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Ursäkta det försenade veckobrevet 

Orsaken till förseningen är att redaktören i helgen som gick var uppe i Habo och band flugor 

tillsammans med tjugo andra i ett arrangemang som Johan Klingberg var pappa till. Bland 

instruktörerna denna gång var Chris Reeves från England. Jag har vid ett antal tillfälle träffat 

Chris på olika mässor och kände således till att han är en duktig flugbindare men fick nu även 

möjligheten att träffa Chris mer privat och uppleva hans härliga humör och berättarglädje. 

Valet av pensionatet - Sjöhaga pensionat i Habo som vi var på denna gång var riktigt bra.- Ok 

boendet kunde vara bättre men vi som var där är vana att bo sämre på vårt fiske så det var helt 

ok att bo lite spartanskt. Maten på pensionatet var riktigt bra – inte överdådigt med lax, flinta 

stek och liknande utan här var det vällagad god mat till hungriga sportfiskare som gällde – 

alltså perfekt,  

 Flugbindningen denna gång var som vanligt ypperligt – även Niklas gäddfluga fick beröm 

godkänd och det säger inte lite när det kommer från mig. Naturligtvis är jag tvungen att skriva 

ett stort beröm till Chris Reeves – inte nog med att han är en fantastisk duktig flugbindare – 

utan han är även en riktigt trevlig person med ett varmt hjärta som enbart detta gör att en helg 

tillsammans med honom värd att minnas. 

De flugor jag band med Johan denna gång var trevliga – inga nymfer – så även här lärde en 

nörd som mig en del. 

Med andra ord nu har jag nya mönster och bindteknik till klubbens ungdomar och vuxna skara 

 

Jag skrev i förgående veckobrev att jag atar vintern – kyla och vind. 
Och de gäller fortfarande – fy attan för denna kalla och tråkiga vinter. Nu är det inte enbart 

kallt ute utan fastighetsägaren vi hyr klubbstugan av har problem med värmesystemet i 

klubbstugan så i dag då jag skriver detta är det även kallt inne. 

Fick i vecka en kallelse till Sportfiskarnas kongress samt en del annan information – När 

jag läste denna informationfunderar jag på varför skall klubben vara med i sportfiskarna som 

organisation i mitt tycke en otroligt svag och dålig organisation som helt är Stockholms 

fixerad.  

Sportfiskarna organisera endast en spillra – läste någonstans att ca 15000 - av oss som gilla att 

fiska med ett spö vart år var med i sportfiskarna – vi är ca 1,3 miljoner. Om man frågar vem 

som är leder organisationen sportfiskarna så är det ingen som känner till namnet men frågar 

man om Älvräddarna så känner alla till att Christer Borg är ordföranden.  

Läser man och följer fiskefrågor så är det Älvräddarna som för alla oss sportfiskares talan i 

dag med hjälp av Världsnaturfonden WWF, Östersjölaxälvar i samverkan och 

Naturskyddsföreninge men var är Sportfiskarna i denna debatt.  



Läste i utskicket att Sportfiskarna nu skall samarbeta med Skogsstyrelsen – samma 

organisation som under många år har arbetat med att förstöra och försura våra små vattendrag. 

Ok troligen är här pengar att hämta – Skogsstyrelsen och arbetsförmedlingen bedriver 

gemensamt ett arbetsmarknadspolitiskt projekt över hela Sverige – Sportfiskarna är säkert 

sugen på dessa pengar som projektet kan ge likt man var sugen på pengar från den gången 

Vattenfall. 

Naturligtvis skall vi vara med i Sportfiskarna men attan om det inte är dags för dem att flytta 

fokusen från Stockholm till övriga landet och bli den organisation som vi sportfiskare behöver 

– en aktiv kraftig miljöorganisation för alla oss sportfiskare – om inte tror jag att sportfiskarna 

som organisation går i en snar framtid i graven och det vore en ännu större katastrof än i dag.  

  

Klubbens härliga ungdomar band flugor i går. Denna gång var det med 

teknik från det jag lärde mig i helgen med Johan Klingberg. Att tillverka och sätta en Mallard 

vinge är inte alltid så lätt men det gick riktigt bra efter en del små tips.  

 

Klubbens verksamhet på tisdag – det blir som vanligt kaffedrickande, flugbindning 

men även en stund att prata bort några timmar. Alla välkomna till klubbstugan – vi öppna kl 

18:00 och stänger när sista medlemmen går hem. 

 

 

Kommande arrangemang utöver tisdagskvällarna 

8 feb. Pimpelfiske Träasjön  vid bra is läge 

?? feb. Fiskeresa Båt från Rå – Öresund – dag är inte bestämd 

22 feb. Flugfiskets mästare – Och lite till på stadsbiblioteket. 

4 mars Ärtsoppa i klubbstugan för att fira att årets fiske har startat  

9 mars Arbetsdag vid Suseån samling vid vindskyddet kl 11:00 

 

 

Från klubbens ungdomsledare 
 Vi träffas som vanligt i klubbstugan kl 17:30 och binder vidare på vårens alla fina flugor som 

MÅSTE finnas i vår ask. De som önskar vara med på mässan Flugfiskets Mästare den 22 feb 

måste komma ned till klubbstugan på måndagarna då vi kommer att öva in ett antal bra flugor 

att visa upp. 

Välkomna Leli och Janne ungdomsansvariga. leli@laxfiskaren.se 0733 01 64 07 

 

Kommande arrangemang utöver måndagskvällarna 

8 feb. Pimpelfiske Träasjön  vid bra is läge 

22 feb. Flugfiskets Mästare Och lite till - på stadsbiblioteket i Halmstad.  
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24 feb. Fixa dina egna fiskeprylar, drag, linor spön mm. 

2 mars Fiske i Nissan  

15 mars Loppis dag i klubbstugan – medlemmar kan sälja eller köpa det man önskar – 

endast fiskeprylar 

 

 

Kommande vecka 

Måndag – klubbens ungdomar i klubbstugan 

Tisdag – klubbstugan är öppen som vanligt 

 

Fiskenyheter på webben 

Tillsammans med Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund, Älvräddarnas 

Samorganisation, Världsnaturfonden WWF, Östersjölaxälvar i samverkan och 

Naturskyddsföreningen, har Fiskejournalen under lång tid kämpat för att vattenkraften ska 

börja ta miljöhänsyn. Nu kan det bli verklighet. I oktober presenterade regeringen en 

revolutionerande utredning: ”Vattenverksamhetsutredningen”. Utredningen föreslår skärpta 

miljökrav för vattenkraftsindustrin, med målet att återfå den biologiska mångfalden i våra 

utbyggda vattendrag. 

 Därför ber vi nu dig att – tillsammans med oss och miljöorganisationerna – hjälpa till att 

uppmuntra våra beslutsfattare till att lagstifta för fria vandringsvägar och ekologisk hänsyn 

inom vattenkraften. Saxat Fiskejournalen 

 

Sportfiskedag på Båtmässan 2014 
För att lyfta sportfisket inleds nu ett samarbete mellan Båtmässan och Fiskejournalen. Som ett 

led i detta kommer en Sportfiskedag arrangeras av bägge parter under Båtmässan i Göteborg 

söndagen den 2 februari 2014. Flera kända föreläsare inom sportfiske är klara som 

föredragshållare, Martin Falklind, professionell fiskeäventyrare och chefredaktör för 

Fiskejournalen, Gunnar Westrin, naturfotograf, författare och stor profil inom 

sportfiskevärlden samt Markus Lundgren, biolog på Sveriges Sportfiske- och 

Fiskevårdsförbund och PO Johannesson, sportfiskeglobetrotter och skribent hos 

Fiskejournalen. 

 Ytterligare ett inslag om sportfiske på Båtmässan är en fototävling som arrangeras ihop med 

Comstedt AB som representerar varumärkena Humminbird, Minn Kota och Cannon. 

 Temadagen kommer genomföras nu på söndag, den 2 februari 2014. Platsen är Båtmässan, på 

Svenska Mässan i Göteborg. 

  

Export av dioxinlax kan ge miljonböter 
Blekingefiskarnas centralförening sålde giftig Östersjölax olagligt till Frankrike. Enligt SVT, 

som avslöjade försäljningen, var orsaken att de ville hjälpa det kustnära laxfisket att överleva. 

Nu har de rättsliga efterspelen rullat igång. 

 En åklagare i Malmö begärde nyligen ett tillfälligt beslagtagande, så kallat kvarstad, på 5,9 

miljoner kronor tillhörande Blekingefiskarnas Centralförening (BFC). Detta efter att de 



exporterat lax olagligt. Blekinge tingsrätt avslog åklagarens begäran, men företrädarna kan 

dock vänta ett åtal om grov smuggling. 

 – För att säkra statens pengar har jag begärt tillfälligt beslagtagande på 5,9 miljoner kronor. 

Det är ett sätt att se till att tillgångarna i föreningen inte försvinner, säger kammaråklagare för 

Riksenheten för miljö– och arbetsmål, Ingvar Wennersten till Blekinge läns tidning. 

 BFC har tjänat stora pengar på den olagliga exporten och i dag är föreningen i likvidation. 

Enligt Karlskronas miljökontor rör det sig om 105 ton Östersjölax som olagligt exporterats till 

grossist i Frankrike. Detta till ett värde av 7,8 miljoner kronor. 

 Men domaren i Blekinge tingsrätt Ingela Klinteberg avslog kvarstadsbegäran med 

motiveringen att föreningen är i likvidation och därför ställd under rättlig och juridisk 

förvaltning av en advokat. 

 Förundersökningen mot företrädarna för föreningen pågår och det råder det ingen tvekan om 

att åklagare Wennersten kommer att väcka åtal. Han har även brottsrubriceringen klar för sig. 

 – Grov smuggling. Det har pågått med systematik under längre tid och i stor omfattning, samt 

genererat miljonvinster. 

 

 

Vildlaxen guld värd för turismen 

Kopplingen mellan ett bra laxfiske och goda inkomster för lokal turism är mycket tydlig och 

laxens stora värde kan illustreras av ett färskt exempel från norsk laxturism. 

 

I en artikel i adressa.no berättar Vegard Heggem från Aunan lodge vid den berömda älven 

Orkla i Norge om hur det dåliga laxåret 2013 innebar att varje avlivad lax gav motsvarande 

218 000 svenska kronor i omsättning. Bara 78 laxar fångades av sportfiskare vid Aunans 

sträcka under 2013, en halvering av tioårsfångstsnittet. Av dessa 78 laxar återutsattes 66 och 

bara 12 stycken behölls, rapporterar Adressa. 

 

– Man kan säga att dessa 12 laxar gav vår omsättning på 2,5 miljoner år 2013, varje lax gav 

över 200 000 norska kronor i intäkter, förtydligar Vegard Heggem. 

 

En framgångsfaktor för Aunan lodge är god mat, då man kan servera lokalproducerade 

delikatesser vilket gör att gästerna väljer ett boende med inkluderade måltider, men det är 

laxfisket som framförallt lockar gästerna till Aunan. Utan lax kommer inga gäster på sikt. 

 

– Oron är stor för vildlaxbeståndet i Norge är stort, hot kommer både från laxodlingar och 

från utsläpp från gruvindustrin. Naturskydd utarmas successivt, med svåra konsekvenser för 

turismen, säger Vegard Heggem. 

 

God tillgång på lax framgångsfaktor för turismen 

År 2012 steg ett rekordstort antal laxar i Torne älv och det resulterade i att 8 300 fiskare löste 

fiskekort i det laxfiskeområde som bildas av Torne älv, Muonio älv och Könkämäeno. Det var 

en ökning av fiskekortsförsäljning med 40 procent från medeltalet under 2000-talet. 

 
– Kopplingen mellan bra laxfiske och ett ökat antal gäster ser vi över hela världen, 

kommenterar Glenn Douglas från projekt ”Laxfiske framtidens besöksnäring”. 

 

Största delen av fiskarna i Torneälvens laxfiskeområde 2012 kom från andra orter (80 %) och 

de fick största delen (61 %) av fångsten. Utöver finska och svenska fiskare besöktes älven 

även av över 200 utländska fisketurister från över 20 länder. 

 



– Därför är det så viktigt att nuvarande trend med ökade antal laxar till de svenska älvar 

fortsätter om vi ska kunna få laxfisketurism att blir den motor för tillväxt i landsbygden som 

vi vet att det kan vara, avslutar Glenn Douglas. 

 

 

 

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 fiske 

 

  

Klubbens Hemsida www.sfk-laxen.se 

  

Ut å fiska Kenneth 

kenneth@laxfiskaren.se 

 


