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I helgen som gick var det fiske för klubbens ungdomar i Hökensås
samt ett besök i Hjo ån som gälde.
Ja skall vi vara ärliga så var denna resa inte enbart fiske utan även ett EU projekt från Ung i
Halland – vi fick 15 000 kr till projektet ”Sötvattensprojektet” Tanken med detta projekt var att 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 åkte till Hjoån och få en guidning i ån
och i deras arbete.
Hans Göran kom och guidade oss i Hjoåns dalgång och det var riktigt kul att se Hjo ån i
vårblommornas prakt – ett otroligt vackert skådespel som enbart det vore värt besöket. Men hu vilket
arbete Hans Göran och hans kamrater har lagt ner i vattendraget under många år. Jag är djupt
imponerad av alla omlöp och lekytor man har skapat enbart för Vätten öringens bästa. Det är kul att
det finns personer, företag och kommuner som satsar på ett vattendrag.
NU var det inte enbart detta vi skulle göra i Hjoån utan klubbens ungdomar fick även genomföra en
Biotops inventering av en mindre yta av Hjoån. Inventeringen gick ut på att kartlägga sträckans
lekplatser, hinder och problem. Ungdomarna fick ta vattenprov och mäta Ph tal i vattnet. Bedöma
grumlighet och slam och mäta vattenflöde på den yta vi var på. Men det som ungdomarna tycket var
absolut roligast var att se efter vilka insekter de kunde hitta vilka vi nu förvara för kommande
utvärdering. Målet med detta arbete är att se och lära av hur ett vattendrag mår och vad som bör göras
mer. Resultatet av detta arbete kommer att bli en Biotops rapport .
Med andra ord – Ungdomarna var riktigt aktiva i Hjoån
Målet med denna inventering är att till hösten skall samma ungdomar ut i ett mindre vattendrag i
Halmstads närområden – här skall det göra exakt samma inventering som i Hjo ån förutom att här
tillkommer att ungdomarna även skall få vara med om elfiske. Målet är här att se om vi kan hitta
förbättringar och föreslå framtida åtgärder.
Vi hade även en önskan att få se harr som lekte i Hjo ån men det var inga harrar som önskade bjuda
upp till dans denna dag vilket inbär att här har vi en del kvar att göra framöver.
Lördags kväll och söndagen gick åt till fiske och här hade vi som vanligt turen att Martin Ångnell kom
och hjälpte oss att med att detta men även här gällde att med hans hjälp se på livet i och kring sjöarna
på Hökensås.

Till detta skall läggas att som vanligt ställer Hökensås sportfiske upp och hjälper oss så att vi
får en egen sjö att fiska i – detta för att slippa att trängas med andra på Hökensås.
Vad som var extra kul denna gång var att av Martin och Hökensås fick klubben 8 stycken
vadabyxor att använda i framtiden. Ok Martin sa att han garantera inte att alla är täta utan här

har vi ett mindre arbete framöver att göra men av det jag kunde se så såg byxorna bra ut. Enda
tråkiga var att de flesta var i storlek medium och att vi saknar kängor till dem.
Slutligen kan sägas att det har varit en toppenhelg för all 26 personer som var med på resan –
ungdomar, föräldrar och ledare. Jag önskar sända ett RIKTIGT STORT TACK till Leli, Jan
och Inger för ert fantastiska arbete ni lägger ner,

Ni få ursäkta det sena veckobrevet – jag var helt enkelt för trött i går
kväll efter den intensiva helgen i Hökensås och Hjo ån
Om det är någon som har ett par timmar över den 1 maj så skall jag
till Suseån och jobba med vattendraget.
Målet är att ta bort en del nate på lekplatsen samt slå en del sly vid strandkanten mm.

Klubbens ungdomar
17-18/5 Kalvsjön tält, kanot hajk.
25/5 fiske Sunnedamen – Kenneth bjuder ungdomarna på en dags fiske
31/5 familjedag i Holken
28/6 Ullasjöarna en sommar avslutning.
Sommarlov
22-24/8 uppstart vid Sunnerdammen Regnbågsfiske
30-31/8 vi starta upp vårt projekt hemma(Ung Halland)
Välkomna Leli och Janne ungdomsansvariga. leli@laxfiskaren.se 0733 01 64 07

Klubbens hemsida är nu i gång.

www.sfk-laxen.se
Hemsidan fungerar nu skapligt men vi har en del att göra framöver för att få den som vi
har tänkt. Har ni synpunkter på hemsidan så sänd mig ett mail kenneth@laxfiskaren.se

Kursen för de femton tjejer fortsätter och den 11 maj kommer
Gunnar Rask Nielsen och lär dem att hantera ett flugspö.
Klubbens vuxna - på tisdag klubbstugan

På tisdag är det som vanligt öppet i klubbstugan – på dagordningen flugbindning och mycket
kaffe drickande.
Kommande arrangemang utöver tisdagskvällarna
31 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.

Kommande vecka
Tisdag – öppen klubbstuga

Fisket i veckan
Det blev inget fiske för mig i Hökensås – tiden räckte helt inte till då alla ungdomarna oftast
behövd hjälp med det eller det. Däremot blev jag ett antal flugor fattigare.

Fiskenyheter på webben
Debatt - Det dåliga exemplet Mörrumsån!
Mörrumsån är vår absolut mest kända vildlaxälv. En av Sveriges pärlor när det kommer till
sportfiskeplatser. Ån har enorm betydelse för bygden och folk kommer från faktiskt hela
världen för en chans att få fånga Mörumssilver. För två år sedan skrev jag en debattartikel om
just förvaltningen av Mörrums laxar.
Som bakgrund till den artikeln använde jag bl.a. det frivilliga arbete som sportfiskare och
älvräddare lägger ner för att vi ska kunna ta emot våra lekande laxar i våra ofta misshandlade
åar och älvar och får dom att reproducera sig och bilda en framtida betydligt starkare laxstam/
resurs… En resurs som förhoppningsvis i framtiden är fri från dioxin och andra gifter och som
sportfiske och yrkesfisket båda kan dra nytta av enligt principen ta av räntan, inte kapitalet.
Jag tryckte också ganska hårt på att vi måste vara trovärdiga när vi kritiserar allt från
yrkesfiske till delar av trollingfisket, speciellt Bornholm Trollingmasters dom vid denna
tidpunkt var en het potatis.
Att använda just Mörrum som exempel på att vi kan göra så mycket mer för laxen och
samtidigt verkligen bli tagna på allvar i vår kritik mot yrkesfiske och fritidsfiske var rätt
tacksamt. Tyvärr kan jag konstatera att Mörrum fortfarande har långt att gå när det gäller just
denna förvaltning, sett ur ett globalt perspektiv. Den här utvecklingen där på tok för många av
de tidigt stigande blanklaxarna dör under sportfisket har faktiskt fortsatt. Ofta stora honor,
viktiga för reproduktionen och den genetiska hälsan. Kritiken mot detta ä förvånansvärt
liten… En kort sammanställning av tre års fiske i juni visar följande:

- 2011 fångades det 19 laxar i juni varav 1 återutsatt (5 % c&r)
- 2012 fångades det 80 laxar i juni varav 5 återutsatt (6 % c&r)
- 2013 fångades det 51 laxar i juni varav 8 återutsatta (16 % c&r 4 st av dessa återutsatta
fångades av en och samma person, annars hade siffran varit 8 %)
- 2014 Just nu 2 fångade laxar i april varav 0 återutsatta???
Skulle siffrorna ha inkluderat maj och tom april skulle det troligen varit likadant eller värre.
Det är dock svårt att i statistiken skilja på blanklax och övervintrad lax under denna period.
Totalt 150 blanklaxar under denna period 2011-2013 har spritt glädje till sportfiskare och
pengar till stat och Mörrum. Endast 14 st fick simma vidare mot lek alternativt kunnat fångas
igen (9 %). Om jag vore lax skulle jag tänka mig för både en och två gånger innan jag
simmade upp i Mörrumsån!
I en modernt skött laxälv i t.ex. Skottland är siffrorna helt omvända och här finns liten eller
ingen oro för sportfisket som en negativ faktor för laxen, tvärtom.
Exempel från två av världens bästa och mest kända och högproduktiva laxälvar i Skottland ser
ut så här.
River Dee, all fisk under säsongen ska återutsättas från premiären den 1:a februari till den
15:e oktober. Ett dåligt år fångas det här 3000 laxar och ett bra år 7-9 tusen laxar!!! (källa:
Salmonatlas.com)
River Tweed har regeln att all fisk från premiären 1:a februari till den 30:e juni skall
ovillkorligen återutsättas. Därefter får nystigen fisk behållas. Ett dåligt år i Tweed fångas det
9000 laxar, ett bra år mellan 15-20 tusen laxar!!!! (källa: Salmonatlas.com)
Sportfisket frodas och älvarna i Skottland och England omsätter ca 1,5 MILJARDER svenska
kronor. Vårt egna svenska fiske har inga bra motsatta siffror eller beräkningar men det
kommer inte nära detta, vårt fiske omsätter felräkningspengar i förhållande till detta men
skulle kunna var så mycket mer!
Så, Sveaskog och andra Mörrumsintressenter. Skydda den tidigt stigande laxen med
fångstbegränsningar alternativt total catch and release. Sälj en sportfiskeupplevelse utöver det
vanliga istället för ”död lax”.
Fler laxar och bättre förvaltning ger fler sportfiskare och högre intäkter för alla!
Det var allt jag ville säga, i all vänlighet och ödmjukhet.
//Jan O FishEco

Rapport: Vattenkraftens negativa inverkan på biologisk mångfald
Stränder är speciella livsmiljöer och drygt 270 arter på den svenska rödlistan är knutna till
sötvattensstränder. De främsta hoten mot dessa krävande arter utgörs av vattenreglering och

igenväxning. Naturligare variationer i vattenstånd och utökad hävd är angelägna
naturvårdsåtgärder.
I en ny rapport vill ArtDatabanken vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) uppmärksamma
den biologiska mångfalden på sötvattensstränder. För drygt 270 arter på den svenska rödlistan
för hotade arter utgör den viktigaste livsmiljön. Men strändernas höga naturvärden blir ofta
förbisedda eller bortglömda i naturvårdsplaneringen eftersom de utgör en gränszon som faller
mellan stolarna för sektorsansvar i land- respektive vattenmiljöer.
– Ofta fokuseras naturvårdsåtgärderna på vattenmiljön, men det är större sannolikhet att finna
hotade arter på stranden än i själva vattnet, säger Ulf Bjelke, sötvattensexpert vid
ArtDatabanken.
Arterna som lever på stränderna är anpassade till och gynnade av naturliga störningar.
Exempel på sådana störningar är periodvis vattendränkning under våren och upptorkning på
sensommaren, samt även traditionell hävd som bete och slåtter.
– Inom naturvården har vattenkraftens negativa inverkan på fiskens möjligheter att vandra
varit i fokus. Vi vill med den här rapporten lyfta ytterligare en konsekvens, nämligen att
strändernas unika biologiska mångfald påverkas negativt av onaturliga flöden och vattenstånd
i reglerade vattendrag och sjöar, säger Sebastian Sundberg vid ArtDatabanken. En viktig
naturvårdsinsats är att tillåta mer naturliga flöden och generellt större fluktuationer.
Under 2000-talet har regleringen ökat för att minska risken för översvämningar till följd av
klimatförändringar. Exempelvis har man i Vänern minskat vattenståndets amplitud för att ha
marginaler vid mycket stor nederbörd, vilket har lett till en snabb igenväxning av sjöns
stränder. Sådana klimatrelaterade åtgärder försämrar överlevnadsmöjligheterna ytterligare för
arter som redan är hotade. Ett ökat strandnära boende riskerar också att leda till ökade krav på
vattenreglering för översvämningsskydd.
Rapporten från ArtDatabanken sammanfattar befintlig kunskap om strandlevande arter och
deras livsmiljökrav, redovisar de främsta hotfaktorerna, och ger exempel på lyckade
naturvårdsåtgärder. Förhoppningen är att den ska ge underlag till mark- och vattenägare,
kraftbolag, politiker och myndigheter för att bättre uppmärksamma och skydda dessa viktiga
naturmiljöer.

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

