
KYSTHJÆLPER 
– VI GIVER HAVET EN HÅND!

VELUX ANSØGNING – 26/01-2021

Danmarks Sportsfiskerforbund • Skyttevej 5, 7182 Bredsten • Tlf.: 75 82 06 99 • post@sportsfiskerforbundet.dk



Kysthjælper

2/12 

INDHOLDSFORTEGNELSE 

Projektets problemstilling og relevans: 

Projektets formål og indhold på kort og lang sigt:

Projektets almennyttige værdi: 

Forandringsplan:

Forventede resultater og effekt: 

Barrierer og risici:

Projektorganisation: 

Interessentanalyse og projektstøtter: 

NGO-støttegruppe: 

Faglig følgegruppe: 

Forankringsplan og exitstrategi: 

Formidling og kommunikation: 

Uvildige eksperter: 

Bilag 1: CV på projektleder og nøglemedarbejdere 

Bilag 2: Budget: Struktureret i forhold til år og aktiviteter 

Bilag 3: Beskrivelse og overslag over pris på videoproduktion     

Bilag 4: Organisationer og kontaktpersoner i de to følgegrupper

03

04

06

07

07

08

09

09

10

10

10

11

12



Kysthjælper

3/12 

PROJEKTBESKRIVELSE
PROJEKTETS PROBLEMSTILLING OG RELEVANS:
Dyre- og plantelivet i de danske kystnære områder er hårdt presset af dårlige miljøforhold. 

Iltsvind og bundvendinger, forurening med miljøfremmede stoffer samt ødelæggelse af 

revstrukturer og øvrige bundforhold har betydet, at de ellers så produktive danske fjorde og 

kystnære områder i dag mange steder ligger relativt øde hen og har fået et fattigt dyre- og 

planteliv. Det har påvirket fiskeriet, og de tidligere meget udbredte små kystsamfund med 

fiskerlejer er i dag en skygge af sig selv. 

De dårlige miljøforhold i de danske kystområder har således både betydning for biodiversite-

ten, fiskebestandene og den danske kystkultur.

Der arbejdes heldigvis seriøst på at nedbringe udledningerne til et niveau, hvor naturen kan 

finde tilbage til en mere naturlig og sund tilstand. Men det har vist sig, at det kan tage rigtig 

lang tid for dyre- og plantelivet at vende tilbage, med mindre vi giver naturen et skub i den 

rigtige retning. Erfaringer fra en række restaureringsprojekter i de kystnære områder viser, at 

det er muligt at fremme processen henimod et mere robust og velfungerende, kystnært hav-

miljø. Det er godt nyt, men hvordan sikrer vi, at denne nye viden kommer til at medføre en øget 

indsats?

Der findes mange engagerede og ressourcestærke personer, der er klar til at gå aktivt ind i 

arbejdet med at genskabe et sundt, kystnært havmiljø. Ildsjæle, der mener, at det er ved at 

være sidste udkald, hvis fjorde, bugter og andre kystnære områder også i fremtiden skal huse 

et varieret dyre- og planteliv og lægge vand til en lang række rekreative aktiviteter.

Men hvordan kan de mange frivillige ildsjæle komme i gang med at gøre en forskel? Det er 

meget svært! Der findes intet netværk af organisationer, undervisningsinstitutioner eller kom-

muner, som kan levere den nødvendige organisation og viden – så lige nu er det stort set ikke 

muligt for de frivillige at kunne bidrage til at skabe mere liv i fjorde og andre kystnære områder. 

Og det er en skam, for lysten og viljen til at yde en indsats er stor!

Det vil vi i Danmarks Sportsfiskerforbund gerne råde bod på!

Vi ønsker med dette projekt at skabe grobund for og facilitere, at frivillige med kærlighed til 

vandet omkring Danmark kan engagere sig i arbejdet med at genskabe gode forhold med stor 

biodiversitet i de kystnære områder. 

Vi vil opnå det ved at indsamle den relevante viden om marin naturgenopretning og gøre den 

tilgængelig for borgerne. Med baggrund i de projekter, som allerede findes, og den store viden, 

der er om marin naturgenopretning i Danmark, samt på baggrund af egne erfaringer, vil vi 

udarbejde en værktøjskasse med al nødvendig viden, der kan gøre det muligt for frivillige at 

bidrage til den marine naturgenopretning på en stærk og meningsfuld måde. 

Et godt havmiljø langs de danske kyster vil være til gavn for hele det danske samfund i form af 

større biodiversitet, bedre fiskeri, øget turisme samt en flottere og mere forskelligartet havna-

tur, der kan nydes af alle danskere. Dette projekt skal sætte større fokus på havmiljøet og gøre 

det muligt for borgerne at involvere sig i lokale projekter, så de kan være med til at skabe et 
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hav i bedre balance. Vi vil skabe grobund for, at borgerne i de lokale samfund kan få et nært 

forhold til havet og med stolthed kunne være med til at bidrage til et bedre havmiljø.

Projektets formål og indhold på kort og lang sigt:
Vi ønsker, at flere danskere skal forholde sig til havmiljøet og samtidig give dem en mulighed 

for at involvere sig i arbejdet med at skabe bedre forhold i de kystnære farvande. Der findes et 

stort engagement blandt borgerne og i særdeleshed blandt medlemmer i en række organi-

sationer, der interesserer sig for havet. Vi vil involvere de frivillige i Projekt Kysthjælper og med 

udgangspunkt i konkrete erfaringer skabe et grundlag for, at de meget store ressourcer, der 

findes blandt en lang række borgere og organisationer, i fremtiden kan blive aktiveret i arbej-

det med at genskabe et bedre kystnært havmiljø. Vi ønsker desuden at skabe en forbedring i 

havmiljøet i mindst fire konkrete områder, hvor vi gennemfører restaureringsprojekter.

Projektet består af tre ben:

1: En teoretisk del, som består af vidensindsamling og en efterfølgende rapport, der skal 

kortlægge alle de forskellige elementer, der indgår i udførslen af et marint naturgenopret-

ningsprojekt drevet af frivillige. Rapporten vil blandt andet indeholde gennemgang af, hvilke 

baggrundsundersøgelser der er nødvendige, inden et projektområde udvælges, hvilke tilla-

delser der skal være på plads, og hvordan man skaber en lokal forankring og får aktiveret de 

frivillige. Rapporten skal også indeholde beskrivelse af, hvordan man udfører konkrete restau-

reringsprojekter på en måde, der giver de bedste resultater – med udgangspunkt i erfaringer, 

der er gjort i andre danske projekter. Der vil være fokus på, hvordan man får mest muligt ud 

af indsatsen i projekter, der kan drives primært af frivillige. Vi er meget opmærksomme på, at 

rapportens primære målgruppe er frivillige, der ønsker at involvere sig i arbejdet. Vi vil derfor 

sikre, at rapporten bliver skrevet, så den er lettilgængelig.

2: En praktisk del, der skal bestå af mindst fire konkrete marine, kystnære restaureringspro-

jekter, som organiseres og gennemføres i samarbejde kommuner og med deltagelse af frivilli-

ge. Formålet med de mindst fire projekter er at få et indgående kendskab til hele proces-
sen – fra den indledende planlægning over involvering af de frivillige til udførelsen – der skal 

til for at kunne gennemføre et kystnært restaureringsprojekt med involvering af frivillige. Og 

som skal kunne håndteres af frivillige. 

Disse projekter skal involvere relevante frivillige organisationer – herunder dem, der allerede 

har tilkendegivet, at de vil deltage – rundt om i Danmark og dermed få en bred forankring. 

Projekterne skal både skabe opmærksomhed om havet i nærområdet, engagere borgerne og 

medføre en lokal forbedring i miljøtilstanden. Og give os en værdifuld erfaring i at i organisere 

og gennemføre den slags projekter med involvering af frivillige.    

Udgangspunktet er mindre kystnære projekter, der skaber bedre miljøforhold lokalt. Hvilke 

projekter, der specifikt giver mening i de enkelte lokale områder, skal undersøges under første 

del af projektet, men nogle oplagte virkemidler kan være: 

• Udplantning af ålegræs.

• Udlægning af mindre stendynger/stenrev på det lave, kystnære vand.

• Udlægning af net til vækst af muslinger, hvis det vurderes at være værdifuldt.

Dette er blot nogle mulige forslag, som er afprøvede, og som vil kunne gennemføres af frivilli-

ge i samarbejde med myndighederne. 
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Vi har allerede været i dialog med fire samarbejdspartnere, der ønsker, vi skal gennemføre et 

projekt i deres områder: Aarhus Kommune, Horsens Kommune, Assens Kommune og Lim-

fjordsrådet. De har på forhånd meddelt, at de vil bidrage til projektet med sagsbehandling 

og medfinansiering. Omfanget af medfinansieringen afklares senere, men der lægges op 

til, at udgifter til stenmaterialer og lignende samt sagsbehandling dækkes fuldt. Vi har efter 

dialog med to af de nævnte samarbejdspartnere anslået værdien af kommunernes bidrag til 

200.000 kr per kommune. For at anskueliggøre deres bidrag til projektet, har vi sat værdien af 

de fire projekter i budgettet – se bilag 2.

I forbindelse med projekterne ønsker vi at undersøge, om de medfører målbare ændringer i 

sammensætningen af dyre- og plantelivet på lokaliteterne. Helt i tråd med ånden i projektet 

ønsker vi, at denne del skal udføres af frivillige i samarbejde med forskere. Forskere fra DTU 

Aqua, Aarhus Universitet og Syddansk Universitet, som sidder i den faglige følgegruppe, har 

tilkendegivet, at de vil udarbejde en metode, der vil kunne bruges til at monitere udviklingen 

på de konkrete projektsteder. Data skal indsamles af de frivillige efter anvisning af forskerne, 

hvorefter forskerne behandler data og afrapporterer.

Som en del af dette citizen science-projekt har forskerne anbefalet, at der indkøbes prøvetag-

ningsudstyr til hvert af de mindst fire projekter.

Formålet med at gennemføre de mindst fire restaureringsprojekter er som nævnt, at de skal 

bruges som inspiration og vidensbank med henblik på at kunne lave en detaljeret beskrivel-

se af processerne, der indgår i marine naturgenopretningsprojekter, som udføres af frivillige. 

Erfaringerne fra projekterne sikrer, at udarbejdelsen af værktøjskassen hviler på et troværdigt 

og erfaringsbaseret grundlag

3. Sidste ben er udarbejdelse af en online værktøjskasse, hvor den teoretiske viden smel-

ter sammen med erfaringerne fra de udførte projekter og udmønter sig i en komplet manual, 

der i detaljer beskriver, hvordan mindre, kystnære restaureringsprojekter med involvering af 

frivillige kan gennemføres. 

De erfaringer, vi gør os under projekterne, vil blive samlet og gjort tilgængelige, således at 

værktøjskassen kan bruges som inspiration for alle, der ønsker at involvere sig i marine natur-

genopretningsprojekter. Dette vil ske i form af en vidensplatform, hvor alle vil kunne få infor-

mationer, råd og vejledning til marine naturgenopretningsprojekter – med fokus på projekter, 

som kan udføres af frivillige.

Værktøjskassen skal ikke kun være skarp på den biologiske del og på, hvordan man ansøger. 

Den skal i lige så høj grad fokusere på, hvordan man kan involvere og engagere frivillige. Det 

er et område, som Danmarks Sportsfiskerforbund har stor erfaring med, og vores frivillige 

lægger hvert år godt 60.000 timer i arbejdet med at skabe fysisk variation, høj biodiversitet 

og godt lystfiskeri i vandløbene. Vi vil anvende den viden, vi har om organisering og involvering 

af frivillige samt søge inspiration andre steder som f.eks. i Den Sjællandske Grusbande, der 

arbejder med en mere løskoblet organisation end det traditionelle foreningsliv.

Et sidste, men meget vigtigt, element i værktøjskassen, er en udbygning af det førnævnte 

citizen-science-moniteringsværktøj. Vi har spurgt forskerne fra den faglige følgegruppe, om 

det er muligt at udvikle en metode, der vil kunne bruges af borgere – herunder skoler fra de 

mellemste klasser og op – til at vurdere og få viden om tilstanden i det kystnære havmiljø. De 

har bekræftet, at der er muligt, og dette del-projekt er derfor blevet en del af Kysthjælper.

http://fishingzealand.dk/grusbanden/om-grusbanden/
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Denne citizen science-del mener vi har store perspektiver i forhold til at optimere arbejdet 

med at genskabe gode miljøforhold langs kysterne, ligesom det vil kunne give interessen for 

havet et løft blandt en større del af befolkningen.

På længere sigt er målet med værktøjskassen, at den kan danne baggrund for mange fremti-

dige marine naturgenopretningsprojekter, fordi den nødvendige viden findes samlet på en let 

tilgængelig platform, der holdes opdateret ud over projektets afslutning.

Projektets almennyttige værdi:
Den almennyttige værdi af dette projekt vil potentielt være meget stor og kunne gavne store 

dele af den danske befolkning. 

Det indledende studie og indsamling af viden om marine naturgenopretningsprojekter vil dels  

kunne gøre det lettere at komme i gang med denne slags projekter og dels sikre, at den bedst 

tilgængelige viden benyttes. Det vil både kunne give inspiration til udførelsen af mindre pro-

jekter med involvering af frivillige, men også større projekter.

De fire restaureringsprojekter vil også kunne være med til at give et bedre havmiljø lokalt. 

Der vil være positive effekter langt ned i fødekæderne, og det vil betyde, at fiskene vil vende 

tilbage til gavn for både lystfiskere og det kystnære erhvervs- og fritidsfiskeri. Det vil også øge 

fødegrundlaget for fugle, der fouragerer i vand, og det vil både forbedre jægernes og fuglekig-

gernes muligheder. 

De fire projekter kan også være med til at forbedre kvaliteten af badevandet, når ålegræsset 

begynder at brede sig. En rigere natur i og omkring havet vil i det hele taget skabe flere rekrea-

tive aktiviteter til gavn for alle, der færdes ved, i eller på havet.

Et andet vigtigt element er, at Kysthjælper vil kunne skabe større fokus på havmiljøet. Når det 

bliver muligt for borgerne at gøre en forskel, som de med deres egne øjne kan registrere, så vil 

det motivere endnu flere til at tage aktivt del i arbejdet med at skabe et sundt havmiljø. 

Ligesom sportsfiskernes arbejde med at genskabe sunde fiskebestande i åerne har medført, 

at laksen i Danmark, som det eneste sted i verden, er gået frem, kan de forhåbentligt mange 

fremtidige,  lokale initiativer være med til, at vi hurtigere end forventet kan få vendt udviklin-

gen i de kystnære havområder. De vil kunne medvirke til at skabe god økologisk tilstand i de 

danske kystvande, ligesom projekterne vil kunne bidrage til at leve op til FN’s verdensmål om 

at styrke modstandsdygtighed og klimatilpasning (verdensmål 13) og beskytte livet i de kyst-

nære farvande (verdensmål 14). 

Undervisning om havmiljøet i skolerne vil også blive mere håndgribelig. Både fordi der udvikles 

en metode til at undersøge miljøtilstanden i de kystnære områder, og fordi de restaurere-

de områder vil være forholdsvist let tilgængelige. Udarbejdelsen af førnævnte metode til at 

vurdere miljøtilstanden i havet – citizen science-delen i projektet – vil helt sikkert også kunne 

bidrage til at sætte større fokus på de kystnære områder. Håbet er, at de mange kystnære 

projekter vil blive hotspots, hvor borgerne nemt kan komme ud og få indblik i havets mangfol-

dighed.   
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FORANDRINGSPLAN
FORVENTEDE RESULTATER OG EFFEKT:
Forandringerne i forbindelse med dette projekt kan inddeles i to overordnede mål: Et, der 

handler om borgernes mere personlige og aktivistiske forhold til havmiljøet, og et der er 

et resultat af de mange, fremtidige marine naturgenopretningsprojekter, der konkret skal 

forbedre havmiljøet i de udvalgte områder. 

Disse projekter vil skabe forandring både direkte i form af en forventet større biodiversitet, 

men i høj grad også indirekte via et øget fokus på og en større bevidsthed om havmiljøet lo-

kalt og i Danmark. En effekt af projektet vil være, at borgerne føler ejerskab og tager ansvar 

for et havmiljø i bedre balance. 

Samlingen af erfaringer og viden i en lettilgængelig online værktøjskasse vil gøre det mu-

ligt, at der i fremtiden vil blive gennemført mange flere marine naturgenopretningsprojekter 

i Danmark. Derved vil projektet også bidrage til det langsigtede mål om at skabe et bedre 

kystnært havmiljø i hele Danmark.

De konkrete resultater, vi forventer af projektet, er:
•  En rapport om marin naturgenopretning. Den skal beskrive sagsgangen fra idé til ansøg-

ning og udførelse, gennemgå erfaringer fra danske og udenlandske restaureringsprojek-

ter samt indeholde en guide til hvordan man arbejder med lokal forankring, organisering 

og aktivering af de frivillige. 

•  Mindst fire konkrete marine naturgenopretningsprojekter i den kystnære havzone, hvor 

frivillige samarbejder med kommuner.

•  Flere videofilm, der blandt andet skal formidle projektets formål og resultater bredt (se 

bilag 3)

•  En værktøjskasse, der beskriver, hvordan mindre, kystnære restaureringsprojekter med 

involvering af frivillige kan gennemføres.

•  Udvikling af et citizen science-projekt til monitering af effekten ved marin naturgenop-

retning. Herunder udvikling af en lettilgængelig metode – i stil med faunaundersøgelse i 

vandløb – som kan give et indtryk af, om det står godt eller skidt til på en given lokalitet.

•  Monitering af og afrapportering om mulige effekter på dyre- og plantelivet på de mindst 

fire lokaliteter, hvor der gennemføres et restaureringsprojekt.

•  En hjemmeside hvor den udarbejdede rapport, værktøjskassen og manualen til citizen 

science-moniteringen bliver tilgængelig. 

•  Workshops under projektet, hvor temaet marin naturgenopretning og involvering af frivil-

lige vil blive drøftet. Erfaringer vil blive delt til gavn for både dette og andre igangværende 

marine genopretningsprojekter.

•  En afsluttende konference, hvor projektets resultater og erfaringer bliver delt.
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Barrierer og risici:
Ved denne type projekter vil der altid være visse udfordringer og risici. Vi vil selvfølgelig 

forsøge at minimere dem ved at anvende den bedst tilgængelig viden og inddrage de mest 

erfarne forskere og biologer i projektet, men følgende scenarier skal i hele processen indgå i 

overvejelserne:

•  Udledningerne af næringssalte vil i mange år fremover fortsat ligge på et så højt niveau, 

at det ikke er sikkert, at man kan opnå forbedringer af havmiljøet alene ved at gennemfø-

re restaureringsprojekter. Det kan få konsekvenser for, hvor i landet, der vil kunne arbejdes 

med forbedringer. Vi udvælger lokaliteter til vores projekter, hvor der er gode muligheder 

for at opnå et positivt resultat. 

•  Ukendte og uventede faktorer som f.eks. øget omfang af iltsvind i de kystnære områder, 

flere storme samt ekstremt varme somre eller isvintre vil kunne påvirke projekternes suc-

cesrate i forhold til at forbedre havmiljøet. Projekterne vil dog under alle omstændigheder 

være med til at gøre miljøet mere robust lokalt. Og vigtigheden af at borgerne engagerer 

sig i havmiljøet vil i givet fald være endnu mere relevant og vigtig.

•  Manglende interesse og engagement fra de frivillige, så projekterne ikke kan føres ud i 

livet. Dette scenarie vurderer vi til ikke at være realistisk. Alt tyder på, at der netop nu er et 

stort momentum med langt større interesse for miljøet. Dette projekt vil bidrage til at øge 

og fastholde den tendens.

•  Forhindring eller udskydelse af udførelsen af de udvalgte marine naturgenopretnings-

projekter grundet meget lange sagsbehandlingstider fra myndighedernes side. Det er et 

reelt problem, som dette projekt måske vil kunne være med til at ændre på. Hvis borgere 

over hele landet står og tripper for at komme i gang, så vil der komme et politisk pres for 

at allokere flere ressourcer til de relevante myndigheder, så sagsbehandlingstiden kan 

reduceres.

•  Der er ikke mange erfaringer med effekten af den type af mindre genopretningsprojekter, 

som vi agter at gennemføre. Vi kan derfor på nuværende tidspunkt ikke dokumentere, 

at projekter med eksempelvis udlægning af sten på det kystnære, lave vand vil give en 

markant positiv effekt på det lokale havmiljø. Men eksisterende viden om økosystemers 

generelle sammenhænge samt forarmelsen af de fysiske habitater i det marine miljø 

tilsiger, at projekter som det nævnte vil få en positiv effekt på biodiversiteten. Den store 

opgave er i den forbindelse at indhente så megen viden fra andre projekter og i littera-

turen, at det bliver muligt at give anbefalinger til, hvordan man kan optimere. Og ved at 

følge projekterne nøje (citizen science-overvågning), kan vi få egne erfaringer, der kan 

danne præcedens.

•  Erfaringerne med udplantning af ålegræs er stadig relativt få. Der vil derfor være en risiko 

for, at projekterne ikke overalt opnår de forventede resultater i form af levedygtige bede 

af ålegræs. Det kan derfor give mening i de enkelte projekter at kombinere udplantning 

af ålegræs med udlægning af stenmaterialer, sådan at vi øger muligheden for, at der vil 

være en miljømæssig gevinst. Erfaringer fra andre projekter har også vist, at små forsøgs-

udplantninger kan give en indsigt i hvor ålegræsset kan få fat, inden man laver en større 

udplantning, og derved kan man få en bedre effekt af indsatsen i et givent område.

•  Vi har lavet forhåndsaftaler med tre kommuner og et tværkommunalt samarbejde om 

medfinansiering til restaureringsprojekterne. Ændringer i kommunernes økonomi kan 

eventuelt medføre andre prioriteringer. Vi vil derfor som noget af det første, hvis vi får 

tilsagn fra Velux Fonden, indlede konkrete forhandlinger med de involverede kommuner.
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PROJEKTORGANISATION
Danmarks Sportsfiskerforbund er projektejer. Forbundet ansætter en projektleder på fuld 

tid i 4 år samt frikøber en erfaren biolog 8 timer om ugen i hele projektperioden. Projektle-

deren får kontor i Danmarks Sportsfiskerforbunds domicil i Vingsted. En biolog, en boghol-

der og direktøren i Danmarks Sportsfiskerforbund bliver en del af projektledelsen i de 4 år. 

Forbundets kommunikationsafdeling vil løbende bidrage med presse og kommunikation 

om projektet gennem hele projektperioden. 

Der etableres to følgegrupper – en ngo-støttegruppe og en faglig følgegruppe. Se del-

tagere på næste side. NGO-støttegruppens opgaver gennem hele projektperioden er 

kommunikation og formidling af projektet internt, rekruttering og mobilisering af frivillige, 

deltagelse i 3-4 årlige møder, deltagelse i mindst 4 restaureringsprojekter samt at bidrage 

til lokal og national forankring af projektet. Deltagerne i denne følgegruppe får hver 70.000 

kr til dækning af mødeudgifter og mødeafholdelse, kommunikation med videre for deres 

deltagelse.

Medlemmerne i den faglige støttegruppe forpligter sig til at deltage i 3-4 årlige møder, 

de skal bidrage med faglig sparring, de skal sikre forankring af projektet, de skal bidrage 

til evaluering af effekten af projekterne og de skal byde ind på at udarbejde en metodik til 

bestemmelse af miljøtilstanden i kystnære områder. De sidste to elementer forudsætter 

finansiering af Veluxfonden.

Til sidst skal nævnes, at vi har lavet forhåndsaftaler med fire samarbejdspartnere – tre 

kommuner og et tværkommunalt fællesskab – om et tæt samarbejde om de mindst fire 

restaureringsprojekter. Det drejer sig om Aarhus Kommune, Horsens Kommune, Assens 

Kommune og Limfjordsrådet

Interessentanalyse og projektstøtter:
Vi har i januar 2021 afholdt møder med en lang række af organisationer og myndigheder, 

og der er generelt stor opbakning til projektet fra en meget bred gruppe af interessenter. Vi 

vil for at sikre en bred tilslutning til projektet, og for at projektet er fagligt validt, etablere to 

følgegrupper: en NGO-støttegruppe og en faglig følgegruppe.

Formålet med NGO-støttegruppen er at få informeret og aktiveret de frivillige på tværs 

af så mange organisationer som muligt, at dele den viden vi får indsamlet under projektet 

og få engageret de frivillige i projektet, så vi kan trække på organisationernes ressourcer 

under udførelsen af de marine naturgenopretningsprojekter. Det vil også være muligt, at 

nogle af disse foreninger bidrager på en lang række andre måder som f.eks. med både og 

klubhuse samt at deltage i moniteringen, der skal ske før og efter de udførte projekter. 

Den faglige følgegruppe er med til at sikre en høj faglighed i projektet, og deltagerne skal 

byde ind med råd og vejledning i forhold til projektet med henblik på at sikre, at naturgen-

opretningsprojekterne har den størst mulige sandsynlighed for at resultere i en bedring af 

det lokale havmiljø. Følgegruppen vil være et forum, hvor erfaringer kan deles, og det er 

også muligt, at nogle af de konkrete projekter kan bruges af deltagerne i en forsknings- el-

ler undervisningsmæssig sammenhæng.
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FORANKRINGSPLAN OG EXITSTRATEGI
Det danske havmiljø vil også i fremtiden efter projektets afslutning været et meget vigtigt 

område for Danmarks Sportsfiskerforbund. Vi vil derfor – lige som vi har gjort i arbejdet 

med at genskabe bedre miljø og større, vilde fiskebestande i vandløbene – arbejde målret-

tet med at sikre forankring af projektet på følgende måder: 

•  Vi vil efter projektets ophør sikre, at hjemmesiden og værktøjskassen holdes opdateret, 

så de ikke mister deres relevans.

•  Vi vil informere alle vores medlemmer og alle, vi kommunikerer med på vores mange 

platforme, om projektets resultater. Både under projektperioden og bagefter.

•  Vi vil uddanne frivillige i at kunne gennemføre restaureringsprojekter i de kystnære om-

råder. Helt i tråd med den uddannelse i vandløbsrestaurering, vi udbyder sammen med 

DTU Aqua i regi af fiskeplejen.

•  Vi vil opfordre vores 16 natur- og miljøteams, som dækker hele landet og vores mange 

medlemsforeninger, til at indgå i samarbejder med kommuner om kystnære restaure-

ringsprojekter.

•  Vi vil sætte den marine naturgenopretning på den landspolitiske dagsorden og arbejde 

for, at der afsættes ressourcer til projekter med involvering af frivillige.

Vi har bedt en lang række interessenter om at deltage i projektet, og vi har fået meget 

positive tilbagemeldinger. Deres positive indstilling sikrer en god forankring i de deltagende 

organisationer, der besidder store frivillige ressourcer. 

Vi vil i projektets sidste fase arbejde meget målrettet på, at de på samme måde som os 

vil arbejde med at sikre forankringen og øge aktivitetsniveauet på området inden for deres 

egne organisationer. Ligesom vi vil opfordre til, at både de regionale samarbejder, der 

opstår som følge af projektet, og det nationale mellem organisationerne, fortsætter efter 

projektets ophør.  

Den store ekspertise på området, som er repræsenteret i den faglige følgegruppe, betyder, 

at vi har sikret, at det bliver den bedst tilgængelige viden, der danner grundlag for det frem-

tidige arbejde med at genskabe gode forhold i kystvandene. Det betyder, at den viden, som 

projektet genererer, vil have værdi mange år ud i fremtiden.

NGO-støttegruppe:
•  Danmarks Naturfredningsforening

•  Dansk Amatørfiskerforening

•  Danmarks Sportsdykkerforbund

•  Limfjordsmuseet

•  Danmarks Jægerforbund

•  Friluftsrådet

•  Dansk Fritidsfiskerforbund 

Faglig følgegruppe:
•  Aarhus Universitet   

•  DTU Aqua

•  Syddansk Universitet  

•  Als Stenrev

•  Naturpark Lillebælt  

•  Limfjordsrådet

•  Sund Vejle Fjord (Vejle kommune) 

•  Horsens Kommune

•  Aarhus Kommune   

•  Danmarks Naturfredningsforening
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FORMIDLING OG KOMMUNIKATION
Projektets primære fokus er at give den danske befolkning, og i særdeleshed de mange frivilli-

ge ildsjæle, der brænder for den danske natur, mulighed for at gøre en forskel, når det kommer 

til vores havmiljø og naturen under havoverfladen. Både på kort sigt og langt sigt.

For at nå det mål kræver det, at projektet formår at få kommunikeret de udfordringer, vores 

havmiljø står overfor, hvilke indsatser der kan hjælpe det på rette vej samt engagere frivillige til 

at deltage aktivt i arbejdet med at gøre en forskel.  

Kommunikationen af projektet har samtidig til hensigt at mobilisere de relevante interessen-

ter, herunder borgere, politikere, virksomheder, foreninger m.v., i forbindelsen med tilrettelæg-

gelsen, udførslen og moniteringen af de planlagte naturgenopretningsprojekter.

Overordnet skal kommunikationen derfor understøtte:

•  Videns- og erfaringsdeling med projektets partnere (borgere, interessenter, politikere, m.fl.).

•  Engagering af frivillige i restaureringsprojekter (lokal forankring).

•  Generel opmærksomhed om marin naturgenopretning og projektet til den brede offentlighed.

Formidlingen af projektet vil være bygget op omkring et centralt website. Her vil der være 

tilgang til:

•  Overordnet beskrivelse af projektets formål og deltagere (tekst og video).

•  En rapport, der samler tilgængelig viden om marin naturgenopretning og involvering af 

frivillige i arbejdet (pdf).

•  Praktisk værktøjskasse til brug for frivillige, der ønsker at komme i gang med marin natur-

genopretning (video og tekst).

•  Kontaktoplysninger/netværk på projektets deltagere (tekst).

•  Løbende nyheder om projektet (cases, erfaringer, monitering af effekten med mere) (video, 

tekst og billeder).

•  Manual til citizen science-projekt om vurdering af miljøtilstand i havet 

•  Indhold fra websitet vil blive kommunikeret ud via Danmarks Sportsfiskerforbunds Face-

book, Twitter, nyhedsbrev, Instagram og medlemsmagasinet Sportsfiskeren.dk.

Danmarks Sportsfiskerforbund vil desuden varetage kommunikation til øvrige interessenter 

(herunder NGO-støttegruppen) i form af løbende nyhedsbreve med henblik på at udbrede 

kendskabet til projektet samt mobilisere frivillige til naturgenopretningsprojekter i lokalområ-

derne. 

Samtidig vil Danmarks Sportsfiskerforbund løbende kommunikere fremskridt og erfaringer fra 

projektet til både landsdækkende og regional presse i form af pressemeddelelser og proaktivt 

pressearbejde.

Nøgletal, kommunikation:

•  Sportsfiskerens oplag er på 20.000 og er det eneste lystfiskermagasin i Danmark.

•  Sportsfiskeren.dk har 2.2 millioner sidevisninger årligt, 260.000 brugere årligt og 700.000 

sessioner årligt.    

•  Nyhedsbrevet SportsfiskerenNyt udkommer hver 14. dag og har 18.279 abonnenter.

•  Facebook Danmarks Sportsfiskerforbund har 14.500 følgere.

•  Instagram Danmarks Sportsfiskerforbund har 6.200 følgere.
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UVILDIGE EKSPERTER

Vi anbefaler, at der tages kontakt til nøglepersoner i de projekter, der i dag arbejder med re-

staurering i form af udplantning af ålegræs og udlægning af stenmaterialer. Mange af dem 

er med i dette projekt og sidder i vores faglige følgegruppe. Vi mener dog, at de uden at 

gå på kompromis med habiliteten vil kunne give en objektiv vurdering af elementer i dette 

projekt.

Vi har også disse forslag til uvildige eksperter, der alle arbejder med det marine miljø på 

universiteter:

•  Niels Madsen (AAU)

•  Kurt Thomas JENSEN (AAU)

•  Gary Banta (SDU)

•  Søren Laurentius NIELSEN (RUC)

•  Morten Foldager Pedersen (RUC)

 


