
Lax- och öringfisket i Stockholms ström är säkrat
Välkomna till Strömbron, nära Kungliga Operan, den 3 juni kl.11.00 för årets lax- och öringutsättning.

Utsättningen av lax och havsöring i Stockholm påbörjades år 1973. Varje år sätts ungefär 30 000 laxar och havsöringar ut i vattnen. Strömmen
är ett av de artrikaste fiskevattnen i Stockholm med cirka 30 olika arter.

– Vi är glada för stockholmarna och alla som besöker staden att det unika laxfisket kan fortsätta. Vi arbetar för att Stockholm ska vara en
naturnära och hållbar stad; möjligheten att fiska i centrum har ett stort värde för oss, säger Sverker Lovén, Stockholms stads fiskebiolog.

Varje år fångas många hundra laxar och havsöringar i Stockholms ström. Rekordet för lax är 21,8 kilo och för havsöring 13,4 kilo.

– Som stockholmarnas energibolag vill vi bidra till att bevara det unika fisket i centrum. Vi tycker att det är passande att vi levererar ström till
hushållen och fisk till strömmen. Vi har även andra liknande projekt där vi tillsammans med Stockholms stad arbetar med att göra staden mer
trivsam och säker, för att vi vill värna om den miljö som vi verkar i, säger Marco Blixt som är fiskeansvarig på Fortum.

Sportfisket i Strömmen har varit fritt sedan länge, men fisket av lax och havsöring tog först fart på allvar på 1970-talet. Fiskeklubben
Strömstararna ger råd och rön för dem som är intresserade av att fiska i centrum och är med och ordnar ett antal fisketävlingar under året.
Den 28 april hölls för första gången tävlingen HEBA-laxen, som ett resultat av ett samarbete mellan Fastighetsbolaget HEBA, staden och
Strömstararna.

– Genom utsättningen av lax och öring i Stockholms ström bidrar vi till att erbjuda en unik naturupplevelse mitt i Stockholms hjärta. Detta är
värdefullt också för oss på HEBA eftersom vi vill vara med och skapa en växande grön stad genom nya, klimatanpassade hyreslägenheter,
säger Lennart Karlsson som är VD på HEBA Fastighets AB.

För mer information, kontakta gärna: 
Jens Bjöörn, kommunikationschef, Fortums kraftproduktion, 0702-98 41 25
Sverker Lovén, fiskebiolog, idrottsförvaltningen, Stockholms stad, 08-508 27 680

Om Fortum: Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Vi erbjuder hållbara lösningar som tillgodoser
behoven av låga utsläpp, effektiv resursanvändning och en trygg energiförsörjning samtidigt som vi levererar ett förstklassigt resultat till våra aktieägare. Vår
verksamhet omfattar produktion, distribution och försäljning av el och värme, samt experttjänster inom dessa områden.

Fortums verksamhet är fokuserad på Norden, Ryssland, Polen och Östersjöområdet. I framtiden ser vi även att integrationen i Europa och de snabbt
växande marknaderna i Asien ger ytterligare möjligheter för tillväxt. Under 2012 uppgick Fortums omsättning till 6,2 miljarder euro och rörelseresultatet var
1,7 miljarder euro. Vi sysselsätter cirka 10 400 personer. Fortums aktie är noterad på NASDAQ OMX Helsingfors.  

Läs mer på www.fortum.com eller följ oss på Twitter och Facebook.


