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FISHING ZEALAND OG FISKEGUIDER

DANMARKS SPORTSFISKERFORBUND OG FISKEGUIDEKURSER

Gordon P. Henriksen, der er projektleder for Fishing Zealand, var også med på kurset. Han fortæller, 
hvordan de nye guider her og nu skal ud at arbejde for Fishing Zealand:

•   Fishing Zealand Guide Niels Lagergaard Pedersen laver i samarbejde med Rønbjerg Centret kyst-
kursus og guidet kysttur

•   Ken Holmsted Sørensen og Nikolaj Martins er booket til at lave et foredrag i Roskilde og Omegns 
Lystfiskerklub i december samt en opfølgende guidet weekend i marts på Møn Klint Resort

•   Jonas Kærlin har planlagt nogle børne- og ungdomsaktiviteter ved lokale Put and Take vande i sam-
arbejde Roskilde Kommune og Fishing Zealand

De forskellige samarbejdspartnere i Fishing Zealand har efterspurgt guider på freelancebasis, hvor-
af dette kuld er det første, og de dækker bredt kyst- og put and take-segmentet. Fishing Zealand 
mangler stadig guider til at tage med på kutterture, tage turister med ud på jagt efter makrel samt 
guide på de Sjællandske søer
 

Der er behov for at kigge på de kommercielle sider af sportsfiskeriet, og Danmarks Sportsfiskerfor-
bunds guidekursus spiller en vigtig rolle i fremtiden. Danmarks Sportsfiskerforbund kigger fremad-
rettet på opgraderingskurser af dygtige fiskere i forbindelse med projekter, hvor turistbranchen, er-
hvervsklynger, kommuner og lokale sportsfiskerforeninger skaber grobund for brede indsatser. For-
bundet vil gerne fastholde to typer for guideuddannelse:

•    Et guidekursus til dygtige sportsfiskere og eksisterende guider, der certificerer dem til at samar-
bejde med turistforeninger om at guide turister til gode fiskeoplevelser

•    En SU-godkendt fiskeguideuddannelse i samarbejde med Erhvervsakademi Lillebælt på deres ser-
vicemerkonomuddannelse med fokus på oplevelsesøkonomi. Samarbejdet omkring denne uddannel-
se er styrket, og til august 2014 bliver det muligt at begynde på uddannelsen i Vejle

Vil du vide mere om guideuddannelserne, så kontakt Danmarks Sportsfiskerforbunds aktivitetskoor-
dinator, Ronny Lagoni Thomsen, rlt@sportsfiskerfobundet.dk

•   Det virksomhedspraktiske – regnskab, fakturering, forretningsmodel, momsregistrering, forsikring 
og meget mere

•   Det pædagogik-, formidlings- og relationspraktiske – relationsforståelse og professionel relations-
kompetence som værdifaktor i guidevirksomhed

•   Guidepraksis – praktisk guidning, udfordringer og muligheder hvordan

Alt blev afsluttet med en praktisk prøve på kursets sidste dag, hvor deltagerne skulle guide hinanden 
ud fra en bestemt opgave.

KURSETS INDHOLD
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Af Ronny Lagoni Thomsen
rlt@sportsfiskeren.dk

Bo Frier er idémanden bag guidepro-
jektet i Danmarks Sportsfiskerforbund. 
Han sidder i bestyrelsen i forbundets in-
struktørsammenslutning og en visionær 
sportsfisker med et hjerte, der banker for 
sportsfiskeri i alle henseender.

Ideen med at uddanne fiskeguider præ-
senterede Bo for to år siden til Danmarks 
Sportsfiskerforbunds bestyrelse. Besty-
relsen kunne sagtens se de mange go-
de muligheder i at arbejde med området, 
men der manglede nogle væsentlige nøg-
lespillere: Turistbranchen og lokale kom-
muner med visioner omkring markedsfø-

ring af lokale muligheder i forhold til det 
rekreative fiskeri.

Fishing Zealand blev den store domi-
nobrik, der skubbede til en kædereaktion 

Danmarks første 
fiskeguidekursus
Den 25.-27. oktober tog Fishing Zealand, Aktiv Danmark og Danmarks Sportsfiskerforbund 

første skridt mod en større turistsatsning. Her blev det første kuld certificerede fiskeguider 

udklækket på Rørvig Centret på Nordvestsjælland i Odsherred Kommune.

af hurtige processer, hvor Fishing Zealand, 
Aktiv Danmark og Danmarks Sportsfi-
skerforbund satte skub i uddannelsen af de 
første fiskeguider i Danmark.

 
Et projekt i flere etaper
Det at være fiskeguide i Danmark er på 
nogle punkter et ret nyt fænomen, og så 
alligevel er det slet ikke så nyt endda. Der 
har i mange år været folk der helt privat 
har guidet andre fiskere. Det kunne væ-
re i samarbejde med den lokale turistfor-
ening eller bare som enmandsfirma. Det 
er dog første gang, at der er så massivt et 
politisk fokus på de økonomiske effekter 
af fisketurisme. Delvist fordi de økonomi-
ske effekter kan skabe vækst og positive 

økonomikæder i områder, hvor der ellers 
ikke er gang i væksten. Alt i alt med posi-
tiv interesse for sportsfiskeriet og de nød-
vendige investeringer i bedre fiskevand 
som følgeeffekt.

Fishing Zealand har været startskud-
det på guidekurset, men der er flere ste-
der, hvor det giver mening at følge trop. 
Havørred Fyn og Havørred Limfjorden 
er bare to projekter, der fordrer stilling-
tagen til mange af de samme spørgsmål 
som Fishing Zealand med deres krav om 
certificerede fiskeguider har sat fokus på.

Forbundsinteresse for guider
Danmark er et helt unikt land rent fiske-
mæssigt. Meget fiskevand er frit tilgænge-
ligt, så længe man har sit statslige fiske-
tegn, ligesom en meget stor del af dansk 
fiskevand er foreningsvand. Det betyder, 
at fiskende turister kommer til at fiske si-
de om side med lokale sportsfiskere.

Det er helt unikt, da man ved mange 
fiskevande i andre lande lejer en privat 
fiskeret og fisker eksklusivt på eget beat 
og i eget tempo. I Danmark er der altså 
store lokale interesser på spil, og skal der 
guides ved deres vande, så bør Danmarks 
Sportsfiskerforbund være med til at sikre, 
at det sker med guider, der forstår dansk 
sportsfiskerkultur, gældende fiskeregler 
og lokale forhold. Det skal sikre, at den 
turistmæssige søgning på vores fiskevand 
sker med respekt for dansk sportsfisker-
kultur.

Indhold og faglig ramme
Det er vigtigt for Danmarks Sportsfisker-
forbund at sikre, at de fiskeguides der ud-
dannes har den fornødne faglighed på fle-
re punkter. Derfor var kurset bygget op 
omkring deltagere, der var instruktører i 
Danmarks Sportsfiskerforbund, eller folk 
der på en eller anden måde havde kontakt 
til Fishing Zealand og deres lokale sam-
arbejdspartnere. Det skulle sikre, at deres 
fiskefaglige ståsted var i orden.

Fishing Zealand gør klar til ryk ind
Fishing Zealand er nu kommet godt i 
gang. Hjemmesiden er i luften, de nød-
vendige infrastrukturer er ved at være 
skabt, markedsføringsplanen er klar og 
nu skal der arbejdes videre med den egen-
tlige markedsføring og planlægning.

På kurset blev der uddannet syv nye 
Fishing Zealand guider samt en løsgæn-
ger – Claus Eklundh Christensen fra fi-
skekurser.dk. Alle sammen dygtige fiske-
re og kompetente fiskeguider.

Idemand. Det  er  Bo  Frier  fra  Danmarks  Sports-
fiskerforbunds  instruktørsammenslutning, der er 
hovedarkitekten bag den nye guideuddannelse, og 
han  var  selv  med  til  uddanne  det  første  hold  fi-
skeguider.

 forbundet 
vil sikre dansk 
sportsfiskerkultur,  
fiskeregler og 
lokale forhold


