
Havørred Fyns certificeringsordning
- til lokale overnatningssteder

Fang de rejsende 
sportsfiskere



Rekreativt lyst- og sportsfiskeri efter havørreder langs kysterne en del af 
turismen på Fyn, Ærø og Langeland. Det overordnede formål med en 
certificeringsordning er, at tilbyde den havørredfiskende gæst på Fyn, 
Langeland og Ærø et højt kvalitetsniveau i deres oplevelser – noget som 
de gerne betaler for. Dertil hører, at det lokale fynske erhverv kan drage 
gavn af potentialet i de årlige minimum 55.000 overnatninger, som alene 
havørredfiskere foretager på øerne. 

Certificeringen sigter mod at skabe et relevant 
kvalitetsniveau ved partnerne samt fastlægge  
kravene til udøvelse af servicen. 

De certificerede overnatningssteder for sports-
fiskere betragtes som ambassadører for 
brandet Havørred Fyn og for fiskedestinationen 
Fyn, Lange land og Ærø. Overnatningsstederne 
har direkte kontakt med gæsten, hvorfor de 
også har en afgørende indflydelse på helheds-
oplevelsen. 

Gratis og frivilligt
For at gæsterne kan tilvælge lokale overnat-
ningssteder med de rette sportsfiskerfaci-
liteter, som højner gæstens totaloplevelse, 
har Havørred Fyn beskrevet en række krav i 
certificeringsordningen. Det medfører, at hvis 
overnatningsstederne bl.a. vil markedsføre sig 
selv til gæsterne med støtte af Havørred Fyns 
brand skal de godkendes af Havørred Fyn.

Havørred Fyns certificeringsordning er gratis 
og frivillig for de aktører som selvstændigt vil 
fokusere på sportsfiskerne og opfylder de be-
skrevne krav.

De rejsende havørredfiskere
Sportsfiskere er ikke bare lystfiskere: 
Havørred Fyn er en veletableret destination 
for den højt værdsatte sportsfisk havørreden, 
og Fyn og øerne er berømt for vores gode 
kystfiskeri. De sportsfiskere som rejser til Fyn 
og øerne for at fiske er meget passionerede 
og oftest dygtige, da trofæ-havørreden langt 
fra er en ”begynder-fisk” indenfor sportsfiske-
riet. Af samme årsag foretrækker de oftest 
specialiseret indkvartering og kvalificeret 
værtskab, hvor der er tænkt på netop deres 
behov og ønsker. Dét ønsker havørred Fyns 
certificeringsordning at imødekomme. 

Havørred Fyn på Fyn, Ærø og Langeland 
er en veludviklet sportsfisker-destination 
med et veletableret brand og specialiseret 
branche. Øerne har årligt min. 55.000 over-
natningerne foretaget af havørredfiskende 
turister alene, som oftest kommer her forår 
og efterår, hvor fiskeriet er bedst. Gæsterne 
har et døgnforbrug på min. 638 kr., hvilket er 
væsentligt højere end gennemsnitsturisten. 



Certificeringsordningen er en støtte til det overnatningssted, som selvstændigt ønsker at til-
trække lystfiskere. Ved at Havørred Fyns stiller brand, logo og webplatform til rådighed for de 
certificerede partnere, er det ambitionen, at de engagerede aktører kan kvalificere sine egne 
tilbud for målgruppen.

Ifbm. overnatningsstedets egen markedsføring mod målgruppen stiller Havørred Fyn gratis 
rådgivning og sparring til rådighed om de mange forskellige muligheder som findes i udlandet. 

Dine fordele ved certificeringen
• Du bliver partner i Havørred Fyns certifice-

ringsordning for lokale overnatningssteder, 
som målretter deres services mod tilrejsende 
sportsfiskere.

• Som overnatningssted vil du indgå i et netværk 
som får tilsendt information om lystfisker-
turismen samt modtage erhvervs-nyheder fra 
Havørred Fyn.

• Du får officielle A5-skilte med Havørred Fyns 
logo og teksten ”PARTNER” til synliggørelse 
af samarbejdet. Skiltet modtages også som 
digitalt logo og -banner til brug i egen markeds-
føring mod gæsterne.

• Du vil fremgå af Havørred Fyns website www.
Seatrout.dk med særlig anbefaling som certifi-
ceret overnatningssted. Websitet er et værktøj 
til rejseplanlægning for øernes gæster, som du 
selv leverer tekst (dansk, engelsk og tysk) og 
foto til. Havørred Fyn sørger derpå for gratis 
præsentation.

• Som overnatningssted kan du sælge officielle 
produkter fra Havørred Fyn som eks. guide-
bogen ”117 Fine Fynske Fiskepladser”, DVD’er, 
magasiner osv. til gæsterne.

• Som overnatningssted kan du via Havørred 
Fyns guideservice let tilbyde en professionel 
fiskeguide til dine gæster eller lave eks. egne 
sportsfisker-arrangementer eller konkurrencer.

Ordningen er gratis og Havørred Fyn har ingen 
del i din omsætning. 

For at blive certificeret sportsfisker- 
overnatningssted skal du kunne tilbyde 
gæsterne følgende faciliteter:
• Gæsten har mulighed for at tørre sit fiskeudstyr 

og -grej samt opbevare det aflåst: Målgruppen 
af rejsende sportsfiskere medbringer ofte både 
meget og dyrt fiskegrej og -tøj. Gæsternes 
gives mulighed for at opbevare dette aflåst og 
opvarmet, adskilt fra deres værelse el. lejlighed. 
Det kan eks. være i et indrettet wading-room, 
tørreskab eller –rum. Gæsten skal have adgang 
til sit grej uafhængigt af øvrige gæster el. vært. 

• Egnede rense- og affaldsfaciliteter til fisk  
(inden- eller udendørs).

• Frysefaciliteter til evt. hjemtagne og rensede fisk 
t.o.m. afrejse.

• Lystfiskeren får udleveret relevant informa-
tionsmateriale (eks. gratis-magasinet Havørred 
Fyn, kortmateriale, kort med fiskepladser, lokale 
turistguides osv.)

• Hjælp og information om køb af det lovpligtige 
fisketegn (www.fisketegn.dk)

• Information om Havørred Fyns fiskeguide- 
ordning (via www.Seatrout.dk) og evt. hjælp  
til booking af guide.

• Adgang til dagens lokale vejrudsigt, eks. via 
internet/wifi, TV, print el. lign. 

• Overnatningsstedet sælger Havørred Fyns 
produkter eller henviser til salgssteder, hvor 
gæsten bl.a. kan købe guidebogen ”117 Fine 
Fynske Fiskepladser”.





Sæt kryds hvis du tilbyder ekstra ydelser og faciliteter til gæsterne (det er ikke et krav):

  Fælles opholdsrum el. lounge, hvor gæster/sportsfiskerne kan opholde sig 

  Søsætning af joller eller bådrampe (direkte tilkørsel til stranden) 

  Jolleparkering (særskilt plads til parkering af joller på trailer) 

  Grillmuligheder 

  Madpakkeservice (gæsterne kan tilkøbe eks. frokost til at medbringe på tur) 

Send din ansøgning til Havørred Fyns sekretariat via info@seatrout.dk
eller til: 
Havørred Fyn
att: Certificeringsordning
c/o Odense Kommune
Erhverv & Bæredygtighed
Nørregade 36
5000 Odense C

Dato: Overnatningsstedets underskrift:

Publikationen er del af projektet FishTrail som har modtaget støtte fra EU’s COSME Program (2014-2020).
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Ansøgning til Havørred Fyns certificeringsordning

Overnatningsstedet:

Adresse:

Postnr.: By:  Tlf.:

E-mail:  

Website:

Ifbm. en ansøgning om certificering vil Havørred Fyn besøge overnatningsstedet, for at se hvorvidt og 
hvorledes kravene til faciliteter og services er opfyldt. 

Havørred Fyn vil hvert andet år gennemgå overnatningsstedets faciliteter.

Havørred Fyn forbeholder sig ret til at inddrage en certificering, såfremt forholdene ikke opfylder de  
gældende kriterier.

Når dit overnatningssted kan certificeres, leverer du en kort beskrivelse af indkvarteringen på hhv. 
dansk, tysk og engelsk samt et velegnet foto til Havørred Fyn: Din præsentation bliver layoutet gratis og 
indgår derpå på Fyn-kortet specielt for sportsfisker-overnatning på www.Seatrout.dk
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