
Langelands succes som 
lystfiskerdestination   

afhænger af torsk



Overnatningstal Langeland 2019

Overnatning Feriehuse Lystbådehavne Andre

Danmark 114.098 15.764 86.798 

Tyskland 193.658 24.751 28.062

Øvrige 33.590 4.311 8.710

I alt 341.346 44.826 123.570

Med 509.742 er Langeland den kommune i Destination Fyn 
med næstflest overnatninger – og overhaler dermed Odense 
med ca. 10.000 overnatninger årligt… 

… det skyldes i høj grad de tyske turister 



Overnatningstal Langeland 2019

Overnatning Feriehuse
Marts
April
Maj

Juni
Juli

August

September 
Oktober

November

Danmark 114.098 22.317 56.451 22.549

Tyskland 193.658 45.075 89.473 45.630

Holland + Belgien 14.971 5.215 6.744 2.515

Størstedelen af de langelandske turister er tyske feriegæster 
– som kommer hele året



Månederne marts, april, maj, juni, september, 
oktober og november ( undtaget skolernes ferie)

Overnatninger i feriehus på 
Langeland

Forventet forbrug* 

Danmark 53.762 37.633.400 

Tyskland 112.823 78.976.100

Holland + Belgien 9.605  6.723.500 

*Ifølge Visit Denmark har hver lystfisker et døgnforbrug på 700 kr. Forbruget er derfor beregnet som antal overnatninger gange 700 kr. 

Lystfiskerne estimeres til at udgøre mere end 80% af 
turisterne i feriehuse uden for skolernes ferie.

Lystfiskerne estimeres til at forbruge for mere end 100 mio. 
kr. på Langeland – hvilket har stor betydning for 
lokalsamfundet 

Forbrug for lystfiskere på Langeland



Fiskeriets betydning for de små 
lokalsamfund og for turismen







Nyt tiltag SHORES 
fra Bagenkop og hele Langelands kyst



UV-jagt på Sydlangeland 2019



Udfordringer med dagskvoter 

.

Dagskvoter afholder 
lystfiskere fra at tage til 

Langeland. 

I 2018 kostede 
torskekvoterne 

bådudlejere, 
feriehusbureauer, 

grejbutikker en 
omsætningsnedgang på 

over  1/3  af omsætningen.

Den største udbyder 
med sommerhuse, 

bådudlejning og 
grejbutik gik konkurs.



Forslag fra Langelands turistaktører

.

Indførelse af  ugekvoter i stedet for dagskvoter. 

Indførelse af mindstemål for tilladte fangede fisk og 
fastholdelse af de nuværende antalsbegrænsninger med 7 
torsk om dagen. Levende fangst der er for små genudsættes.

Udsætning af torskeyngel med jævne mellemrum.

FORSLAG




