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Ja nu är verksamheten i gång.
I måndags var det extra kul då jag åter fick träffa en del av klubbens ungdomar efter Jul och
Nyårshelgen. Kul att hör att de flesta fick någon julklappa med temat fiske därav många just
bindstäd. Detta i sig ställer stora krav på Jan, Leli och mig att leva upp till att ungdomarna
även får glädje för julklapparna.
På tisdagen var de även här öppningsdag inför vårens verksamhet. Även här var det kul att
träffa det gamla gänget – binda några flugor men även prata bort en stund.
Nu var ju inte fiskefrågorna över för mig i veckan utan på lördagen var det att träffa Ove –
klubbens kassör för att förbereda en del papper, budget mm. Ja även en del tjuvfiskare är i
gång efter helgerna vilket innebar en resa till Torvsjön i lördagskväll
Vidare så blev det åter att träffa klubbens ungdomar i kväll söndag då här skulle det
övningskasta med ett flugspö. Utöver detta så håller jag på med en del annat som avser
klubben, ungdomar. Med andra ord nu är klubbens verksamhet i gång.

På måndag träffas klubbens ungdomar i klubbstugan då det skall bindas några trevliga
flugor inför vårens fiske.

På tisdag – klubbstugan är öppen som vanligt. Kom in och prata bort en stund eller var
med och bind dig några flugor inför vårens fiske. Vi öppna kl 18 :00 och stänger när den sista
går hem.

Hej för dig som är intresserad om att bygga ett flugspö.

På torsdag nästa vecka – den 22 jan kommer vi
att köra i gång.
Oavsett vilken typa av flugspö du önskar bygga så kan du vara med på dessa träffa där du kommer
att få all hjälp o ditt byggande.
Första kvällen kommer Hans att informera om hur man bygger ett Bambuspön – alltså mer än
bara att linda på öglor mm. på en färdig klinga Bambuspö är i mångas ögon ett fiskeinstrument inte enbart ett redskap att fånga fisk på. Med bambun skapas ett spö med själ - något man kan
hålla i handen och gå utmed ån utan att fiska - och ändå vara tillfreds med turen. Att ett bambuspö
dessutom är det vackraste fiskeredskap som du kan äga får man räkna in som en trevlig bonus.

Nja det skall omgående här sägas att målet med torsdagskvällarna inte är att bygga några klingor
av bambu – det har vi absolut ingen möjlighet i klubbstugan - utan här är det mer information om
hur man faktiskt gör vilket kan vara kul att kunna för alla oss som har något av dessa fantastiska
spön. Däremot för de som önskar bygga ett bambuspö vet jag att firman HiLevel säljer bra klingor
till låga priser – har själv en som jag skall bygga färdigt under dessa kvällar.
Efter denna kväll kommer vi att fortsätta på torsdags kvällarna att se på bygget att ett modernt
flugspö – vad man bör tänka på och hur man gör. Här är målet att de som önskar att bygga sig ett
spö skall få all hjälp till sitt dröm spö.
Är du intresserad att vara med på dessa torsdagskvällar så hör av dig till mig genom ett mail
kenneth@laxfiskaren.se – som vanligt så kostar det dig inget utom det material du behöver.
Kenneth – eller kom till några trevliga kvällar.

Kommande program i klubbstugan
19 jan. Ungdomarna i klubbstugan
20 jan. Vuxna i klubbstugan
22jan. Spö byggnation

Ett nytt tillfälle att binda laxflugor för våra hemma vatten den
30 jan. Efter det trevliga kvällen i senhöst så har önskan åter kommit att vi åter skall binda
laxflugor i klubbstugan. På programmet som tidigare laxflugbindning, lite att äta och dricka och
självklart lite skitsnack.
Datum är bestämt till 30 jan och man anmäler sig till Alexander Nykänen eller Kenneth
Bengtsson senast

SFK laxen i Halmstad Inbjuder alla juniorer i region syd/mitt
på en inomhus tävling i FlyCasting den 5 april 2015 i
klasserna “Modifierad” Trout Distance, Trout Distance och
Trout accuracy.
SFK Laxen har av Castingförbundet /idrottonline erhållit ett bidrag för att genomföra en
”Junior Castingtävling” under våren 2015. Tanken med dagen är att det skall vara innehållsrik
och glädjefylld där ungdomar/ juniorer kan träffas, utbyta erfarenhet och umgås på lika villkor
samt väcka intresset för tävlingsformen Casting. Av denna orsak så kommer dagens
castingregler att anpassas för juniorer/ ungdomar.

Fiskefrågor på Webben.
Viktig mötesturné för Östersjölaxälvar
Efter att nu ha fått stopp på stora delar av det kommersiella fisket av lax i Östersjön, finns det
åter hopp för bestånden. Nu gäller det att ta tag i laxförvaltningen i älvarna, ett arbete som
inleds med ett möte i Skellefteå på måndag.
Målsättningen är att lax och öring ska förvaltas utifrån de förutsättningar som råder i varje
enskild älv. En sund målsättning, men inte alltid helt enkel då det längs varje älv finns många
olika fiskerättsägare och intressen som ska vägas samman.
Genom att HaV, Länsstyrelsen, Sveriges Lantbruksuniversitet samt organisationen
Östersjölaxälvar i samverkan nu bjuder in till ett öppet möte, vill man få igång den viktiga
diskussionen om det ansvar för laxen som måste tas längs älven.
– Det här är det viktigaste som hänt förvaltningen av enskilda lax- och havsöringstammar
någonsin. Om alla tar sitt ansvar och sköter korten rätt, kan våra svenska Östersjöälvar gå en
ljus framtid till mötes, säger Thomas Johansson, ordförande i Östersjölaxälvar i samverkan.
Mötesturnén inleds på Medlefors kusrgård, Skellefteå, nu på måndag 19 januari klockan
19.00. Det andra mötet följer på tisdagen på Scandic Plaza i Umeå, också klockan 19.00.
Därefter går turnén vidare till andra delar av Norrland.
Undra när västkustälvarna kommer – Kenneth

Första appen som kan mäta fisk
Nu har det kommit en revolutionerande app för sportfiskare som direkt kan mäta fisken i sin
Iphone. Starta appen och ta en bild av dig själv med fisken. Längden av fisken kommer fram
direkt. Fotot sparar sig sen som en vanlig bild i din telefon och kan skickas ut direkt på
Facebook, Twitter etc Appen har tagits fram av den tyska sajten bissclips.tv som är en
videoportal för allt som handlar om sportfiske. Den kostar 2 Euro och finns i App Store.
Attan nu blir det svårare att dr en vals om mina fångster Kenneth

ABU ny samarbetspart till Sportfiskeakademin
Från och med årsskiftet går ABU Garcia in som ny samarbetspart och huvudleverantör av
utrustning till sportfiskeutbildningen i Forshaga.
Förutom tillgång till utrustning kommer det nya samarbetet med ABU att ge
Sportfiskeakademin tillgång till flera kända fiskeprofiler, möjligheter att testa
beten, praktikplatser samt ett världsomspännande kontaktnät inom sportfisket.
- Vi ser verkligen fram emot att få samarbeta med Sportfiskeakademin. Elever
och lärare, ja hela skolan, jobbar ytterst professionellt och jag är övertygad om att många av
framtidens fiskeprofiler och kommande branschfolk fostras där, säger Olle Lidesjö
försäljningschef på Abu Garcia.
Bra jobbat ABU – Kenneth

Östersjön fick fyra gigaton salt i december

Hufvudstadsbladet i Helsingfors rapporterar att saltvatteninflödet i Östersjön via stormarna i
december blev det största sedan 1951. De kraftiga västliga vindarna höll i och bidrog till att
föra in friskt och salt Nordsjövatten genom de danska sunden.
– Pulsen pågick ändå till den 26 december. Nu sker en efterfas där vattnet söker sig till de
olika bassängerna i Östersjön, säger docent Marko Reinikainen som är direktör för Tvärminne
zoologiska station på finska kusten.
300 kubikkilometer
Saltvattenpåfyllningen är den största sedan år 1951 och den tredje största sedan 1880 då man
systematiskt började följa med inflödet.
– Det här är en mycket stor nyhet för Östersjön, säger Reinikainen och berättar att totalt 300
kubikkilometer Nordsjövatten, varav 200 kubikkilometer riktigt saltvatten beräknas ha sökt
sig in till innanhavet. Det är Leibniz Institute for Baltic Sea Research i tyska Warnemünde
som står för uppgifterna.
Höjd salthalt
Nytt salt beräknas Östersjön ha fått i en mängd av fyra gigaton.
– Det är ofantliga mängder. Saltvattenhalten i Arkonabassängen väster om Bornholm normalt
rör sig kring 16 promille, nu har den stigit till 26 promille. Normalt betecknas bassängens
vatten som bräckt, men nu är salthalten så hög att även saltvattendjur kan leva där, säger
Reinikainen.
Hög tröskel
Det är över tio år sedan, år 2003, som Östersjön fick en rejäl saltvattenpåfyllning. Innanhavet
kan beskrivas som en bassäng med en hög tröskel vid de danska sunden. I normala
förhållanden har tyngre saltvatten svårt att ta sig in i större mängder. För att så ska ske krävs
speciella förhållanden, och det var sådana som rådde i mitten av december. Vattenståndet var
lågt i Östersjön och därtill blåste det kraftigt västerifrån. Det hjälpte det kalla och salta
Nordsjövattnet att tränga in.
Vattenbytet skedde inte endast via de danska bältena på Själlands västra sida, utan också via
Öresund mellan Sverige och Danmark. För Östersjöns hälsa är saltvattenpulsarna nödvändiga.
De är det enda sättet att syresätta innanhavets huvudbassäng. Tillståndet i havet är inte det
bästa. Förbrukningen av syre har ökat för att det inte kommer in tillräckligt med nytt syrerikt
vatten och för att det redan nu råder ett stort syreunderskott. På bottnen har det samlats stora
mängder organiskt material.
Kan föra upp gamla massor
Tyvärr kan de välkomna pulsarna också föra med sig en sämre nyhet. Det finns en risk för att
de vattenmassor som sökt sig in i Östersjön i sin tur skjuter upp syrefattigare vatten mot
Finska viken.
Det nya vattnet har en högre salthalt och söker sig under det lättare bräckta vattnet ner i
djupet där det finns syrefattigt vatten. Det riskerar i sin tur att pressas vidare och uppåt, bland
annat mot Finska viken.

Är saltvattenpulserna för små kan de till och med ställa till med mera skada än nytta, säger
Reinikainen. Den aktuella påfyllningen handlar ändå om så stora vattenmängder att den kan
betraktas som mycket positiv för Östersjön som helhet, säger han.
– Nu lovas det igen starka vindar från Nordsjön, så med lite tur kommer det ytterligare en
puls, avslutar Reinikainen.

Dioxinhalter i sik från Vättern över gränsvärdet
Sik från Vättern kan innehålla högre halter av dioxiner och PCB än vad som är tillåtet enligt
gränsvärdet för livsmedel. Det konstaterar länsstyrelserna runt Vättern i en gemensam
skrivelse till yrkesfiskarna.
Den som fångar och säljer sik från Vättern måste kunna visa att just den fisk som är till
försäljning inte innehåller för höga halter av dioxiner.
Samma sak gäller sedan tidigare för sik från Vänern.
Sommaren 2013 meddelade Livsmedelsverket att deras analyser av sik fångad i Vättern
visade att vissa fiskar innehöll högre halter av dioxiner och PCB än vad som är tillåtet enligt
EU:s gränsvärden för livsmedel. Sådan sik får inte säljas för konsumtion enligt lagstiftningen.
Länsstyrelserna i Jönköpings, Västra Götalands, Örebro och Östergötlands län fick del av
Livsmedelsverkets dataunderlag och beslutade om en mer genomgripande undersökning i
form av ytterligare provfiske och kompletterande analyser.
Länsstyrelserna har gjort sin bedömning tillsammans med Sötvattenlaboratoriet vid Sveriges
lantbruksuniversitet (SLU). Resultatet av undersökningen bekräftar att halterna av dioxin och
PCB i vissa fiskar överskrider gränsvärdena, men att variationen är stor mellan olika
individer. Det går inte att förutsäga om en fisk har lägre eller högre halt än gränsvärdet utifrån
fiskens storlek eller var i Vättern den är fångad.
Länsstyrelserna har informerat yrkesfiskarna runt Vättern om resultatet av undersökningen
och påtalat att det är den som först sätter ett livsmedel på marknaden som ansvarar för att
livsmedlet är säkert att konsumera och märkt på rätt sätt. Den som saluför sik från Vättern
eller Vänern måste alltså försäkra sig om och kunna visa att fiskens dioxinhalt är lägre än
gränsvärdet.
Den som själv fiskar och äter sik från dessa sjöar bör ta del av och följa Livsmedelsverkets
kostrekommendationer.

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

