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Ja nu är klubbens vindskydd vid Suseån åter på plats. 

 
Vist återstår en del mindre arbete som ex. att bygga ett nytt spöställ, förankra vindskyddet 

inför framtida hög vattenföring samt en del uppsnyggning, hugga ny ved mm. men det var en 

stor sten som släppte från mina axlar när jag såg vindskyddet åter på sin ursprungliga plats  

och hu vad bra det blev. 

 

Målet för arbetet var att är att klubbens vindskydd skulle stå på plats den 18 oktober men det 

gick mycket fortare än beräknat mycket tack vare alla de som hjälpte till. Ett stort och varmt 

tack till Hans, Kjell, Gert, Lennart, Inger och Katarina för ert fantastiska arbete. 

. 

 

Klubbens ungdomar 
Hej nu är hösten här och mörkret kommer fort, därför kommer vi vara inne i vår klubbstuga 

och binda flugor de närmsta måndagarna.   

Tiden flytta vi till 17:45 så Janne och jag hinner. 

 

Vi kommer nu att binda flugor till vår kommande Hökensås resa. Så det är Regnbågsflugor 

som står på agendan. 

 

Nu till vår Höstresa till Hökensås. 

Denna delas med övriga medlemmar, men ungdomarna/Barnen har egna stugor som vanligt. 

Vi kommer också står för mat och fisket för barnen/Ungdomarna. Föräldrar som följer med 

får betala fiskekort på 200 kr för fiskekortet, men mat och boende ingår. 

 

Vi kommer troligtvis att har hyrbilar upp då Janne har hittat en sponsor på detta. Denna 

logistik återkommer vi med, då ska givetvis föräldrar till sina barn få plats i dessa, kanske 

tom. köra... 

 

Vi åker upp som vanligt mätta på fredags kväll 18:00. Vi har två hyrsjöar för hela klubben på 

lördag( Vuxna får betala 200 kr för fiskekort). 

 

På söndag ska vi först åka till Habo och se på när Länsstyrelsen i Jönköping el fiska i ett 

mindre vattendrag – här får vi extra information om hur och varför man el fiska och se på vad 

man fångar. Efter detta så kommer vi att åka vidare till Husqvarna för ett röding safarier där 

vi kommer att få se på röding som leker i Vättern. 

  



Vi återkommer med alla tider för söndagen. 

 

De som är anmälda nu är Linus, Phillip, Isac S, Isac J, Lucas Roth, Fillip, Oliver O, Dennis, 

Mariell, Robin, Linus. Till detta ska Jocke, Anders, Tomas( Föräldrar med) 

 

Ni som vet att ni ska med och som inte står med på listan hör av er på mail till mig eller Janne 

. 

Bra i god tid för logistik med bil och mat. 

 

Ha en bra slut på veckan och en skön helg. 

Hälsningar Janne, Kenneth och Leli 

 

 

Klubbens vuxna -  på tisdag verksamheten i klubbstugan kl 18:00 – 
Kom in på en kopp kaffe och prata bort en stund. 

 

 

Tävling i klubben 
Söndagen den 12 okt. har vi Casting tävling – Klubbmästerskap i klubben. Vi träffas vid 

fotbollsplanen utanför Hagön – östra stranden Halmstad. Samling kl 11:00. Vi tävlar i två 

klasser 9 - 10 fot och tvåhands spö 13 fot.  Tävling är uppdelad i ungdomar, tjejer och övriga. 

 

OBS detta är ett klubbmästerskap så kom och var med. 

 

 

Kallelse till Styrelsemöte den 16 oktober kl 19:00  
Styrelsen kallas till Styrelsemöte den 16 oktober. Dagordning utsändes i nästa vecka. 

 

 

Kommande program i klubbstugan 

Jag kan informera att Gunnar Rask Nielsen och  Johan Klingberg kommer att besöka 

klubbstugan någon tisdagskväll i höst. Återkommer om datum 

 

Klubbresa till Hökensås den 25-26  okt. med boende i stugor 

Vi är nu fyra/sex som har anmält oss till resan utöver klubbens ungdomar och föräldrar. 

Vi kommer att fiska i en egen hyrsjö tillsammans med klubbens ungdomar. – Norra och södra 

Englandssjön är bokade. Priset för boende och hyrsjön är 500 kr/ person till detta kommer mat 

och resekostnader 

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 . 

 

 

mailto:kenneth@laxfiskaren.se


Kommande arrangemang utöver tisdagskvällarna  

12 okt. Casting tävling Klubbmästerskap 

 

18 okt. Arbetsdag vid vindskyddet Suseån – samling kl 10:00 vindskyddet . vi skall även ta 

upp klubbens båta denna dag. 

 

25-26  okt. Fiske Hökensås – sjöar med boende i stugor 

 

8 nov. Resa till Svängstad för att besöka ABU museet samt Mörrums laxfiske 

 

Kommande vecka 

Måndag – klubbens ungdomar fiskar i Nissan 

Tisdag Vuxna i klubbstugan  

Söndag – Klubbmästerskap i Casting 

 

Vi var ca 20 personer som åt ärtsoppa i klubbstugan i tisdags. 
Som vanligt var det en trevlig kväll i klubbstugan då vi åt ärtsoppa enligt traditionen för att 

fira/ gråta över att årets fiske efter lax och öring är över. Ärtsoppan med tillbehör var god kan 

jag rapportera så god att allt tog slut i en hiskelig fart. Men utöver detta var det härliga 

diskussioner kring årets fiske. Ett stort tack till Inger för hennes stora arbete.  

 

 

Ja nu är årets laxfiske över för denna gång och jag längta redan till 

nästa år. 

Det här att fiska efter lax är något märkligt. - Ja då menar jag inte fisket på ex lekplatsen i 

Suseån där man arbeta in sin fluglina och fluga olika snabbt utan mer den typ av fiske där 

flugan får driva så sakteliga ned för vattendraget. Vid detta fiske har jag alltid ett mål med 

mitt fiske och mina kast och det är att min fluga skall komma in på just den eller den 

ståndplats där laxen oftast stannar för att vila – oavsett om platsen är i Mörrumsån, Nissan 

eller Suseån.  Dessa platser kallas oftast för ett skafferi och det är dessa som jag genom åren 

har hittat i de olika vattendragen – naturligtvis är dessa minna egna hemliga platser som jag 

gör allt för att inte visa för andra. Ståndplatserna är oftast små platser som man inte kan se 

med blotta ögat utan som man genom åren lär sig på ibland förbluffande sätt. 

I Nissan har jag en sådan plats på norra sidan nere i strömmen nedanför taxipolen mycket nära 

land. Denna plats råkade jag en dag hitta genom att jag var på väg nedför strömmen till en 

ståndplats som jag känner till sedan tidigare och stannade till för att lägga in snus. - Spöet 

under armen och handen innanför vadarbyxorna  efter snus med följd att flugan och fluglinan 

fick glida extra långt in mot land. Som jag stod där och hämtade upp snuset så hugg en lax ca 



en halvmeter från land. Naturligtvis blev det en märklig dans innan jag fick hämtat mig och 

kunde få ordning på flugfiskespöet - en vacker lax var det som kom upp denna dag men 

framförallt hittade jag en ny ståndplats för mitt framtida fiske och som har givig mig en del 

laxar genom åren.  Säg vad ni vill men vist är det bra med snus ibland. 

Årets fiske i Suseån har för mig varit helt ok. Inga stora mängder av lax har det blivit – två en 

vacker hona på ca 4 kg som fick gå åter och en liten hane på knappt två kilo. Utöver detta har 

jag känt eller tappat ett antal vilket har inneburit att var fiskedag i Suseån har varit spännande 

och givande.  De laxar jag har fångat eller känt har uteslutande varit på just dessa ståndplatser 

jag har hittat i Suseån. 

Det fiske som jag tycker absolut bäst om är det där flugan och strömmen gör jobbet - absolut 

det trevigaste laxfisket – att stå ut vadad i Suseån ex. vid vindskyddet och se fluglinan glida in 

vid min tänkta ståndplats. – Är där någon lax hemma och skall han ta min flug är alltid min 

fråga. Ja ni förstår spännigen kan vara outhärdlig framförallt om man ser att en lax går upp 

och titta på sin fluga. Inte alltid passa min fluga laxens tycke – ibland blir han sur och flytta 

sig men ibland så händer det. Plötsligt så känns det där drömlika hugget och dansen kan börja. 

Ja nu är årets fiske efter lax över – nja om man inte har en massa pengar att åka till Argentina, 

Australien eller Canada. Men för en fattig pensionär som jag skulle nog få riktigt med däng 

om jag sa till frugan att jag åker in till banken och fixar lite pengar för att åker och fiska i 

Argentina. 

Fisket i våra älvar har i år varit riktigt bra och vad som är extra kul är att Nissan har fiskat 

otroligt bra – likt gamla tider. Vad jag har hört är det över sjutio laxar som har fångats på 

fluga enbart på taxipolen i Sennan. Trevligt med dessa fångster ja men det som är extra kul att 

många har återutsatt sina fångster här uppe mot fisket vid Wallbergs där jag har hört att en del 

personer under året har knackat över tjugo laxar enbart själv och han är inte ensam om dessa 

fångster.  – vad attan man nu skall använda tjugo laxar till? 

Ok fisket efter lax är avslutat för detta år men däremot är inte fisket som hobby avslutad. Nu 

är det dags att binda en massa nya flugor inför kommande år. Nu är det dags att planera nästa 

års fiske och nu är det dags att se över alla mina prylar samt läsa en massa böcker. Ja som ni 

förstår fisket för mig avslutas inte den sista september utan går nu in en ny dimension som är 

lika mycket en del av min hobby sportfiske.  

 

 

Panta mera. 
Klubben är nu registrerad hos Panta mera helt enligt det förslag som framkom på klubbens 

årsmöte i våras. Detta innebär att för alla burka mm som klubbens medlemmar lämnar in till 

klubben så får klubben ett litet ekonomiskt bidrag.  

 

Så går det till 

Att vara föreningskund i pantsystemet är kostnadsfritt – och ett smidigt sätt att få in extra 

pengar till verksamheten samtidigt som vi gör en insats för miljön. Som föreningskund pantar 

vi burkarna säckvis – genom att sortera burkar i en säck och PET i en annan. Varje säck ger 



en schablonersättning på 200 kronor till klubben. Säckarna lämnar vi på ett inlämningsställe i 

Halmstad. 

 

OBS, OBS  

I schablonersättningen får vi även ersättning för importerade och skadade burkar – till skillnad 

från om ni pantar i pantautomat.  

 

Detta innebär att om ni önskar stödja klubben så tar ni med era burkar och Pet flaskor till i 

klubblokalen någon tisdagskväll så tar vi hand om resten 

 

Äntligen kan jag bli av med mina inköpta burka i Tyskland men även de som ligger i skog 

och mark och är oftast skadade. Kenneth 

 

Valberedningen behöver din hjälp! 
 

Som jag nämnde på senaste årsmötet så kommer jag att avgå som ordförande i 

Sportfiskeklubben laxen vid nästa årsmöte. Med andra ord är det nu dags för 

valberedningen att börja fundera på att hitta en ersättare till mig och kassören Ove 

Ferdinadsson som också avgår.  

 

Att jag efter många år som ordförande nu kommer att lämna alla uppdrag i klubben - förutom 

att hjälpa klubbens ungdomsledare om de så önskar - är helt naturligt och säker bra för 

klubben. Jag är övertygad om att det behövs nya idéer och krafter som kan leda klubben 

vidare efter klubbens 60 års dag och att det blir bättre med en yngre förmåga än en pensionär 

som mig. Det har varit många härliga år med många skratt och upptåg ibland har det stormat 

men vist kommer det att bli en del saknad för mig i framtiden men sådant är livet.  

 

Varför jag skriver om detta nu är att underlätta för valberedningen i att få fram en bra 

ordförande och kassör till klubben - Har du som läser detta några bra förslag på en ny 

ordförande i klubben så kontacka valberedningen – Lennart Hultman  

 

Kenneth 

 

 

Fiskenyheter på webben 
Därför dör laxarna 
Sportfiskarna: Under sommaren har döda laxar påträffats i laxälvar i både Sverige och 

Finland. De analyser som utförts av svenska och finska provtagningsanstalter har nu gett 

några svar på varför laxarna har dött. 

 Sammantaget visar provtagningsresultaten hittills att laxarna varit angripna av en av de mest 

vanligt förekommande fisksvamparna: Saprolegnia, resultaten visar även på angrepp av 

bakterien Flavobakterium columnare.  Saprolegnia är oftast en sekundär infektion som 

orsakas av skador på fiskens yttre slemskikt och den uppkommer vid låga vattentemperaturer 

vår och höst. Flavobakterium kan angripa fiskens gälar när vattentemperaturen är hög. 

 – Särskilt tidigt på säsongen sågs det många döda laxar vid olika älvar, nu när 

vattentemperaturen sjunker och laxen börja konkurrera och slåss om de bästa lekplatser 

kommer svampangripna laxar att dyka upp igen, säger Sportfiskarnas Glenn Douglas. 

 Hur stor dödlighet har varit är svårt att uppskatta men det bör poängteras att det är högst 

naturligt att lekvandrande laxar dör av olika sjukdomar och angrepp. Nu när 



fiskeförvaltningen förbättrats och återkomsten av laxar ökar i älvarna är sannolikheten även 

större att träffa på död fisk. Finska forskare tror att sjukdomsfrekvensen i Torne älv varit 

onormalt hög i sommar. Samtidigt visar observationer från undervattenskameror installerade i 

en fisktrappa i Kalix älv, som är en av de större laxälvarna, på en normal nivå av skadade och 

svampangripna laxar. Omfattningen av sjukdomsfallen varierar därmed sannolikt mellan 

älvarna. 

 – Man kan konstatera att den bästa försäkringen mot olika oförutsedda hot och fisksjukdomar 

alltid är starka laxbestånd, avslutar Sportfiskarnas Glenn Douglas. 

 

 

Nya våtmarker kan ge hundratusentals gäddyngel 
 

Sportfiskarna: Tre grunda våtmarker anläggs nu längs gotska Snoderån, till våren kommer 

cirka nio hektar att vattenfyllas till förmån för gäddlek och ökad biologisk mångfald. 

Tre olika gäddvåtmarker, med åtskilda fiskvägar, ska skapas i anslutning till Snoderåns 

delning vid Akluven, cirka två kilometer uppströms mynningen i havet. Åtskilliga tusen 

kubikmeter massor schaktas, flyttas och fördelas om för att skapa låga vallar som smälter in i 

omgivningen. Fiskvägar byggs och rörledningar för fördelning av vatten anläggs. 

 – Hösten 2011 gjorde vi de första projekteringarna och nu, tre år senare, efter 

detaljprojektering, samråd, tillstånd från Mark- och Miljdomstolen och 

entreprenadupphandling, har vi bokstavligen satt spaden i jorden. Tack vare det gynnsamma 

vädret den senaste tiden har arbetet gått på högvarv, berättar projektledaren Lars Vallin 

Sportfiskarna. 

 Cirka nio hektar jordbruksmark omvandlas från grön gräsmatta till gäddfabrik med plats för 

hundratusentals uppväxande gäddyngel. Även andra fiskarter som abborre och även mängder 

av olika fåglar kommer på sikt att gynnas av våtmarken. För gäddan i tiden! 

 

Vattenfall polisanmäls för miljöbrott 
 

Älvräddarna: Vattenfall har fått 4,3 miljoner av statliga medel för att de ska spilla vatten 

under september och oktober månader i Bosgårdens kraftverk i Rolfsån, Västra Götaland. 

Trots flera påminnelser från Älvräddarna, har de missat tre av fyra tillfällen i år. Nu 

polisanmäler Älvräddarna Vattenfall för villkorsbrott. 

 I ett domslut i mark- och miljödomstolen från 2008, ålades Vattenfall AB att bygga en 

fiskväg samt att i den ”klunka” vatten under 90 timmar fördelat på tider som länsstyrelsen 

beslutar om. Detta görs för att laxen ska kunna hitta till fiskvägen under de viktigaste tiderna 

på året. För detta har Vattenfall fått 4,3 miljoner i ersättning av statliga medel för förlorad 

kraftproduktion. I september har Per Persson Eckerström, vice ordförande i Älvräddarnas 

Samorganisation, varit vid Bosgårdens kraftverk för att se när vattnet ”klunkas”. 

 – Tre av fyra tillfällen har det inte spillts, trots att jag ringt den som sköter kraftstationen och 

till och med hotat med polisanmälan, säger Per. Det är oerhört viktigt att villkoren i domar 

följs, om de upprepade gånger överträds kan det vara skäl för återkallelse av tillståndet och då 

får Vattenfall riva ut anläggningen. 

 Bosgården är ett småskaligt vattenkraftverk och producerar små mängder energi och det 

används inte för den allt viktigare elnätsregleringen. Älvräddarna menar att sådana små 

kraftverk endast kan motiveras ur miljösynpunkt om det bland annat finns fullt fungerande 

fiskvägar. I det här fallet är villkoren om ”klunkning” av vatten nödvändigt för att få en bra 

funktion på fiskvägen och vandringen av lax. 

 – Det är märkligt att Vattenfall AB missköter sig så här, eftersom de är Sveriges största 

vattenkraftsproducent och dessutom statligt ägda. De motsätter sig nya regler för 



vattenkraften för att Sverige ska uppnå EU-rättsliga mål och nationella miljömål, men kan 

inte ens följa de enklaste villkor enligt nuvarande lagstiftning, menar Christer Borg, 

ordförande i Älvräddarna. 

 2012 tillsatte miljöminister Lena Ek en utredning med uppgift att se över regelverket för 

vattenkraften, bland annat för att undvika viten från EU för fördragsbrott. Protesterna mot 

förslagen har allt sedan oktober 2013 varit starka från vattenkraftsindustrin. 

 

 

Stopp för nytt kraftverk i Edeforsen! 
I veckan avslog Mark- och miljödomstolen Fortums ansökan om att bygga ett nytt kraftverk i 

Edeforsen i Ljusnan i Hälsingland.  

 

Fortum ville ta bort det gamla kraftverket som slukade 20 m³ vatten och ersätta det med ett 

som slukar 110 m³, detta i ett Natura 2000-område och i en älvsträcka som är skyddad från 

vattenkraftutbyggnad enligt miljöbalken.  

 

Domstolen anser att projektet innebär en betydande miljöpåverkan, både under byggskedet 

och under drift, och avslår ansökan. 

 

– Då kraftverket i Edeforsen är föråldrat och producerar väldigt lite el är det rimliga att det nu 

rivs ut, kommenterar Sportfiskarnas sakkunniga Christina Lindhagen. 

 

Domen i Edeforsen visar vägen 

Domen är särskilt glädjande då elbolaget Jämtkraft nyligen i ett liknande mål fick tillstånd att 

bygga nytt kraftverk i Långforsen i jämtländska Långan som har ett motsvarande skydd.  

Dagens dom visar därmed tydligt att en domstol kan avslå en ansökan om att bygga ett nytt 

kraftverk i en lagskyddad älvsträcka. Sportfiskarna, Älvräddarna och Kammarkollegiet har 

överklagat domen som gav Jämtkraft tillstånd att bygga ett nytt kraftverk i Långforsen. 

 

– Dagens dom om Edeforsen ger oss bättre förutsättningar att få ett nej även till ett nytt 

kraftverk i Långforsen, avslutar Christina Lindhagen 

 

 

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 

 

 

 

 

 


