Fiskeklubben Laxens
veckobrev Vecka 2014:32
Hej – nu är det åter dags att ta fram och sända ut klubbens
veckobrev efter en lång sommars uppehåll.
Min ambition under min resa med husbilen var att sända ut veckobreven även under
sommaren men denna ambition fick en törn då min batteriladdare till den bärbara datorn
slutade att fungera – med andra ord skulle det bli att använda datorn under min resa i sommar
var det enbart campingplatser som gällde och det är just dessa platser jag undviker med min
husbil. – Av denna orsak blev det inte något veckobrev. – Och skall jag vara ärlig så tror jag
att klubbens medlemmar klarade sig bra utan.
Att datorn inte gick att använda under min resa ställde även till en del problem för de som
önskade att boka klubbens båt i havet då detta sker helt genom klubbens hemsida. Nu löste det
sig ändå genom att jag genom hemsidan fick ett mail om bokningen och kunde på så vis sända
en bekräftelse på bokningen – men det gick inte att se själva bokningen på hemsida. Här
måste vi tänka till inför nästa år hur vi skall fixa detta – det går inte att bokningen enbart är
beroende av en person. Vad som är kul när det gäller klubbens båt i havet är att se hur flitigt
den har använts – ca 2 gånger i vecka vilket är riktigt kul.
Sommaren har varit varmt med resultatet ett dåligt fiske för mig. När jag och frugan drog i
väg upp mot Dalarna veckan efter midsommar gick det inte att fiska i Älvdalen som jag hade
tänkt – för mycket vatten - vilket innebar att vi drog vidare upp mot Grövelsjön för ett par
dagas fjällvandringar samt därefter till Femunden i Norge – Samma här inget fiske för mycket
vatten samt kallt som den – så kallt att vi även en natt fick snö på oss.
Efter denna period var tanken en veckas fjällvandring i Femunden Norge för att fiska – här
sket det sig åter för nu kom värmen samt att gubbens höft inte håll för en tung ryggsäck.
Nja skam den som ger sig tänker nig nog men värmen håll i sig vilket innebar ett riktigt dåligt
fiske – orkade helt enkelt inte att fiska i 32 graders värme.
Med andra ord det har varit en riktigt dålig fiskesommar för mig och frugan men skam den
som ger sig då vi har ett par månader till att fiska och håller väder prognosen så ser det ut att
bli en del regn framöver och då skall jag attan ge mig ut och fiska lite lax i Suseån och Nissan.

Klubbens ungdomar
Hej på Er – måndagen den 18 augusti starta vi åter upp vår verksamhet med lite uppstart inför
vårt fiske den 22-24/8 vid Sunnerdammen Regnbågsfiske –efter det skall vi starta upp vårt
projekt den 30-31/8 med att se på några vattendrag i Halmstad kommun(Ung Halland)
Välkomna Leli och Janne ungdomsansvariga. leli@laxfiskaren.se 0733 01 64 07
Må väl - Janne o Leli

Klubbens vuxna - på tisdag klubbstugan starta åter måndagen den
19 augusti kl 18:00 – det var tänkt den 12 augusti men vi hinner helt enkelt inte med
att städa så det får bli den 19 i stället.
Kommande arrangemang utöver tisdagskvällarna
23 aug KM-Gädda i Långsjön, Samling Långsjön kl 16:00 grusväg ner till sjön
27 sept. Laxfiske Suseån Fisketävling
30 sept. Ärtsoppa i klubbstugan – gråta över att årets fiske är över
12 okt. Casting tävling Klubbmästerskap
18 okt. Arbetsdag vid vindskyddet Suseån – samling kl 10:00 vindskyddet samt båt i Grötvik
25-26 okt. Fiske Hökensås – sjöar med boende i stugor
8 nov. Resa till Svängstad för att besöka ABU museet samt Mörrums laxfiske

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 .

Fångster
Jag har en rapport om en stor lax som har fångats i Suseån - över 8 kilo.

Kommande vecka
Ingen verksamhet

Bokning av Klubbens båt i Havet.
Bokningar har varit många under sommaren vilket är kul – rapporterna säger att det har varit
bra fiske efter makril och torsk. Alla klubbens båtar bokas på klubbens hemsida www.sfklaxen.se - här kan du även se om båten är upptagen

Fiskenyheter på webben

Högsäsong för fiskevård i Dalarna
Över hela Sverige läggs det ner mycket arbete för att återskapa fler naturliga miljöer för våra
fiskar. I Siljansbygden kämpar man för Siljansöringens återkomst.
Siljansbygden har traditionellt sett varit full av små bruk, kvarnar och andra vattendrivna
verksamheter. I kombination med flottning och stora kraftverksbyggnationer har det inneburit
att den storvuxna och långvandrande siljansöringen har farit väldigt illa.
Men nu finns det visst hopp, i alla fall enligt Anders Bruks som jobbat för siljansöringen
under många år.
– Vi har identifierat ett antal mindre åar och bäckar där vi sätter ut nykläckta
siljansöringyngel. Tanken är att de ska växa till sig i någon eller några säsonger, innan de
vandrar ut i Siljan för äta upp sig i 3-4 år. Det långsiktiga målet är givetvis att några av dem
återvänder till sina uppväxtplatser för lek, säger Anderas Bruks.
– Förutsättning för detta är dock att kraftbolagen tar sitt ansvar och skapar fiskvägar, men
från att läget länge har känts väldigt mörkt, finns nu en strimma av hopp.

All time high i Torne älv!
Laxuppgången i Torne älv slår alla tidigare rekord: över 95 000 laxar har nu passerat räknaren
i Kattilakoski.
Senaste siffror från Finska Vilt- och Fiskeriforskningen (RKTL) visar att det närmast
osannolika antalet 95 395 laxar nu har passerat ekoräknaren och är på väg mot lekområden i
Torneälven. Fortfarande stiger det över 100 laxar per dag. Tidigare rekordet på omkring 60
000 uppvandrande laxar från 2012 har därmed fullständigt krossats. Detta gör Torneälven till
en av världens absolut största vildlaxälvar med en otrolig potential som besöksmål för
sportfiskare.
Enligt RKTL:s statistik över 2013 var 85 % av de 9 200 besökande sportfiskarna i
gränsälvsområdet från kommuner utanför Torne älvdal och de spenderade cirka 500 € per
person. Den ökande laxuppgången är ett resultat av förändringar i både Sveriges och Finlands
laxförvaltning med bland annat ett ökat skydd av lax i havet, minskande fiskekvoter och bättre
kontroll på laxuttaget av övriga fiskenationer.
– Att det nu är rekordmycket lax i Torne älv ger inte bara möjlighet till utveckling av en
besöksnäring baserad på sportfiske efter lax, det kan även trygga beståndet för framtiden om
sjukdomar och andra oförutsedda hot dyker upp. Vi hoppas verkligen att trenden håller i sig
och att årets laxuppgång kan bli en språngbräda på vilken vi kan bygga starka bestånd i alla
våra vildlaxälvar, säger Glenn Douglas från projekt Laxfiske framtidens besöksnäring.
Lite smolk i glädjebägaren är att vattentemperaturen nu är väldigt hög i älven på grund av
den varma sommaren vilket gör laxen obenägen att hugga. Utöver detta har en del
svampangripen fisk hittats död längs älven vilka har skickats iväg för provtagning.

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

