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FREMSTØD: Projekt 
Møn Biosfære fik 
bredt budskabet ud 
til en større kreds, 
da koordinator 
Annette Tenberg 
torsdag inviterede 
på fisketur ved bro-
en til Nyord.

ULFSHALE/NYORD: Der er 
intet unormalt ved synet af 
lystfiskere ved broen til Ny-
ord. Men det hører vist alli-
gevel til sjældenhederne, at 
så mange er samlet der på 
samme tid, som tilfældet var 
sent torsdag eftermiddag, 
hvor op imod 30 personer - 
de fleste af dem mænd - tål-
modigt svingede fiskestæn-
gerne i håbet om at få en 
hornfisk eller to på krogen.

Den naturlige forklaring 
på fænomenet var imidler-
tid, at koordinator Annette 
Tenberg fra projekt Biosfæ-
re Møn i øjeblikket er i gang 
med at gennemføre en ræk-
ke »fyraftensmøder«, som 
skal bidrage til at udbrede 
kendskabet til projektet, 
som gerne skulle munde ud 
i, at Møn, Nyord og Bogø til 
næste år bliver godkendt 
som Danmarks første Une-
sco Biosfære-område.

Fyraftensmødet torsdag 
aften fandt altså sted ved 
overgangen mellem Ulvs-
hale og Nyord med fokus på 
det lystfiskeri, der er blot én 
af mange brikker i biosfæ-
re-puslespillet - og udsigten 
til en hyggelig fisketur kom-
bineret med lidt ny viden var 
der mange, der var tiltruk-
ket af. Den lille parkerings-
plads blev fyldt med biler 
og mennesker, der lagde ud 
med at spise smagsprøver 
på havørred og hjemmebagt 
brød, leveret af fiskeguide 
Ken Sørensen.

At fremhæve det populæ-
re lystfiskeri på og omkring 

Møn i forbindelse med Bios-
fære-tanken ligger lige til 
højrebenet, forklarede An-
nette Tenberg de fremmød-
te:

- Biosfæreprojektet hand-
ler meget om Møn og de om-
kringliggende vandområ-
der, hvor der er mange vig-
tige naturdele, der samlen 
- som fisk, ålegræs, forskel-
lige vandtyper og fugleha-
bitaterne. Det er er sted, der 
samler mange forskellige 
livsformer. Biosfæreprojek-
tet handler ikke om, at alt 

skal laves om til naturreser-
vater - det handler om, at vi 
skal kunne leve i den mang-
foldige natur, samtidig med 
at vi bevarer den, fortalte 
hun.

En indsats der skaber 
noget
Og her er lystfiskeri et gyl-
dent eksempel, der kan 
vise hvordan man både kan 
gøre en indsats for naturen 
og samtidig skabe noget for 
turister, fastboende og folk, 
der er interesseret i at ska-

be et erhverv, fremhævede 
hun.

En der ved meget om lystfi-
skeri, og hvordan det i disse 
år udvikler sig på Møn, er 
Gordon Henriksen, projekt-
leder i Fishing Zealand, der 
netop arbejder for at udbre-
de lystfiskeriet i 12 sjælland-
ske kommuner - med fokus 
på bæredygtighed.

Han var inviteret med på 
fisketuren ved broen for at 
fortælle, hvordan Fishing 
Zealand ser perspektiverne 
i Møn som Biosfære område.

- Biosfæreprojektet er 
sindsygt spændende med sin 
kombination af beskyttelse 
og benyttelse af naturen. 
Det hænger rigtig godt sam-
men med det, vi gerne vil 
opnå i Fishing Zealand. Et 
bæredygtigt lystfiskeri in-
debærer, at man dyrker det 
på en måde, så det kan vare 
mange år fremover. Horn-
fisk er for eksempel ikke en 
truet art, så dem kan man 
fange masser af og tage med 
hjem, hvor der er andre ar-
ter, det giver mere mening at 
sætte ud igen, sagde Gordon 
Henriksen.

Stort turistpotentiale
Vordingborg Kommune 
samarbejder i forvejen med 
Fishing Zealand om initia-
tiver, der skal sikre fiskebe-
standen fremover, samtidig 
med at der gøres plads til 
lystfiskeri. For kommunens 
vedkommende ligger der 

nemlig et stort turistpoten-
tiale i lystfiskeriet, og det 
giver som bekendt kroner i 
kassen.

- Hele turistvinklen byg-
ger på, at jo flere der vil 
bruge naturen, jo mere er 
det med til at holde et områ-
de som dette igang. Men er 
der ingen fisk, kommer der 
ingen lystfiskerturister. Og 
kommer der ingen turister, 
bliver det sværere at komme 
igennem med argumenter 
for, hvorfor vi overhovedet 
skal arbejde med emnet, 
sagde Gordon Henriksen.

De fremmødte lyttede op-

mærksomt til oplæggene, 
men der var vist ingen tvivl 
om, at alle primært var der 
for at smide snøren i vandet. 
Af de omkring 30 deltagere 
var der kun to, der ville ved-
kende sig ikke at have nogen 
forudgående erfaringer ud 
i lystfiskeri, men de kunne 
så låne et par fiskestænger 
af Gordon Henriksen og fi-
skeguide Ken Sørensen, som 
også stod bi med gode råd og 
instruktion.

Så måske er der nu vun-
det nogle nye ambassadører 
både for lystfiskeriet og for 
Biosfære Møn.

Lystfiskere bed på Biosfære-krogen

Lystfiskere på stribe langs broen til Nyord.  Foto: Lene C. Egeberg

Gordon Henriksen, projektleder i Fishing Zealand, fortalte om de måder, Vordingborg Kommunes lystfi-
sker initiativer kan spille sammen med Biosfære Møn.

Projektleder Annette Tenberg fra Biosfære Møn prøvede for første 
gang at svinge en fiskestand - med hjælp fra tidligere tandlæge Knud 
Stangegård, der selv er ivrig lystfisker og i øvrigt nu arbejder som na-
turguide på Geocenter Møns Klint.


