Formidling, fællesskab og fiskeeventyr er tre ord der beskriver Laksens
Hus og den atmosfære der er omkring Huset og aktiviteterne.
Et af formålene med Laksens Hus er formidling. Vi formidler den
nyeste fiskebiologiske viden om Skjern Å Laksen, informerer om
bæredygtigt lystfiskeri på baggrund af de gældende regler samt
informere om valg af fiskegrej og fiskepladser baseret på de seneste
indrapporteringer, åens vandføring og temperatur. Herudover
henviser vi naturligvis også til lokale grejforhandlere,
overnatningssteder og restaurationer.
Den direkte formidling i Laksens Hus er meget vigtig. Her er vi i dialog
med lystfiskeren og kan gøre alt for at han/hun får en fantastisk
oplevelse ved åen.
Vi har i 2018 haft 3300 besøgende i Laksens Hus som er blevet
personligt betjent af husets kompetente medarbejdere.
En stor del af vores formidling foregår elektronisk i form af små
informative film. Filmene producerer vi selv, så de er skræddersyet til
forholdene ved Skjern Å. I 2018 har vi lavet 21 små film, som vi viser
på storskærm i Laksens Hus og på Facebook og YouTube. Filmene er

lavet i samarbejde med Riverfisher. Du kan se en oversigt af dem på
Facebook her https://www.facebook.com/laksenshus/videos/ eller
ved at scanne nedenstående QR-kode.

Filmkartotek på Facebook.

Vi har i øjeblikket over 1400 følgere på vores Facebook side, som
holdes i samarbejde med Riverfisher.

Laksens Hus har i 2018 dannet ramme om mange arrangementer, der
styrker fællesskabet omkring naturen og fiskeriet ved Skjern Å. I
vinterhalvåret, udenfor fiskesæsonen er der hver anden torsdag aften
fælles fluebinding i Laksens Hus.

Det tiltrækker mange af de lokale lystfiskere, og er med til at sikre en
lokal forankring og ejerskab. Til disse fluebindinger inviterer vi nogle
meget dygtige fluebindere, der ofte kommer langvejs fra for at vise
tips og tricks til den gode Skjern Å flue. Det har afstedkommet en
konkurrence som vi kalder ”Årets flue i Skjern Å” Vinderen bliver
præmieret og fluemønstrene skal samles i et hæfte om Skjern Å fluer.
I år var der 30 tilmeldte fluer til konkurrencen. Vi har også afholdt en
fotokonkurrence med 60 deltagere. Vinderbilledet ses på næste side.

For den passionerede laksefisker er premieredagen den 16. april ligeså
vigtig som juleaften. Noget man glæder sig voldsomt til og forbereder
grundigt. Samtidig er det en glæde man gerne deler med andre
ligesindede, og Laksens Hus er et oplagt sted at mødes og få snakket
forventningerne til den kommende sæson igennem.
For at varme op til den længe ventede premieredag, havde vi den 14.
april arrangeret et kastekursus med en af landets bedste fluekastere
Silja Longurst.

Den 15. april, dagen inden premieren, havde vi inviteret til åbent hus
med foredrag, fluebinding, vinsmagning og fællesspisning.
Arrangementet blev afviklet i samarbejde med Zpey. Zpey er en af de
lokale erhvervsaktører, der er kommet til lokalområdet efter Laksens
Hus er åbnet. Se mere på Zpeylodge.com

Zpeylodge.com

På selve premieredagen havde vi åbnet dørene med kaffe og brød til
de ca. 300 håbefulde laksefiskere, der valgte at bruge en del af årets
mest kostbare dag på at besøge Laksens Hus. Vi havde arrangeret en

premierekonkurrence hvor vi præmierede den største fangede laks
med en kampesten – en Storfangersten!

Vinderfisken, storfangeren og stenen på 2 tons ses herunder.

Storfangerstenen blev den 3. august placeret i åen, og nu en ny
standplads.
Laksesæsonen 2018 blev et rigtigt fiskeeventyr! En festlig premiere
med mange lystfiskere og store forventninger til sæsonen, humøret
dalede da forventningerne til et vildt forårsfiskeri ikke blev indfriet, og
et lidt skuffende forår blev afløst af dramatik i form af en meget varm
sommer, der lukkede fiskeriet i 2 uger midt i ferieperioden. Da
vandtemperaturen atter var faldet under de 18 grader og fiskeriet igen
åbnede, skete det uforudsigelige, og fiskeriet nærmest eksploderede
med 87 indrapporterede laks den første dag efter genåbningen! Og
det samlede antal fangede laks slog ny rekord med 1748 stk. Hele
dette forløb formidlede vi løbende på Facebook med flere ugentlige
opslag. Ud over at følge Laksens Hus opdateringer kan interesserede
nu selv logge på det Online termometer vi har placeret i Skjern Å ved
Borriskrog Bro, og aflæse den aktuelle vandtemperatur.
Se:
https://www.hobolink.com/p/00e7ae1302149c0ca8343af3c1dda621

Aktuel vandtemperatur i Skjern Å

En anden vigtig aktivitet for Laksens Hus er markedsføring af
laksefiskeriet i Skjern Å. For at få størst mulig lokaløkonomisk værdi ud
af den trods alt begrænsede ressource, har vi valgt at målrette
markedsføringen af vores fiskeeventyr mod udenlandske
passionerede laksefiskere. Analyser har vist at det netop er det
segment der bruger flest penge i lokalområdet i forbindelse med deres
ophold og fiskeri. Vi har i 2018 lagt vægt på to aktiviteter, der skal
skabe udenlandsk fokus på Skjern Å. Den ene er presseture med
udvalgte fotografer og skribenter for udenlandske fiskemagasiner. To
artikler er i øjeblikket under udarbejdelse og disse forventes at
udkomme i 5 forskellige magasiner. Selvom vi har fokuseret på
udenlandske magasiner, er der også kommet fine artikler ud på dansk
bl.a. i Fisk & Fri og i Danish Air Transports inflight magasin:

DAT Inflight

Et andet fokuspunkt, hvor vi formidler og markedsfører fiskeeventyret
ved Skjern Å er på konferencer og messer. I 2018 deltog vi med et
indlæg om Laksens Hus og succesfuld lystfiskerturisme på Fishing
Zealands årlige konference. Desuden har vi været på
Stockholmmessen i Sverige og Federatie Vlaamse Vliegvissers vzw i
Belgien. I sær vores stand på messen i Belgien med film og fluebinding
var en succes, hvor der allerede under messen var over 50 personer
der tilkendegav at de ville komme og fiske laks i Skjern Å i 2019, og et
døgn efter havde 12 belgiere booket overnatninger på Zpey-lodgen.

Marc viser hvilke fluer der fanger på Vliegvissers messen i Belgien.

Som det fremgår, har aktiviteterne i Laksens Hus i 2018 været mange
og alsidige. Men fælles for dem har været at skabe fokus på vores
”Guldåre” Skjern Å og de fantastiske laks, der svømmer i den. Vi har
formidlet fagligt og seriøst, styrket fællesskabet og målrettet
markedsført fiskeeventyret.
Og det virker! Vi kan se det skaber lokaløkonomisk vækst med nye
tilflyttere, nye servicevirksomheder og meromsætning i de
eksisterende.
Således havde Zpey lodgen en stigning i overnatninger fra 2017 til 2018
på 40 procent.
I Laksens Hus solgte vi i 2017 fiskekort for 30.000 kr. I 2018 var salget
på 86.400 kr. Vi solgte i 2017 80 laksekontingenter, i 2018 var dette
steget til 130 laksekontingenter, hvoraf de 40 % var indløst af
udenlandske fisketurister.

Vi oplever tilflyttere, hvor eneste ”reason to go” er det fantastiske
laksefiskeri i Skjern Å. F.eks. fik vi ny nabo til Laksens Hus. Søren
Hjortgaard, storentreprenør fra Sønderborg købte hus og bruger det
som et fiskesommerhus, hvor mange af hans fiskekammerater fra ind
og udland besøger ham. Men han bruger det også om vinteren
sammen med konen, hvor de bakker op om arrangementer der har
med laksen at gøre. Elektroinstallatør Lars Clemmensen er flyttet fra
Grenå og til Skjern Å for at leve sit otium ved åen. Efter et langt liv i
udlandet flytter han nu hjem og bygger nyt hus med eget lille museum
med gammelt fiskegrej.
Der kommer ligeledes nye erhvervsaktører på banen. I 2018 kom der
endnu et Bed and Breakfast på Ånumvej 166 mellem Borris og Skjern.

Containerliving - Nyt B&B på Ånumvej.

Det vil sige at indenfor de to år Laksens Hus har arbejdet målrettet på
at skabe vækst igennem lystfiskeri i Skjern Å, er der dukket 3 nye
virksomheder op på Ånumvej, samt der er solgt et hus til en lystfisker.
Alt sammen indenfor en radius af 1 kilometer fra Laksens Hus. Vi er
godt på vej til at skabe Klitmøller effekt mellem Borris og Skjern, for

ikke at tale om alle de andre succeshistorier der følger med
lystfisketurisme projektet.
Men den økonomiske vækst finder kun i forsvindende lille grad vej til
Laksens Hus. Det vi omsætter for i Laksens Hus i form af
kommisionsindtægter for fiskekort og guidninger samt salg af
souvenirs og kaffe, dækker kun en brøkdel af udgifterne til primært
lønninger. Vi skal i 2019 og fremover blive bedre til at skaffe indtægter
fra de der nyder godt af vores services. Her tænker vi ikke på
lystfiskerne, men på de øvrige interessenter, der nyder godt af den
vækst som Laksens Hus er med til at skabe lang Skjern Å. Det
indbefatter også Kommunen. Laksens Hus vil i en årrække fremover
være afhængig af kommunal støtte, men vi vil i starten 2019 udarbejde
en strategi, der skal beskrive hvordan Laksens Hus i løbet af de næste
5 år bliver økonomisk bæredygtig.
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