14

Gordon P. Henriksen medarrangør af Sol over Lejre er godt tilfreds. Dagen
blev nemlig en succes med
over 400 besøgende i løbet af
dagen. Mange børnefamilier
fra lokalområdet kiggede
forbi, og i tillæg havde en del
tilrejsende fra andre dele af
landet opsnuset arrangementet. Flere benyttede endda
lejligheden til at bruge fjorden som fartsvej. For eksempel kom flere kajakklubmedlemmer sejlende til havnen,
og der kom også sejlbåde fra
Frederikssund og træskibe
fra Roskilde.
Flere af de fremmødte
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børn fangede deres allerførste fisk, livet i røretanken
blev grundigt og entusiastisk
undersøgt, og over middag
blev der røget hornfisk og
serveret ’Sol over Lejre’ med
masser af økologiske lokalråvarer.
Ingredienserne bestod af
purløg, rødløg og radisser fra
Lejre Økologiske Fødevarefællesskab (LØFF), økologisk rugbrød, æggeblommer
og med smagsprøver på lokalt øl. Folk fik virkelig
”smag” for alt det Lejre
Kommune har at byde på.

Cla16 levmon ikke der e57-8(u.49f 73t9.t,935 gu Tm(amframon )0.5(ikke )0.5(der )0.5(e5 )]TJETEMC 79pan </MCID 147 >BDC BT0.831 Tw 10.5 0 F)34(ish947 Z 10.ala9.49H.493enr316on )0.5(ikke )0.5(der )0.5(e5 )]TJETEMC 104an </MCID 147 >BDC BT0.831 Tw 10.5 0 R 10.eit6635 Rasm0.5D 10.itlef.49(r)10(es lokalsamfund, fiskeri60 )TjETEMC /Span </MCID 135 >BDC BT0.823 Tw 10.5 0 ha88 9493travlt med 0 39.eø7.9 0 es lokalsamfund, fiskeri6iaish947 788 9Z 10.ala9.657.5788 9aed, e Kommune66-ammen fik arrangørern6

En positiv sidegevinst ved
dagen var, at der blev bygget
bro mellem de lokale fritidsfiskere og lystfiskerne. Det
var da også én af grundene
til, at Fishing Zealand oprindeligt tog initiativ til arrangementet.
Ud over de lokale fritidsfiskere på Gershøj havn, var
formanden for Dansk Amatørfiskerforbund, Kaj Poulsen, lokalformand i Gershøj
Havn, Thomas BierbergChristensen, Mads Christoffersen fra DTU Aqua og de
to lokalpolitikere Claus Jør-

gensen og Mikael Ralf Larsen fra Lejres kommunalbestyrelse mødt op. Det gav
anledning til en god dialog
omkring bæredygtig forvaltning af fjorden og dens fiskebestande – på tværs af forskellige interessehensyn.
Kaj Poulsen sagde i forbindelse med arrangementet, at
han glædede sig over, at lystfiskerne og fritidsfiskerne
kunne samarbejde om denne
slags arrangementer, og han
håbede på at se meget mere
af denne slags i fremtiden –
og gerne flere steder i landet

med Sol over Lejre som foregangseksempel.
Thomas Bierberg-Christensen, der kender fjorden
og det lokale fritidsfiskeri
bedre end de fleste, var også
begejstret for interessen, det
store fremmøde og muligheden for at komme i dialog
med lystfiskerne:
- Vi vil også gerne have tilgodeset vores interesser og
tror på, at samarbejde og dialog er vejen til de rigtige løsninger til alles fordel. Og
derudover var det bare skønt
at se de mange glade børn og
borgere møde op og få en
forståelse for alt det fjorden
og området har at byde på,
forklarede han.
Som lokalpolitiker med
fokus på naturressourcerne i
Lejre Kommune, glædede
Claus Jørgensen sig især over,
at der er skabt basis for dialog og fremtidigt samarbejde:
- Arrangementet i Gershøj
Havn er et godt eksempel på
det gode samarbejde, der er,
mellem organisationer, de
mange frivillige og virksomheder i Lejre Kommune.
Sammen fik arrangørerne
vist de mange borgere, der
deltog, flere gode sider af vores lokalsamfund, fiskeri,

økologi og ølbrygning, og
hvem ved, mon ikke der er
en eller flere drenge eller piger, der springer ud som lystfiskere i fremtiden.
Det er bestemt ikke utæsID </M

