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Gunnar Rask Nielsen kommer på tisdag till 

klubben stugan. 
Jag är glad att informera att min gode vän Gunnar kommer till klubbstugan på tisdag kl 18:30 

- Gunnar Rask Nielsen program kommer att röra sig om Gunnars sportfiskeliv – berättelse 

från barndom till fullfjädrad flugspö byggare.  

Känner jag Gunnar rätt så kommer det mycket tänkvärt kring flugfisket och hur man 

balansera sin flugfiskeutrustning.  

Gunnar är i dag över 80 år och har från den tid jag känt honom alltid varit en inspirations 

kanal för mig och mitt flugfiske. Vist är det många gånger vi har tjatat med varandra över en 

koppkaffe och ibland har hansa tankar om spö byggnation inte varit samma som min men 

oftast ja nästan alltid har jag efterhand som tankarna har mognat givit Gunnar rätt. Det är 

många företag Gunnar har hjälp genom åren från den tid då han och Kenneth Boström hade 

ett företag till sammas – ABU, Fenwick, Hardy, Sameo. Ja listan kan göras lång och 

fortfarande håller Gunnar på med att designa flugspö för nu ett nytt företag men förutom detta 

så håller han på med Raskens Sportfiskeservice i Markaryd.   

 

Passa på att lyssna och lär av en vårt lands absolut mest erfarna flugfiskeprofiler.   

 

  

 

Kallelse till SFK Laxens höstmöte den 19 

november kl 19:00 – plats klubbstugan 
 

 

 

Klubbens vindskydd är nu säkrat inför kommande vårfloder. 

 
Jag och Alex var uppe och fixade de sista problemen vid klubbens vindskydd Suseån. Alex 

hade fixat en vajer samt ett antal långa rostfria rör och med dem har vi nu säkrat vindskyddet 



för framtida vårfloder. Ja jag är övertygad att det skall näst intill ett jordskred för att flytta 

klubbens vindskydd. Ett förbaskat bra jobb som innebär att jag nu kan sova gott även om det 

kommer rikligt med vatten i Susedalen framöver. 

 

När vi ändå var i gång så fixade vi även till vedförrådet så att även här kommer det uppsågade 

veden att vara skyddad för vårfloden – det har inte varit så kul att vårfloden alltid har tagit 

med sig vår ved på våren..   

 

Vi vårt besök kom fiske tarmen riktigt i gång då det i Suseån utanför vindskyddet visade sig 

ca 10 laxar i sin vackra lekdräckt för oss. Inte nog med detta så var där säkert lika många 

öringar som gick upp för vattensystemet. Däremot kunde vi inte observera någon fisk på 

leksträckan eller i laxtrappan Boberg. Riktigt kul och som bådar gott inför framtiden. 

 

Vad som nu återstår att fixa till våren är ett spöställ men det är ett enkelt arbete.  

     

 

Vad som återstår av arbete innan vintern är att ta upp och skydda 

klubbens båtar inför vintern, 
Detta jobb med klubbens båtar avser alla båtar – från den vi har i havet till båtarna i Träasjön, 

Älvarsjön och Suseån. Detta jobb måste omgående utföras – närmaste två veckorna. 

 

 

 Klubbens ungdomar 
Hej vi träffas som vanligt i morgon i klubbstugan. Tid 17:45.  

 

Ses i morgon 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. 

 
 

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. 

 

19 nov. klubbens höstmöte  

16 dec. Mat i klubbstugan i samband med Julen. 

 



 

 

Kommande vecka 

Måndag – klubbens ungdomar 

Tisdag – Vuxna i klubbstugan  

 

Klubben hade i fredags ett möte om fisketillsyn och fanstyget 

Tjuvfiske 

Som alla känner till har vi som alla andra stort problem med tjuvfiske i klubbens vatten men 

även i Torvsjön och Tofta. Att problemet ser ut att öka i dag är tråkigt men att det nu se ut att 

vara organiserat gör problemet större. Senast var det några idioter som hade lagt ut ett nät i 

Torvsjön/Tofta på natten. Det var fem personer som med en gummibåt denna gång var i farten 

-  tråkigt nog fick man inte tag på dem.  

 

Klubben kommer att utbilda fler tillsyningsmän som för klubbens räkning kommer att utföra 

detta tråkiga men måste arbete. Länsstyrelsen har en kurs för blivande tillsyningsmän den 11 

nov. och här kommer minst tre av klubbens medlemmar att delta.  Efterlysning – är det någon 

som önskar hå en kurs för fisketillsyn så här av er till mig men jag måste ha denna anmälan 

senast den 4 nov. kenneth@laxfiskaren.se 

 

 

 

Jag har nu öppna upp en fb sida med namnet Observationer Lax och öringvatten Södra 

Halland. Meningen med denna fb sida är att alla skall kunna lägga in all observationer som vi 

gör i våran Lax och öringvatten. En observation kan vara ett vandringshinder i en bäck eller 

liknande men även ex. om en skogsmaskin har kört sönder i liten bäck. Ser vi ett misstänkt 

utsläpp eller liknande så lägger vi in detta här.  

 

Men tanken med denna sida på fb. är även att lägga ut våra egna observationer av lekfisk av 

lax eller öring - inklusive bäcköringar. Vid dessa observationer är det bra med information om 

vattendraget ex gps koordinater. Jag kommer att vidarebefordra all information vi får in till 

Länsstyrelsen.  

 

 Alla klubbens som övriga är välkommen att vara med på denna fb sida. - Tack på förhand 

och en förhoppning om många observationer Kenneth. kenneth@laxfiskaren.se 

 

 
Möte på tisdag om att bilda Nissans Fiskeråd. 
ett nätverk för att arbeta med gemensamma frågor och förslag som gäller fisket i Nissan. 
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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. 

 

Arbetet kan ibland kanske kräva kompromisser kring detaljer i förslag från rådet och det 

gäller att kunna övertyga sina medlemmar om att kompromisser och framåtrörelse är bättre än 

att inte medverka till förändring alls. 

 

Styrelsen beslutade att jag skall representera klubben på detta möte. Jag 

återkommer i nästa veckobrev med en rapport från mötet Kenneth. 

 

 

Fiskenyheter på webben 
Nu kan vi få länsstyrelserna att skärpa tillsynen” 
Sportfiskarna: Det finns tyvärr många exempel på att våra länsstyrelser inte agerar i olika 

tillsynsärenden för vattenverksamhet. En ny dom ger nu miljöorganisationer som 

Sportfiskarna möjlighet att kräva att länsstyrelserna gör sitt jobb. 

 Om du känner till en pågående eller nyss genomförd vattenverksamhet där man inte följer det 

tillstånd som finns eller där verksamheten sker eller har skett utan tillstånd, kan du anmäla 

händelsen till den lokala länsstyrelsen. Det kan till exempel gälla ärenden som rör 

vattenkraftverk, fiskvägar, muddringar eller rensningar i vattendrag där verksamhetsutövaren 

inte följer det tillstånd som finns eller inte har sökt tillstånd trots att sådant krävs för 

verksamheten.  Bifoga gärna viktig bevisning som foton eller annat som styrker din sak. Om 

länsstyrelsen väljer att inte agera har Sportfiskarna nu möjlighet att överklaga beslutet och 

driva länsstyrelsen till handling. 

 

Här kan du läsa vad som definieras som en vattenverksamhet. 

 

 Länsstyrelserna ska bevaka och ingripa 

Länsstyrelserna har som uppgift att ingripa mot olagliga ingrepp i vattenmiljön samt att se till 

att alla som bedriver vattenverksamhet har de tillstånd som krävs och följer dessa, det vill 

säga de har tillsyn över vattenverksamheter. I början av oktober kom en dom som klargör att 

miljöorganisationer har rätt att överklaga tillsynsbeslut, exempelvis i fall där länsstyrelsen 

beslutat att inte utöva tillsyn, trots att de har tillsynsansvar för verksamheten. Det betyder att 

Sportfiskarna, Älvräddarna och övriga miljöorganisationer med talerätt nu har större 

möjligheter att trycka på länsstyrelser för att utöva den tillsyn de har ansvar att utföra. 

 

 Nu hopp om åtgärder i Fållnäsviken 

 Domen ger även ökade möjligheter att nå framgång i ett mål om Fållnäsviken där 

Sportfiskarna överklagat Länsstyrelsen i Stockholms beslut om att inte agera. Sportfiskarna 

har tidigare anmält en omfattande olovlig muddring i ett område viktigt för fiskreproduktion i 

Fållnäsviken i Stockholms södra skärgård. Muddringen torde strida mot bestämmelserna i 

Miljöbalken samt Plan- och Bygglagen. Trots omfattande bevisning i form av detaljerade 

foton och en djupkarta som visar att omkring 1690 m³ bottensediment muddrats har 

Länsstyrelsen inte vidtagit någon åtgärd i ärendet. Sportfiskarna vill att markägaren ska 

tvingas utföra fiskevårdande åtgärder för att kompensera för förlorade lek- och 

uppväxtområden. En tidigare uppskattning från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) visar att 

omkring en procent av kustfiskarnas lekområden försvinner årligen. Sportfiskarna går nu 

vidare med detta ärende. 

 



Stora mängder spöknät vid vrak 
Det finns stora mängder spöknät vid vrak utmed svenska sydkusten. Det visar ett dykprojekt 

som Håll Sverige Rent genomfört vid åtta vrak utanför Ystad. Nästan 4,5 kilometer spökgarn 

bärgades vid dykningarna, nät som fångat hundratals kilo fisk till ingen nytta. 

Spöknät är fiskeredskap som på olika vis förlorats i haven och som fortsätter att fiska år efter 

år till ingen nytta. 

 – Spöknät vid vrak är ett stort problem i Östersjön, säger Jessica Ångström, ansvarig för 

Skräpfria hav på Håll Sverige Rent. Vid de åtta vrak som vi dök på bärgades massvis med nät 

vid samtliga vrak. 

 Dykningarna som genomförts i projektet visar att det finns stora mängder garn vid de utvalda 

vraken vid sydkusten. Sammanlagt bärgades 4 470 meter nät där hundratals kilo fisk fångats i 

onödan. 

 En viktig iakttagelse av projektet är att mängden nyare spöknät som bärgats vid vrak är högre 

än i jämförelse med de spöknät som tagits upp vid draggningsinsatser med fiskebåt. De 

spöknät som hittats vid draggningsinsatser i den fria vattenmassan eller på botten har ofta 

varit äldre än 15 år, medan de som bärgats från vrak till största delen har varit yngre än 10 år. 

 – Tidigare insatser kring spöknät i Sverige har inte undersökt vraken i särskilt stor 

utsträckning, säger Jessica Ångström. De här resultaten visar att det behövs mer kunskap 

kring spökgarn vid vrak och att detta kanske till och med är ett problem som ökar. 

 Förlorade nät och annan fiskeutrustning verkar ha en tendens att ansamlas kring vrak. Dels 

kan det bero på att drivande och förlorade nät fastnar i vraken, eller så sker det ett direkt fiske 

på vraken, eftersom vraken också fungerar som artificiella rev för fisk. 

 Läs gärna mer om projektet i: En rapport om spökgarn – om att rensa vrak från förlorade 

fiskeredskap, som finns att ladda ner på 

 

 

 

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 

 



 

 

 

 

 


