisme i Destination Lillebælt. Netværket fokuserer
på samarbejde, viden og god service for lystfiskere, som vil dyrke kyst- og havfiskeri. Lillebælts Fiskevenner
skal give virksomhederne og organisationer den fornødne viden om lystfiskeri og bæredygtighed i Lillebælt
til at kunne udvikle deres forretning og etablere nye samarbejder.
Netværket har tre formål:
1. Udbrede viden om bæredygtigt lystfiskeri i Lillebælt og Naturpark Lillebælt
2. Skabe meromsætning i lystfiskerturismen gennem samarbejde
3. Synliggøre Lillebælt som lystfiskerdestination
Destination Lillebælt og Naturpark Lillebælt er gået sammen om at udvikle netværket.
Det er gratis at deltage i netværket. Som medlem skal man opfylder de krav der stilles fra Lillebælts
Fiskevenner.

2. Hvad kræves der for at blive medlem?
Som medlem skal du I din åbningstid kunne:
 Udlevere Destination Lillebælts fiskeguide ”Fishing Lillebælt” på dansk, tysk og engelsk.
 Videregive information på dansk, tysk og engelsk om Naturpark Lillebælt og bæredygtigt fiskeri
(kendskab til mindstemål på fisk, god fiskeskik i Lillebælt, hensyn til lodsejere, fiskepladser i området
og catch and release)
 Henvise til Lillebælts fiskevenner og Lillebælt fiskehjemmeside på sin hjemmeside
(http://www.visitlillebaelt.dk/middelfart-fredericia/lystfiskerparadis-fiskeri-i-lillebaelt)
 Henvise til hvor der kan købes fisketegn ( www.fisketegn.dk) eller ved henvisning til salgssted.
 Henvise til nærmeste grejbutik.
 Kontakte certificerede fiskeguider med kendskab til lokalområdet.
 Formidle eller udlevere de ugentlige prognoser for lokalområdets
høj- og lavvande fra Dansk Meteorologisk Institut på internet (www.dmi.dk ).
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Medlemmer kan vælge at tilbyde ekstra service til lystfiskerne, såsom:







Skylleplads
Rensebord
Indendørs og/eller overdækket udendørs tørremulighed for tøj og udstyr udenfor eget værelse. Fx et
tørrerum, tørreskab eller overdækket udendørs tørresnor.
Udlejning af både
Udlejning af udstyr
Mulighed for nedfrysning af fisk.

Tilmeldingsskemaet rekvireres her. Det er vist i bilag 1

3. Hvordan administreres Fishing Friends Lillebælt?
Lillebælts Fiskevenner administreres af Destination Lillebælt, som i samarbejde med Naturpark Lillebælt.
Turistbureauerne laver en temaside- eller blok under temaet lystfiskeri, hvor ordningen synliggøres. Her
findes al information om ordningen, og hvem der er medlem.

4. Hvorfor blive fiskeven?
Med Lillebælts fiskevenner får din virksomhed eller organisation muligheden for at blive en del af et større
samarbejde, som ønsker at udvikle Lillebælt som attraktiv lystfiskerdestination.
Med Fishing Friends Lillebælt får du:
 Destination Lillebælts fiskeguide ”Fishing Lillebælt” på dansk, tysk og engelsk
 Nye samarbejdsmuligheder gennem netværket med virksomheder og organisationer.
 Et opstartsmøde med Destination Lillebælt og Naturpark Lillebælt om målet med samarbejdet.
 Omtale i Destination Lillebælts nyhedsbreve og Facebook opslag
 Omtale gennem Naturpark Lillebælts nyhedsbreve og Facebook opslag.
 Samarbejde med Naturparken, forskere, fritidsfiskere og erhvervsfiskere om bæredygtigt fiskeri og
viden om Lillebælt.
 Omtale på NATURAs Facebook. NATURA er markedsføring af et dansk/tysk turismesamarbejde.
 Lillebælts Fiskevenner klistermærke.
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5 . Tilmeldingsblanket

Lillebælts Fiskevenner

Jeg/Vi vil gerne være ”fiskeven” i perioden 2018-2019.
Jeg tilbyder i min åbningstid:







Udlevering af Destination Lillebælts fiskeguide ”Fishing Lillebælt” på dansk, tysk og engelsk.
Videregivelse af information om Naturpark Lillebælt og bæredygtigt fiskeri (kendskab til mindstemål
på fisk, god fiskeskik i Lillebælt, fiskepladser i området og catch and release)
Henvisning til Lillebælts fiskevenner og Lillebælt fiskehjemmeside på sin hjemmesside
(http://www.visitlillebaelt.dk/middelfart-fredericia/lystfiskerparadis-fiskeri-i-lillebaelt)
Henvisning til, hvor der kan købes fisketegn ( www.fisketegn.dk) eller ved henvisning til salgssted.
Kontaktoplysninger til certificerede fiskeguider med kendskab til lokalområdet.
Formidling eller udlevering af de ugentlige prognoser for lokalområdets
høj- og lavvande fra Dansk Meteorologisk Institut på internet (www.dmi.dk ).

Jeg tilbyder desuden nedenstående ekstra service i min åbningstid:
SÆT KRYDS:







Skylleplads
Rensebord
Indendørs og/eller overdækket udendørs tørremulighed for tøj og udstyr udenfor eget værelse. Fx et
tørrerum, tørreskab eller overdækket udendørs tørresnor.
Udlejning af både
Udlejning af udstyr
Mulighed for nedfrysning af fisk.
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