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Michelle Hviid
fortæller om råstyrke
Den populære
foredragsholder
gæster Kokkedal
med livsbekræftende
foredrag
Af Pernille Kristensen

Usserød Å-projektet er et samarbejde mellem kommunerne Hørsholm, Fredensborg og Rudersdal. Pressefoto

Sidegevinsten er flere
fisk og renere vand
Usserød Å-projektet
skal forhindre
oversvømmelser,
men kan mere
win-win  I første omgang var
Usserød Å-projektet sat i værk
for at sikre åen mod oversvømmelse i fremtiden. Men så
opstod tanken om at regulere
vandstanden i Sjælsø.
“Undervejs opdagede vi,
at en stabil vandstand i forårsmånederne har den positive sidegevinst, at fiskeæg

kan overleve, så der kommer
flere rovfisk til at æde skidtfiskene,” fortæller miljøbiolog
cand. scient Klaus Pallesen i en
pressemeddelelse.
Og da skidtfiskene har det
med at æde den plankton, der
forhindrer algerne i at vokse,
bliver sidegevinsten af et projekt, der handler om at forhindre oversvømmelser, til et
projekt, der samtidig forbedrer vandkvaliteten i Sjælsø til
glæde for både fritidsfiskere
og naturelskere i øvrigt.
“Vi vil styre vandstanden,
så den er konstant i foråret så

længe som muligt,” fortæller
Klaus Pallesen.
Når vandstanden er konstant, kan flere af rovfiskenes
æg overleve.
Problemet er, at man tidligere har reguleret vandstanden i Sjælsø efter forældede
principper fra den tid, da søen
var vandreservoir.
Når vandstanden er lav,
kommer planter, som fisk klæber deres æg til, op i luften og
tørrer ud. Med en mere konstant vandstand overlever
æggene, og der kommer flere
fisk.

foredrag FOF Nord byder
tirsdag den 10. november kl.
19 på foredrag på Fredensborg
Rådhus med en af tidens mest
omtalte og stærke kvinder.
Det er erhvervskvinde og
debattør Michelle Hviid, som
ud over at starte datingskonceptet Running Dinner også er
kendt som foredragsholder og
forfatter til flere bøger.
Den seneste af dem, “Råstyrke”, handler om den godartede
tumor i hovedet, som Michelle
Hviid for et år siden fik konstateret, og om konsekvenserne
af den i forhold til hendes helbred og syn på livet.
Bogen er en stærk fortælling om hård sygdom og at ville livet, og det er den, der danner udgangspunkt for Michelle Hviids foredrag.
I løbet af foredraget tager
Michelle Hviid sit publikum
med på en livbekræftende, personlig rejse, hvor hun
beskriver overgangen fra livet
som lykkelig kvinde med suc-

Michelle Hviid har udgivet bogen “Råstyrke” om at få konstateret en hjernetumor - og tiden derefter. PR-foto

ces i både karriere og privatliv
til en tilværelse præget af handicap, tab af kærlighed og økonomisk deroute.
Og hun gengiver sin rørende og udfordrende rejse til-

bage til en meningsfyldt
tilværelse.
Billetter til foredraget koster
150 kroner og kan købes på
www.fof-nord.dk eller på telefon 7026 3226.

