
Bli medlem

Ett års medlemskap i Öringsakademien 
kostar 150 kronor. Betala in på 
bankgiro 649-0551 Swedbank. Skriv 
dina kontaktuppgifter inklusive mail i 
meddelandefältet.  

Som medlem kommer du få löpande 
information om våra aktiviteter. I 
medlemskapet ingår även en startplats i 
vår fisketävling Truttan Open. Din 
medlemsavgift går oavkortat till det 
viktiga arbetet i våra vattendrag.

kontakt 

Ordförande: Jonas Nilsson 0722 - 12 21 20

Sekreterare: Ulf Nilsson 0708 - 13 91 04

Vice Ordförande: Peter Klarqvist 0707- 20 63 42 

Kassör: Andreas Sundbom 0705 - 35 93 79

Ledamot: Jonas Kristensson 0704 - 89 01 76

Suppleant: Marcus Trahms 0730 - 53 99 33

EPOST

INFO@ORINGSAKADEMIEN.SE

WWW.ORINGSAKADEMIEN.SE

†   VILKA ÄR VI?   ¢

Öringsakademien är en 
fiskevårdsförening som värnar om 
havsöringens uppväxtområden i Tanums 
kommun. Vi arbetar för öppna 
vandringsvägar och biologisk mångfald i 
våra rinnande vattendrag.

	


ÖRINGSAKADEMIEN
VÄRNAR OM HAVSÖRINGEN
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regler & etik

Minimimått: 45cm nos till stjärtspets

Fredningstid: 1/10 - 31/3

Tänk på att havsöringen har väldigt känsliga 
slemhinnor, fukta därför alltid händerna när du 
skall ta i fisken och lyft den inte ur vattnet om det 
inte är nödvändigt. Ju kortare tid fångad fisk 
hanteras (drillas) desto större är chansen att den 
överlever.

När det gäller redskap så är det önskvärt att man 
använder en knufri håv, detta för att inte förstöra 
fiskens känsliga hinnor. Har du möjlighet så 
knipsa gärna av hullingarna på kroken, än bättre 
är om du fiskar med bara enkelkrok. 

Mer information om regler och fiskeetik finns på 
vår hemsida. 
www.oringsakademien.se

Det är din skyldighet som 
fiskare att ta reda på vilka 
regler som gäller på de 
fiskeplatser du fiskar.

Öringsakademien i korthet
Historia

 Kvällen den trettionde september 2009 tittade tre 
grabbar ut över det stilla vattnet kring Fjällbacka. 
Öringssäsongen var avslutad och bara en enda 
laglig havsöring hade infångats under hela 
säsongen, trots ihärdigt fiske av de tre. Kunde de 
tre vara norra Bohusläns sämsta 
havsöringsfiskare eller var någonting fel i 
vattnet? De bestämde sig för att en insats måste 
göras för att trygga ett bra öringsfiske för 
framtida generationer. Efter många diskussioner 
fram och tillbaka startade de Öringsakademien. 

 Öringsakademien vill sätta fokus på  hur viktigt 
det lokala miljöarbetet är för att behålla denna 
sportfiskens Rolls Royce i våra vatten. 

 Vi vill även höja den allmänna kunskapen om 
Havsöringen genom att informera om fisken, 
fiskeregler och fiskeetik.

En aktiv förening

 Vår målsättning är att vara en aktiv förening där 
medlemmar kan träffas och dela sin stora passion 
för havsöringen. Sedan starten har vi bl.a. 
kartlagt vattendrag och gjort små 
restaureringsarbeten där. Vi har även anordnat 
flugbindarkurser, kastkurser och 
utbildningsträffar. Varje höst samlas vi också till 
en medlemsdag vid bäcken där vi tittar på 
havsöringar när de leker.  

fisketävlingen truttan open

 I slutet på april varje år anordnar 
Öringsakademien fisketävlingen Truttan Open på 
Väddö utanför Fjällbacka. Tävlingen är en 

partävling och är inriktad på havsöring. Då vi 
värnar om fisken i våra vatten så återsätts all fisk 
som fångats under tävlingsdagen. 

Sponsring

Med hjälp av våra sponsorer får vi möjlighet att 
skapa bättre förutsättningar för havsöringen att 
reproducera sig. Detta genom att anlägga 
lekbäddar av grus, planera träd och hålla 
vandringsvägar öppna. Men framförallt att 
behålla den biologiska mångfalden i våra 
vattendrag. 

Sponsringstrappa

pris vad får man?

Guld 5000 Presenteras 
med logga på 
hemsidans 
förstasida, 
stor logga på 
sponsorsidan
& två lag till 
truttan open

Silver 1500 mindre Logga 
på hemsidans 
sponsorsida 
& ett lag till 
truttan open

brons 500 Länk på 
hemsidans 
sponsorsidan

 


