Fishing Zealand, der er
blevet til på initiativ fra
Danmarks
Sportsfiskerforbund, har
været mange år
undervejs, og selvom det
ikke har været særligt
synligt, er der lagt rigtig
meget arbejde i at få
stablet projektet på
benene. Fra dette efterår
tager projektet dog for
alvor fat, og første
tydelige skridt er
projektets nye
hjemmeside –
www.fishingzealand.dk.

Kystfiskeriet på Stevns har på ingen måde været fantastisk i 2013 – en problematik som Fishing Zealand
projektet forhåbentlig kan være med til at rette op på.

Fishing Zealand – Godt i gang
I LØBET AF SEPTEMBER vil Fishing Zealands nye website være
klar. Vi har taget en snak med
Gordon P. Henriksen, Kommunikationsansvarlig for Fishing Zealand, der arbejder på at gøre den
nye hjemmeside færdig. – Vi glæder os rigtig meget til hjemmesiden bliver færdig, fortæller
Gordon. – Det er enormt vigtigt at
være synlig, og med den nye
hjemmeside slår vi for alvor fast,
hvor mange forskellige ting Fishing Zealand arbejder med – og
ikke mindst hvor store ambitioner
vi har for fremtiden.

FISHING ZEALAND er en ret kompleks størrelse, fortsætter Gordon.
– Det er en organisation, der består af både Danmarks Sportsfiskerforbund , flere kommuner, turistråd, lokale virksomheder og
selvfølgelig en masse sportsfiskere og foreninger. Det handler
først og fremmest om at forbedre
naturen, vandmiljø og fiskemulighederne på Sjælland og Øerne.
Men det handler også om at udvikle sportsfiskeriets potentiale
som oplevelseserhverv og om at
generere lokale indtægter i forbin-
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ninger og andet højaktuelt stof. –
Det er første gang i Danmark, at
flere lystfiskende bloggere samles
på et site, og dette tror vi kan blive
en rigtig stærk måde at få fokus på
vores mange projekter. Alle kan i
øvrigt deltage i debatter og give
deres mening til kende via Fishing
Zealands Facebook-side, slutter
Gordon.
HJEMMESIDEN indeholder også en

På Fishing Zealands hjemmeside, der går i luften primo september, vil
du løbende kunne læse om de mange spændende tiltag i projektet.

delse med lystfiskeri, som kan
give større motivation for at bevare og udvikle fiskemulighederne i de pågældende områder.
Desuden gør vi også en social indsats ved at give unge og udsatte
mulighederne for også at opleve
fiskeglæden.
I det hele taget arbejder Fishing
Zealand på en hel del forskellige
niveauer, og det er netop alt dette
hjemmesiden gerne skal formidle

på én gang. Den skal give en forståelse af hvem der står bag, hvad
formålet er – og ikke mindst hvordan man selv kan blive involveret.
Næste skridt er bl.a. en masse
events og aktiviteter i samarbejde
med de mange partnere i projektet.

BLOGGERE vil du også kunne

finde på Fishingzealand.dk, tilføjer han. De vil skrive personlige
indlæg om deres område, hold-

kort film, der præsenterer Fishing
Zealand. Filmen er produceret af
Gordon P. Henriksen i samarbejde
med Niels Vestergaard fra Wide
Open Outdoor Film. I første omgang er websitet og filmen kun tilgængelige på dansk, men i løbet
af oktober vil begge dele også
være tilgængelige på både tysk og
engelsk, hvormed Fishing Zealand kommer til at række langt ud
over landets grænser.
Vi glæder os til at se siden og
ikke mindst hvad Fishing Zealand
kan udvikle sig til i de kommende
år.
Se mere på
www.fishingzealand.dk eller skriv
Fishing Zealand i søgefeltet på
Facebook.

