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Danskerne vilde med lystfiskeri 
 
Fakta har på under en uge solgt over 100.000 stk. fiskegrej. Der er op mod 650.000 lystfiskere i Danmark, 
og interessen er stigende, konstaterer Faktas indkøbsdirektør Stig Laursen på baggrund af rekordsalget.  
 
Der er ifølge en Gallup-undersøgelse over 650.000 lystfiskere i Danmark, og interessen for at fange sine fisk 
selv er stor som aldrig før. Det konstaterer Faktas indkøbsdirektør Stig Laursen på baggrund af, at der i 
Faktas 277 butikker landet over er solgt mere end 100.000 stykker fiskegrej – hjul, fiskestænger og tilbehør i 
høj kvalitet, men til lave priser. Alligevel har Fakta solgt for et pænt millionbeløb. 
 
- Fiskeudstyret har været et tilløbsstykke, og det skyldes tilsyneladende, at nogle af os gerne vil genopleve 
barndommens fisketur, mens andre vil give deres børn mulighed for den samme oplevelse. Når udstyret 
koster mindre end en tur i Tivoli eller i en anden forlystelsespark, er det økonomisk overkommeligt. Også 
selv om man skal løse fisketegn til 100 kr., når man er 18-66 år, mens det for de yngre og ældre er gratis, 
siger Stig Laursen. 
 
Fisketegnet indbringer op mod 30 mio. kr. årligt – og halvdelen af pengene går til udsætning af laksefisk og 
resten til fiskepleje i have og søer samt til forskning. 
 
- Det er med al respekt en udpræget drenge- og herresport. Op mod 94% af udøverne er mænd, og på et år 
har 73% fisket i saltvand, 30% i søer, 27% med Put & Take og 25% i vandløb. 
 
Stig Laursen tolker den store interesse for Faktas fiskegrej som en kombination af pris og tilgængelighed. 
 
- Vi har kunderne i forvejen, og vi har kunnet opnå meget fornuftige priser, fordi vi har købt meget stort ind 
og solgt med en forholdsvis lille avance på meget kort tid. Det kan de få fiskesportsbutikker, der er tilbage, 
ikke konkurrere med. Vi tror alligevel, at vi hjælper disse specialbutikker, fordi vi er med til at stimulere 
interessen for denne gode friluftssport. 
 
Fakta kommer igen med nye tilbud om lystfiskergrej senere på året. Men lige nu gælder det hornfiske- og 
geddesæsonen, der netop i disse uger er på sit højeste. 
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