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Åtta fiskade och publiken
uppgick till ett 50.tal
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personer när det i lördags
var premiär i illörrumsåns
fiskevårdsområde Ebbe.
måla-Åmma,lngen av
markägarna/styrelseleda.
möterna i föreningen prö.
vade fiskelyckan utan
nöide sig med grillad korv
och kokt kaffe.

- Vi har inte råd till del
förklarade en och skrattade och öwiga instämde.
De som hivade spöna kom
från olika delar av södra
Sverige och awerkade ytterligare en lektion i sin
utbildning under ledning
av Mattias Holmqvist från

I(arlshamn. Han är adjungerad i fiskeföreningens styrelse och var den

som organiserat

evene-

manget
Någon salut sköts inte
vid starten beroende på

att krutet var slul

Men
ingen tänkta på detta i det
makalösa väder som rådde med envattentemperatur på sex grader och lättflörtad fisk.
I fjol när det för första
gången på över hundra år

skull fiskas var det snö
och §la. Pånyttstarten är
möjlig sen det byggts två
fiskvägar förbi kraftver-

PÅ SPAUtrug

efter silverskat-

ter i Mörrumsån.
ken i Hemsjö. Och att fiskevårdsområdet biladats.
Det förfogar över 3,5 kilo-

meter av den vårldsberömda ån. Från l«aft-

i Fridafors
300 meter nedströms
Ebbemåla.
TVå fiskar landades under de första fyra timmarna. En havsöring på fem

verksdammen

till

kilo av en man från

Vellinge och en på tre kilo av
en göteborgare. Man hade

då hela

NAFF. Tomas Olausson från Göteborg fick hjälp av kursledaren Mattias Holmqvist med
att dra upp havsöringen som ar f«idd i ån och efter två år i Östrsjön åter vandrade upp i
höstas. Nu var den på väg ner och skulle ut i havet igen. iotototrctLLarRc

eftermiddagen

samt söndagen framför
de två öringar som landadesvarit i ån sen i septem-

ut i havel Och åter börja

sju kompisar med sig. Var-

ber i fjol. De gick då upp

je person får dra upp två

för att leka och under dessa månader har de inte intagit någon föda. Eftersom

Menvarför hugger de då
på fiskarens fluga om de

sig. För detta betalar fiskaren 5 000 kr och får då ha

fiskar. Tre såna veckoslut
är det i vår och lika många
i september. Under sommaren såljs dagskort i ån.
Enligt Holmqvist hade

temperaturen nu närmar
sig åtta grader är de strax
på väg ner för att vandra

äta.

inte äter?
-Därom tvistar de lärde.
En åsikt är att det sker reflexmässigt efter vad som
hände i havet i fjol och en

annan uppgift är att de nu
börjar anpassa sig till livet

med mat som börjar vid
åns utlopp, säger Mattias
Holmqvisf just som han

hjälpt eleven från

Göte-

borg att dra in hannen på
tre kilo.
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