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Havsöring första fångsten vid premiädiske
AMMA
Så sent som

ifiol

startades fisket igen i
den norra delen av
Mörrumsån, vid Åmma.
I går var det dags för
årets premiädiske och
första fångsten blev en
blank och fin havsöring
på nästan fem kilo.
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Den lyckliga flskare som
drog upp premiärflsken

var Anders Alm6n frän
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Skäne, som bara har flskat

med fluga
gare.
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Mest havsfiske
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-Annars har jag mest

sysslat med havsfiske. Jag

var här första gängen i
höstas, och det är något
speciellt med åflske, säger

han och håller stolt upp
fängsten framför alla kameror som ska föreviga
den.
De senaste åren har fis-

ken kommit tillbaka i
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LUGN OCH RO.

att det har skapats möjligheter för den att ta sig förbi Hemsjö vattenkraftverk.
Markägar"na längs en tre
oc\ en halv kilometer lång
sträcka av ån har därför
gått ihop och bildat

kar under lördag och sön-

EbbamåIa-Åmma flske-

PEDERSEN

Martin Svensson uppskattar lugnet iden norra delen av Mörrumsån.

Mörrumsåns nordligare
delar, mycket tack vare

dag.

Resten av säsongen är
det åtta personer per dag.
Detta att jämföra med de
150 flskare som i fredags
premiärflskade i den söd-

ra delen av ån.

vårdsområde

-Längre ner är det inte
lika ostört. Här kan man

Max åtta personer
Vid denna nordliga del
av Mörrumsån är det flske
i den blygsammare skalan

princip helt ensam. säger Martin Svensson som
har kommit upp från Svedala för att pröva flskelyckan.
gå i

som gäller. De första tre
veckorna fiskas det bara
på helgerna, och då är det
max ätta personer som fis-

Nina Källmodin
n

ina. kallmodin@b lt.se

0454-34233

STORFISKARE. Anders Alm6n tog årets första fisk pä

Göteborg till Mörrumsån
för att fiska.

premiärdagen i Ebbemåla-Åmma f iskevårdsområde,
fångsten blev en fin havsöring på 4,7 kilo.

