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Vecka som gick var det mycket fiske och klubben men ändå inte som 

vi planerat. 

 
Det som inte blev vad vi tänkt var klubbens arbetsdag vid våra vatten blev av och orsak till 

detta är som vanigt mycket svalt intresse från klubbens medlemmar. Då det enbart var tre som 

visade sitt intresse ställde vi helt enkelt in arbetsdagen vilket är tråkigt då det faktiskt är en hel 

del mindre arbete som måste fixas innan vintern. 

 

Det här med att få klubbens medlemmar att ställa upp och jobba är inget nytt utan har varit en 

följetång i många år. Vi har vid flertal tillfälle haft diskussion på klubbens höstmöte om detta 

och ibland har det även anförts någon typ av arbetstvång och liknande för medlemmarna men 

var gång har det runnit ut i sanden.  

 

Det som många gånger är mest skrämmande med de arbeten som måste göras var när någon 

sade – att han har tittat till klubbens båt ett antal gånger och att det aldrig var någon som har 

tömt den under tiden. När jag då frågade om han inte själv tömde den när han ändå var vid 

båten fick jag till svar – det är inte mitt arbete. 

 

Ok jag vet att de flesta är med i klubbens inte för just klubben utan för att kunna fiska i 

klubbens vatten vilket gör att deras intresse begränsas till det men för att vi skall kunna ha en 

klubb och fiskevatten måste alla hjälpas åt – vi väljer inte en styrelse eller en ordförande 

enbart för att slippa utföra dessa arbeten i klubben. 

 

Nog gnäll från mig för denna gång 

 

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

och binda flugor även nu på måndag kl 7:45 så Janne och jag hinner. 

 

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

som står på agendan. 

 

Hälsningar Janne, Kenneth och Leli 

 

 



På tisdag är det som vanligt öppet i klubbstugan och som vanligt är 

gänget som binder flugor i gång  

 

Klubbstugan öppna kl 18:00 – och stänger när sista har gått hem 

 
Förutom flugbindandet så är det en del som enbart kommer in på en kopp kaffe och prata bort 

en stund kom in du med. 

 

 

Rapport Styrelsemöte den 16 oktober kl 19:00  
Styrelsemötet var i huvudsak inriktat på klubbens kommande höstmöte den 19 november och 

programmet för denna kväll. Höstmötet är enligt klubbens stadgar ett föreningsmöte där vi 

skall diskutera klubbens verksamhet - med andra ord en möjlighet för klubbens medlemmar 

att påverka arrangemang, vatten, båtar mm. Ett viktigt möte för att skapa mål och medel för 

att möta framtiden. 

 

Styrelsen beslutade att flytta den tänkta flugbinda helgen 15 och 16 november till senare 

tillfälle. 

 

Styrelsen beslutade att ansöka hos sportfiskarna om att nästa år arrangera Tjejmete i Nissan. 

Sportfiskarna i Halland har arrangerat dett arrangemang under många år vilket gör att det 

nästa år är ett 20 års sedan man första gången arrangerade detta. Styrelsen skall be Björn 

Classon att hålla i detta arrangemang  

 

Styrelsen beslutade att klubben skall hjälpa till att genomför en inventering av alla mindre 

kraftstationer och dammar i södra Halland vilka som inte har tillstånd enligt 1918 års 

vattenlag eller senare, - på de vi påträffar skall klubben hemställa till länsstyrelsen i Halland 

att de ska förelägga verksamhets ägaren om att inkomma med ett miljöbalkstillstånd för sin 

befintliga vattenverksamhet. Här uppmanar vi alla medlemmar som har information att 

inkomma till styrelsen med den så att vi kan se vidare på om denna anläggning, damm eller 

kraftstation till hör denna kategori. 

 

Styrelsen fick rapport från ungdomsverksamhets ansvarig om att Sötvattenprojekt 

Halmstad avslutad samt kommande ungdomars resa till Hökensås 

 

Styrelsen fick rapport från ansvarig att flugfiskekursen för tjejer avslutas med en fiskedag i 

Sunnedammen den 19 oktober. 

 

Styrelsen fick rapport läget, Sponsorer Nissan Live Release 2014 

 

Styrelsen fick rapport om planer på att det skall bildas ett Nissans Fiskeråd, ett nätverk för att 

arbeta med gemensamma frågor och förslag som gäller fisket i Nissan.  
En målsättning med Nissans Fiskeråd är att, i vissa utvalda frågor, kunna vara en samlad och 

enad rådgivande och resonerande part till beslutsfattande organ såsom politiken, kommunen 

och FVO. Tid: Klockan 17.00-20.00 Tisdag den 4 november.  



Styrelsen beslutade att Kenneth går på detta möte. 

 

Styrelsen fick rapport om att Sportfiskarna i Halland skall arrangera ett seminarium om 

laxfisket i Halland den 15 november. Styrelsen beslutade att Jan Alexandersson går på detta 

möte. 

 

Styrelsen fick rapport om att Halmstads kommun Teknik- och fritidsförvaltningen Inbjudan 

till föreningsträff. Information om Aktivitetskort på Nätet (ApN) den 29 oktober kl. 17.30–

19.30 på Halmstad Arena, konferensrum ”Jutarum” Styrelsen beslutade att Leli Karlsson går 

på detta möte. 

 

Styrelsen fick rapport om att klubbens vindskydd vid Suseån är nästan klart och att det 

kostnader vi budgeterade för återställandet kommer att bli mycket billigare. Återstår mindre 

arbete med vajrar och liknade som kommer att vara klart innan vintern. 

 

Styrelsen fick rapport om att vi skall genomföra mindre förändringar vid bokningar av 

klubbens båtar nästa år för att säkerställa att detta fungera även vid semester, sjukdom och 

liknade. 

 

Styrelsen fick rapport om att i ledet av aktiviteter i klubbstugan så har Gunnar Rask Nielsen 

och Johan Klingberg bokats till klubbstugan en tisdagskväll. Gunnar kommer den 11 

november kl 19:00 och Johan Klingberg kommer i början på nästa år. 

 

 

 

Kommande program i klubbstugan    

Gunnar Rask Nielsen kommer till klubben 11 november kl 19:00 – program Gunnars 

sportfiskeliv – berättelse från barndom till fullfjädrad flugspö byggare. 

 

Kommande arrangemang utöver tisdagskvällarna  

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  

 

Som jag började detta veckobrev har det varit mycket fiske för mig. 
 

Börjar vi i söndags i förgående vecka så började dagen med klubbens Castingtävling för att 

fortsätta på kvällen med studiecirkel för tjejer inom flugfiskets ädla konst.  



Måndagen var som vanligt vigd åt klubbens ungdomar på kvällen. Den stund med klubbens 

ungdomar är riktigt trevlig och ger mig mycket kraft tillbaka. 

 

Tisdag var det som vanligt flugbindning i klubbstugan 

 

Onsdagen förberedelse arbete inför kommande styrelsemöte 

 

Torsdag var det styrelsemöte 

 

Lördag var det tänkt för arbetsdag i klubben men som ställdes in. Däremot var det på 

lördagseftermiddagen dags att åter packa bilen med alla fiskprylar och bege sig till 

Sunnedammens fiske för att träffa de tjejer som har deltagit i flugfiskekursen. 

 

Söndagen var de så fiske för tjejerna i Sunnedamen. Här kan det först sägas attan vilket 

skitväder de fick men i samma mening måste sägas attan vad duktiga de har blivit i sitt 

flugfiske. Alla vet vid det här laget att Sunnedams Sportfiske är en trevlig anläggning men att 

fiska i dagens regn är inte samma som på sommaren i sol. Men inga sura miner här inte utan 

som vanlig blev det en riktigt bra fiskedag för klubbens tjejer. 

  

 

Fiskenyheter på webben 
Från Älvräddarna 

Viktigt meddelande till er som har kraftverk utan tillstånd: 

 

 Nu vill jag bara göra er uppmärksamma på att vi genom domen som kom i fredags från mark- 

och miljööverdomstolen (M 5983-14, finns under dokument här i gruppen) har fått ett riktigt 

skarpt verktyg i vår hand. 

 

 I princip gäller nu följande: 

 

 Om vi hittar kraftverk ute i verkligheten som inte har tillstånd enligt 1918 års vattenlag eller 

senare, kan Älvräddarna nu, med garanterat resultat, hemställa till aktuell länsstyrelse att de 

ska förelägga verksamhetsägaren om att inkomma med ett miljöbalkstillstånd för sin 

vattenverksamhet. 

 

 Med stöd av domen kan vi från start undvika att de avvisar vår begäran på grunderna att vi 

inte har talerätt i tillsynsbeslut. Och detta gäller, om man läser domen noga, även i de fall det 

inte har med art- och habitatdirektivet att göra! 

 

 De kan knappast avslå med motiveringen att de inte har pengar eller resurser, lagstiftning 

(miljöbalkens krav på tillsynsmyndigheter) gäller alltid…  

 

 Och de måste också förelägga att ansöka om tillstånd enligt miljöbalken, något annat 

utrymme medges inte i lagstiftningen.  

 

 Så, kära vänner! Ut och leta i naturen efter kraftverk som inte har tillstånd! Eller uppmana era 

vänner i fiskeklubbar och naturskyddsföreningar att göra detta, vi kan sätta igång en veritabel 

”boom” i miljöbalksansökningar och därmed gissningsvis också en del som ger upp och river 

ut istället pga höga processkostnader. 

 



 
Från Älvräddarna 

Viskan, Viskafors  

Hörde på radion, mitt i jobbstressen att Vattenfall börjat bygga på en ny damm innan M o 

Miljö sagt sitt. De påstod om jag hörde rätt att det var helt ok för de hade ett nära samarbete 

med länsstyrelsen. Viskafors  

 

EU:s fiskeministrar glömde sina mål 
När EU:s fiskeministrar beslutade nyligen om kvoter för fisket i Östersjön misslyckades man 

leva upp till målen i den nyss genomförda reformen av EU:s fiskepolitik. De mål på maximalt 

uthålligt uttag till 2015 som ministrar och parlament har enats om, har redan fallit i glömska. 

Nu hörs kritik från många håll, bland annat från Naturskyddsföreningen och Sportfiskarna. 

 Nytillträdda landsbygdsministern Sven-Erik Bucht medger att förhandlingarna var svåra och 

är inte helt nöjd med utkomsten.. 

 – Vi lyckats nå en överenskommelse som innebär ett mer hållbart fiske i Östersjön. Givetvis 

krävs det ytterligare åtgärder, men vi tar nu viktiga steg mot att uppfylla de mål som satts upp 

inom ramen för EU:s nya fiskeripolitik, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht efter sitt 

första rådsmöte. 

 Bland de som inte är fullt så positiva hittar man Naturskyddsföreningen, där vice ordförande 

Mårten Wallberg säger såhär: 

 – Det här är framför allt ett hot mot lax- och torskbeståndet i Östersjön. Nu är risken stor för 

att det här ohållbara beslutet blir vägledande inför förhandlingarna om fiskekvoter i Atlanten 

och även djuphavsfiskar, säger Naturskyddsföreningen. 

 Sportfiskarna stämmer in och generalsekreterare Anders Karlsson menar att en rejäl sänkning 

av fiskekvoterna är nödvändig för att säkra de bestånd av torsk som fortfarande finns i 

Östersjön. 

 – Det är en stor besvikelse att fiskeministrarna ännu en gång bortser från forskarnas 

varningar. 

 

Slut på dumpning! 

Från och med 2015 införs också den så kallade landningsskyldigheten i Östersjön som innebär 

att ingen fisk får kastas överbord utan all fångst måste föras i land. 

 – Alla fångster räknas till skillnad från tidigare år av från kvoten. Beslutet utgör således en 

större kvotsänkning för torskbestånden i Östersjön än vad procentsiffran ger uttryck för, säger 

landsbygdsminister Sven- Erik Bucht. 

 

HaV: Ja till omprövning för vattenkraften 
Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har nu yttrat sig över vattenverksamhetsutredningens 

slutbetänkande ”I vått och torrt — förslag till ändrade vattenrättsliga regler, SOU 2014:35”. 

– I stort är vi positiva till utredningens förslag och menar att de behövs för att kunna ställa 

nödvändiga miljökrav på landets vattenverksamheter, säger Anders Skarstedt, utredare på 

enheten för miljöprövning och miljötillsyn. 

Många av Sveriges vattenverksamheter som vattenkraftverk, dammar och bortledning av 

vatten är uppförda eller drivs med tillstånd som gavs med stöd av äldre lagstiftning. Därför 

beslutade regeringen i april 2012 att miljöbalkens regler om vattenverksamheter och 

vattenanläggningar behövde ses över. Utredaren Henrik Löv fick i uppdrag att utreda hur vi 

säkrar att alla tillståndspliktiga vattenverksamheter lever upp till moderna miljökrav samtidigt 

som svensk vattenkraftproduktion kan utvecklas och stärkas. 

 Förra hösten kom delbetänkandet ”Ny tid ny prövning — förslag till ändrade vattenrättsliga 

regler, SOU 2013:69” som bland annat föreslår att all vattenkraft ska prövas enligt 



miljöbalken, även sådana som har tillstånd enligt äldre lagstiftning, privilegiebrev eller så 

kallad urminnes hävd. I juni överlämnades slutbetänkandet till miljöminister Lena Ek. 

 – Utredningen föreslår flera förändringar i bestämmelserna för vattenverksamheter, vilka 

innebär en anpassning till de krav som i dag gäller för miljöfarlig verksamhet. Detta tycker vi 

är väldigt bra eftersom till exempel vattenkraft har stor påverkan på våra vattenmiljöer, säger 

Anders Skarstedt. 

 – De föreslagna förändringarna skapar förutsättningar för att nya och befintliga 

vattenverksamheter på ett effektivt och ändamålsenligt sätt ska kunna anpassas till 

miljöbalkens krav. 

 På några punkter har dock HaV en annan uppfattning om vad som bör göras, bland annat när 

det gäller de så kallade fiskeavgifterna. Domstolen kan i dag ålägga vattenverksamheter 

sådana avgifter och pengarna används för att återställa skadade vattenmiljöer. Utredningen 

föreslår att fiskeavgifterna avskaffas. Istället ska domstolarna besluta om 

kompensationsåtgärder enligt 16 kap 9 § i miljöbalken för att kompensera skadan på 

vattenmiljön. 

 – Vi vill att användningen av fiskeavgifterna utreds bättre innan de tas bort. Vi menar att det 

fortfarande finns ett berättigande för dessa, i alla fall under en övergångsperiod, säger Anders 

Skarstedt. 

 – Vi vill också ha en översyn av kompensationsåtgärderna enligt 16 kap 9 § i miljöbalken 

eftersom vi är tveksamma till hur effektiva dessa är. Vi har inte sett så många exempel på att 

dessa fungerar i praktiken och praxis är väldigt begränsad. 

 HaV förordar också utredningens förslag om ändringar i bestämmelserna om omprövning. 

Myndigheten anser inte att de föreslagna förändringarna i omprövningsbestämmelserna kan 

ses som ett alternativ till förslaget till nyprövning i SOU 2013:69. 

 

 

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 

 

 



 

 

 

 


