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SLITTORP. Han lägger 
ner hela sin själ för 
fisket i allmänhet och 
laxen i synnerhet.

Jack Olsson från 
Alefiskarna och tillika 
Wicanders önskar inget 
hellre än att få se ett 
genuint laxbestånd i 
Sörån.

– Först och främst 
vore det ett lyft om den 
vilda laxen fridlystes, 
säger Jack till lokaltid-
ningen.

I 30 år har Jack Olsson och 
hans fiskevänner kämpat för 
laxens fortlevnad i Ales olika 
vattendrag. Han har varit 
med om att på ideell basis 
skapa tre laxtrappor, två i 
Slittorp och en i Brandsbo.

– Just nu håller vi på att 
projektera för en laxtrappa 
vid Dämmet i Hältorpssjön, 
förklarar Jack.

– Problemet är den eko-
nomiska biten. Vi får inga 
bidrag och tyvärr inser inte 
politikerna i Ale värdet av det 
arbete som vi gör. Pengar kan 
vi ibland erhålla från Fiskeri-
verket, samt att vi får en del 
hjälp av kommunens ekolog 
Göran Fransson.

Jack Olsson anser att 

kommunledningen borde se 
möjligheterna med ett gott 
laxfiske, på samma sätt som 
man gör i grannkommunen 
Lilla Edet.

– Sveriges tredje största 
vattendrag rinner genom 
Ale. I vår kommun går det 
inte ens att komma intill 
Göta älv, säger Jack.

Smått unikt
I Grönån finns en genuin 
laxstam, vilket är smått unikt. 
Faktum är att det inte finns 
mer än 6-8 genuina laxstam-
mar längs hela västkusten.

– Ett problem är dock den 
massiva utsättning av lax som 
sker i Lilla Edet. Det finns 
felgångare som kommer 
hit. Eftersom dessa är av en 
annan stam som korsar sig 
med Grönålaxen, så finns 
risken att denna på sikt för-
svinner säger Jack.

Ifrån Grönån går det ut 
mer lax- och havsöring-
syngel än någonsin, men 
sedan händer något i havet 
som dessvärre innebär att 
det inte kommer tillbaka lika 
mycket fisk för att leka som 
det gjorde tidigare.

– Vi har skrivit till Läns-
styrelsen och Fiskeriver-
ket som äntligen tagit tag i 

ärendet. Vi ska ta laxyngel 
härifrån och göra gentest. Vi 
får se vad detta mynnar ut i, 
säger Jack Olsson.

Vad är din önskan för 
framtiden?

– Att genresultatet visar 
sig att stammen är så genuin 
att den går att använda som 
avel. Först och främst gäller 
det att man fridlyser vild lax. 
Att fisk med fettfena släpps 
tillbaka i vattnet. Bara det 
vore ett jätteframsteg. Det 
har vi i Alefiskarna gjort 
under många år i de vatten 
som vi styr över, säger Jack 
Olsson.

Det har framkommit 
kritik om att det borde röjas 
bort hinder utefter åvägen, 
för att främja livet för laxen 
i Grönån.

Vad har du att säga om 
det?

– Grenar och död ved 
måste vara i vattnet. Tar man 
väck det finns det snart ingen 
fisk alls. Att uppmana till 
årensning i ett naturreservat 
är inte så klokt. Det tror jag 
inte att reservatförvaltaren 
Västkuststiftelsen hade gillat, 
avslutar Jack Olsson.

Kämpar för ett 
genuint laxbestånd
– Jack Olsson är en sann fiskevän

GILLAR LAX

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.seAlefiskaren Jack Olsson vid laxtrappan i Slittorp.

Utgångspris 2 595 000:-
8 rok, varav 4 sovrum
Boyta 175 kvm, biyta 75 kvm
Tomt 851 kvm

Byggt 1970
Adress: Utterstigen 2
Visas sön 25/10 13.00-14.00
och ons 28/10 17.30-18.30

Gedigen suterrängvilla i tegel, med högt och vackert läge i mycket populärt område, längst in på
återvändsgata. Fantastisk utsikt! Gränsande till naturen. Bokade visningar, ring eller maila ale@fastig-
hetsbyran.se för tid. Tel: 0303-74 62 50. Webbnr: 5410-2181.
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