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12 dec. Flugbindning av laxflugor för våra Halländska 

vatten. Vi är nu fyra som fredagen den 12 dec kommer att binda laxflugor för vårt 

kommande fiske efter lax. Tanken här är att vi skall binda några bra hårvingade laxflugor men 

samtidigt äta gott och dricka lite himmelska droppar till. Vi kommer att vara i klubbstugan 

vilket gör att om någon önskar stanna över på natten så går det bra. Är du intresserad så hör 

av dig till mig genom ett mail- kenneth@laxfiskaren.se 

 

 

Kallelse till styrelsen i SFK Laxen den 11 dec. på dagordningen står 

förslag på arrangemang för 2015 – både avseende ungdomar som den vuxna skaran samt 

arbetet med budget för 2015. Vidare kommer vi att ta upp de frågor som framkom på 

klubbens höstmöte. Kallelse och förslag på dagordning kommer i slutet på kommande vecka.  

 

16 dec. Julmat i klubbstugan. Som traditionen så kommer vi att äta julmat i 

klubbstugan. Det blir likt tidigare ett digert julbord med allt det goda vilken komer att avslutas 

med ett Julklappsspel. Vänligen anmäl er till mig genom ett mail kenneth@laxfiskaren.se  

eller i klubbstugan på någon tisdagskväll så att vi kan planera inköpet till kvällen..  

 

 

Klubbens ungdomar kommande måndag  

Det var några av klubbens ungdomar som i dag övningskastade i 

Snöstorps gymnastiksal. Hej alla idag var vi i alla fall tre som ville träna upp vår 

kastteknik. Det var en perfekt hall för detta och dessa tre gjorde riktig framgång på bara en 

timme.  

Ni som missade och vill träna upp tekniken kommer ett tillfälle till söndag 14/12 kl 12-13 i 

Vallåsskolans gymnastikhall. 

 

Måndag igen och flugbindning som vanligt, samma tid 17:45 

Vi kommer att köra till måndagen den 15/12 och sen har ´vi juluppehåll till skolan starta igen. 

Den sista måndagen den 15 kommer vi ha julavslutning med godis och risalamalta. 

Tänkte också ha paketleken denna måndag, alla tar med ett julpaket för ca 20 kr. 

 

Vi ses i morgon ha det bäst 

Janne, Kenneth och Leli 
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På tisdag är det som vanligt öppet i klubbstugan och som vanligt är 

gänget som binder flugor i gång – denna gång kommer vi att återgå till att binda 

små torrflugor. – tror att det blir en fluga med namnet Nalle Puh – med andra ord ett 

nattslända som har sitt hemvist i Finland. 

 
Förutom flugbindandet är 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    

12 dec. Flugbindning av laxflugor för våra Halländska vatten 

16 dec. Mat i klubbstugan i samband med Julen. 

 

 

Kommande vecka 

Måndag – klubbens ungdomar 

Tisdag – Vuxna i klubbstugan  

Onsdag – möte med Nissans Fiskeråd 

 

När jag är inne på bygga spön. Det har framförts önskemål från några om att de 

önskar att vi under några kvällar i vår önskar bygga sig ett flugspö. Tillhör du dem så hör av 

dig till mig genom ett mail kenneth@laxfiskaren.se så skall jag se till att vi fixar det i 

klubben. 

 

 

Jag har nu uppgift på att mins tre av de som gick kursen om 

fisketillsyn klarad sitt prov. Detta är riktigt bra och kommer att innebära att klubben 

nu kommer att utöka skaran av tillsyningsmän ordentligt vilket vi så innerligt behöver.. 

 

 

Svenska spel 
Höstmötet Klubben är nu registrerad på Svenska spel vilket innebär att du som bruka spela på 

tips, lotto mm kan uppge klubbens namn. På allt du spelar får klubben poäng – var krona du 

spelar för ger klubben 10 poäng . Alla poäng klubben har samlat på sig under ett år ingår i 

årets fördelning som Svenska spels ger - 50 miljoner. Med andra ord på var krona som du 

spelar för kommer klubben framöver att få högre fördelningstal av dessa 50 miljoner. 
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När du lämnar ditt spel uppger du att du önskar att ansluta detta till SFK Laxen i Halmstad.  

 

Och glöm inte att klubben tar mot alla dina pantburka – svenska, danska 

som tyska. För var burk vi lämna till Panta Mera så trilla det in några kronor i klubbens kassa. 

 

 

Fiskefrågor på Webben. 

EU ställer kompletterande frågor till Sverige 
Frågorna är bra och pekar på att Sverige inte lyckats implementera vattendirektivet på korrekt 

sätt. 

 

 Detta är svar på tal om bland annat miljökvalitetsnormer, som vissa advokatbyråer menar inte 

ens gäller på den felaktiga nivå Sverige hittills valt att införa dem i svensk lag. 

 

 Efter att svaret kommit in från Sverige och om EU-kommissionen inte anser att de duger, är 

det dags för ett så kallat "motiverat yttrande". Sedan är det inte långt till viten för 

fördragsbrott... 

 

 Kan kanske de politiker som bromsar genomförandet av ny lagstiftning för vattenkraft ta till 

sig detta? Från Älvräddarna 

 

 

Älvräddarna gör vattenkraftsfilm 
Med stöd från Stiftelsen för älvarnas bevarande, Tranås Energi, Telge Energi, WWF och 

Nipakademin spelar Älvräddarna in en film om svensk vattenkraft. 

 

 Filmen blir en resa i tid och rum, med start i början av förra seklet, fram till dagens situation 

med vattenverksamhetsutredningens förslag som slutpunkt. Vackra bilder på orörda 

vattendrag och älvar kommer att visas, likväl som hemska bilder från regleringsmagasin för 

den storskaliga vattenkraften och småskaliga vattenkraftverk helt utan skyddsåtgärder som 

fiskvägar och galler för nedströms vandrande fisk. 

 

 – Tanken är att det ska bli lite av en ”road-movie”, där tittaren får följa med till olika platser 

och dels träffa olika sakkunniga experter, men också se goda exempel på omlöp och andra 

skyddsåtgärder, säger Christer Borg, ordförande i Älvräddarna. 

 

 Magnus Tingman, som bland annat arbetar med program som Uppdrag Granskning och 

Skavlan filmar, och i det lilla teamet runt filmen ingår också Peter Sjödin, sponsringsansvarig 

hos Älvräddarna. 

 

 Filmen beräknas vara klar i början på oktober och möjligen kan den även visas i Halmstad i 

början på nästa år- Kenneth 

 

 

Vattenkraften hotar landsbygdsutveckling 
Sportfiskarna har svarat på ett inlägg från riksdagsledamoten Annika Qarlsson (C) på Svensk 

Energis debattforum Second Opinion om att den småskaliga vattenkraften nu ska vara hotad 

och att detta även hotar landsbygdsutvecklingen. 



Riksdagsledamoten Annika Qarlsson (C) skriver på Second Opinion att Länsstyrelsen i Västra 

Götalands län genom sitt tillsynsarbete agerar mot en utveckling av både småskalig 

vattenkraft och arbetstillfällen på landsbygden. Sportfiskarna vill hävda det motsatta – 

vattenkraften hotar landsbygdsutveckling. De flesta små kraftverk ger få eller inga 

arbetstillfällen, då anläggningarna exempelvis styrs automatiskt, många gånger genom en 

mobiltelefon. 

 – Den småskaliga vattenkraften hindrar däremot en viktig näring på frammarsch – 

sportfisketurismen som genererar både inkomster och arbetstillfällen till landsbygden, 

kommenterar Anders Karlsson, Sportfiskarnas generalsekreterare. 

 Den småskaliga vattenkraften bidrar minimalt med elproduktion till samhället och är orsaken 

till att många fiskbestånd har decimerats kraftigt eller i vissa fall försvunnit för gott. Fisken 

kan inte längre nå sina tidigare lekområden, och skulle de ha turen att vandra förbi ett 

vandringshinder genom en fiskpassage är risken stor att de skadas eller dör i turbinerna på väg 

ut mot havet. Dessutom skapar regleringen av vattendragen ofta stora problem för fisken. 

 – Länsstyrelsen i Västra Götalands län har följt sitt uppdrag när den har krävt att 

anläggningar som saknar tillstånd ska söka tillstånd enligt miljöbalken. Tyvärr saknar många 

länsstyrelser resurser för att fullt ut bedriva den tillsyn av vattenverksamheter som de som 

tillsynsmyndighet har skyldighet att bedriva. Länsstyrelsen i Västra Götaland gör därmed sitt 

jobb, och ska ha en stor eloge för att man inte viker ned sig trots hårt motstånd från 

branschen. Många andra länsstyrelser borde ta lärdom av hur Länsstyrelsen i Västra Götaland 

agerar, säger Anders Karlsson. 

 Enligt Vattenverksamhetsutredningen saknar cirka 3 800 dammar och kraftverk tillstånd 

enligt äldre vattenlagar eller miljöbalken. Dessa verksamheter saknar i regel krav på 

miljöanpassning såsom fiskvägar och minimitappningar och har i juridisk mening inget giltigt 

tillstånd. Det är länsstyrelsens uppgift att förelägga dessa verksamheter att söka tillstånd enligt 

miljöbalken. 

 

 

Vattenfall förbättrade fiskväg i Dalälven 
 

Sportfiskarna rapporterar om ett fall där Vattenfall faktiskt självmant förbättrat en fiskväg i en 

dammanläggning. 

Sportfiskarna: Vid en renovering av luckorna i dammen vid Bredforsen i Dalälven har 

Vattenfall nu byggt om en existerande men dåligt fungerande fiskväg så att även 

svagsimmande arter kan passera. Det blir nu möjligt för fisken nedströms dammen att vandra 

upp mot forsarna i Tyttbo. Det är ett bra första steg mot att öppna upp fiskens 

vandringsmöjligheter i Dalälven och därigenom förbättra förutsättningarna för både biologisk 

mångfald och sportfiske. 

 Det finns ett villkor om fiskväg genom Bredforsendammen. Länsstyrelsen i Uppsala 

bedömde dock att den ursprungliga fiskvägen från 1970-talet inte fungerade alls för 

svagsimmande arter och inte heller tillfredsställande för starksimmande arter som öring. 

 – Jag tog upp frågan om fiskvägens funktion med Vattenfall vid ett tillsynsmöte där vi 

diskuterade en kommande renovering av luckor i Bredforsendammen. Vattenfall anlitade 

sedan en konsult som gjorde samma bedömning som Länsstyrelsen. Efter lite diskussioner 

beslutade Vattenfall mycket glädjande att även fiskvägen skulle byggas om i samband med 

den planerade luckrenoveringen, berättar Daniel Melin, miljöskyddshandläggare på 

Länsstyrelsen. 

 Den av Vattenfall anlitade konsulten tog sedan fram ett förslag till ombyggnad av fiskvägen 

som lämnades in som en anmälan om vattenverksamhet tillsammans med den planerade 

luckrenoveringen. Länsstyrelsen godtog anmälan och arbetena slutfördes under november. 



Återstående arbete är eventuellt små justeringar av fiskvägen, intrimning av flöden och 

uppföljning av fiskvägens funktion. 

 – Vi nu ser fram emot att Vattenfall fortsätter med övriga kraftverk i Dalälven, Vattenfall har 

själva pekat ut Dalälven som det större vattendrag där de har kraftverk och där det finns störst 

potential för fiskvandring och återskapande av lek- och uppväxtområden. Detta stämmer även 

väl överens med HaV:s- och Energimyndighetens strategi för vattenkraften där Dalälven är en 

av de stora vattenkraftälvar där man ser potential och behov av att skapa fria vandringsvägar, 

kommenterar Christina Lindhagen, sakkunnig för strömmande vatten på Sportfiskarna. 

 

 

Danmark satsar på gäddan och sportfisket 
Vårt grannland Danmark offentliggjorde nyligen en vision för att skydda gäddbestånden och 

satsa på sportfiske. 

 

Danmarks fiskeriansvarige minister Dan Jørgensen presenterade i dagarna den första delen i 

en vision om att bland annat skydda bestånden av gädda i landet, samtidigt som sportfiske och 

sportfisketurism ska prioriteras. Som exempel ska det viktiga bräckvattenbeståndet söder om 

Själland skyddas genom att nätfiske under en femårsperiod förbjuds på stora lek- och 

uppväxtområden, samt i närliggande områden där fisken lekvandrar. Sportfisket får däremot 

fortsätta med ett krav på att fisken återutsätts. 

 

Just gäddan pekas ut som oerhört viktig ur ett socioekonomiskt perspektiv. I en undersökning 

från 2013 gjord av DTU Aqua uppskattades värdet av gäddan till motsvarande ca 1500 kr per 

kilo gädda. Detta har man nu tagit hänsyn till, efter att precis som den svenska Havs- och 

vattenmyndigheten tidigare bara velat hänvisa till fiskeribiologiska skäl för att reglera fisket. 

 

– Danskarna är kända för att vara framsynta och lägga stora resurser på fiskevård. Man har 

insett det stora ekonomiska värdet av sportfisket och förhoppningsvis kan även Sverige göra 

den här typen av satsningar framöver, säger Markus Lundgren, tillförordnad fiskevårdschef på 

Sportfiskarna. 

 

Ytterligare satsningar som den danske ministern föreslår innebär bland annat 

informationskampanjer om skonsam hantering av fisk, samt att medel från EU:s Havs- och 

fiskerifond ska avsättas till förmån för vattendrags restaureringar och satsningar på 

självreproducerande fiskbestånd. I bland annat Vordingborg kommun planerar man att 

etablera våtmarker till förmån för gäddbestånden. Inspiration har man hämtat inte minst från 

Sportfiskarnas rovfiskprojekt, där restaurerade våtmarker fungerar som optimala 

reproduktionsområden för gäddan. Sannolikt har många Östersjöländer precis som Sverige ett 

bräckvattenbestånd av gädda som delvis simmar upp i sötvatten under lekperioden på våren. 

 

 

Studie främjandet i Halmstad: 
Vår verksamhet på måndagar och tisdagar bedrivs som studiecirklar i samarbete med 

Studiefrämjandet i Halmstad.  
 

 

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 

 

 

 

 

 

 


