


INTRODUKTION

Mit navn er Carsten Rømming Sørensen

Projektleder i Limfjordsrådets sekretariat

Arbejder med projektet Havørred Limfjorden 

- Og så er jeg tosset med at fiske 



LIMFJORDSSEKRETARIATETS OPGAVER

Primære opgaver

• Vådområder 

• Fosfor ådale

• Vandplanprojekter

• Høringssvar til staten mm.

Nye udviklingsprojekter

• Havørred Limfjorden

• Fjordhaver

• Stenrev – nystartet i 2016!



FAKTA OM LIMFJORDEN

• Opland 1/6 af Danmarks areal

• 525.000 indbyggere i oplandet

• 18 kommuner, 10 med direkte

udledning

• Danmarks største fjord

• Godt 1000 km kystlinje

• 2.848 km vandløb omfattet af

vandplanen

• Kæmpe potentiale for udvikling 

Lystfiskerturisme og nye oplevelser!



LIMFJORDSRÅDET

Limfjordsrådet er et politisk forum bestående af 

embedsmænd og politikere fra de 18 deltagende 

kommuner.

I sekretariatet er vi 9 ansatte. Sekretariatet holder 

til i Aalborg Kommunes MEF.

Læs mere på www.limfjordsraadet.dk



LIMFJORDSRÅDETS VISION

”Limfjordsrådet er i beslutninger og 

handlinger først og fremmest 

fokuseret på målet om den rene og 

bæredygtige Limfjord”.

”Limfjorden skal være ”driver” i et 

turistsamarbejde!”

INDATSEN HAR BETYDNING!

Limfjordsrådet ved, at vandmiljø-indsatsen 

omkring Limfjorden har betydning for andre 

fagområder (fx plan, turisme m.m.) og vil 

iværksætte tiltag og indgå i større 

inspirationsfællesskaber for at sikre mest mulig 

værdiskabelse. 





HAVØRRED LIMFJORDEN

Projektet ”Havørred Limfjorden” skal med afsæt i netværkssamarbejde 

udvikle oplevelsesøkonomien og lystfiskerturismen i og omkring 

Limfjorden. 

Forprojekt: 1. sep. 2013 til 28. februar 2014

Formål: Beskrivelse af potentialet

Hovedprojekt: 1. januar 2015 til 31. december 2017

Formål: At formidle og udvikle

lystfiskerturismen i Limfjorden
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Limfjordsrådets vision:  

- Limfjorden skal være ”driver” i et turistsamarbejde!

Forbedring i 
vandløbene 

Forbedret forhold 
i Limfjorden

Større interesse 
fra bl.a lystfiskere

Flere turister i 
Limfjordslandet

Øget omsætning
MILJØ OG TURISME:

Med fjorden som den oplagte 

”driver” vil Limfjordsrådet 

arbejde for et tættere 

turistsamarbejde og den fælles 

fortælling om fjorden.

Hypotesen



HAVØRRED LIMFJORDEN

Vi skal se en lille film… 



Lystfiskerguide

Fakta om lystfiskerguide:
• Trykt i 10.000 eksemplarer (7000 danske og 3000 tyske)
• Beskrivelse af 100 populære fiskepladser
• Fisketips specielt til Limfjorden
• Beskrivelse af årstiderne i Limfjorden
• Fakta om havørreden og øvrige arter
• Oversigtskort

Distribution/salgssteder
• Turistkontorer
• Grejbutikker
• Boghandlere



Lystfiskerguide – sådan bruges bogen

http://www.havorredlimfjorden.dk/kort/1
http://www.havorredlimfjorden.dk/kort/1
http://www.havorredlimfjorden.dk/kort/1
http://www.havorredlimfjorden.dk/kort/1


Aktivt kort med fiskepladser på www.havorredlimfjorden.dk/kort



UDVIKLINGSPOTENTIALET

Information og 
data

Digitalisering
Samarbejde med 
turisterhvervet

Udvikling af nye 
oplevelser i 

skuldersæsoner



Projektets fremtid - Hvad skal vi arbejde med nu?

• Formidling og udvikling af fiskeriet i Limfjorden
• Formidling og udvikling af Limfjordens natur
• Forbedret adgang og information på kysten/havne
• Information til unge (e-bøger til skoler)
• Vandløbsprojekter udenfor vandløbsplanerne i 

samarbejde med lystfiskerforeninger.
• Udvikling af nye oplevelses- og servicetilbud i 

turistsektoren. 



VI HAR ET GODT PRODUKT!

• Smuk natur, lækre kyster og rent vand.

• Masser af havørreder fra de fineste, jyske bestande.

• STORT potentiale for øge den naturlige smoltproduktionen.

• Berømt kystfiskeri, der ikke behøver ret megen promovering.

• God infrastruktur – det er nemt at komme rundt

• Relativt små investeringer i vandløbene kan gøre  underværker.

• Fiskeri året rundt (næsten)



Læs mere på:

www.limfjordsraadet.dk

www.havorredlimfjorden.dk

Kontakt:

Carsten Rømming Sørensen

Tlf.: 2520 2238

Mail: carsten.soerensen@aalborg.dk


