Ett steg mot
en renare värld
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VA Teknik

Ätran är ett av de värdefullaste reproduktionsområdena för insjööring
i Västra Götaland, men
under ett antal år minskade öringstammen
dramatiskt. Vattenkraft
och modernt skogsbruk
och jordbruk har gjort
att öringens lekplatser
förstörts och försvunnit.
Nu sponsrar VA Teknik
föreningen Rädda
Öringen som jobbar
aktivt med att bevara
och stärka fiskelivet
i Ätran.

V

år vision är att bidra till en
renare värld, och det här projektet stämmer väl överens med
våra värdegrunder. Vi vill vara
med och hjälpa till att återställa området
så som det borde vara, säger VA Tekniks
vd Martin Jingnäs.
-Dessutom är det ett stort personligt
intresse för min egen del som flugfiskare.
Projektet sträcker sig tre mil från Forsa i
Tranemo kommun till Ljungafors utanför
Svenljunga samhälle, och är ett samarbete
mellan Svenljunga kommun och fyra fiskevårdsområden. Föreningen, som drivs
av fyra kärnpersoner, startades upp för
fem år sedan och drivs helt ideellt. Det
första föreningen gjorde var att stoppa
fisket i ån i tre år, och sedan dess har man
arbetat aktivt med att rensa ån på vandringshinder och lägga i grus för att skapa
fler lekplatser för fisken, och så kallade
ståndplatsstenar.
-Det gynnar inte bara öringen, utan hela
den biologiska mångfalden runt om
med insekter och fåglar, berättar Paul
Svensson, en av eldsjälarna i projektet.

På bara ett år ökade öringstammen med
100 procent, och Strömstaren som inte
häckat på flera år i området har kommit
tillbaka.
-Idag har det blivit södra Sveriges intressantaste fiskevatten med stor öring
och vacker miljö. När vi släppte våra fiskekort vid nyår sålde det slut på bara ett
par minuter, och det kommer hit sportfiskare från Tyskland, Norge och Polen,
säger Paul, som är noga med att påpeka
att det inte handlar om att tjäna pengar
och som förklarar att alla pengar de får
på fiskekort går ”direkt ner i ån”.

De har verkligen gjort
en fantastisk insats och
det känns bra att vara
med och stödja
-Vi vill göra något beständigt att lämna
kvar till våra barn och barnbarn. Det är
roligt att ett företag som VA Teknik som
jobbar med att förbättra vår miljö vill
sponsra oss.
Ätran rinner förbi flera vattenverk dit
VA Teknik levererat utrustning, och kvaliteten på vattnet är mycket hög, vilket
förbättrar överlevnaden för öringen.
-De har verkligen gjort en fantastisk
insats och det känns bra att vara med och
stödja. Det här visar även internationellt
var vi kommer ifrån – ett land med friskt,
rent vatten och stor biologisk mångfald,
avslutar Martin.

ÖRINGEN
Paul Svensson, aktiv fiskare
och en av eldsjälarna i
Rädda Öringen, berättar om
projektet för VA Tekniks vd
Martin Jingnäs.

Vill du veta mer om föreningen,
gå in på www.fiskeihillared.se

Öring finns över hela landet, från låglandet till fjällen, och i
kustområdet från Haparanda till Strömstad. Alla öringar föds
i rinnande vatten och medan vissa tillbringar hela sitt liv i vattendraget vandrar andra i väg till sjöar och hav för att växa sig
stora. Beroende på om de stannar kvar i hemmavattendraget
eller vandrar i väg kallas de ofta för bäcköring, insjööring eller
havsöring – alla är dock samma art. Namnet öring kommer av
att fisken uppehåller sig i områden med ör (grovt grus).
Maxålder: 18 år.
Maxvikt: En stor havs- eller väneröring kan nå 10 kilo i vikt
och är då 80—90 cm.
Källa: Havs- och vattenmyndigheten
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