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Våren kom av sig och med det kom åter kylan.
Vist har vi vackert väder men attan vad kallt det är på nätterna. I sig är detta bra för vårt fiske
men vi behöver även en del regn för att fisket skall komma i gång som jag önskar.
Vi var några den 1 maj som tog en sväng till Suseån för att uträtta en del arbeten. Ved skulle
huggas, lekbotten skulle rensas från en del Naten, botten utanför vindskyddet skulle befrias
från en del träd och grena samt gräs skulle trimmas ned. Allt arbetet blev utfört så nu är det
enbart vatten som vi saknar för att det skall bli riktigt bra vid Suseån.
När jag ändå var vid Suseån passade jag på att ta ett PH värde på vattnet – som visade sig vara
riktigt bra – ph var 6, 85 – vidare tog vi lite prov på insekter som gav resultatet – flicksländor
och sävsländor. Alltså ser vattenkvalliten bra ut enda problemet vi har är att Suseån har
mycket slamtillförsel som kväver lekområdena – här måste vi fundera vidare på hur vi skall
bygga slamfällor.
Vist – vi har mycket mer arbeten som skall utföras vid Suseån men attan vad bra jobbat av de
som var med denna gång.

Styrelsemöte torsdag den 8 maj
På torsdag har vi styrelsemöte i klubben

Klubbens ungdomar
Hej alla och stort tack för helgen som var. Åter igen en fantastiskhelg med dessa fina
barn/ungdomar. Tack till alla föräldrar som ställer upp med dvs saker och fram för allt kör
denna sträcka.
Nu laddar vi om till nästa hajk.
Denna går till kalvsjön helgen 17 till 18/5. Vi kör som förra gången träffas fredag kväll och
avsluta söndag morgon efter frukost. Lördag paddlar vi kanot och fiska efter Gädda.
Vi kommer att sova i tält, givetvis kan man om man vill ta med husbil/husvagn då vi sover på
en campingplats. Dessa får ni i så fall boka själva.
Hör av er om ni vill följa med på denna hajk.
På måndag ska vi fiska i havet efter öring kanske horngädda. Vi samlas vid grötviks hamn kl
18:00 (OBS !!! Ny tid)
Tills dess ha det Bäst!!!!
Janne/Leli

Kommande ungdoms arrangemang.
17-18/5 Kalvsjön tält, kanot hajk.
25/5 fiske Sunnedamen – Kenneth bjuder ungdomarna på en dags fiske
31/5 familjedag i Holken
28/6 Ullasjöarna en sommar avslutning.
Sommarlov
22-24/8 uppstart vid Sunnerdammen Regnbågsfiske
30-31/8 vi starta upp vårt projekt hemma(Ung Halland)
Välkomna Leli och Janne ungdomsansvariga. leli@laxfiskaren.se 0733 01 64 07

Kursen för de femton tjejer fortsätter och den 11 maj kommer
Gunnar Rask Nielsen och lär dem att hantera ett flugspö.
Samling kl 10:00 vi återkommer genom ett mail om lämplig plats.

Klubbens vuxna - på tisdag klubbstugan
På tisdag är det som vanligt öppet i klubbstugan – på dagordningen flugbindning och mycket
kaffe drickande.
Kommande arrangemang utöver tisdagskvällarna
31 maj Familjedag vid Holken: kl 10:00
7 juni Fiske Gustavsfors / Regnbåge
10 juni Mat i klubbstugan i samband med att klubbstugan stänger inför sommaruppehållet.

Kommande vecka
Måndag – klubbens ungdomar fiskar i Havet
Tisdag – öppen klubbstuga
Torsdag – Styrelsemöte i klubben
Söndag – kurs flugfiske med Gunnar Rasken Nielsen

Fiske i veckan
Som ni kan läsa längre ner föreslår nu Hav och Vatten en fångstkvot för Em och Mörrum på
400 laxar per år. Det är just detta med fångstkvoter som säkert kommer även till våra älvar här
på västkusten och jag är övertygad om att det absolut inte blir denna kvot när det gäller Nissan
i framtiden.

Låt laxen leva och vinn en fiskeresa till Scotland.

1:a maj går startskottet för fisketävlingen ”Nissan Live Release 2014”. Som en av flera
åtgärder som nu pågår för att återuppbygga fiskbeståndet i Nissan av lax och havsöring
genomförs en fisketävling som går ut på att fiska för rekreation, upplevelse och avkoppling
istället för att döda lax och havsöring i Nissan. För att uppmuntra till att fler fritids- och
sportfiskare börjar återutsätta lax och havsöring som är avgörande för reproduktionen och
framtidens fiskebestånd, ska fina priser hjälpa till att motivera till ett ändrat fiskesätt. Första
priset är en sportfiskeresa till River Dee i Scotland, andra pris ett exklusivt flygfiskespö och
tredje pris vadarbyxor med tillhörande kängor.
-Vi kan redan innan tävlingen börjat se att återutsättningar registrerats enligt Live Release på
fiska.se, säger Tina Kraft. Detta är roligt och bra för återhämtningen av laxstammen i Nissan.
Det ska bli spännande och se vilka som kan vara med och vinna de fina priserna här i oktober.
Fisketävlingen går till så att alla återutsättningar som fiskas och registreras som Live Release
på www.fiska.se, är med i lottdragningen den 17 oktober. Tävlingen utlyses i samarbete
mellan Nissans Nedre FVO, Sportfiskeklubben Laxen och projektet Destination Laxalandsamverkan för tillväxtskapande hållbart sportfiske som en av flera pågående åtgärder att
förbättra fisk- och laxbeståndet i Nissan. Mer information om tävlingen finns där fiskekort
säljs och på www.nissansportfiske.se , www.destinationhalmstad.se , www.sfk-laxen.se
Atlantic Salmon Federation använder begreppet Live Releaseför fiskemetoden att återutsätta
en vildlax på rätt sätt. Fiskemetoden Live Release är samma metod som Catch & Release när
Catch & Release görs på rätt sätt. Det vill säga att avsikten från början är att återutsätta den
fisk du får på krok utan eller med inklämd hulling.

Det börja komma in en del fångstrapporter vilket är bra – men jag
saknar många . OBS alla fångstrapporter skall sändas in till
klubben inom 48 tim. Som jag tidigare nämnt är det av ytterst vikt att vi får in
rapporterna då dessa i ex Holken ligger som grund för när vi skall sätta in ny fisk.

Fiskenyheter på webben
Under 2013 gjorde fisketillsynen i Vättern rekordmånga polisanmälningar
avseende brott mot fiskelagen.
Sedan inlämnandet har polis och åklagare arbetat med att utreda de inlämnade ärenden. De
senaste dagarna har flera domar slagit fast att myndigheterna numera tar brotten mot
fiskelagstiftningen på största allvar.

I flera fall har bötesbelopp från 1500 kr och uppåt utdömts. Flera av ärendena berör fiskebrott
i samband med kräftfisket men det finns även exempel på domar i ärenden där man inte följd
gällande minimimått eller fiskat inom utpekade fredningsområden.
Syftet med fiskereglerna är att skydda Vätterns mycket värdefulla fiskbestånd och få ett
långsiktigt hållbart fiske. Länsstyrelsen ser därför positivt på att även rättsväsendet genom sitt
agerande tydliggör betydelsen av att följa gällande fiskeregler. Det bör dock poängteras att
den absoluta merparten av de som fiskar i Vättern följer gällande regelverk på ett bra sätt.
Det är märkligt det här med tjuvfiske – fanskapet förekommer i alla vatten i en ökad
omfattning i den grad att en del personer skryter med detta på fb. Ibland undrar jag om alla
skruvar är hemma på en del – senast var det på Hökensås inför deras uppstart av årets fiske –
med andra or de dagar man har extra bevakning. Om detta med tjuvfiske fortgår kommer
grunden för allt fiske att spolieras – vem attan önska sätta in fisk om andra tar upp den.
Kenneth

Laxen är värd mer än den kostar
Östersjöns vildlaxbestånd härstammar till största del från svenska vattendrag. Sportfiskarna
oroas över den delade utvecklingen för landets laxälvar. De stora fjällälvarna i norra Sverige
har för närvarande en bra utveckling med ett ökande antal hemvandrande leklaxar men de
mindre skogsälvarna har svag eller ingen ökning. Skyddet för de svagaste laxälvarna måste
förstärkas ytterligare.
Det mest rimliga vore att börja med att upphäva Sveriges permanenta undantag från EU:s
dioxinregler och genomföra konkreta åtgärder som gör att fisken på sikt återigen kan bli
tjänlig som livsmedel.
Då detta inte sker måste i vart fall förvaltandet av östersjölaxen utgå från principen att
kompensationsodlad lax kan användas för yrkesfiske medan vildlax ska tillåtas återvända till
sina hemälvar, för reproduktion och ett hållbart sportfiske baserat på varje bestånds bärkraft.
- Svenska älvar svarar för runt 95 % av all naturligt producerad lax i Östersjön. Vi har därför
ett unikt ansvar för skydd av vildlaxen, säger Sportfiskarnas generalsekreterare Stefan
Nyström.
Havs- och vattenmyndigheten föreslår nu nya regler för yrkesmässigt fiske efter östersjölax.
Bland annat föreslås att yrkesfisket i Västerbotten och Norrbotten ska påbörjas två dagar
tidigare än 2013. Sportfiskarna anser att förslaget går stick i stäv med behovet av att skydda
de svaga laxbestånden i dessa län t.ex. i Råneälven, Åbyälven, Rickleån och Sävarån.
Positivt med årets förslag är att det kustnära yrkesfisket i det sydligaste kustområdet i närhet
till Emån och Mörrumsån fördelas en fast fångstkvot på 400 laxar. Även om beräkningen är
baserad på historiskt rapporterade fångster vid fastredskapsfiske och borde minska ytterligare
ger förslaget ändå en större säkerhet, både för yrkesfisket i området och för dem som förvaltar
det ekonomiskt viktiga sportfisket i Sveriges mest kända laxälvar.
- Att kvoten begränsas längs sydkusten är bra. Men är det egentligen rimligt att fortsätta
subventionera ett yrkesfiske efter så få laxar? Istället för att kosta mycket för svenska
skattebetalare skulle laxen kunna vara värd mycket för de näringar som är uppbyggda kring
sportfiske längs älvarna, säger Stefan Nyström.

Studie främjandet i Halmstad:
Vår verksamhet på måndagar och tisdagar bedrivs som studiecirklar i samarbete med
Studiefrämjandet i Halmstad. På Flugfiskets Mätstare kommer vi även att få hjälp med en del
mindre kulturpengar genom Studiefrämjandet.

Sponsring: Klubbens verksamhet sponsras av
Wittlocks sportfiske o Fritidsartiklar i Halmstad tel 035 212191, Go-Nature Fiske o
Friluftsliv i Halmstad. Vi uppmanar alla att som tack för deras sponsring handla era
fiskeprylar av dem.
Glöm inte klubben på Facbook:; Fiskeklubben Laxen i Halmstad – här kan du även se en del bilder
från klubbens verksamhet

Klubbens Hemsida www.sfk-laxen.se
Ut å fiska Kenneth

kenneth@laxfiskaren.se

