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Ola Jonsson vid sin lilla fiskodlingssjö. ”Här kan jag sitta timtals och prata med 
fisken”. Foto: Ingvar Ericsson 

Ola i Kälen har grävt sig en liten 
fiskodlingssjö 
Kälen, Bodsjö Ola Jonsson, 69, Kälen, Bodsjö, pensionerad 
fabriksarbetare från ACB Laminat i Skanderåsen, har skaffat sig en 
mycket behaglig hobby. 
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 •

Detta då han grävt sig en liten sjö intill Kälasjön och där han odlar och 
föder upp fisk för eget bruk eller för att släppa ut i sjön.

– Jag köpte lite yngel för tio år sedan, men dem tog kylan så 
småningom, berättar Ola.

I dag innehåller hans lilla sjö bäckröding som hans son Torbjörn fångat i 
en bäck bara några tiotal meter bort.
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– Vi har planterat mycket röding i Kälasjön och man har tagit fiskar på 
som mest 5,2 kilo här.

Ola göder sina kelgrisar i sin sjö med både särskild fiskmat, men även 
från sina två maggotfabriker.

Dessa består av två nätpåsar fyllda med gammal fick och död bäver som 
hänger över vattnet och som fungerar som flugmagneter.

Flugorna lägger sina ägg på påsarna och larverna/maggotarna faller ner i 
vattnet och gläder fisken.

– Det här är faktiskt intressant.

– Här kan jag sitta timtals och prata med fisken.

 Solbrith Eidenby 063-15 55 05 solbrith.eidenby@ltz.se 
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Dagens restips

NYHET Shanghai en vecka
8 DAGAR. Från 8 450 kr. Upplev Shanghai 
på ditt sä...
Lotus Travel

Marocko - har du en bra 
reseförsäkring?
Vår reseförsäkring täcker hålen i din 
hemförsäkrin...
ERV

Rundresa på Irland 8 dagar
En "klassisk" rundresa tar dig hela Irland 
runt i...
Hekla Travel AB

Karibienkryssning + 1v Miami + 
Flyg fr. 17395
Från 17 795 SEK/pers inkl. skatter & 
avgifter. Und...
Just Go Travel AB

Kalamata, ny designresort i Grekland
- Langley
På den södra sidan av Greklands fastland, på 
halvö...
Langley

Indien - bland tempel och tigrar.
Indiens Gyllene Triangel med tigersafari. 
Vi ...
GetAway Travel

Premier League Matchbiljetter & 
hotellpaket
Vi säljer Sveriges billigaste matchbiljetter 
och h...
1Biljett.nu

Toscana lägenheter på vingård nära
Pisa
I ett område omgivet av vinodlingar & 
olivträd fin...
Chiantitours
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