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Fishing Zealand medlemskab – og andre perspektiver
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I den politiske aftale for flertallet i Køge Byråd bestående af S, K, DF, EL og www.koege.dk
LA indgået ved konstitueringen efter kommunalvalget i 2017, kan man læse:
- Vi ønsker at indgå samarbejde med Fishing Zealand, der både er et
naturmæssigt og turistmæssigt aktiv. Samarbejdet skal evalueres efter 2 år.
Fishing Zealand blev grundlagt af 3 kommuner og Danmarks
Sportsfiskerforbund (DS) i 2010 for at fremme naturgrundlag og fiskeri. Det
er en organisation, som i dag består af 12 kommuner på Sjælland og øerne,
DS og frivillige lystfiskere. Der er et tæt samarbejde med lokale
virksomheder og turistorganisationer om at udvikle bæredygtig
lystfisketurisme og forbedre fiskemuligheder i hele regionen. Projektet er
båret af en vision om samtidig at forbedre naturen, skabe
lystfiskeroplevelser, støtte det lokale erhvervsliv og give unge lyst til at
færdes i naturen. FZs værdigrundlag er vedhæftet som bilag 1.
Grundtanken er, at der sker et kvalitetsløft af tilbud og faciliteter, der
formidler og understøtter lystfiskeriet, og der sker en indsats i forhold til at
udvikle aktiviteter, der involverer unge.
Medlemskabet koster 150.000 kr. om året. Det er almindeligt at flere
forvaltninger og turistråd i kommunerne bidrager, fordi indsatsen både
drejer sig om natur, turisme, erhverv og ungeindsats.
Der ud over har FZ en række krav til medlemskommunerne, der sikrer
kvaliteten af samarbejdet. Disse krav fremgår af Kommissorium for FZ, som
er vedhæftet som bilag 2. Bemærk især kommissoriets kapitel 2.
Forudsætning for at indgå i projektet og kap. 6. Mål og forventede resultater.
Nogle af disse forudsætninger vil skulle have et budget, for at blive opfyldt.
Det drejer sig bl.a. om, at der laves aktiviteter på erhvervsudviklingsområdet
og at kommunen skal bidrage med yderligere projekter, som forbedrer
ørredproduktionen, f.eks. genåbning af rørlagte vandløbsspidser.
Fishing Zealand bygger på flere søjler med lystfiskeriet som et fælles
omdrejningspunkt:
 Uden et godt naturgrundlag ingen fisk – uden fisk intet lystfiskeri. Så
FZ arbejder på at skabe sunde fiskebestande ved at sikre gode yngle
- og opvækst vilkår.
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FZ ser lystfiskeriet som en god og sund interesse. Så samarbejdet
med lystfiskerne – de frivillige – er et meget vigtigt fundament – for
at fremme fiskebestandene.
FZ vil gerne gøre noget for at den gode og sunde interesse overføres
til de næste generationer – så vi lægger vægt på ungdomsarbejdet.
FZ vil gerne skabe grundlag for indtjening og udvikling af
turismeerhvervet – herunder en forlængelse af den traditionelle
turistsæson. Så vi arbejder med at skabe erhvervsklynger, der kan
udvikle denne del af turismen.
Events, der fremmer alle de tidligere nævnte initiativer, er et
fokusområde.
Det er afgørende for FZ, at lystfiskeriet og de afledte initiativer sker
på et bæredygtigt grundlag.

Medlemskommuner af FZ 2018.
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De mangesidede og spændende aktiviteter, som konkret udføres, kan ses i
FZs årsrapport 2017, som er vedhæftet som bilag 3.
FZ tager mange initiativer, som ikke kan løftes i de enkelte kommuners
miljøafdelinger. Et mindre udpluk af disse:
-

Et idékatalog til udvikling af kaj og molefiskeriet.
En fiskefolder over kommunens lystfiskepladser.
Nye konkrete anvisninger på at forbedre opvækstforholdene for
gedder og aborrer. Fiskeri på disse arter er lidt overset, men ikke
mindre spændende end fiskeri på laks og ørreder.
I regi af Nordisk Ministerråd har FZ stået for at udarbejde
anbefalinger for at sikre en videreudvikling og holdbar lystfiskerturisme i Norden.
FZ deltager i et EU finansieret forskningsprojekt, CATCH, som
udvikler en strategi for bæredygtigt lystfiskeri i Østersøen med og for
de deltagende lande.

Et medlemskab er for de kommuner, der har ambitioner om at påvirke
udviklingen. Nogle af disse indsatser kan en kommune naturligvis drage
nytte af, uden at bidrage til udviklingen af FZ ved at være
medlemskommune.
Andre perspektiver
Hvis der ikke kan findes finansiering af et medlemskab af FZ i Køge
Kommune, kan man stadig sætte en ramme af til at indføre en naturindsats i
vandløbene i Køge, hvad vi ikke har haft i mange år. Kommunen kan godt
selv restaurere vandløb med henblik på at skabe en mere varieret vandløbsog vandløbsnær natur, med større evne til at rense gødning og forurening
væk. Vandløbene vil derefter kunne producere flere fisk til fiskeriet på
havørreder, aborre og gedder i Køge Bugt. Forvaltningen har et katalog over
gode restaureringsprojekter liggende parat, og mange af ideerne i kataloget
stammer fra Køge Sportsfiskerforening. Køge Sportsfiskerforening (KS) er
løbende aktiv med udlægning af 2-3 gydebanker på attraktive
vandløbsstrækninger ad gangen og har en god kontakt til mange lodsejere
langs Køge Kommunes vandløb. Det vil være naturligt at planlægge
vandløbsindsater i samarbejde med KS.
Selvom Køge Kommune ikke er medlem af FZ, har organisationen lavet en
undersøgelse af havørredbestanden i Køge Å systemet i 2014/15. Køge
Sportsfiskerforening og FZ har samarbejdet om at lave tællinger af aktive
gydegrubbe i Køge Kommunes vandløb i vinteren 2015 og 2016. Derudover
har Gl. Kjøge Gaard og Miljøforvaltningen betalt en undersøgelse af
udvandringen af ørredsmolt fra Køge Å systemet i 2016. DTU Aqua har
elfisket bestandene i alle Køge Kommunes vandløb i 2007 og 2014 og
samtidig vurderet de fysiske forhold og givet forslag til forbedringer. Der er
således oparbejdet et godt fagligt grundlag for at iværksætte en indsats i
Køge Kommunes vandløb. Den overordnede konklusion er, at der er mange
gode strækninger i Køges vandløb og at der mange steder skal ret lidt til, for
at få rigtig god natur.

