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deog Qmegns Lystfiskerklub, som har ståetfor genopretningen afGedebækrenden. Foto : H a ns-J ørg e n J o h anse n

får foran computeren, siger
Uffe Clemmensen, formand
for Roskilde og Omegns
Lystfi.skerklub (ROLK).

Uffe Clemmensen er også
manden bag Roskilde OpIe-
velseshavn, og han mener,
at den i sig selv er et bevis på,
at børn ogunge gerne vil ud i
naturen ogfi.ske.

- Vi har så meget at byde
på i Roskilde, og jeg tror, at
oplevelseshavnen har været
en øjenåbner for politikerne.
De kan selv se, hvor mange
mennesker den tiltrækker,
sigerhan.

Fuld opbakning
Inspirationen til Fishing
Zeeland. kommer fra Ha-
vØrred Fyn, hvor en række
fynske kommuner gik sam-
men omkring udvikling og
markedsføring af havør-
redfi.skeriet på Fyn. Det har
ifølge en evaluering skabt
turistindtægter for næsten

hB*Brr Fishinq Zeeland er

et genialit koncept, fordi

det både inkluderer

turisme, undervisning,

hjælp til udsatte unge

og giver stØrre opmærk-

somhed på vandløbene.

lJffe Clemmensen,
farmandfor

Roskilde og Omegns
Lystfrskerklub

40 millioner kroner om året.
- Fishing Zeeland er et ge-

nialit koncept, fordi det både
inkluderer turisme, under-
visning, hjæIp til udsatte
unge og giver større op-
mærksomhed på vandløbe-
ne, siger Uffe Clemmensen.

ROLK regner med, at de
første arrangementer i Fis-
hing Zeeland-regi kommer
efter sommerferien. Det ko-
ster 150.000 kroner at delta-
ge i Fishing Zeeland, og det
er det beløb, som teknik- og
miljøudvalget i Roskilde
Kommune er gået med til at
bruge.

- Det er vigtigt at komme
med nu, fordi der skal sky-
des en reklamefiIm til som-
mer til turismefrernstød.
Derfor er jeg rigtig glad for,
at det er et enigt udvalg, der
bakker op om projektet, for
der er potentiale i at genop-
rette vandløb og markeds-
føre Roskilde Kommune på
lystfl skeri, siger Kim Raben,
medlem af byrådet for SF
samt medlem af teknik- og
miljøudvalget og Roskilde
o g Omegns Lystfl skerklub.

Roskilde deltageri
sj æIlandsk fl ske s atsning
S§§K; Nyt sjællandsk
lystfiskerprojekt
skal både skabe
turismeindtægter og
hjælpe udsatte unge.

AfLarsAhn Pedersen

ROSKILDE: De lokale lystfi-
skere jubler, efter at Roskil-
de Kommune har sagt ja til
at deltage iprojektet Fishing
Zeeland.

FormåIet med projektet er
både at støtte lystfi.skertu-
rismen, bidrage til flskeple-
jen og genoprette vandløb.
Dertil kommer et socialt
sigte, hvor det er meningen,
at børn og unge skal ind-
drages, blandt dem udsatte
unge.

- Vi vil gerne gøre mere for
de unge og give dem nogle
andre oplevelserenddem, de

S&KY&

Fishing Zee[and er
startet i sarnarbejde
mellem Danmarks
Sportsfiskerforbund
og Odsherred ogVor-
dingborg kommuner,
som har inviteret de
øvrige sjæltandske
kommunermed.

Roskilde og Omegns
Lystfiskerklub har
allerede gjort et stort
forarbejde og fået
tilsagn fra virksorn-
hedersom Svendsen

Sport, Jan & Bo Lystfi-
ikershop, Lystfisker-
hjørnet,Ørsted Fisk

&Golf og Simons Put
&Take om, at devil
deltage

Girrdon P. Henriksen
fia Lejre og kendt
fratv-serien tstor-
rygeren« fungerer
ssm kornmunikati-
onsrådgiver i Fishing
Zeeland.


