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Lystfiskere jubler over tiltag
FISK: Et nyt forslag
fra fødevareminister Dan Jørgensen
lægger op til et femårigt forbud mod
geddefiskeri udvalgte steder på Møn
og ved Præstø. Kun
fangster, der slippes
fri igen, vil være tilladt i et forsøg på at
styrke bestanden.

Bjarne Bel udstiller abstrakte
værker hos Møns Bank.

Ny kunst i
banken

Af Lene C. Egeberg
MØN/PRÆSTØ: Det er godt
nyt for lystfiskerne og for
den medfølgende turisme, at
fødevareminister Dan Jørgensen i sidste uge fremlagde et nyt forslag.
Det har nemlig specifikt
til formål at styrke lystfiskeriet, hvilket ikke mindst
er interessant på Møn, hvor
netop denne aktivitet i de
senere år har været mere
og mere i fokus i takt med,
at diverse aktører har fået
øjnene op for lystfiskeriets
potentiale i forbindelse med
turismen.
Trollingfiskerne har i stor
stil holdt deres indtog på
øen, hvor der de seneste to år
desuden har været holdt store lystfiskerkonkurrencer,
igen for at udbrede kendskabet til det mønske lystfiskeri, som også understøttes af
Fishing Zealand-initiativet.
Og dette fokus på det lokale
lystfiskeri falder fint i tråd
med fødevareministerens
visioner, påpeger Gordon
Henriksen fra Fishing Zealand.
- I lystfiskerkredse er vi
rigtig mange, der har armene langt oppe over hovederne nu og er rigtig glade for
det, siger Gordon Henriksen.
Fødevareministerens forslag sigter blandt andet på fiskeriet af brakvandsgedder,
som er en af de store attrak-

Fem års forbud mod hjemtagning af gedder fanget på Møn og ved Præstø Fjord kan få stor betydning for det lokale lystfiskeri, mener Gordon
Henriksen fra Fishing Zealand.
tioner på Møn. Her foreslår
Dan Jørgensen, at der i fem
år skal indføres et totalt forbud mod at hjemtage gedder
fra Stege Nor, Fanefjorden,
Præstø Fjord og Jungshoved Nor. Til gengæld skal det
fortsat være tilladt at fange
fiskene for derefter at genudsætte dem - den såkaldte
»catch-and-release« metode,
som mange lystfiskere i forvejen benytter sig af.

Forbud mod garn
Samtidig foreslår Dan Jørgensen også, at det skal være
forbudt at fiske med garn
i den periode af året, hvor
gedderne trækker til og fra
de formodede gydepladser i
de fi re områder.
Formålet skal være at styrke bestanden af gedderne,
som på sigt kan komme både
lystfiskerne og erhvervsfiskerne til gode.
Fishing Zealand har været

involveret i processen frem
mod det nye forslag, og Gorden Henriksen er ikke i tvivl
om, at det er et initiativ, der
kan give genlyd i lystfiskerkredse - ikke kun i nærområdet men også i udlandet.
- Ved at beskytte fiskene
kan de nå at vokse sig til en
størrelse, så det bliver interessant for lystfiskere overalt, siger han.
Gordon Henriksen mener
ikke, at forbuddet vil få store
konsekvenser for erhvervsfiskeriet. Det er i forvejen
meget begrænset, siger han.
- Det er det gode ved forslaget - at det ikke kommer til
at påvirke erhvervsfiskeriet synderligt, siger Gordon
Henriksen.
Lige nu er det især lystfiskeriet på Møn, der er i fokus i lokal turismesammenhæng, men rent faktisk kan
initiativet fra fødevareministeren i høj grad også bringe

Præstø-området på banen,
påpeger Gordon Henriksen.
Historisk
set
har
Præstø tidligere været et
af de helt store områder for
brakvandsgedder, så det her
kan få stor betydning, siger
han.
Den fem-årige beskyttelse af gedderne vil ikke kun
betyde, at de når at vokse sig
betydeligt større. Det andet
perspektiv er, at bestanden
får en chance for at nå op på
omfanget fra tidligere år.
- Lige nu er bestanden kun
på tre-fi re procent af, hvad
den var tilbage i midten af
1970erne, så vi ved, at potentialet er mange gange større, end det vi har nu, siger
Gordon Henriksen.
Hvis det mål lykkes, kan
det også komme erhvervsfiskerne til gode, hvis det
viser sig, at der kommer nok
fisk, og at de kan fanges igen
på en bæredygtig måde.

Under alle omstændigheder mener Fishing Zealand
og Gordon Henriksen, at
forslaget - hvis det bliver
gennemført - allerede nu
kan bruges til at styrke turismen.
- I forhold til udlandet vil
det sende nogle stærke signaler om, at vi er et sted, der
prioriterer et bæredygtigt
lystfiskeri, siger Gordon
Henriksen.
Forslaget fra Dan Jørgensen indeholder også initiativer for havørredfiskeriet,
hvor ministeren lægger
op til, at der indføres fredningsbælter, der begrænser garnfiskeriet i områder
ved Bornholm, Norsminde Fjord og Nybøl Nor ved
Flensborg Fjord.
Forslaget skal nu i høring,
og hvis det går glat igennem
der, forventes de nye regler
at træde i kraft til foråret
næste år.

STEGE: Møns Bank i Stege
har fået ny kunst på væggene. Det er denne gang Bjarne
Bel fra Falster, der udstiller
sin abstrakte kunst.
- Udgangspunktet for os
har været at vise værker,
der er af høj kunstnerisk
kvalitet, men som de fleste
har råd til, fortæller Trine
Holm Jensen fra bankens
kunstforening. Vi synes
ikke, at kunst skal være forbeholdt en lille lukket kreds
af kendere.
Bjarne Bels malerier er folkelige, tilgængelige og appellerer også til den mere
kræsne kunstelsker.
- Det kan være, at man vil
bag om motiverne og debattere fantasi, følelser og
meningen med forskellige
facetter i livet, siger Bjarne
Bel: - Nogle værker indeholder nemlig en masse dybde,
andre værker er mere overfladiske eller udfordrende
i det abstrakte udtryk. Men
uanset værkernes titler eller tankerne bag dem, så
har de alle det formål at ville
gøre verdenen smukkere at
være i.
Bjarne Bel har tegnet i hele
sin opvækst og begyndte
først relativt sent at male.
Hans værker skal udfordre
beskueren og skabe dialog
mellem folk, som ser på værkerne samtidig.
Værkerne kan ses i banken
frem til midten af januar.

Julekuglerne er klar
LYS: De nye julekugler er kommet
på plads i stativerne i Stege, og venter blot på, at der
bliver trykket på
tænd-knappen.
STEGE: Julen kommer ikke
af sig selv, uanset hvor meget man ønsker det. Skal det
være rigtig jul, kræver det
som regel en arbejdsindsats
fra nogen, der gider - således
også i Stege, hvor en flok brave mænd brugte lidt af søn-

dagen på at få byens nye julekugler på plads i stativerne
i byen.
Det var igen i år den lokale
afdeling af Lions, der lagde
muskler til forarbejdet, men
ifølge Finn Skaaning var det
heldigvis ikke så opslidende igen, selvom kuglerne er
store. De vejer nemlig kun
syv-otte kilo stykket.
Til gengæld er der mange
af dem. Finn Skanning oplyser, at der er blevet bakset
lige over 70 kugler på plads.
Nu venter de blot på at
blive tændt, og det sker på
fredag - den 28. november

- sammenfaldende med, at
juletræet på Torvet bliver
tændt klokken 17.
Handelsstandsforeningen,
som står bag julebelysningen i byen, kan samtidig
glæde sig over, at man er
betydelig mere miljøbevidst
nu end tidligere år. De helt
nye kugler er nemlig med
LED lys, som forbruger
langt mindre strøm. De er
indkøbt i et samarbejde mellem handelsstandsforeningerne i Stege, Præstø og Vordingborg.
leg

Den lokale afdeling af Lions har allerede sørget for, at de nye julekugler er kommet på plads.
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