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Kom hem för en liten stund sedan från Kalv.
Jag har haft privilegiet att få vara med klubbens ungdomar på deras fiskeläger i Kav. Att så
många härliga ungdomar kan umgås och ha roligt utan några slitningar eller gruppmentalitet
är fantastiskt och bevisa att sportfisket har ett stort värde. Inte blev det sämre av att vi fick ett
otroligt bra väder i lördags då vi paddlade i Lillån samtidigt som vi fiskade efter gädda. Det
enda negativt som hördes att natten mot lördagen var riktigt kall och att en del ungdomar
upplevde sina sovsäcka kalla i tältandet.
Fisket då ja det blev åtta gäddor som de fångade och av dessa fick sju gå till balka – med
andra ord även klubbens ungdomar bedriver C&R vid deras fiske.
Åter ett riktigt stort tack till Leli och Janne för ert fantasiska arbete med allt som skulle fixas
inför och under helgen.

Klubbens ungdomar
I morgon är det ingen verksamhet. Däremot skall de som så önska åka till Sunnedamen på
söndag och fiska efter Regnbåge. Kenneth bjuder på fisket och mat under dagen.
Janne och Leli

Kommande ungdoms arrangemang.
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

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.

Klubbresa till Hökensås den 25-26 okt. med boende i stugor
Ni som är intresserad av att följa med på denna fiskeresa hör av er till mig .
kenneth@laxfiskaren.se vi skall fixa boende och ev en fiskesjö .

För andra gången är jag tvingad att ställa in utvärderingen av
Flugfiskets Mästare den 22 maj – orsaken är att jag inte hinner med
detta i denna vecka.

Fick ett mail från en av klubbens medlemmar om att han har fångat
en regnbåge – Kul ja men inte fortsättningen på hans mail då det visade sig att när han
rensade fisken att fiskens mage hade den två ciggaret fimpar. Ni som fiska och röker tänk på
att en cigg fimp kan locka en fisk att ta den som mat.

Fick ett meddelande över fb Var vid Stora holk idag. Det var ingen kul syn där låg räkor,
ölburkar, brutna spö toppar, påsar osv. Någon hade roat sig med att lägga hela mörtar/abborrar
på brasan sorgligt tycker jag. plockade upp lite efter vandalerna.

Ja vad säger man om dessa mail – det är då fan att man inte kan sköta sig vid våra
vatten – Skärpning till både fisketillsyningsmännen som medlemmarna. Kenneth

Kommande vecka
Måndag – ingen verksamhet med klubbens ungdomar
Tisdag – öppen klubbstuga

Söndag – klubbens ungdomar fiskar i Sunnedammen

Fick i vecka tre fisketidningar

- och skall jag vara ärlig så kunde jag vara utan alla

tre.
Först är det märkligt att Allt om Flugfiske, Fiskejournale och tidningen Fly &tie kommer
samma vecka – vilken idiotisk planering det måste vara på dessa tre tidningars redaktion att
sända ut tidningarna samma vecka och om man betänker att det är samma ägare – Aller Media
tidningar så blir idiotin ännu mer tydlig.
I mitt tycke är det i dag tre skräptidningar som enbart innehåller en massa annonser som jag
för sura pengar betala för att läsa. Inte ens tidningen Fly&tie som tidigare har varit ok är i dag
i mitt tycke inte värd de 99 kronor tidningen kostar.
Nu skall det trots allt minskas i detta tidningsflöde då förlaget Aller Media tidningar har
beslutat att tidningen Allt om Flugfiske och tidningen Fly&tie skall bli en gemensam tidning.
Sammanslagningen kommer att gälla från och med den 11 sep då Fly& tie skall ingå med en
egen avdelning i Allt om Flugfiske. Man skryter med att tidningen skall komma ut med sex nr
/år och att tidningen under högsäsong kommer att vara tjockare – hela 108 sidor.
Vilket attans trams och fals marknadsföring – dagens tidning Fly&tie är på 100 sidor och Allt
om Flugfiske är på 92 sidor – den nya tidningen kommer att innehålla både reportage,
pryltestsamt flugbindning samt en attans stor mängd reklam. Inte fan får jag som prenumerera
på både tidningarna mer läsvärt med denna sammanslagning.
– Man skryter med att alla prenumeranter skall automatiskt få den nya tidningen samt ett
extra numer utan kostnad – men hallå vi som prenumerera på båda tidningarna vad händer
med oss – blir det enbart en extra tidning även här.
Säg som det är - tidningarna har inte ekonomisk bärighet var för sig och att man nu har
bestämt sig för att lägga ner tidningen Fly&tie och flytta flugbindningen till tidningen Allt om
Flugfiske samt försköna detta med en massa vilseledande text.
Trams och fals marknadsföring är det i mina ögon.. Jag har sökt Johan Klingberg för en
kommentar utan att lyckas??

Fisket i veckan
I veckan har det rapporter om bra fångster i Lagen bl.a. fångade Björn en vacker lax på över 8
kg . Vidare har det nu även fångats lax i Nissan.

Snacka dilemma för mörrum . Man har i dag upptäckt så mycket lax med svamp
infektion så något måste fel. C.a 100 laxar har synats med svamp och man skall fånga några
för att sända i väg dem på analys – samtidigt läser man om stora problem på ostkusten med
små torska. Vad i attan är det som händer med Östersjön och Mörrum???? Kenneth

Fiskenyheter på webben
Östersjöns framtid i fokus
Problem med övergödning har under lång tid påverkat Östersjön. Stora blomningar av giftiga
alger, syrefria bottnar och förändringar i artsammansättningen har drabbat havet. Forskare
från SMHI ska ge mer kunskap om hur Östersjöns framtid ser ut.
Östersjön är ett unikt och känsligt innanhav som är starkt påverkat av de cirka 90 miljoner
människor som lever kring havet. Inom tre europeiska projekt ska forskare från SMHI
medverka till att öka kunskapen om övergödningsproblematiken i Östersjön. Som redskap har
de mätningar, modellberäkningar och nära samarbete med forskare kring hela Östersjön.
– Vi kommer att kartlägga vilka förändringar havsmiljön och det marina ekosystemet har
genomgått sedan början av 1900-talet. Med detta som bas vill vi försöka förstå vilka
förändringar som kan komma att ske de närmsta hundra åren. Såväl klimatförändringen som
utsläpp av näringsämnen och vilket fiske vi bedriver kommer att påverka miljön och
artsammansättningen framöver, säger Helén Andersson, forskare inom oceanografi på SMHI.
Kustområdenas betydelse undersöks
Kustzonen kommer att få extra uppmärksamhet. Forskarna kommer att undersöka vilken roll
den har som filter för de näringsämnen som släpps ut i Östersjön.
– Kustzonens dynamik och sedimentprocesser kan ha en stor betydelse för hur vi ska förstå
hela Östersjöns övergödningsproblematik. Vi kommer att studera fyra olika kustzonstyper.
Det är områden med stor flodtillrinning, laguner, skärgårdsområden och områden som har
begränsat vattenutbyte med närområden, säger Elin Almroth Rosell, forskare inom
oceanografi på SMHI.
Näringsämnen från land påverkar
– Med data från länderna runt Östersjön och vår hydrologiska beräkningsmodell kan vi
simulera flödena av vatten och näringsämnen för alla vattendrag som mynnar i Östersjön,
säger Berit Arheimer på SMHIs hydrologiska forskningsenhet.
Modellen kan också beräkna effekten av lokala åtgärder för att minska mängden
näringsämnen som transporteras med vattnet till Östersjön.
Kunskap grund för beslut
Forskarna ska använda både befintliga databaser, nya mätningar och modellsimuleringar för
att öka förståelsen för hur havet påverkas i framtiden.
– Vi vet att förändringar i salt- och syrehalt, mängden av näringsämnen och ökad
havstemperatur påverkar förutsättningarna för liv, ekosystemets funktion och den biologiska
mångfalden. För att ha ett bra underlag för de beslut som påverkar Östersjöns framtid behöver
vi förstå hur och i vilken omfattning, säger Helén Andersson.
Samarbete mellan Östersjöländerna
SMHIs oceanografiska och hydrologiska forskningsenheter deltar under perioden 2014-2017 i
tre internationella forskningsprojekt inom ramen för BONUS programmet: BIO-C3, COCOA
och Soils2Sea.
BIO-C3 ska kartlägga vilka förändringar havsmiljön och det marina ekosystemet genomgått
sedan början av 1900-talet, för att förstå vilka förändringar som kan komma att ske de
närmaste 100 åren. Projektet är ett samarbete mellan forskare i Sverige, Tyskland, Estland,
Finland, Litauen och Polen.

COCOA ska koncentrera sig på kustzonen i Östersjön och dess roll som filter för de
näringsämnen som släpps ut i havet. I projektet medverkar förutom Sverige även Danmark,
Finland, Tyskland, Litauen, Nederländerna, Polen och Ryssland.
Soils2Sea ska kartlägga näringsämnena fosfor och kväves väg genom mark och vattendrag ut
till havet. Syftet är att hitta strategier och åtgärder för att redan på land minska möjligheterna
för dessa näringsämnen att ta sig ut till havet. I projektet medverkar forskare från Danmark,
Tyskland, Polen, Ryssland och Sverige.
EU-satsning på forskning om Östersjön
EU satsar 100 miljoner euro på forskning och utveckling i Östersjön genom BONUS under
perioden 2010-2017. Svenska nationella medfinansiärer är FORMAS och Naturvårdsverket,
vilka bidrar till det svenska deltagandet i projekten.
Syftet med BONUS är att föra samman forskare från marina, maritima och socioekonomiska
sektorer för att säkerställa en stark vetenskapligt kunskapsbas kring de många utmaningar
som Östersjöregionen står inför.

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

