Biografi - Arne Kvist Rønnest
Projektchef i waders
•

blev i april 2019 ansat i Assens Kommune til at gennemførelse initiativerne i den natio
nale lystfiskerstrategi, herunder etableringen af et nationalt kyst og
lystfiskercenter

•

har godt 18 års erfaring med i bagagen som konsulent, fagleder og afdelingschef i
COWI, herunder mange projekter om miljø- og naturbeskyttelse og socioøkonomisk værdi af lystfiskeri

•

har senest været direktør for Fonden Esrum Kloster & Møllegård

•

er uddannet i statskundskab

•

er frivilligt engageret bl.a. i Varde Å projekter og næstformand i Dansk Laksefond

•

ivrig lystfisker, der ofte fisker langs kyster og vandløb

•

er 55 år, opvokset i Vestjylland, har læst i Aarhus, boet i København det meste af
voksenlivet og er for nylig flyttet til Middelfart sammen med sin hustru, mens de to
døtre studerer og arbejder i København

For yderligere information kontakt:
Arne Kvist Rønnest, projektchef i Assens Kommune, E: akvir@assens.dk / M: 2961 9616
Læs mere om lystfiskeri i Danmark på FishinginDenmark.info
Læs mere om den nationale strategi for lystfiskeri i Danmark lige her

Biografi - Troels Holstein Kaa
IT-ekspert og passioneret lystfisker
•

er formand for Lystfiskerforeningen AROS og har over 10 års erfaring som udvikler og
IT-projektleder med fokus på lystfiskerbranchen

•

deltager, som projektleder for Fishing in Denmark i Assens Kommune, aktivt i arbejdet
med at eksekvere den nationale strategi for Lystfiskeri i Danmark

•

arbejder tæt sammen med Arne Kvist Rønnest på lanceringen af den store FishinginDenmark.info platform

•

er oprindeligt uddannet webudvikler og har i sit voksenliv kombineret sin passion for
lystfiskeriet med sit arbejde ved bl.a. at udvikle app’en Havørred.com, der kan hjælpe
kystfiskere i Danmark

•

er 33 år, bor ved Rønde på Djursland - tæt på sit fiskevand

•

er passioneret havørredkystfisker og lystfisker influencer – se bl.a. @seatroutaholic

For yderligere information kontakt:
Troels Kaa Holstein, projektleder for Fishing in Denmark og formand i Lystfiskerforeningen
AROS, E: thoka@assens.dk / M: 3028 3331 / I: @seatroutaholic
Læs mere om lystfiskeri i Danmark på FishinginDenmark.info
Læs mere om den nationale strategi for lystfiskeri i Danmark lige her

