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BIOGRAFER

TID OG STED

Tirsdag
14.00-16.00: Stadion ved Ka-

tedralvej, Ældre Sagen: 
Petanque.

Onsdag
13.00-15.00: Petanque-banen 

ved Dyrskuepladsen, Stege: 
Møns Petanque Klub: Åbent 
spil.

Stege Bio
Tirsdag
19.00: »Farvel til mafiaen«

LYSTFISKERI: En rap-
port fra Cowi for-
tæller, at der hvert 
år omsættes for 2,85 
milliarder kroner 
i forbindelse med 
lystfiskeri. De penge 
vil Fishing Zealand, 
der blandt andet 
tæller Vordingborg 
Kommune, Visit 
Møn & Sydsjælland 
samt Vordingborg 
Udviklingsselskab, 
gerne have fingre i.

Af Martin W. Hansen

SYDSJÆLLAND: Flere sjæl-
landske initiativtagere, 
blandt andre Vordingborg 
Kommune, Visit Møn - Syd-
sjælland samt Vordingborg 

Udviklingsselskab, er gået 
sammen om projektet »Fis-
hing Zealand«, der skal lok-
ke lystfi skerne til de sjæl-
landske fi skevande, så man 
kan få del i de 2,85 milliarder 
kroner, der hvert år omsæt-

tes for i forbindelse med lyst-
fi skeri.

Initiativet så dagens lys for 
et lille års tid siden, mens 
hjemmesiden www.fi shing-
zealand.dk blev lanceret på 
dansk i foråret og inden for 
få uger bliver suppleret med 
to på tysk og engelsk.

Tv som løftestang
Gordon P. Henriksen er selv 
ivrig lystfi sker og projektle-
der hos »Fishing Zealand«. 

Han har netop været en 
del af programmet »King 
Fishers« på National Ge-
ographic, hvor mønske 
brakvandsgedder blev præ-
senteret. I november er det 
igen gedderne, der er i fokus, 
når DR-programmet »Nak & 
Æd« er på gedde-jagt.

Det er langt fra tilfældigt, 
at projektlederen har sagt ja 
til at deltage.

- Jeg kunne sagtens have 
holdt min kæft og haft fi ske-
riet for mig selv, men jeg tror, 
at det øgede fokus er med til 
at skabe opmærksomhed 
andre steder, så folk bliver 
motiveret for at beskytte og 
udbygge bestanden, forkla-
rer han og fortsætter.

- Den store fokus, der vil 
komme på fi skeriet, vil 
jeg gerne bruge som løfte-
stang over for politikere 
og erhvervslivet og lokal-
befolkningen, så de bliver 
klar over, hvor unikke 
brakvandsgedderne er.

1.208 kroner pr. kilo
Fishing Zealand har også 
Danmarks Sportsfi sker-
forbund med, der netop 
har lanceret et forslag om 
omsætningsforbud for ged-
de, aborre og havørred, så 
de ikke må sælges med er-
hvervsøjemed.

- Det gør man, fordi de fi sk 
er så værdifulde for samfun-
det i forhold til indtægter fra 
lystfi skere. En gedde fanget 
med stang har en værdi for 
samfundet på 1.208 kroner 
pr. kilo, mens en gedde fan-
get af en erhvervsfi sker har 
en værdi på 17-18 kroner pr. 

kilo, fortæller Gordon P. 
Henriksen og henviser til en 
udregning fra DTU Aqua.

- Derfor giver det rigtigt 
meget mening at se på, hvor-
dan man kan skrue ned for 
erhvervsfi skeriet omkring 
de her fi sk. Men lystfi skerne 
skal selvfølgelig også kigge i 
egne rækker, når de vurde-
rer, hvor mange fi sk de tager 
med hjem.

Mange indsatsområder
Lystfi sker-initiativet hand-
ler dog ikke kun om at fange 
fi sk, man er godt klar over, 
at bagland, forhold og føde-
kæder skal være i orden.

- Det er med til at sikre, at 
der er fl ere fi sk derude. Det 

er nødvendigt, hvis der ikke 
er nogen fi sk at fange, så kan 
man lige så godt glemme 
hele turisme-projektet, fast-
slår projektlederen.

Derfor står Fishing Zea-
land også bag forskellig ini-
tiativer omkring vandpleje, 
miljøindsatser, bestandpleje 
og lystfi skerkurser for unge 
og børn.

- Fishing Zealand arbejder 
meget med, hvordan man 
skaber en bæredygtigt lyst-
fi skerturisme. Derfor siger 
vi, at benyttelse af naturen 
går hånd i hånd med beskyt-
telse af naturen, slutter Gor-
don P. Henriksen.

Fisk er sin vægt værd i guld

Gordon P. Henriksen er projektleder i »Fishing Zealand«. Han håber, 
at større opmærksomhed omkring fi skeriet kan øge fokus på beva-
relse og udvidelse af fi skebestandene i blandt andet Sydsjælland. 
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Gordon P. Henriksen, 
projektleder i »Fishing 

Zealand«

 Fishing Zealand er et 
projekt, som består 
af fl ere forskellige 
samarbejdspartnere. 
Danmarks Sportfi sker-
forbund, adskillige 
kommuner på Sjælland 
og Øerne og frivillige 
lystfi skere arbejder 
sammen med lokale 
virksomheder og tu-
ristorganisationer om 
at udvikle bæredygtig 
lystfi sketurisme og for-
bedre fi skemuligheder i 
hele regionen.  

 Fishing Zealand er 
organiseret med en 
politisk styregruppe og 
en projektgruppe. Sty-
regruppen og projekt-
gruppen er sammensat 
af medlemmer, der re-
præsenterer de forskel-
lige samarbejdspartne-

re. Gordon P. Henriksen 
er projektleder hos 
Fishing Zealand.

Parterne i Fishing Zea-
land er:

 Danmarks Sportsfi sker-
forbund
 Odsherred Kommune
 Roskilde Kommune
 Vordingborg Kommu-

ne
 Visit Møn - Sydsjælland
 Odsherred Erhvervsråd
 VisitOdsherred
 VisitRoskilde
 Vordingborg Udvik-

lingsselskab
 Sjællands Ørred Sam-

menslutning
 Private partnere og 

virksomheder
 Frivillige og foreninger

Kilde: fi shingzealand.dk

Fishing Zealand

MUSIK: Pink Floyds 
»The Wall« hensætter 
stadig publikum i eks-
tase - i næste måned 
kan man komme om 
bag muren i Kino.

STEGE: Det er 35 år siden, at 
Pink Floyds mesterværk, »The 
Wall« blev udgivet, men publi-
kum er endnu ikke færdig med 
det. Storværket, der er blevet 
beskrevet som rockhistoriens 
mest komplekse og ambitiøse, 
trækker stadig tusindvis af pub-

likummer til, når Roger Waters 
turnerer verden rundt med et 
kæmpemæssigt sceneshow, som 
har været vist i Danmark fl ere 
gange nu, til anmeldernes og til-
skuernes udelte jubel.

»The Wall«’s tiltræknings-
kraft skyldes utvivlsomt en 
kombination af uovertruffen 
musik og en historie - om hoved-
personen Pink - der virker så 
hudløst selvudleverende, at det 
skærer langt ind i knoglerne på 
tilskuerne.

Roger Waters lagde kompro-
misløst sit selvhad frem til of-
fentligt skue, og den dag i dag 
fungerer albummet - og fi lmen 

- som en magnet på nye fans, 
der af den vej kommer ind i hele 
Pink Floyds univers.

Forhistorien går måske nog-
le gange tabt - men det kan der 
rådes bod på i Kino i Stege den 
10. november, når musikjour-
nalist Thomas Ulrik Larsen 
holder foredrag om tilblivelsen 
af den musikalske kraftpræsta-
tion. Thomas Ulrik Larsen har 
tidligere begejstret Pink Floyd 
Fans i Stege, da han i decem-
ber sidste år holdt foredrag om 
Pink Floyds andet mesterværk, 
»Dark Side of the Moon«

- Herhjemme fi ndes der næp-
pe nogen bedre til at svare på de 

spørgsmål end Thomas Ulrik 
Larsen. Som tidligere stude-
rende på Musikvidenskabeligt 
Institut har han beskæftiget sig 
indgående med det ærkebriti-
ske bands værker. Og i seks år 
var han kapelmester i Europas 
vel nok mest efterspurgte Pink 
Floyd-coverband, siger Frans 
Jacoby fra Kino Møn om »The 
Wall«-foredraget, der varer to 
tætpakkede timer med histori-
er, billeder, lydklip, video, ana-
lyse og fortolkning. leg

Kom med om bag Pink Floyds mur

Musikjournalist Thomas Ulrik 
Larsen holder foredrag om Pink 

Floyds mesterværk »The Wall«.

KORT OG GODT

Oldemødre i 
kamp for miljøet
STEGE: Onsdag den 13. no-
vember har cirka 40 biogra-
fer i hele landet simultant 
verdenspremiere på doku-
mentarfi lmen »Shirley & 
Hinda«. 

Den er udvalgt til at være 
årets overraskelse, og der 
skulle virkelig være noget at 
glæde sig til. De to heltinder 
på 90 og 84 år er lige så char-
merende og ukuelige, som 
de er gigtramte og gangbe-
sværede. Det spørgsmål fi l-
men stiller er: »Hvorfor skal 
vi blive ved med at vokse? 
Kan den økonomiske vækst 
fortsætte for evigt?«

Bio i Stege har også pre-
miere på fi lmen og vil gerne 
støtte den gode sag ved at 
byde på et særarrangement, 
hvor Krista Steffensen fra 
Liselund Ny slot serverer et 
økologisk efterårsmåltid in-
den fi lmen. Desuden vil hun 
komme med et lille oplæg 
indeholdende hendes tanker 
om økologisk mad. 

I fi lmen tager Shirley og 
Hinda på en sidste mission 
på tværs af USA. De er gam-
le nok til at være vokset op 
i skyggen af den store de-
pression, som ramte verden 
i 1929. Nu oplever de endnu 
engang, hvordan USA er i 
dyb krise. 

Hele arrangementet inklu-
sive måltid begynder klok-
ken 18, og fi lmen vises fra 
klokken 19.


