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veckobrev Vecka 2014:01
God fortsättning på det nya året till er alla och en önskan om ett
riktigt skitfiske år 2014.
Ja nu är redaktören av klubbens veckobrev året i gång med att producera och sända ut
veckobrevet. Målet för året är samma som förgående år – klubbnyheter men även en del
uppsnappat från webben.
Hoppas att er jul och nyårsfirande var bra och att ni fick alla de julklappa som ni önskade er
själv blev det som vanligt – jultomte kom inte med det nya flugspöet som jag önskade. Det är
då märkligt att alla barn och barnbarn i familjen får alla vackra julklappar emedan jag får en
massa fotografi på alla barnbarnen. Missuppfatta mig inte – jag tycker det är kul med dessa
fotografier men varför glömmer tomten alltid min stora önskan om det där vackra flugspöet
som jag vart år önskar.

Klubbens verksamhet startade i förgående vecka med ett
styrelsemöte – det inställa från veckan innan jul. På mötet beslutades om klubbaktiviteter
för 2014 både när det gäller ungdomar som den vuxna skaran. Utöver detta beslutades om en
budget för 2014 och här kan vi se att den är ytterst ansträngd budget som nu ligger – inga
utsvävningar tillåst 2014 – men vi i styrelsen tror att det skall gå bra. I denna andemening så
beslutade styrelsen att även föreslå kommande årsmöte i mars att besluta om en oförändrad
årsavgift för 2015.
När jag är inne på startade verksamheten kan jag även rapportera att vår klubbstuga nu är
nystädad, fönstren putsade så att vi har en trevlig klubbstuga att komma till.

Klubbens verksamhet starta nu upp på tisdag – det blir som vanligt
kaffedrickande, flugbindning men även en stund att prata bort några timmar. – Alla välkomna
till klubbstugan – vi öppna kl 18:00 och stänger när sista medlemmen går hem.

Klubbens ungdomsverksamhet fick bra reklam i veckan i tidningen
7 dagar. De flesta får säkert tidningen och då känner ni till att tidningen uppmärksammade
ungdomarnas två projekt ”sötvattenprojektet” med uppföljningen ”Vatten och miljövård
Halmstad kommun” som jag tidigare i klubbens veckobrev har skrivit om men det tål att
upprepas.
Sötvattensprojektet kommer att ske april-maj 2014 . Tanken är att vi i detta projekt skall ta hjälp av
Hans Göran Hansson, Hjo för att se och lära av deras arbete i Hjoån – ett arbete som vi tycker har gjort
ett stort arbete för livet i Hjoån. Med andra ord - Vi vill åka till Hjoån och få en guidning i ån och i
deras arbete. Vi vill lära oss av dem och sedan ta med deras arbete hem till våra vattendrag. Utöver

detta har vi nu löfte från Martin Ångnell att med hans hjälp se på livet i och kring sjöarna på
Hökensås.
Vatten och miljövård Halmstad kommun är ett uppföljnings projekt där vi skall utföra

biotopsinventering av lekbäckar för lax och öringar runtom i Halmstad kommun. Här är
tanken att bege oss ut i skog och mark för att undersöka bäckar och små vattendrag. Vad vi
här önskar undersöka är vattenkvalitet, insektsliv, förekomst av fisk samt vad som kan göras
för att förbättra densamma. I detta projekt kommer vi att ta hjälp av någon som kan det här
med El fiske samt någon expert på insektslivet under och kring våra vatten.
De som möjliggör dessa projekt är ekonomiska medel från Ung i Halland – vi får 15 000 kr
till respektive projekt från dem. Naturligtvis räcker som vanligt inte dessa pengar – utan här är
målet att få sponsring från andra intressenter.
Ung i Halland är ett projekt som möjliggör för dem som är mellan 13-25 år att driva dina egna
projekt och se till att Hallands landsbygd blir en roligare plats att leva på! Ung i Halland drivs
av Leader Halland och finansieras av Hallands kommuner och EU.

Från klubbens ungdomsledare
Hej alla god fortsättning på det nya året. Hoppas att jultomten kom med alla de fiskeprylar
som ni hade önskat.
Vi starta upp vår verksamhet måndag den 20/1 och binder vidare på vårens alla fina flugor
som MÅSTE finnas i vår ask. Men för er alla så kommer här ungdomarnas verksamhet
Klubbens ungdomars verksamhet 2014
22 feb. Flugfiskets Mästare Och lite till - på stadsbiblioteket i Halmstad.
24 feb. Fixa dina egna fiskeprylar, drag, linor spön mm.
2 mars Fiske i Nissan
15 mars Loppis dag i klubbstugan – medlemmar kan sälja eller köpa det man önskar –
endast fiskeprylar
???? Fiskeresa Båt från Rå – Öresund – datum ej bestämd
30 mars Casting tävlingar våren kl 10:00 plats återkommer vi med
5 april Fiske i Suseån
25,26,27 april Projekt Sötvatten, Resa till Hjo ån och Hökensås
5 maj Fiske havet
17- 18 maj Tält Hajk - Kalv
31 maj Familjedag

28 juni Fiske Ullasjöarna, gädda och abborre - avslutning
26 juli KM-Havet, samling klubbstugan kl 15:00
16 aug. KM-Gädda Tävling i Älvasjön, Samling Älvasjön kl 14:00 grusväg ner till sjön
18 aug. Uppstart verksamheten samt förberedelse inför fiske Sunnedamen
22 - 24 aug. Fiske i Venån och Sunnedamms sportfiske (vid knäred):
31 aug. projekt start - Vatten och miljövård i Halmstad kommun aug. - oktober 2014.
Summera våra kunskaper och med hjälp av Länsstyrelsen se vad vi kan göra i våra egna
vatten.
27 sept. Laxfiske Suseån,
25 - 26 Okt. Fiske Hökensås med Röding safari vid Huskvarna – om vi får sponsring
Sportfiskarna
12 okt. Casting Klubbmästerskap hösten
15 dec. julavslutning – mat, film och bus
Övrig verksamhet.
Målet för klubbens ungdomsverksamhet är fiske och åter fiske.
Under den tid på året som ungdomarna inte kan bedriva fiske utomhus kommer det att
genomföras aktiviteter i klubbstugan på måndagskvällar. Aktiviteter på måndagskvällar är
helt inriktade på sportfiske — typ flugbindning, redskapstillverkning, filmvisning mm.
De arrangemangspunkter som i denna arrangemangs lista förekommer kan ändras med
avseende på tillkommande arrangemang men även ställas in beroende på väder. Förändringar
meddelas genom klubbens veckobrev.
Leli och Janne ungdomsansvariga. leli@laxfiskaren.se 0733 01 64 07

Kommande vecka
Måndag – ingen verksamhet för ungdomarna
Tisdag – klubbstugan är öppen som vanligt

Under kommande vecka

gäller det för mig arbetet med flugfiskets mästare men även
att ta tag i arbetet med klubbens hemsida – förts här gäller det att leta upp några lämpliga
bilder som kan pryda sidan.

Flugfiskets Mästare och Lite till den 22 feb
Kommande vecka starta jag åter upp arbetet med Flugfiskets mästare och återkommer således
i nästa veckobrev mer utförlige om programmet.

Arrangemang och Fisketävlingar 2014 SFK Laxen
18 jan Pimpelfiske Träasjön kl 13:00 - vid bra is läge - om ej nytt försök 8/2 ingår ej KM
tävlingar
26 april KM-Gädda Suseån, samling Hembygdsgården kl 15:00
26 juli KM-Havet, samling klubbstugan kl 15:00
23 aug KM-Gädda i Långsjön, Samling Långsjön kl 16:00 grusväg ner till sjön
27 sept. Laxfiske Suseån, samling vindskyddet kl 12:00
30 mars Casting tävlingar våren
12 okt. Casting Klubbmästeskap hösten
Övriga tävlingar 2014
Störst gädda i klubbens vatten under året 2014.
Största lax/havsöring i Halländska åar och på kusten under ordinarie fiske tider (ej
förlängning i Lagan och Nissan) ej från båt
För att deltaga i tävling Störst Lax/Havsöring OBS skall rapport inlämnas inom två
veckor till tävlingsledning Roland Ferdinandsson tel. 035-60343. Alla tävlingar är i två
klasser junior och senior, väl mött
Arrangemang 2014
Klubbstugan är alltid öppen på tisdagskvällar öppnar kl 18:00 stänger när sista går hem.
18 feb. Pimpelfiske Träasjön vid bra is läge - om ej nytt försök 8/2
?? feb. Fiskeresa Båt från Rå – Öresund – dag är inte bestämd
22 feb. Flugfiskets mästare – Och lite till på stadsbiblioteket.
4 mars Ärtsoppa i klubbstugan för att fira att årets fiske har startat
9 mars Arbetsdag vid Suseån samling vid vindskyddet kl 11:00

13 mars SFK Laxens årsmöte. Möteslokal och program är ej bestämd
15 mars Loppis dag i klubbstugan – medlemmar kan sälja eller köpa det man önskar –
endast fiskeprylar
21-23 mars Resa till Fiskemässa Kista Mässan
30 mars Casting tävlingar våren kl 10:00 plats återkommer vi med
5 april. Mat vid Suseån kl 12:00, vinskyddet
12 april. Arbetsdag vid klubbens vatten - samling vid klubbstugan kl 10:00
26 april KM-Gädda Suseån, samling Hembygdsgården kl 15:0031 maj Familjedag vid
Holken: kl 10:00
7 juni Fiske Gustavsfors / Regnbåge
10 juni Mat i klubbstugan i samband med att klubbstugan stänger inför sommaruppehållet.
5 - 13 juli Resa till Sorsele – fiske resa i klubben
26 juli KM-Havet, samling klubbstugan kl 15:00
12 aug. klubbstugan öppnas åter efter sommaruppehållet
23 aug KM-Gädda i Långsjön, Samling Långsjön kl 16:00 grusväg ner till sjön
27 sept. Laxfiske Suseån Fisketävling
30 sept. Ärtsoppa i klubbstugan – gråta över att årets fiske är över
12 okt. Casting tävling Klubbmästerskap
18 okt. Arbetsdag vid vindskyddet Suseån – samling kl 10:00 vindskyddet samt båt i Grötvik
25-26 okt. Fiske Hökensås – sjöar med boende i stugor
8 nov. Resa till Svängstad för att besöka ABU museet samt Mörrums laxfiske
15-16 nov. Flugbindningshelg – boende vandrarhem
16 dec. Mat i klubbstugan i samband med Julen.
Utöver detta kommer vi att under årets tisdagskvälla lägga in ett antal föredrag om
sportfisket ex. besök av Gunnar Rask Nilsen, Johan Klingberg, Ken Persson Sameo mf. vilka
annonseras genom klubbens veckobrev och på hemsidan

Fiskenyheter på webben
Kungliga Ingenjörsvetenskaps- akademin sponsras av Svensk Energi
Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA) stöds ekonomiskt av Svensk Energi och
kraftföretaget Eon. Dessutom sitter merparten av de som skrev deras remissvar om nya regler
för vattenkraften i styrelser med kraftbolagsanknytning.
Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin skriver på sin hemsida att de är en ”oberoende arena
för kunskapsutbyte”. Det låter betryggande och alltså bör deras uttalanden vara neutrala ur
forsknings- och vetenskapsperspektiv. Efter att ha synat akademin kan Fiskejournalen
konstatera att så inte är fallet.
Sponsrade av svensk Energi
Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin stöds ekonomiskt av medlemsföretagen och bland
dessa hittar vi Svensk Energi (som i sig är en intresseorganisation för hela Sveriges
kraftproducenter) och det tyska kraftföretaget Eon (som dessutom är medlem i Svensk
Energi).
I Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademins Näringslivsråd sitter bland annat Vattenfall,
Göteborgs Energi och Svenska Kraftnät (som är ett statligt affärsverk med ansvar för elnätet i
Sverige).
När man förstår dessa samband är det också enklare att förstår varför remissvaret på
delbetänkandet om nya regler för vattenkraften närmast är en kopia på Svensk Energis
pressmeddelande strax före jul. Båda organisationerna påstår att ”stora delar av svensk
vattenkraft hotas” om de nya reglerna blir lag, och båda organisationerna beskriver
vattenkraftens betydelse för energiproduktion och effektreglering på ett direkt felaktigt sätt.
– En vetenskapsakademi som inte förstår att 1900 svenska vattenkraft inte har någon som
helst betydelse för regleringen av elnätet förlorar direkt i trovärdighet, anser Christer Borg,
ordförande i Älvräddarna. Att dessutom försöka skrämma politiker och valmanskår att
priserna kommer att höjas och tillväxten minska på grund av fiskvägar och minimitappningar
i kraftverken gör att deras remissvar sjunker som en gråsten till botten i
argumentationsträsket, fortsätter Christer.
Tydliga kopplingar till energibranschen
Lennart Fredenberg, Bo Normark, Lennart Billfalk och Christer Sjölin samt av Jan Nordling
är personerna från Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin som skrivit remissvaret – och de
sitter i styrelser som Sydkraft Elnät Aktiebolag, Västbo Kraftförsäljning AB, Vattenfall
Support Aktiebolag, Arise Elnät AB, Stora Kopparnät AB samt Sustainable Energy Angels
AB, alla med starka kopplingar till energibranschen.
Fiskejournalen funderar: Hela klimatpolitiken, såväl Sveriges som EU:s, baserar sig på
klimatvetenskap och de senaste rönen inom den forskningen. Förnybar energiproduktion för
klimatets skull är något som kraftbolagen aldrig missar att poängtera hur duktiga de är inom.
Trots det säger Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin ”att konsekvenser av nya miljökrav
ska värderas oberoende av eventuella effekter av framtida klimatförändringar”,
(reds.markering). Man menar alltså att vi ska bygga förnybar energiproduktion för att klimatet
förändras, men vi ska inte ta med nederbördsökningarna i ekvationen, något som faktiskt
kompenserar fiskvägar och minimitappningar fullt ut?
Hur tänkte denna ”vetenskapsakademi” då? Tänker de snarare som kraftbolag tänker? Vi kan
konstatera att deras oberoende bör ifrågasättas…
Vi söker nu Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin för en kommentar – håll ögonen öppna
här på www.fiskejournalen.se. Saxat Fiskejournalen Kenneth

Följ flugfiskelandslagets blogg
Det händer mycket kring svenskt tävlingsflugfiske: ett nytt landslag är under uppbyggnad och
Sverige och Jämtland är värdland för kommande EM-tävlingar. Nu kan man även följa det
nya landslaget på en egen blogg.
Så här skriver Benny Jonasson, landslagskapten:
Välkomna till vår blogg! Vi som kommer att skriva här ingår i det svenska
flugfiskelandslaget. På denna blogg kommer vi att skriva om våra aktiviteter, träningsläger
flugbindning, tävlingar internationella och nationella. Vi kommer att visa lite av vår
utrustning samt några av våra specialflugor, både på bild och på film. Vi hoppas att ni
kommer att finna den intressant och att ni självklart skall tycka att det verkar så roligt att ni
kommer att vilja tävla och lära er och oss ännu mer så att vi kan utveckla flugfisket och
tävlingsflugfisket ännu mer i Sverige. Detta så att vi i framtiden kan vara med och tampas om
de internationella mästerskapen. Har ni frågor så är ni varmt välkomna att skicka dem till oss
så besvarar vi dem efter förmåga.
Hoppas på att se er vid något vatten framöver.
Benny Jonasson
Följ bloggen på Fisheco. Saxat Fisheco Kenneth

Två miljoner till laxen i Motala Ström
Nu har arbetet börjat på allvar med att göra det möjligt för laxen att simma Motala Ström ända
upp till Vättern.
– Innan jag gräver ner mig i graven ska det vara klart, säger Åke Wester, bonde vid
Ljungsbro, som pekat ut den kanske viktigaste lösningen för hur projektet ska kunna
genomföras.
Wester är 73 år och det är mycket hans initiativ som gjort att Tekniska Verken i Linköping
snart kommer att släppa på vatten i den gamla strömfåran i Ljungbro, som knappt använts
sedan kraftstationen byggdes vid Ljungsbro.
Gamla strömfåror en lösning
Strömfårorna finns kvar vid många av de sex kraftverk som hindrar laxen från att ta sig fram i
Motala Ström.
Åke Wester är rätt nöjd i dag. Länsstyrelsen har anslagit drygt 1,3 miljoner kronor och Leader
Folkungaland 558 000 kronor till en förstudie som ska ta fram lösningar för hur lax och
öringar ska kunna ta sig förbi alla de sex kraftverken i Motala Ström. Dessutom ska studien gå
igenom förutsättningarna för laxen att ta sig förbi de sex kraftverken som finns i Svartån.
Fortsättning på Strömparken

– Målet är att skapa en prioriteringslista för åtgärder och hur de ska kunna genomföras, säger
Ola Helmerson, fiskerikonsulent på Hushållningssällskapet som är projektledare för
förstudien. Hushållningssällskapet är också projektägare.
Näst efter att få igång den gamla strömfåran i Ljungsbro, är den viktigaste delen av satsningen
på Motala Ström att bygga vidare på de förutsättningar som laxtrappan i Strömparken i
centrala Norrköping skapat.
– Får vi upp lax och laxöring i Glan, så kan de fortplanta sig i de mindre bäckarna som rinner
ut i sjön, säger Ola Helmerson. Då kanske man inte skulle behöva släppa ut fisken i strömmen
i Norrköping i framtiden.
Tekniska Verken har mjuknat
Tekniska Verken i Linköping äger de flesta kraftstationerna i Motala Ström. Från att ha varit
motståndare till åtgärder för att underlätta laxvandringen, har det kommunala företaget
mjuknat.
– Vi är i slutförhandlingarna för att få dem att släppa ut två kubikmeter vatten i sekunden i
gamla strömfåran i Ljungbro, säger Åke Wester. Det kräver inga investeringar, men Tekniska
Verken förlorar elproduktion för 1,5 miljoner kronor om året.
– Men vattnet är inte bara till för att man ska få ut elkraft från det, säger Åke Wester.

Sportfiskarna kräver kraftfulla regleringar av nätfisket på Västkusten
Havs- och vattenmyndigheten kom i slutet på förgående år med ett förslag på nya fiskeregler
för att utöka skyddet för vild västkustlax och havsöring.
– Sportfiskarna ser det som mycket positivt att västkustlaxen får ett utökat skydd och har
tidigare själv efterfrågat en bag limit på havsöring. Men vi kommer även att kräva utökade
begränsningar av nätfisket. Det blir väldigt märkligt att införa en fångstbegränsning för
sportfisket för att skydda öringen och inte samtidigt hantera mängdfångande redskap innanför
tremeterskurvan, kommenterar Stefan Nyström, Sportfiskarnas generalsekreterare.
Bort med nätfiske på blandbestånd av lax
Tätheten av laxungar i vattendragen har mer än halverats sedan slutet av 1980-talet. HaV:s
remiss föreslår nu bland annat ett förbud av fångst av lax med nät på djupare vatten än tre
meter. Orsaken till detta är att det utvecklats ett fiske med nät i södra Kattegatt på blandade
bestånd av lax. Många svaga bestånd av lax har drabbats hårt av detta fiske. HaV vill även
förbjuda fångst av vildlax i fasta redskap genom att endast odlad, fettfeneklippt, lax får
behållas. Dessa regler ligger i linje med HaV:s tidigare regleringar av laxfisket i Östersjön.
Baglimit på lax och havsöring
Havs- och vattenmyndigheten vill även införa en fångstbegränsning för handredskapsfiske till
två öringar/laxar per fiskande och dag i Skagerrak och Kattegatt. Orsaken till detta är att
tätheten av öringungar i vattendragen enligt HaV ska ha minskat och då speciellt under
perioden 2010 – 2012 trots att öringen generellt har visat en positiv utveckling.

– De flesta som fiskar havsöring i exempelvis Bohuslän delar nog inte HaV:s bild av ett
drastiskt minskat havsöringsbestånd. Vi har ett fantastiskt havsöringsfiske här, mycket tack
vare lokala sportfiskeföreningars ideella fiskevårdsarbete. Men Sportfiskarna har redan
efterfrågat en fångstbegränsning för öring, att HaV är vakna och uppmärksammar negativa
förändringar i fiskbestånden och då säkerhetsställer ett hållbart sportfiske är en klok åtgärd,
säger Niclas Åberg Sportfiskarnas Västerhavskonsulent.
Riktad fiskevård bakom havsöringens ökning
Den positiva utvecklingen för öringbeståndet längs delar av Västkusten beror främst på nya
fiskeregler, kalkning och vattenvårdsarbete. Sportfiskarna har initierat och genomfört många
fiskevårdsprojekt samt varit drivande när det gäller förändringar av fiskereglerna. Genom att
vandringshinder avlägsnats och biotopvård utförts i många vattendrag de senaste årtiondena
har den totala öringpopulationen, trots minskade tätheter i vissa vattendrag, ökat.
– Främst från de södra delarna av Västkusten har vi emellertid uppgifter om ett försämrat
öringfiske på kusten och i vattendragen. Vi får vara vakna och slå vakt om
havsöringsbestånden längs hela Västkusten. Vi och våra lokala distrikt är positiva till en
fångstbegränsning, sen hur många öringar vi vill ha där får vi ta ställning till i vårt svar,
kommenterar Niclas Åberg.
– Sportfiskarna ser även stora behov av utökade fiskevårdsåtgärder för lax och havsöring.
Fiskeregleringen är en viktig åtgärd men fria vandringsvägar, biotopvård och fortsatt kalkning
är minst lika viktiga för att säkra bestånden längs hela Västkusten, avslutar Stefan Nyström.

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 fiske

Klubbens Hemsida www.sfk-laxen.se
Ut å fiska Kenneth

kenneth@laxfiskaren.se

