Föregående aktiviteter:

Restaurering av Träsvallsälven
Lördagen den 14/6 samlades ett gäng unga vuxna och barn vid den gamla stenbron
vid Träsvallsälven för att förstärka lekbottnarna. 1,6 ton lekgrus hade fraktats dit och
gruset stod där i två stora säckar och väntade på oss.
Efter lite förberedelsetänk så satte vi igång och lade ut gruset på väl valda platser
med bra genomströmning och djup.
Två timmar senare var säckarna tomma och kaffemuggarna fulla. Ett gott arbete.
För att se bilder, klicka här.
Ett stort tack till våra sponsorer som gjorde detta möjligt
Gruset delsponsrades av Benders och Träminuten i Kville och fraktade dit av
Träminutens eminenta kranförare Allan. Guideline har skänkt sex arbetsvadare som
gjorde att några av oss såg riktigt proffsiga ut.

Öringens dag med Öringsakademien.
Öringsakademien är en fiskevårdsförening som funnits i och omkring Tanums
kommuns vattendrag sedan 2010. Föreningen jobbar för öppna vattendrag och
förbättrade reproduktionsplatser för havsöringen i Tanums kommun. Detta genom att
ta bort vandringshinder, återföra stora stenar i vattendragen och förstärka
lekområdena genom stenläggning av lekbäddar och trädplantering. Detta har gjort att
öringen idag är en livskraftig art i våra vattendrag.
Under hösten vandrar havsöringen upp i vattendragen för att reproducera sig och
söndagen den 6/11 anordnade föreningen en familjedag vid ett biflöde till Joreälven,
utanför Kville, för att om möjligt skåda detta skådespel. Nattens snötäcke inramade
arrangemanget men gjorde också att flödet i bäcken hade stigit och dragit med sig
sand och jord vilket färgade vattendraget brunt. Detta gjorde i sin tur det väldigt svårt
att få syn på fisken. Istället fick de femtontalet besökarna gå en tipspromenad, grilla
ett par goda korvar och förkovra sig i havsöringens ekologi. Vi fick även se mink och
häger som inte tackar nej till en lekstinn öring som skrovmål.
Tanums kommun har många fantastiska vattendrag där öringen uppehåller sig såhär
års, så passa på att ge er ut nu för att bevittna detta naturskådespel i våra små
bäckar. Men kom ihåg. Öringen är fredad fram till den 1 april, så det är se men inte
röra som gäller!

