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NÖDINGE. Cyklar, last-
pallar, kabeltrummor 
och frigolit.

Det är bara några 
exempel på det som 
medlemmarna i Fiske-
klubben King Salmon 
Nordfish hittade under 
sin inventeringsrunda 
av Hållsdammsbäcken.

– Det har blivit betyd-
ligt värre de senaste 
åren, i takt med att 
byggnationen har ökat 
i området. Skräpet 
utgör hinder för fisken 
i dessa vattendrag, 
säger fiskeförening-
ens ordförande, Paul 
Säihke.

Alltför många människor 
använder åar och bäckar att 
slänga skräp i. Utvecklingen 
är dyster i Hållsdammsbäck-
en där King Salmon Nordfish 
i förra veckan genomförde sin 
inventering, från gamla OK-
tappen till Granåsvägen.

– Nedskräpningen har ac-
celererat och det skadar fiske-
livet. Vi vet att det finns havs-
öring och lax i Hållsdamms-
bäcken. Skräpet utgör vand-
ringshinder för laxen när den 
ska leka på hösten och på 
våren blir avfallet ett hinder 
när fisken ska vända ut till 
havet, säger Paul Säihke.

Kommunekolog Göran 
Fransson välkomnar initiati-
vet från King Salmon Nord-
fish och vet vilken betydelse 
som insatsen har.

– När det gäller ned-
skräpning så har kommunen 
genom åren vid flera tillfällen 
gjort städningsinsatser, dels i 
egen regi men även i samar-
bete med fiskeföreningarna. 
Kommunen kommer även 
fortsättningsvis städa längs 
bäcken, helst gör vi det till-
sammans med fiskeförening-
arna eftersom de har bäst koll 
på var och när det behöver 
städas. Det är också viktigt 
att arbeten i ån görs försiktigt 
så att man inte skadar mer än 

man gör nytta. Även det kan 
fiskarna hjälpa oss med, säger 
Fransson och fortsätter:

– När det gäller bortta-
gande av nedfallna träd och 
grenar i vattnet så bör det 
helst undvikas eftersom död 
ved är viktigt för alla djur i, 
och vid, vattnet. Eventuella 

trädsamlingar i vattnet som 
riskerar att dämma kan sågas 
av och läggas åt sidan, men 
inte forslas bort.

Det sker en hel del ny-
byggnation i Nödinge, hur 
påverkar det Hållsdamms-
bäcken?

– Kommunen jobbar en hel 

del med att bevaka och bevara 
ån i samband med plane-
ringsärenden, så att inte till-
kommande bebyggelse skall 
komma för nära och kräva in-
grepp i å-miljön, till exempel 
stabilitetshöjande åtgärder. 
När ingrepp är nödvändi-
ga, till exempel vid väg/järn-

vägsbygget, så gör vi allt för 
att dessa skall bli så små som 
möjligt och att återställning 
görs för att gynna åns värde, 
avslutar Göran Fransson.

Nedskräpning i vattendrag ett problem
– Utgör vandringshinder för fiskenfisken

Medlemmar i Fiskeklubben King Salmon Nordfish beredda att ge sig ut längs Hållsdammsbäcken i Nödinge. Från vänster: 
Bertil Carlson, Bengt Pettersson, Per Olsson med dotter Svea, klubbens ordförande Paul Säihke, Benny Berntsson och David 
Jenås.

Kommunekolog Göran Frans-
son.
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Luftvärmepump Sanyo Clover 9 
 • Energiklass A 
 • Upp till 100 kvm 
 • 10 graders underhållsvärme 
 • 2 års garanti + 3 års 
  tryggghetsförsäkring 
 • Inkl standard installation
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