Fiskeklubben Laxens
veckobrev Vecka 2014:23
På tisdag har är det avslutning i klubbesugan inför
sommaruppehållet och det gör vi med att grilla.
Som vanligt avsluta vi vårens verksamhet i klubbstugan med att grilla – tag med dig det du
önskar grilla – klubben bjuder på övrigt, sallad dryck mm.
Alla välkomna Styrelsen.

Nu är det städat kring Träasjön.
I morse fick jag ett telefonsamtal från en av klubbens medlemmar som berättade att han hade
uppfattat att det låg en del plastburka på sjön. Naturligtvis var min första tanke att det är
tjuvfiskare i farten och att det säker ligger en massa nät i sjön. Snabbt bestämdes att vi gör ett
besök för att se vad det rör sig om – det här med nät är ett fanstyg i denna lilla sjö.
Nja nu var det inte som jag befarade utan det var någon som hade lagt ut ett tiotal angeldon
efter gädda – man hade agnat upp ett tiotak gäddsaxar med abborre - men som tur var viste
inte de som nu agnade dessa saxar hur man gör utan alla saxar fungerade inte.
Hur som haver – det är förbjudet i Sverige att fiska med gäddsaxar så även i klubbens sjöar
men då vi inte vet vem som är pappa till detta så kan vi inte göra något åt det.
Med andra ord – saxarna, plastdunkarna, en massa skräp samt ett väl byggt vindskydd
inklusive plastflaskor och öl är nu slängt på tippen på Vilmarstrand.
Alltså nu har vi städat i och kring Träasjön för denna gång.

Det blev ingen fiskeresa till Gustavsfors i lördags
Orsaken till detta var dels dåligt intresse från medlemmarna samt sjukdomsfall. Att personer
plötsligt blir sjuka kan man inte göra något åt – det är tråkigt men ändå bättre än om personen
vore på resande fot. Däremot är det tråkigt med det svala intresset från klubbens medlemmar
till fiskearrangemang som Gustavsfos.
Strunt i detta vi gör ett nytt försök till hösten.

Sturelsemöte den 12 juni.
Kallelse och dagordning sänds ut i morgon måndag

Klubbens ungdomar
Hej på Er - I morgon är det åter fiske som gäller - vi kommer att fiska ute i havet. Vi gör ett
nytt försök med att fiska horngädda, Vi ses ute vid handikappsbadet ute vid Tylösand kl
18:00.
Må väl - Janne o Leli
Kommande ungdoms arrangemang.
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 sista dagen vi har öppet i klubbstugan inför sommaruppehållet. På programmet
denna dag – grillning och en massa samvaro.
Kommande arrangemang utöver tisdagskvällarna
10 juni Mat i klubbstugan i samband med att klubbstugan stänger inför sommaruppehållet.

Klubbstugan stänger efter den 10 juni
för att åter öppna i augusti – själv åker jag i väg på en tripp med min husbil upp till Dalarna
för att fiska efter öring och harr. Jag planera att fiska i Görälven, Fulan, Västerdals - och
Österdals älven med andra ord nu skall jag äntligen få nytta av alla flugor jag har bundet
under året.
I samband med min resa så kommer klubbens veckobrev lite mer sporadiskt – beroende på
platser där jag kan komma åt nätet. Men tanken är att jag skall försöka att fortsätta med
veckobrevet även under sommaren.
När det gäller veckobreven så kan ni även läsa dem på klubbens hemsida. www.sfk-laxen.se

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 .

Kommande vecka
Måndag – fiske med klubbens ungdomar
Tisdag – öppen klubbstuga - Grillning

Bokning av Klubbens båt i Havet.
Bokningar börja nu komma in på båten i Havet vilket är kul – rapporterna säger här att det har
varit ett bra fiske efter riktigt stor torsk. Alla klubbens båtar bokas på klubbens hemsida
www.sfk-laxen.se - här kan du även se om båten är upptagen

Fisket i veckan
Inget fiske för mig i veckan

Fiskenyheter på webben
Telge Energi hjälper fisken
Telge Energi har alltid enbart sålt el från sol, vind och vattenkraft med klimatargument.
Älvräddarna har tidigare kritiserat dem för deras obekymrade inställning till svensk
vattenkraft. Men nu har Telge Energi fattat galoppen.
Världsnaturfonden WWF och Telge Energi har ingått ett treårigt partnerskap för att
gemensamt arbeta kring frågor om förnybar energi och biologisk mångfald. Tillsammans har
de beslutat att stödja ett eller flera naturvårdsprojekt, främst inom vattenkraften.
Ett av de största problemen med svensk vattenkraft är att dammarna alltid gör det svårt för
fiskar och andra djur att vandra. Det vill WWF och Telge Energi råda bot på och därför går de
nu in i ett stort projekt i Ångermanälven tillsammans med Älvräddarna. Syftet med projektet
är att undersöka på vilket sätt fiskpassager kan göras på bästa sätt, både för fisken själv och
för att kraftproduktionen ska kunna bedrivas så effektivt som möjligt.
Detta ska leda till bättre miljö, både ur klimatsynpunkt och ur biologiskt
mångfaldsperspektiv, samtidigt som projektet också bidrar till att vi i Sverige snabbare når de
krav som EU ställer på oss genom Vattendirektivet: ett direktiv för rena, giftfria och
ekologiskt fungerande vatten i hela Europa.
Övriga inblandade i projektet är SLU, Länsstyrelser, Model Forest i Vilhelmina, kommuner,
länsstyrelser, kraftbolag m.fl. Hälften av bidraget på totalt en miljon kronor har möjliggjorts
genom en insamling från Telge Energis kunder.
– Det här är fantastiskt roligt, säger Christer Borg, ordförande Älvräddarna. Nu hoppas vi att
Vattenfall, som är en av de stora aktörerna i Ångermanälven, kan bortse från det pinsamma att
andra aktörer i elbranschen bidrar med pengar i en älv där Vattenfall är huvudaktör. Vi
behöver deras medverkan och de är inbjudna, likaså ska E.ON bjudas in att delta på ett eller
annat sätt.
Pressen på kraftbolagen att delta i projekt och göra något åt den oacceptabla situationen i
svensk vattenkraft har ökat de senaste åren, inte minst sedan nu

vattenverksamhetsutredningen lämnat in sitt slutbetänkande om nya regler för svensk
vattenkraft.
– Ja, nu är det upp till bevis, menar Christer Borg. Antingen deltar man med hjärtans lust i
projekt som det i Ångermanälven, eller så väntar med 100 procents sannolikhet ny lagstiftning
runt hörnet, som kommer att tvinga dem att göra åtgärder.

Krafttag för vatten
I veckan kom Vattenverksamhetsutredningen med sitt slutbetänkande. Sammantaget ger
utredningens förslag flera viktiga pusselbitar för en bättre vattenförvaltning, vad gäller både
dikning och vattenkraft.
Utredningen kom redan i höstas med ett delbetänkande och förslag om nyprövning för de över
2000 kraftverk, eller 94 procent, som idag inte har tillstånd i enlighet med modern
miljölagstiftning. Att anpassa vattenkraften är en förutsättning för att Sverige ska klara
vattendirektivets krav på god ekologisk status i rinnande vatten och slippa böter från EU.
– Många av våra vattenkraftverk fick sina tillstånd innan kvinnor fick rösträtt i Sverige och
då saknades krav på miljöhänsyn. Därför är utredarens förslag på miljöprövning en bra nyhet
för alla som älskar fiske, miljö och friluftsupplevelser, säger Mikael Karlsson, ordförande
Naturskyddsföreningen.
Havs -och vattenmyndigheten beräknar att en miljöanpassning av svensk vattenkraft enbart
kommer att motsvara ett totalt bortfall på ca 1,5 TWh, vilket är långt mindre än den el som
svensk vindkraft tillväxer med varje år. Den viktigaste vattenkraften, den som används till
samreglering med andra energikällor, kommer knappt att påverkas alls.
– Nu är det viktigt att partier i båda de politiska blocken kommer överens om att följa
utredningens väl genomarbetade förslag. Vattenkraftverk ska givetvis miljöprövas på samma
sätt som annan industri. Utredningens förslag kombinerar god elförsörjning med hänsyn till
livet i vattnet. Då kan vi klara inte bara EU:s bindande miljökrav, utan även riksdagens
miljömål, säger Ellen Bruno, sakkunnig marina ekosystem och fiske på
Naturskyddsföreningen.

Sverige har återfått två vildlaxälvar
Nu är det klart - både Testeboån och Kågeälv är åter vildlaxälvar med egna
självreproducerande laxbestånd, detta enligt Internationella havsforskningsrådets nya
bedömning.
Laxen var tidigare utrotad i båda älvarna och att återskapa självreproducerande populationer
har krävt årtionde av arbete från inte minst lokala fiskevårdare längs de båda vattendragen.
– En viktig lärdom är att det går att återskapa laxbestånd även om det är både svårt och
kostsamt. Sportfiskarna vill ge en stor eloge till fiskevårdarna som har gjort det nästintill
omöjliga och återgett oss två vildlaxälvar, kommenterar Anders Karlsson fiskevårdsansvarig
på Sportfiskarna.
En gång i tiden fanns minst 28 vildlaxälvar i Sverige men på grund av kraftverksutbyggnad
och övriga vattenverksamhet försvann vildlaxen i över 15 av dessa vattendrag. I kraftigt
utbyggda älvar som Dalälven, Indalsälven, Ångermanälven, Umeälven och Luleälven är det
fortfarande bara storskaliga utsättningar som håller liv i de lokala laxbestånden. Detta
scenario med utrotade vildlaxbestånd på grund av vattenkraftsutbyggnad återfinns över hela
världen.

Det har visats sig vara ett både mycket svårt och kostsamt arbete att återskapa laxpopulationer
men nu har alltså Internationella havsforskningsrådet (ICES) fastslagit att Sverige har två
återskapade självreproducerande laxbestånd i Testeboån och Kågeälv. Bakom denna bedrift
ligger både tusentals timmar av fiskevårdsarbete och miljontals kronor investerade i olika
fiskevårdsåtgärder.
– De första återutsättningarna av lax i Kågeälven skedde redan 1987 och utsättningar fortsatte
fram till 2004 med som mest 100 000 laxar per år. Miljontals kronor har investerats i
utsättningsfisk och kopplat till det har väldigt omfattande fiskevårdsinsatser utförts i både
Testeboån och Kågeälven, berättar Anders Karlsson.
– Laxen försvann från Testeboån efter att ett kraftverk byggdes redan på 1920-talet, men det
krävs mer än att bara att ta bort vandringshinder och sätta ut lax för att återskapa ett bestånd,
man måste jobba med hela kedjan från lekplatsen i älven till kust och hav, berättar
fiskevårdaren Bernt Moberg som utfört mycket av det praktiska fiskevårdsarbetet i Testeboån.

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

