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NÖDINGE. Måndag den 
16 januari blir det en 
riktig högtidsstund 
för dig som tycker om 
natur, foto, film och 
fiske. 

Då kommer naturfo-
tografen och sportfis-
keprofilen Martin Falk-
lind till teaterlokalen i 
Ale gymnasium för att 
berätta om sina även-
tyr bakom kulisserna 
under inspelningen av 
sin tv-film ”Gentleman-
nafisken”. 

Miljölarmen är 
många, inte minst när 
det handlar om våra 
vattenmiljöer, men det 
finns vackra historier 
också.

– Ja, det är det som är det 
bästa med den här historien. 
Det går alldeles utmärkt att 
vända en trend, och att till 
och med tjäna pengar på att 
bevara naturen. Det hand-
lar om hållbar utveckling 
och förnyelsebart nyttjande 
av en resurs. Då menar jag 
inte på andra sidan jorden, 
utan här hemma, på vår egen 

bakgård. Många blir nog för-
vånade och förhoppningsvis 
även inspirerade av de posi-
tiva exempel som visas upp 
i föredraget, säger Martin 
Falklind.

Han har många strängar 
på sin lyra. Till vardags är 
han chefredaktör på tid-
ningen Fiskejournalen, men 
för gemene man är han nog 
mest känd för sina interna-
tionellt prisbelönade natur-
filmer om ekofiske tillsam-
mans med WWF och SVT.

Fascinerade platser
Just nu är Martin Falklind 
aktuell för sin föredragsturné 
i Bohuslän tillsammans med 
Studiefrämjandet, där han 
berättar om sitt arbete om 
öringen och dess livsmiljöer. 
Det är ett över tre år långt 
projekt som tagit honom till 
fascinerande platser såväl i 
Sverige som avlägsna och 
otillgängliga platser på andra 
sidan jorden. Resultatet är 
bland annat naturdokumen-
tären Gentlemannafisken 
för Sveriges Television och 
en stillbildsdokumentation 
för det europeiska projektet 

Wild Wonders of Europe, 
som görs i samarbete med 
National Geographic.

Det var under arbetet med 
tv-filmen Gentlemannafis-
ken som Wild Wonders of 
Europe fick upp ögonen för 
Martin. Därmed blev han en 
av de 69 utvalda fotografer 
som fick uppdraget att doku-
mentera Europas natur- och 
djurliv. Martins jobb blev att 
dokumentera öringen. 

Snart ska Europas 700 
miljoner invånare, och där-
efter resten av världen, få 
ta del av artiklar i National 
Geographic, böcker samt 
utomhusutställningar i flera 
europeiska huvudstäder.

– Genom att visa den 
fantastiska naturen vi har i 
Europa hoppas vi att fler blir 
inspirerade att skydda den 
genom ett mer långsiktigt 
nyttjande, säger Martin. 

Inspirerande
Även filmen Gentleman-
nafisken har ett tydligt 
budskap. Det handlar om 
öringen – en fisk som går en 
mycket ljusare framtid till-
mötes än många av sina fen-
prydda släktingar. Just för att 
den har så många vänner.

Under sitt filmarbete 
mötte Martin allt från van-
liga människor i små klubbar 
som med enkla medel lyckas 
övervinna miljöförstöring, 
till forskare som utvecklar 
nya avancerade skyddsmeto-
der och affärsmän som satsar 
astronomiska summor på 
bevarande och restaurerings-
arbete. 

– Det är oerhört det inspi-
rerande att se hur olika arter 
kan hjälpas till överlevnad. 
De positiva exemplen i fallet 
med öringen, inte minst här 
på Västkusten, är oändligt 
många och kan översättas till 

både andra fiskar och djur. 
Allt detta visas i föredraget 

som är en mix av underhåll-
ning och inspiration, allvar 
och komiska dråpligheter. 

– Man kommer garanterat 
att bli fiskesugen, och så blir 
det bilder och filmsekvenser 
som aldrig visats förr, utlovar 
Martin Falklind.
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Känd naturfotograf gästar Ale gymnasiumKänd naturfotograf gästar Ale gymnasium
– Martin Falklind berättar om sina äventyr

Martin Falklind kommer till 
Nödinge för att berätta om 
sina äventyr bakom kulisser-
na under inspelningen av sin 
tv-film ”Gentlemannafisken”. 
           Foto: EcoFilm

Naturfotografen Martin Falklind kommer till Ale gymnasium 
måndagen den 16 januari.                 Foto: EcoFilm

Martin Falklind in action.Martin Falklind in action.

Få de senaste 
nyheterna direkt 
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