Succeshistorier Riverfisher
Denne liste giver et overblik over de effekter og succeshistorier, som er skabt gennem
Riverfisherprojektet og som lystfiskeriet i åerne er med til at skabe.
Gode bosætningshistorier:


Lystfisker er flyttet til Vridsted

https://www.skivefolkeblad.dk/artikel/fire-singlemaend-flytter-til-lille-lokal-regner-med-fa-noget-pakrogen




Hus der har stået til salg i mere end 2 år er blevet solgt og om konverteret til
sommerhusstatus. Køberen er storentreprenør og ivrig lystfisker. Han har gennem de
sidste mange år rejst verden tynd for at fange laks i bl.a. Cascapedia og Bonaventure. Men
nu vil han bruge tiden herhjemme på Skjern Å laksen. Således er Laksens Hus nærmeste
naboer nu alle involveret i Åen og dens laks.
En anden person bygger liebhaverhus i Skarrild for at fiske i Skjern Å.

Nye etablerede virksomheder:
 Etablering og åbning af Laksens Hus
 Zpey – et dansk firma som udvikler fiskegrej har flyttet virksomheden fra Herning og direkte
til Skjern Å, hvor de udover at udvikle fluefiskegrej nu også driver en lystfiskerlodge.
 To nye overnatningssteder: Skjern BnB og Zpey Lodge – River Skjern
 Bed and breakfast åbnet på Ånumvej tæt ved Laksens Hus

Øget salg ved erhvervsaktører
 Borris Købmand: Premieredag er hans juleaften.
 Sidste år forsøgte vi sælge øl fra det lokale bryghus Rækkemølle Bryg til 30 kr. Pr. flaske
uden succes. I år forsøger vi os med Mylius Erichsen Bryg. De har en Skjern Å Ale – den vil
lystfiskere godt give 40 kr. For. Signalværdien er meget stærk hos lystfiskere. Noget vi skal
ind tænke langt mere i vores markedsføring.
Gode Guidehistorier
- Forrige weekend havde jeg fornøjelsen at guide 3 tyskere. De havde aldrig fisket i jyske åer
før. Vi havde en fantastisk eftermiddag og aften. Desværre ingen fisk på land, men......
o En havde fast fisk på.
o En havde fast fisk 2 gange
o Den sidste så fisk.
Afskedsreplikken var: vi kommer helt sikkert retur næste år :-) Desværre blev hård vind til
storm, så de to dage de havde efter at jeg havde været sammen med dem blæste mere
eller mindre væk - øv. Så sejt at de det til trods vil returnere :-) I øvrigt boede de på
Hagebro Kro, var forbi PH grej i Viborg, spiste alle måltider på kro/restaurant og handlede
hygge ved købmanden. Win win for alle.


En stor flok Belgier er blevet faste kunder ved Skjern Å. Gennem det sidste år har de været
her flere gange om året. I går kom Arndt Teubner ind i Laksens Hus for at aflevere et
fiskemagasin fra Belgien. I bladet var en kæmpe artikel om fiskeriet i Skjern Å - en artikel
som Arndt Teubner selv har skrevet. Vi har således i løbet af få år ikke bare fået
tilbagevendende lystfiskere, men også ambassadører for vores å. Arndt inviterede ligeledes

Laksens Hus til en flyfair i Belgien d. 23-25 november i år. Vi får udstillingspladsen helt
gratis - skal blot komme. Tænker om det ikke også var her vi skulle have Karup Å med :-)
De belgiere vi her snakker om har lejet mig som guide i flere uger (24.500 kr. pr. uge) samt
husker et besøg i Korsholm hvor de købte grej for over 30.000 kr.
-

I dag kom en tysk familie ind i Laksens Hus for at høre om stedet. Far og søn bliver enormt
inspireret og ønsker at prøve laksefiskeri i Skjern Å. Trods de skal til et posthus for at
indløse obligatorisk fisketegn, indløse både fiskekort og Laksekontingent. De ønsker også
at købe fluestænger hjul og liner, men da de hører priserne på disse bliver de alligevel lidt
forbeholden. De kører i stedet i Zpeylodgen og lejer et sæt hver. I Zpeylodgen hyrer de
samtidig en guide til at vise dem rundt på fiskeriet. Sådan en spontan eftermiddagstur
koster incl. Det hele godt 3000 kr.

-

Raymond fra Ontario i Canada har gæstet Danmark med det ene formål at fiske
Atlanterhavslaks i Skjern Å. Normalt fisker Raymond på Gaspe halvøen i elve som
Bonaventure og Cascapedia som i dag regnes for noget af det fineste laksefiskeri i verden.
(Kenny)

-

Nordmænd søger guidning, trods de er erfarne laksefiskere. Fiskeri i å og elv er svært
sammenlignelig.

-

Vi har allerede 3 uger inde i sæsonen fået flere guideopgaver end hele sidste år.

Forbedring af vandløbene
 Rekord mange laks i Skjern å
 Vandløbsprojekt i Karup Å ved Resen Bæk, som skal skabe bedre betingelser for
havørredeyngel og undgå at Karup Å bliver smal og vokser til i sødgræs
 Laksens Hus vil fremover skabe tradition ved Skjern Å i form af at premiere største
indvejede laks i Laksens Hus på premieredagen kl.13.00. Fangeren vinder en stor sten
som bliver udlagt i åen. Stenen vil skabe en standplads for laksene og pladsen vil blive
opkaldt efter fangeren. I år 2018 blev det Peter Hønholt som af lystfiskere kaldes ”Hønen”.
Årets storfangersten bliver lagt ud ved Borriskrog bro og pladsen kommer til at hedde
”Hønens plads”. Godkendelse fra Land, By og Kultur Ringkøbing Skjern Kommune er givet
og stenen forventes udlagt i løbet af sommeren. Ved næste optryk af Skjern Å kortet vil
”Hønens Plads” blive tilført
 Der er allerede blevet fanget både laks og havørred på den nyetablerede plads ”Hønens
plads”.
 Rekord mange laksefangster i Skjern Å i august. På en uge er der fanget 376 laks. Hidtil
kun 410 i hele sæsonen. Regner vi et gennemsnit på 5 kg er 1880 kg svarende til
totalfangsten pr sæson i en norsk elv som Tovdalselven (Kenny)
 I skrivende stund arbejder Lisbeth og Kenny på at ændre slusepraksis i Hvide Sande. Dette
vil forhåbentligt medføre en væsentlig reduktion i smoltdødeligheden i havneområdet, samt
skabe langt bedre betingelser for opgangsfiskene
Gode PR historier
 Eminent besøg af: Esben Lunde Larsen og Uffe Ellemann
 Mange udlændinge kommer ikke for at slå ihjel men blot for at fiske. I Laksens Hus møder
vi ofte rendyrkede Catch and Release fiskere. Lystfisketurister som er vant til at rejse for at
fiske laks, ser det naturligt at fiskeriet foregår ved ren Catch and Release.











Der er lavet nye kort og plakater over Skjern Å og Karup Å, som gør det nemme at
orientere sig langs åerne.
Michael Beck- forfatter til ”størrelsen er ikke alt” – har gicet tilbud om at hjælpe til med
navngivelse af åens høler og standpladser. Noget, han selv er gået en del i dybden med
sin bog
RFT og DCV arbejder på et livekamera til slusen i Hvide Sande
Ligeledes arbejder vi på at få data med sluseaktivitet ind på Riverfishers hjemmeside – pris
8000 kr.
Naturstyrelsen vil sponsorere årets storfanger sten 2019, heri udlægning mm. (Kenny)
DCV arbejder på et projekt med salg af camps (Simms). Pengene skal bruges til fisketæller
i Skjern Å eller oprettelse af nyt stryg
DCV arbejder på formidlingsskilte til opsætning på slusen i Hvide Sande. Skiltene skal
formidle viden om den fredede Skjern Å laks
Vi havde ca. 5000 besøgende på standen ved Snapsetinget i Viborg. Mange positive lokale
samt en god dialog med de skeptiske.

Nye netværk, der skaber værdi og forretningsmuligheder
Gode foreningshistorier/øget dagskortsalg og flere medlemmer
Kan lige kvittere med en god historie fra Laksens Hus. Den anden dag fik vi vores første sponsor
donation fra en lystfisker ved åen. Han har ikke ret mange penge men kom egenvilligt ind og
donerede 500 kr til Laksens Hus. Han gav udtryk for at det var et fantastisk sted som han gerne vil
støtte.

Udvikling af lokalområdet / egnsudvikling
 DKNT forløb, hvor lokale erhvervsaktører gratis kan blive uddannet og få et kompetenceløft
målrettet inden fro lystfiskerturismen.
 Opstilling af mødesteder ved Karup Å

