Fjorden får
sit eget atlas
Første værk af sin art i Danmark
Horsens Fjord er på
vej til at få sit eget atlas. Ikke et atlas fyldt
med kort - men et atlas,
hvor fjorden bliver belyst
fra
alle
tænkelige
synsvinkler ved hjælp af
tegninger og tekst.
Atlasset er det første af sin
art i landet, og tanken blev
lanceret for første gang - og
taget til efterretning - på generalforsamlingen i HorsensRenFjord torsdag aften. Det
er også Horsens-Ren Fjord,
der står bag udgivelsen, og ideen
er, at atlasset skal fortælle om
alle de aktiviteter, der har med
fjorden at gøre. Miljø, fiskeri,
sejlads, jagt, havbrug,
muslingedyrkning, Horsens
Havn osv.
Opgaven er overdraget til
formanden for foreningen,
forfatteren Eigil Holm, Gedved, og han har allerede lavet
de fire første sider.
Han gør dog opmærksom
på, at alle foreningens medlemmer og fjordens kommuner samt Vejle amt får mulighed for at komme med forslag
til, hvad atlasset skal beskæftige sig med. Og alle berørte
parter vil få mulighed for at
godkende den færdige tekst.

- Atlasset skal være en slags
status over, hvordan det står
til med fjorden lige nu. Dermed har vi noget at sammenligne med, og det giver bedre
mulighed for at danne sig et
billede af udviklingen. Desuden kan atlasset blive et redskab til planlægningen af fjorde n s f re mt id, s ig e r E i g i l
Holm.
I de kommende måneder vil
Horsens-Ren Fjord samle ideer ind til emner, som atlasset
skal belyse, og derefter vil foreningen gå i gang med at søge
om de tilskud, der bliver nødvendige for at sætte værket i
produktion.
Vejle amts udvalg for teknik
og miljø sagde på sit seneste
møde ja til at stille en lang
række oplysninger fra amtet
til rådighed for værket, og Eigil Holm håber også, at foreningen kan snakke sig til rette
med amtet om økonomisk
støtte til projektet.
Derudover regner Eigil
Holm med, at foreningen vil
søge om tilskud hos diverse
fonde.
Går alt glat, forventes det
første ”Atlas over Horsens
Fjord«, som værket kommer til
at hedde, at være på gaden om
et par år. (jala)

