Artikel: Loch Nees
Pinsedag 23. maj kl. 10 åbner en ny fiskesø på Sandbækvej i Nees. Idémanden er Tonny
Christensen, der i hele projektet har fået stor støtte af fru Kirsten.
»Det er faktisk ved vores gamle slægtsgård, at fiskesøen er etableret«, fortæller Tonny, der bor i
Fjaltring, men overtog slægtsgården 1. maj sidste år.
Put-and-take-søen er etableret med stor vægt på at skabe en fin natur omkring selve søen - eller
rettere sagt de to søer, for der er også lavet en speciel fiskesø til børnene.
»Det er vigtigt for os, at alle gæster får en god naturoplevelse, når man besøger vores fiskesø.
Derfor har vi på flere måder forsøgt at skabe et rigtigt maritimt miljø omkring selve søen, og
naturligvis skal der samtidig være moderne faciliteter, som lystfiskere også sætter stor pris på«,
forklarer Tonny.
Nu er Tonny en humoristisk mand, og derfor har han givet fiskesøen det markante navn Loch Nees.
»Jamen, det skal den da hedde«, griner han og viser rundt på arealet.
Der er opstillet en skurvogn med fin udsigt og muligheder for læ, hvis vejrliget driller.
Der er hentet net, ruser og andre effekter til stedet, og der er opstillet borde og bænke, så man kan
nyde en bid mad i pauserne i fiskeriet. »Vi opstiller også et stort telt, og der er lavet en
servicebygning, hvor man med selvbetjening tjekker ind og betaler for at fiske. Her er også
toiletfaciliteter«, forklarer Tonny, der har sikret området med video-overvågning.
Selve fiskesøen dækker et areal på ca. 7.000 kvm. og er 3,5 meter dyb. Børnesøen er 500 kvm og to
meter dyb. Det skulle give optimale forhold for både børn og voksne.
Loch Nees er indrettet, så der kan gå 400 kg fisk i et særligt bassin.
»Det er meningen, at vi lukker fisk ud i søen, så der er en passende mængde at fange hele tiden. Det
skal jo ikke være sådan, at de første fiskere bare tømmer søen, så der ikke er fisk til dem, der
kommer senere på dagen«, påpeger Tonny Christensen, der erkender, at det faktisk har været et stort
projekt at gennemføre.
»Vi startede i september måned, men så kom vinteren. Der har været store gravemaskiner og masser
af lastbiler -og masser af hjælp fra venner og bekendte. Nu glæder vi os til at vise resultatet frem for
alle interesserede på åbningsdagen 23. maj«, siger indehaveren. Her vil der være en
fiskekonkurrence, ligesom der bydes på forfriskninger.
»Vi tror, at Loch Nees har et stort potentiale. Lystfiskere - både danske, men også tyskere, lettere og
polakker - vil gerne køre langt for at dyrke deres hobby. Hvis man samtidig kommer hjem med
nogle fine ørreder, så går det hele jo op i en større enhed«, slutter Kirsten og Tonny Christensen.

