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Var i dag på båtmässan i Göteborg. Ja inte för att köpa någon ny båt – det har jag
absolut inte pengar till utan i dag söndag var det sportfiske tema på mässa. Det var framförallt
två personer jag önskade lyssna på Gunnar Westrin och Martin Falklind och jag kan säga att
det var värt resan och inträdet.
Gunnar Westrin är en lysande sportfiskeskriben, sportfiskare och natur människa. Han skriver
i sin bok Westrins fjällflugor att han under ett halvt sekel har fiskat – i denna glädjens och
kamratskapets sysselsättning önskar visa på den sköna tillvaro som stämningsfulla
vildmarksvandringar i goda vänners lag ger men samtidigt oroas han över tecknokraternas
framfart i vår sista orörda vildmark. Med flugspöet i sin hand har Gunnar färdats vida
omkring i sitt sökande efter den dal där öringen fortfarande lever sitt liv. Det var ett fantastiskt
privilegier att under en och en hal timme få njuta av Gunnars berätta konst och samtidigt
minnas tillbaka på min egen tid i Svenska fjällvärlden då tält, stormkök och flugspöet var
några av minna resekamrater.
När det gäller Martin Fallind skall jag inte avslöjar hans framträdande på vår mässa den 22
feb på stadsbiblioteket där han skall avsluta dagen. Jag kan dock säga att det var ett riktigt
underhållande föredrag Martin hade om tillkomsten av filmen ”Den gamle och havet”.
För er som inte har träffat Martin kan jag säga kom till mässan och lyssna på ett äventyr i
äventyret med att göra filmen. Martin Falklind som står för inspirerande och mycket
underhållande föredrag om äventyren och händelserna bakom kulisserna i de fiskeäventyr han
varit med om.

I går lördags var jag på ett studiebesök och lyssnade på hur man arbeta i Bolmens
fiskevårdsförbund. De var ett intressant föredrag som gav många intryck och idéer att ta med
sig hem men framförallt uppmärksammade jag att man i Bolmen säljer fiskekort för 700 000
kr per år – i Laholm ca 1 miljon. Till detta kommer att nästan alla tillresa sportfiskare måste
bo någonstans vilket i sig generera många sköna slantar till bygden och näringslivet. Betänk
att detta ”enbart” avser fiske efter gädda och gös. Med andra ord visar man i Bolmens FVF att
Sportfisket har ett enormt värde för bygden. Tänk tanken att Halmstad kommun kunde förmå
sig att lyssna och lära vilka pengar skulle inte Nissan kunna ge till näringsidkare i Halmstad
kommun. I minna ögon borde alla kommunpolitiker I Halmstad skämmas över deras
agerande i denna viktiga fråga.

Klubbens planerade fisketävling den 8 februari ställs in- isen håller
absolut inte – vi får se hur resterande vinter blir men som prognosen ser ut i dag så blir det
ingen vinter de närmaste två veckorna

Klubbens härliga ungdomar band flugor i måndags. Denna gång var det
med teknik från det jag lärde mig i helgen med Johan Klingberg. I morgon måndag fortsätter
vi i samma anda men nu med att vi träna på de flugor som skall bindas på mässan

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 Inställd
?? 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 men samtidigt träna vi på de flugor som vi skall binda på mässan - .
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.
Jag och Kenneth varit hos tryckaren och bestämt lite hur det kommer att se ut och beställt hem
prover på kläderna. Vi kommer att prova dessa på måndag 3/2.
Jag kommer att lägga den beställningen på måndag kväll. Detta för att vi ska få kläderna till
mässan.
Det kommer att finnas storlek. 130, 150,170, XS, S, M,L. Så är det någon som inte vill prova,
men vill ha maila er beställning till mig.
Tanken var att få tröjan så kostnadsfri som möjligt, men vi vet inte hur stor efterfråga är.
Kan bli att den kommer att kosta ca 100 kr som max
.
Vi ledare och om någon vuxen vill ha så är det full pris på ca 300 kr.
Det kommer även sen finnas coola mössa som man kan beställa. Dessa kommer att ha ett pris
på 75 för barn/ungdom och 100 kr för vuxen.
Vi ses på måndag .
Välkomna Leli och Janne ungdomsansvariga. leli@laxfiskaren.se 0733 01 64 07

Kommande arrangemang utöver måndagskvällarna
8 feb. Pimpelfiske Träasjön Inställd
22 feb. Flugfiskets Mästare Och lite till - på stadsbiblioteket i Halmstad.
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

En dag i sportfiskets tecken på
Stadsbiblioteket i Halmstad
– 22 februari 10:00 – 17:00
Flugfiskets Mästare – Och Lite till

Mini mässan
arrangeras för femte året i rad i Halmstad. Årets mässa är ett samarrangemang mellan SFK
Laxen Halmstad och Stadsbiblioteket i Halmstad och I år kommer det vara fokus på miljö ur
ett fiskeperspektiv och debatter mellan de som styr kommer att äga rum i heta frågor såsom
vattendirektivet, minikraftverk och ett utvecklat Nissan..

Mässan avslutas på kvällen med att TV-filmare, naturfotograf och
professionell fiskeäventyraren Martin Falklind som står för inspirerande och
mycket underhållande föredrag om äventyren och händelserna bakom
kulisserna i de fiskeäventyr han varit med om.
Martin Falklind väljer att låta passionen leda vägen genom livet. – Gör det du gillar! Sedan
barnsben har Martin älskat att fiska. Idag är han professionell fiskeäventyrare med hela jorden
som sitt arbetsfält

Mässan - För att visa att sportfisket är mycket mer har vi i år även en utställning av äldre
fiskeprylar/böcker mm, men även utställning natur natur och fiskebilder.
På mässan är tidningarna Fly & Ty, Allt om Flugfiske, Fiskejournalen Shasing Silver samt
Mountain Media. Utställning av naturfotografer, Martin Ångnell, Veronica Olsson,

På mässan arrangeras 10 olika föredrag med temat sportfiske
Med bland annat
Film: For life - the story of ABU Garcia
Mörrum, C&R på frivillig väg en sannsaga – Henric Persson, Sveaskog
Med ett flugspö på en fiskeresa i Sverige och Norge- Johan Klingberg
SFK Laxens ungdomar presenterar sin verksamhet och två projekt inför 2014
”Sötvattenprojektet” med uppföljningen ”Vatten och miljövård Halmstad kommun” som
klubbens ungdomar kommer att genomföra. Dessa projekt finansieras genom Ung i Halland
som drivs av Leader Halland och finansieras av Hallands kommuner och EU
Laxfiskets Master class - 35 års erfarenhet på en time - Mikael Frödin
Älvräddarna – Christer Borg, ordf. i Älvräddarna men även expert i utredningen
vattenverksamhet
Paneldiskussion kring Nissans framtid. Hur har EU:s vattendirektiv påverkat den riktning som
Nissans vattenråd tagit. Hur är framtidsplanerna för området kring Nissan. Kommer
rekreationsmöjligheterna att förbättras. Vad har inte gjorts? Medverkande: Isabella Lövin,
Suzanne Åkerlund samt representanter från Nissans vänner.
Paneldiskussion kring minikraftverk. Hur mycket energi kan produceras i jämförelse med
exempelvis vindkraftverk. Hur påverkas faunan då fler minikraftvek tillkommer? Kan man
hitta en gyllene medelväg. Medverkande: representanter från energibolag, Älvräddarna och
projektet LNS.
Frågesport med paneldeltagare samt person från publiken moderator för paneldiskussionerna
och tävlingsledare är Rikard Olsson
Föreläsning med Isabella Lövin
Föreläsning om projektet ”Öring i hela Hjoån” med Hans-Göran Hansson

På mässan är ett stort antal duktiga flugbindare och visa sina alster som–
SFK – Laxens ungdomar, Johan Klingberg, Sven Axelson, Skåne, Niklaus Bauer FlyDressing. Claes Johansson, J:so Mikael Frödin, Martin Ångnell, Hökensås och Tidan.
Micke Hagman Göteborg, Tellis katsogiannos, Tellis flugfiske, Peter Scheffler, mf.

Besökanden har även möjlighet att delta i två Workshop/ Flugbindning
samt tillverkning av ett drag
Johan Klingberg, bind dig en öring och harrfluga,
dropp in verkstad flugbindning barnverkstaden

Vidare på mässan ställer ett stort antal ledande företag inom sportfiske ut
sina senaste produkter

Gratis inträde både till mässan som till
kvällen med Martin OBS begränsad plats om 200 personer på kvällens
arrangemang. Välkommen till förhoppningsvis trevliga och givande dag i sportfiskets tecken.
SFK Laxen Halmstad Kenneth Bengtsson ordf. tel 035 705 05 / 070 607 58 95
OBS, OBS programmet är inte riktigt klart än utan det tillkommer säkert mer
efterhand. För aktuell information www.laxfiskaren.se

Fiskenyheter på webben
Svensk-Finskt samarbete för att gynna vildlaxen
Länsstyrelsen i Norrbotten län har tillsammans med Lapplands förbund i finska Lappland
bildat samarbetsorganisationen The Salmon Committee of the Bothnian bay (SALCOM). Ett
gemensamt arbete med frågor kring vildlaxen har pågått under en längre tid och avsikten med
bildandet av kommittén är att strukturera och utveckla samarbetet.
- Norrbotten och finska Lappland har de viktigaste kvarvarande vilda laxbestånden i
Östersjöområdet, därför har vi ett gemensamt intresse att arbeta för att gynna laxen. Det här
ger oss även en bättre grund för att utveckla samarbetet, säger Dan Blomkvist på
Länsstyrelsen.
Kommittén ska lyfta fram regionens syn och intressen i laxförvaltningsfrågor och att vid
behov informera beslutsfattare på nationell och internationell nivå så att hänsyn tas till
regionens intressen.
Informationsutbyte i fokus
Det främsta målet är att utbyta information kring frågor som rör förvaltningen av regionens
laxbestånd. Även frågor som rör den gemensamma förvaltningen av laxfisket i gränsälven
(Torne- Muonio- och Könkämä älvar) kommer att diskuteras. Laxkommittén kommer att
lägga tonvikt på regionalitet, glesbygdsutveckling och långsiktigt hållbart nyttjande av
regionens laxbestånd.
Seminarier och möten kommer att anordnas dit olika intressenter bjuds in. Det första
seminariet planeras till hösten 2014.

Medlemsorganisationerna i laxkommittén är:
Lapplands förbund, Länsstyrelsen i Norrbottens län, Kommunförbundet Norrbotten, FinskSvenska gränsälvskommissionen, Närings-, trafik- och miljöcentralen i Lappland samt
Tornedalsrådet.
Allt fler protesterar mot muddring i Öresund
Publicerad 08:38 - 2014/01/31

Det riktas allt hårdare kritik mot Naturvårdstyrelsen i Danmark sedan de gett
fortsatt tillstånd för den miljövidriga muddringen i Öresund. Bland de som
protesterar hörs bland annat miljöorganisationer, biologer, forskare, yrkesfiskare och
sportfiskare. Samtliga uppmanar att skriva på protestlistan, som nyligen passerade 1000
namn. Länk hittar du längst ned i notisen.
Öresund är ett unikt naturområde där bottentrålning varit förbjuden sedan 1932. Sedan dess
har fisket och bottenmiljön blivit allt bättre – tills danska Naturstyrelsen tillät muddring av
havsbotten. Nu har stora fartyg intensifierat ”dammsugningen” av sand och grus, som sedan
ska användas i byggbranschen. Berömda fiskeplatsen Disken och dess grundtopp låg förut 7,5
meter under vattenytan. Nu har man sugit bort stora delar av grundet, som i dag ligger fem
meter djupare. Enligt Greenpeace fungerar området som uppväxtplats för många fiskbestånd,
eller har åtminstone gjort det innan muddringen.
Andra som är direkt beroende av ett fungerande ekosystem i sundet är de turbåtsskeppare
som kör sportfisketurister, bland annat till Disken. Skepparen på turbåten Vandia, Thomas
Nilsson, var den som först kontaktade Fiskejournalen och förklarade vilka förödande
konsekvenser muddringen kan få. Fiskejournalens chefredaktör Martin Falklind delar
Nilssons oro.
– Det är bara att hålla med Vandias skeppare Thomas Nilsson, våra forskare,
naturvårdsorganisationerna och andra som höjer ett varningens finger! Har man den minsta
kunskap om marin biologi så inser man att det här kan orsaka en katastrof. Bottenmiljön är
oerhört viktig för produktionen i våra hav. Exempelvis har forskningen visat att havsområden
som inte bottentrålas (som exempelvis Öresund) producerar 100 gånger mer marint liv,
jämfört med områden där bottnarna trålas! Att sugar bort bottenstrukturen helt och hållet…ja
man häpnar ju över människans dumhet!

Det har varit ett mycket spännande Älvräddar år under 2013. Mycket har hänt
som varit positivt. Flera fina fiskvägar i form av omlöp har färdigställts, bland annat i Hjoån
och i Säveån vid Hedefors.
Men allra viktigast är nog det delbetänkande som vattenverksamhetsutredningen lämnade
ifrån sig 1 oktober. Även om vi gärna ser att man fortsätter att putsa på förslagen måste vi alla
inse att om detta betänkande kan gå hela vägen fram till en proposition och därefter en
lagförändring innebär det den största positiva förändringen för svenska strömmande vatten
sedan 1918 års vattenlag kom till.
Alla vattenkraftverk ska nyprövas, vilket betyder att vi äntligen kan få genomslag för PPP,
Polluter Pays Principle, inom vattenkraften. Det vill säga principen att den som orsakar en
skada på miljön också är den som åtgärdar, reparerar och betalar för åtgärderna.

Så inför det nya året vill jag till er alla som brinner för friska, rena och levande strömmande
vatten uppmana er att skriva på det brev som Fiskejournalen har på sin hemsida. Rubriken på
kampanjsidan är ”Nu eller aldrig – Vi behöver din hjälp!” och tydligare än så kan det inte
skrivas. Om du och dina vänner hjälper till med att skicka denna uppmaning till ansvariga
ministrar ökar chanserna rejält för att det vi drömt om så länge kan bli verklighet!
Christer Borg
Ordförande Älvräddarnas Samorganisation

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

