Notat til Klima- og planudvalget
Køge d. 19/07- 2018

Indledning

Køge Sportsfiskerforening
www.koegesportsfiskerforening.dk

Det er vigtigt at holde sig for øje, at alle aktiviteter i dette regi udføres som frivilligt ulønnet
arbejde. Det har selvfølgelig både sine styrker, svagheder og risici:
Styrkerne er bl.a., at aktiviteterne er udført af lokale mennesker med lokale netværk og lokal viden
af en lokal forening med pt. 355 medlemmer. Det giver bl.a. mulighed for at gennemføre
vandplejeprojekter, fordi der er relationer til lodsejere, der ellers er afvisende. Den lokale viden og
forankring sikrer også, at aktiviteter og formålserklæringer ikke bare er ord, men også kan blive til
reelle handlinger.
En svaghed er, at der naturligvis er begrænsede økonomiske og mandskabsmæssige ressourcer.
En risiko er, at vi har at gøre med idealister, der brænder for naturen og at arbejde med unge
mennesker. Det betyder, at der er stærke følelser i spil, og at det er vigtigt at forstå processerne,
samt at kunne kommunikere dem til de frivillige kræfter - Ellers demotiveres de og holder op.
Der er derfor vigtigt at præcisere at Køge Sportsfiskerforening (KSF) og Køge Bugt fiskepleje
(KBF) ikke har, ikke ønsker og ikke har behov for et samarbejde med Fishing Zealand i nogen
form.
Dette fremgår også af tidligere fremsendt notat (Bilag 1).

Resumé
Når ovenstående er sagt, så er vi meget interesseret i et langt tættere samarbejde mellem Køge
Kommune og KSF/KBF, der kan skabe stor værdi på mange områder for alle parter.
Vi ser de lavest hængende frugter på fire områder:
 Lystfisketurisme i Køge
 Vandpleje og naturformidling
 Aktiviteter for børn og unge
 Markedsføring af Køge Kommune som et godt sted at bo.
De vigtigste budskaber relateret til ”Lystfisketurisme i Køge” er:
 At den bedste markedsføring blandt lystfiskere er helt gratis. Hvis der er fisk at fange, så
kommer de helt af sig selv
 KSF allerede afholder arrangementer, der dækker alle mulige typer af lystfiskeri i Køge
kommune, og som blot kunne eksponeres mere til gavn for alle
 At KSF tilbyder, at samarbejde med Køge kommune om at gøre informationerne om
lystfiskeri med udgangspunkt fra Køge mere brugbare for turister
 At midlerne kan bruges langt bedre ved i stedet at blive allokeret til konkrete
restaureringsprojekter, der reelt udmønter sig i mere og bedre natur her og nu, og dermed
medfører det flere tilbagevendende lystfisketurister
 At det aldrig kan være bæredygtigt at markedsføre fiskeri på en havørredbestand, der pt.
holdes kunstigt i live af i øvrigt frivillig arbejdskraft
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De vigtigste budskaber relateret til ”vandpleje og naturformidling” er:
 At der gennem mange års engagement er opbygget et tæt samarbejde og gode relationer
med mange lodsejere, der giver muligheder, som ingen andre har
 At der af foreningerne i samarbejdet Køge Bugt Fiskepleje, der nu tæller ca. 3000 personer
i de tilsluttede foreninger, udover at samarbejde om restaureringsprojekter også i alt
udsættes ca. 80.000 havørreder årligt i hele Køge bugt
 At der for ca. 100.000 kr. kan restaureres 1 km vandløb, der efterfølgende genererer en
omsætning på 284.000 -710.000 kr. - Vel at bemærke hvert år fremover
 At fagligheden i KSF og KBF kommer fra engagerede frivillige fra højeste niveau
 At KSF tidligere har samarbejdet med Køge Kommune om gydebanke tællinger og smolt
fælder, hvor alt praktisk arbejde er udført af frivillige. KSF vil meget gerne samarbejde med
Køge kommune om endnu mere af samme slags i fremtiden
De vigtigste budskaber relateret til ”aktiviteter for børn og unge” er:
 At KSFs juniorudvalg årligt arrangerer ca. 60 fisketure, og her kan kommunen være en god
medspiller til at brede budskabet ud til institutioner o.l.
 At KSF’s juniorudvalg allerede arrangerer såkaldte krible-krable ture, hvor de unge af en
biolog eller biologstuderende lærer om faunaen ved f.eks. et vandløb
 At KSF’s juniorer ikke blot lærer at fiske og får gode oplevelser i naturen, de udvikles også
til hele mennesker af meget engagerede juniorledere
 At KSF i år deltog i sommersjov med et fuldt booket fiskearrangement ved Køge å med
deltagelse af 30 nye lystfiskende børn, hvilket faktisk har endnu større potentiale
 At KSF helt generelt meget gerne vil udvide sine aktiviteter for unge betragteligt, og dette
nemt kan gøres med et tættere samarbejde med relevante kommunale områder og bedre
fysiske rammer for foreningens aktiviteter
De vigtigste budskaber relateret til ”markedsføring af Køge Kommune som et godt sted at bo” er:
 At aktiviteter i lokalområdet gør kommunen attraktiv
 At en attraktiv kommune også har et aktivt foreningsliv, herunder også for de unge der
måske ikke er de mest ekstroverte eller de bedste til f.eks. fodbold.
 At KSF allerede afholder arrangementer og konkurrencer inden for de mulige typer af
fiskeri i lokalområdet, og disse kan i samarbejde med Køge kommune ret enkelt gøres langt
mere synlige for både borgerne i kommunen og forskellige typer af turister.
De fire områder fletter selvfølgelig ind i hinanden, og vi har i bilag 2, 3, 4 og 5 nærmere beskrevet
det, som vi allerede gør indenfor de fire områder og heri også fremtidige muligheder.
Vores konklusion er, at udviklingsmulighederne er store for både foreningerne, frivillige, Køge
kommune, det lokale erhvervsliv og ikke mindst for naturen – Hvis midlerne allokeres korrekt.
Vi ser frem til et øget og positivt samarbejde med Køge kommune, og vi håber meget, at dette vil
blive taget imod i en positiv ånd.
Venlig hilsen
Køge Sportsfiskerforening
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Bilag 1 – Fremsendt notat om feedback
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Bilag 2 - Lystfisketurisme i Køge kommune
Forudsætninger
Forudsætningerne for en øget lystfisketurisme er:
1. At der er fisk at fange
2. At turister ved hvilke fisk der er, samt hvor og hvordan de skal fanges
3. At der er de rette overnatningsfaciliteter til turisterne
4. At mulighederne markedsføres
De tre første forudsætninger skal være opfyldt – i nævnte rækkefølge – inden det markedsføres,
ellers kommer turisterne kun én gang, hvilket vil få direkte negativ effekt på også den generelle
turisme i Køge.
For nuværende kunne lystfisketurister være interesseret i fiskearterne:
Havørred, Aborre, Gedde, Rimte, Regnbueørred i Put&Take søer samt havfiskeri efter torsk mm.
I Køge er forudsætningerne gode for at skabe tilbud indenfor alle grene, hvis der gøres en
målrettet indsats, der tager udgangspunkt i de allerede eksisterende aktiviteter samt den lokale
viden, der er opbygget gennem mange år.
Ad 1)
Havørred

Der findes pga. udsætninger et nogenlunde niveau af havørreder i lokalområdet, men ikke i et
antal der reelt kan tiltrække flere turister. Hvis havørred bestanden skal øges til et niveau som
reelt kan markedsføres til turister, så skal det arbejde som KSF og KBF udfører (se uddybning
under Vandpleje) intensiveres. Det kan kun ske, hvis der tilføres økonomiske ressourcer fra Køge
Kommune til flere og/eller større restaureringer, og der i forvaltningen fokuseres på både at bære
de større projekter igennem og at sagsbehandle de mindre projekter hurtigere.
Aborre

I Køge å og Tryggevælde Å findes der helt unikke aborrestammer, og frem til ca. år 2000 bød
begge åer grundet gennemsnitsstørrelsen på noget af det bedste aborre fiskeri i Danmark og det
tiltrak lystfiskere fra ind- og udland. Dette sker ikke længere, da aborre bestanden er under stort
pres - primært pga. skarv og erhvervsfiskeri.
Det er her vigtigt at nævne, at der er en ny Sjællandsbekendtgørelse på vej, hvor det er vigtigt, at
Køge Kommune samarbejder med KSF/KBF om nye fredningszoner, der udover
havørredopgangene også vil understøtte aborrebestandene væsentligt, og dermed både fastholde
og udvide de rekreative interesser, der er forbundet hertil. KSF har allerede udarbejdet og
indsendt en indsigelse mod den foreslåede fortsatte placering af fredningszonen i Køge å, og med
et forslag - valideret af DTU Aqua - til en korrekt placering i stedet.
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Gedde og Rimte

I Tryggevælde å er der gode bestande af gedder og rimter, som allerede tiltrækker lystfiskere med
interesse for disse arter. Der forefindes ikke let tilgængelige fysiske muligheder for at udvide disse
fiskearter i Køge kommune uden at der skal eksproprieres jord til formålet.
Put&Take søer

Der er ikke sådanne søer i Køge, men Køge Kommune kunne forsøge at skabe et samarbejde med
den nærmeste i Ørsted.
Havfiskeri f.eks. efter torsk

Der er ikke et havfiskeri i Køge Bugt, der kan tiltrække turister. Men i Øresund er der dog et
fantastisk havfiskeri, som kunne nås med udgangspunkt fra Køge. Turister i Køge ville således
kunne nå dette fiskeri indenfor 1 times kørsel, hvis de vidste hvordan.
Ad 2)
På Visit Køges hjemmeside er der et link til en side med få oplysninger om fiskemulighederne i
Køge og omegn. Siden er kun en meget begrænset hjælp til turister. KSF vil (med støtte fra Køge
Kommune) gerne arbejde med at skabe en ny side, hvor turister kan finde brugbar information.
Denne side kan yderligere benyttes af det lokale erhvervsliv til at promovere sine turistrelaterede
services i relation til lystfiskeriet.
Ad 3)
Når en lystfisketurist har fanget en fisk som skal spises, skal der være mulighed for at rense den og
evt. fryse den ned til senere brug. Køge Kommune bør derfor gå i dialog med hoteller og
campingpladser for at sikre, at bl.a. disse faciliteter er til stede, og dermed sikre den gode
oplevelse for turisten. KSF vil gerne i samarbejde med kommunen definere relevante faciliteter,
der bør være til rådighed for en overnattende lystfisketurist.
Ad 4)
Ekstra markedsføring af Køge til lystfisketurister bør afvente at forudsætning 1-3 er gennemført.
Der er allerede en ikke uvæsentlig lystfisketurisme i Køge kommune, og der er risiko for at sætte
den på spil, såfremt forudsætning 1 ikke er gennemført inden punkt 4 igangsættes.
Et større fiskepres fra nye turister vil give en dårligere oplevelse for de eksisterende.
Den bedste markedsføring blandt lystfiskere er i øvrigt helt gratis for Køge kommune. Det er
nemlig ”mund til øre” metoden samt fangstrapporter i diverse medier for lystfiskere, der reelt
tiltrækker nye lystfisketurister. På nuværende tidspunkt afholder KSF flere aktiviteter, der er med
til at markedsføre Køge i hele Danmark. Køge Kommune kan hjælpe til med at udbrede
information om disse allerede eksisterende aktiviteter, der reelt dækker de fiskemuligheder, der
findes i Køge kommune.
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Bilag 3 – Vandpleje og naturformidling
Køge Sportsfiskerforening (KSF)
KSF har i en lang årrække lavet restaurerings projekter i de lokale vandløb. Hvert år laver vi flere
projekter, hvor vi efter aftale med lodsejer udlægger grus, sten, vandplanter og planter rødel langs
bredden for at forbedre gydeforholdende for havørreder.
Siden 2007 har vi hvert efterår elfisket havørred moderfisk til strygning. Fiskene bliver opbevaret
på Gammel Køge gård i kar, indtil vi stryger dem, hvorpå vi sender æg og sæd til et dambrug.
Året efter udsætter vi deraf fiskene i de lokale vandløb. KSF sætter årligt i alt ca. 40.000 havørred
ud i Tryggevælde å, Køge å og Skensved å, og disse stammer hvert år fra elfiskeriet året før.
Udgifterne til f.eks. elfiske udstyr, pumper, overvågningsudstyr og diverse kar bliver finansieret
ved hjælp af vildtfisketillæg fra DTU Aqua, donationer fra fonde, grejproducenter og frivillige, samt
en meget gavmild Carlsen Langes legat stiftelse.
Vi har igennem vores mangeårige engagement opbygget et tæt samarbejde med mange lodsejere,
hvilke bl.a. kan være starthjælpere til projekter, som kommunen ellers ikke vil kunne få
gennemført grundet lokal modstand af forskellige årsager.
Det er i den forbindelse vigtigt at forstå, at flere midler til vandløbsrestaurering er langt mere
effektivt end flot og farverig markedsføring for at tiltrække lystfisketurister. Den store
lystfisketurisme på f.eks. Fyn er nemlig først og fremmest resultatet af amternes i sin tid massive
investeringer i vandløbsrestaureringer og dermed en sikring af en stor havørred bestand.
At markedsføre en fiskebestand, der med nød og næppe holdes kunstigt i live, er ydermere ikke
bæredygtigt på nogen måde.
Det vil sige, at den rigtige rækkefølge er at sikre en stor bestand først – Det er både bæredygtigt
og økonomisk fornuftigt. Derefter kan flot og farverig markedsføring resultere i lystfisketurister,
der rent faktisk kommer til Køge kommune mere end én gang.
Den afledte turismeeffekt af de flere fisk, der vil være at fange, kan ydermere understøttes af nye
forskningsresultater.
Hvis Køge kommune f.eks. allokerede et tilfældigt beløb, kr. 150.000, til vand- og fiskepleje ville
effekten være således:
 Det koster ca. 100.000 kr. at restaurere 1 km. vandløb ved udlægning af gydegrus og sten,
plantning af rødel og udlægning af vandplanter. Dette er inklusiv maskinkraft
 1 km restaureret vandløb på under 2 meter i bredden kan årligt levere 169 voksne
havørreder til lystfiskeriet
 1 km restaureret vandløb på over 2 meter i bredden kan årligt levere 265 voksne
havørreder til lystfiskeriet
 Produktionen af fisk er værd at bemærke hvert år
 Der genereres en omsætning på 1.700-4.250 kr. per fanget ørred i Danmark (turisme, grej,
transport)
 Der produceres én fanget ørred per seks meter gydevandløb
 1,0 km gydevandløb genererer derfor en omsætning på 284.000 – 710.000 kr/år
(Beregninger fra Nielsen og Koed (2018) og Hasler et al. (2016))
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Hvis vi kombinerer restaureringerne med en øget udsætning, vil de sidste 50.000 kr. kunne bruges
til udsætninger og med en stykpris på 3,30 kan vi udsætte ca. 15.000 havørreder ekstra hvert år.
Overlever blot 1% af de 15.000 og bliver 50% af de overlevende dernæst fanget af en lystfisker, vil
det jf. samme model generer en omsætning på 127.500 - 318.750 kr.

Registreringer af fisk og andre forskningsemner
KSF sender hvert år 1-2 personer af sted på restaureringskurser arrangeret af DTU Aqua. Dermed
uddanner vi hele tiden nye frivillige samtidig med, at vi indhenter den nyeste viden inden for
området, da kursuslederne på DTU Aqua er de fremmeste på området med ny viden inden for
vandløbsrestaurering i Danmark.
KSF har yderligere tilknyttet 2 biologer. Den ene er PHD og forsker på KU. Den anden er i gang med
en PHD om havørredens vandringer ved DTU Aqua. Der er desuden andre biologstuderende i
vandplejeudvalget, hvilket sikrer en høj faglighed, når vi laver undersøgelser af vandløbene.
KSF har allerede deltaget i flere gydebanke tællinger og kan ved fremtidige registreringer i
vandløbene stille med velkvalificeret gratis arbejdskraft til Køge kommune.
F.eks. de frivillige fra KSF der i forbindelse med smoltfælde projektet i Køge å stod for tømning af
fælden og optælling af fiskene. Smoltfælden blev desuden delvist finansieret af Carlsen Langes
legatstiftelse via KSF’s mellemkomst. Resten blev betalt af Køge kommune.
Der har også været udført en bestandsanalyse af geddebestanden af en biolog studerende fra KU,
der gav værdifuld viden vedrørende geddebestandens størrelse og trækruter i Tryggevælde å.
I øjeblikket er en biologstuderende tilknyttet KSF vandplejeudvalg i gang med at lave en
undersøgelse af Rimte bestanden i Tryggevælde å som en del af sin bachelor.
Lignende projekter vedrørende undersøgelse af fiskebestandene i Vedskølle og Køge å kan udføres
på samme måde, så Køge kommune kan holdes økonomisk skadesfri ved kommende projekter.
Dog skal der indregnes udgifter til en biolog til at skrive rapporten, hvis der f.eks. skal laves
smoltfælde projekter i Vedskølle å. Alt det praktiske arbejde stiller KSF med ulønnet frivillige til.

Køge Bugt Fiskepleje (KBF)
KBF er et samarbejde mellem forskellige foreninger i Køge bugt området relateret til lystfiskeri.
Samarbejdet blev initieret i november 2015 på baggrund af, at der efter 5 år ikke var lavet et
eneste konkret tiltag til gavn for naturen eller lystfiskeriet af Havørred Sjælland (Det senere Fishing
Zealand). Samarbejdet startede på de områder, hvor der var fælles interesser, og med et ønske
om at gøre opmærksom på det store potentiale, der lå uudnyttet hen i det rekreative fiskeri for
lystfiskerne i Køge Bugt. KBF tæller nu ca. 3000 personer i de tilsluttede foreninger.
Formålet med KBF er, at fremme lystfiskeriet og naturen i Køge bugt så flest mulige borgere kan få
glæde af fiskeriet og nyde naturen.




I 2016 udsatte KBF 3600 havørred i Københavns havn.
I 2017 udsatte KBF 7500 havørred i Københavns havn og Karlstrup Møllebæk.
I efteråret 2017 gennemførte KSF og Ishøj Sportsfiskerklub en restaurering i Karlstrup
Møllebæk, hvor frivillige fra KBF deltog med det praktiske arbejde.
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KSF gennemførte i 2017 også en restaurering i Vedskølle å, hvor frivillige fra KBF deltog
med det praktiske arbejde.
I 2018 udsatte KBF igen 7500 havørreder.
I 2018 gennemføres yderligere en restaurering i bl.a. tangmosebækken, hvor projektet
inkluderer lodsejers barns skoleklasse.
KSF og Solrød Lystfiskerforening gennemfører i 2018 også en restaurering i Skensved å,
hvor det praktiske arbejde udføres af frivillige fra KBF.

Finansieringen af ovenstående omtalte udsætninger, der er udover udsætningsplanerne fra DTU
Aqua, kommer via frivillige bidrag fra fiskegrejsfabrikanter og private.
Samlet set – inkl. udsætningerne i KBF regi (7500), udsætninger af Ishøj Lystfiskerklub (33.000 i
nordlig del Køge bugt), udsætninger af KSF (ca. 40.000 i sydlig del af Køge bugt) – bliver der af
foreningerne i dag udsat 80.000 havørreder i Køge Bugt.
Samarbejdsområderne i KBF udvides løbende, og der kommer flere og flere frivillige til.
Hvis Køge Kommune har et ønske om at gøre reel gavn for naturen, det lokale erhvervsliv og
potentielle turister, så er dette muligheden for at stille sig i spidsen for kommunerne i Køge bugt
området i disses samarbejde med KBF og udviklingen af mulighederne heri.
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Bilag 4 - Aktiviteter for børn og unge
Juniorudvalget
Juniorudvalget er en meget aktiv del af KSF, der med bl.a. ca. 60 fisketure om året, gør en stor
indsats for de unge under 18 år.
Juniorlederne er sammensat af biologistuderende, pædagoger og håndværkere netop for at sikre,
at der favnes bredt, og de unge dermed møder juniorledere med forskellige baggrunde og tilgange
til f.eks. at løse en opgave.
Mange af de unge er startet med et ønske om et socialt fællesskab, og er også blevet hjulpet i
deres svære teenager tid. Her er nemlig både fokus på sociale færdigheder, samarbejde, succes
oplevelser og kendskab til og respekt for naturen.
Trods et aldersinterval mellem 8 og 17 år, så er samarbejdet og stemningen i top.
Når et barn oplever at kunne lære et andet barn noget, så er det noget, der virkelig giver selvværd
og tro på egne evner. Dette koncept benyttes meget for de lidt ældre juniorer til f.eks.
sommersjov arrangementet og børnefiskeriet ved Aktiv Fritids outdoor messer.
Udover at arrangere konkurrencer og events, så går de unge meget op i selv at planlægge og
koordinere mange af fisketurene, herunder også logistikken på f.eks. weekendture.
Juniorerne udfører en stor og vigtig del af vandplejearbejdet i KSF vandplejeudvalg.
Det er nemlig juniorerne, der alene – Under kyndig vejledning, bevares – står for strygningen af de
elfiskede moderfisk hvert eneste år.
Derudover har juniorudvalget også lavet deres helt eget restaureringsprojekt i Vedskølle å
systemet. Disse juniorprojekter inden for restaureringer har vi allerede store planer om at øge.
Nogle af juniorerne får også muligheden for at komme på et betalt juniorleder kursus, og dette
sikrer selvfølgelig både KSF’s fremtidige juniorarbejde, men vækker i særdeleshed også en
interesse i disse unge hvad angår ledelse generelt.
Alt dette giver de unge vigtige redskaber, viden og færdigheder, som de kan bruge resten af livet.
Lystfiskeri er en sund hobby, og jo mere engagerede i deres hobby de unge er, jo større er
sandsynligheden for, at det holder dem væk fra ballade og dårligt selskab – Eller om ikke andet
blot får dem væk fra computerskærmen en stund og ud i den friske luft.
KSF vil meget gerne udvide sine aktiviteter for unge betragteligt.
Vi har den nødvendige viden, de faglige kompetencer og en enorm motivation.
Køge kommune må derfor - uden at betale et årligt kontingent – meget gerne være behjælpelig
med de rette nødvendige fysiske rammer og kontakter til skoler og institutioner i kommunen, så vi
kan få endnu flere unge engageret i en sund hobby.
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Inddragelse af skoler samt undervisning.
KSF har inddraget flere skoleklasser i vores restaureringsprojekter gennem årene.
Det betyder, at de i praksis ser hvad der sker, når vi lægger sten og grus ud, og dermed får en
følelse af ejerskab for et vandløb og faunaen heri.
Denne form for inddragelse kan ganske let gøres endnu mere med en øget kommunikation til
relevante skoler f.eks. om hvornår forskellige restaureringsprojekter foregår, eller hvordan en
skoleklasse kan blive involveret og aktivt deltagende i et projekt.
Det ligger dog uden for KSF regi at tilbyde reel skoleundervisning i hverdagen, men hvis Køge
kommune ønsker vandpleje som en del af undervisningen, og der bliver udbetalt honorar til
underviseren - der dermed kompenseres for egen fridag fra sit almindelige arbejde - kan KSF godt
stille med velkvalificerede folk, der både kender de lokale forhold og har de nødvendige faglige
kompetencer.
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Bilag 5 - Markedsføring af Køge Kommune som et godt sted at
bo
I markedsføringen af Køge kommune er det vigtigt med et aktivt foreningsliv og lokale aktiviteter.
Ved at indgå i et reelt samarbejde med KSF og KBF støttes det lokale foreningsliv, der dermed kan
udvides og blive til endnu større gavn for Køge kommunes borgere.
I KSF arrangerer vi allerede følgende aktiviteter:

Havnekonkurrencen
Vi arrangerer havnekonkurrencen i samarbejde med Køge marina, hvilket er en årligt
tilbagevendende begivenhed, hvor vi inviterer alle til gratis fiskeri i Køge Marina.
I år havde vi udvidet konceptet, så vi også inviterede specifikt til familie fiskeri.
KSF stillede gratis fiskestænger, hjul og agn til rådighed for de deltagende.
Hvis kommunen vil hjælpe med markedsføring og økonomi kan vi sammen udvikle
havnekonkurrencen i årene fremover.

Sommersjov
Denne sommer stillede KSF’s juniorledere og de ældste juniorer op til kommunens sommersjov
program. Det gør vi både for at udbrede kendskabet til en sund hobby, for at få flere unge i gang
med fiskeriet og samtidig også for at gøre opmærksom på fiskemulighederne i kommunen.
Fiskeriet var gratis for de deltagende og KSF stillede instruktører og fiskegrej til rådighed på dagen.
Arrangementet var i øvrigt fuldt booket. Vi taler derfor allerede nu om, at efterspørgslen er stor
nok til at afholde to sommersjov arrangementer næste år.

StevnsCup
I år har KSF arrangeret Stevnscuppen, der er en kystkonkurrence efter havørred. Selve brandet
”Stevns cup” kan ikke ændres, men selve arrangements lokation kan i 2019 flyttes fra Stevns
fyrcenter til Køge by. Der er derfor en mulighed for Køge kommune at blive involveret i denne
konkurrence, der allerede efter det første år er landskendt blandt kystfiskere.
Det vil give de lokale B&B, campingpladser og andre handlende et stort incitament til at støtte
konkurrencen, da de vil kunne blive eksponeret maksimalt til en stor resursestærk målgruppe,
samtidig med at de gør noget godt for miljøet. Overskuddet fra arrangementet allokeres nemlig
direkte til KSF’s vandplejeudvalgs arbejde.

Køge å
KSF juniorudvalg arrangerer hvert år i starten af december måned en aborre konkurrence i Køge
by, hvor der er offentlig adgang til åen. Her kan alle deltage. Et eventuelt overskud fra
arrangementet allokeres direkte til juniorudvalgets aktiviteter.
Denne konkurrence kunne let markedsføres i højere grad med hjælp fra Køge kommune.
KSF vil gerne - i samarbejde med Køge kommune - stå for andre arrangementer i de områder hvor
offentligheden har adgang til Køge å.
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