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Hatar vintern – kyla och vind. Vad gör man om man är tvungen att uthärda detta 

fanskap – naturligtvis håller sig inomhus men vad gör man där. Ja man kan se på dumburken 

men hu vad tråkigt jag anser detta är – ser inte ens på sportsändningarna – möjligen på 

nyheterna men här är det endast krig och elände. 

 När jag har gnällt tillräkligt på vinter fanskapet kom frugan med en bok – uppföljningen av 

hundra åringen – men nej inte ens detta var kul i min vinter depression .  

Men vänta nu kom glädjen tillbaka – kom på att i morgon måndag så får jag åter träffa alla 

härliga klubbungdomar åter efter jul och nyårsuppehållet. Alltså attan vad kul livet är – jag 

struntar om det snöa, blåser ty i morgon så är livet åter som vanligt.  

Välkomna alla härliga busiga klubbungdomar till vårens verksamhet. 

 

Klubben är medlem i Svenska Castingförbundet med alla de fördelar 

som detta innebär. Klubben kommer att anamma denna tävlingsform och arrangera ett 

antal träningar under förvintern men innan vi starta detta kommer vi att bjuda in Niklas 

Eriksson någon tisdagskväll i klubbstugan där han kommer att ge oss mycket mer information 

om Casting som sport och hur vi skall gå vidare i klubben. Men utöver detta har vi i 

programmet för 2014 lagt in två tävlingar den 30 mars och den 12 oktober där tävlingen den 

12 oktober är klubbens nya klubbmästerskap i casting. 

 

Klubbens verksamhet på tisdag – det blir som vanligt kaffedrickande, flugbindning 

men även en stund att prata bort några timmar. Jag har många gånger funderat på hur attan 

skall vi breda upp verksamheten på tisdagskvällarna – i dag bin det flugor vilket är riktigt kul 

men det behövs även mer. Vi kommer under året att ha en del föredag om fiske på just 

tisdagskvällarna – i dag är det klart att Gunnar Rask Nielsen och Kent Persson Fiskeflugor 

kommer och jag har förhoppningen att även Niklas Eriksson skall komma och berätta om 

Casting  – men är det fler förslag på lämpliga personer så hör av er så skall jag försöka fixa 

det  

På tisdag kommer jag att ha med mig min dator så att vi kan se på vilka möjligheter vi har att 

hitta lämpliga klingor till spö byggnation men även gemensamma inköp 

 

Alla välkomna till klubbstugan – vi öppna kl 18:00 och stänger när sista medlemmen går hem. 

 

Kommande arrangemang utöver tisdagskvällarna 

8 feb. Pimpelfiske Träasjön  vid bra is läge 



?? 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 

 

Från klubbens ungdomsledare 
 Hej alla god fortsättning på det nya året. I morgon starta vi året verksamheten – vi träffas som 

vanligt i klubbstugan kl 17:30 och binder vidare på vårens alla fina flugor som MÅSTE finnas 

i vår ask.  

Välkomna Leli och Janne ungdomsansvariga. leli@laxfiskaren.se 0733 01 64 07 

Kommande arrangemang utöver måndagskvällarna 

8 feb. Pimpelfiske Träasjön  vid bra is läge 

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 

 

 

Kommande vecka 

Måndag – klubbens ungdomar i klubbstugan 

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 på onsdagskväll.  

På fredag åker jag upp till Habo för att binda flugor i tre dagar vilket innebär att klubbens 

veckobrev kan bli försenat nästa vecka. 

 

 

Fiskenyheter på webben 

mailto:ungdomsansvariga.leli@laxfiskaren.se


Stora mängder av Regnbågar har rymt från Danmark 

Råån invaderas av fisk som rymt från danska odlingar. Nu hoppas fiskevårdarna att de ska 

fångas innan de förstör de naturliga beståndens lekbäddar.   

 I spåren av stormarna Simone och Sven råder det något av fiskebonanza i Råån. I Danmark 

odlas fisken regnbåge, även kallad regnbågslax i handeln, till havs. Fisken får växa upp i 

flytande kassuner som var och en innehåller tiotusentals fiskar. Under stormarna klarade 

anläggningarna inte att hålla kvar fisken. 

– Den officiella siffran är att 80 000 regnbågar rymde, men vissa bedömare säger att det kan 

ha varit 300 000, säger Dieter Eckhoff som är ordförande i Rååns Fiskevårdsområde. 

Ett antal av rymmarna har under vintern letat sig till Sverige och vandrat upp i Råån. Där den 

glädjer fiskarna, men oroar fiskevårdarna. – Vi har aldrig sålt så många fiskekort som nu, 

säger Dieter Eckhoff. Ett vanligt helår säljer vi för cirka 120 000 kronor. Nu har vi redan sålt 

för 70 000. Det är pengar som vi använder för att förbättra fisket och fiskeupplevelsen. 

Normalt sett får man bara fiska en viss mängd fisk per fiskekort och dag, men när det gäller 

den förrymda regnbågen är det fritt fram att dra upp så mycket man kan. – Jag pratade med en 

som tagit sju stycken på en timme. Det är mycket när det gäller flugfiske. Vi är glada för varje 

fisk de drar upp. 

Regnbågen är inte naturlig i våra delar av världen, utan har sitt ursprung i Nordamerika. I vilt 

tillstånd leker den inte här. Däremot har den ett beteende som kan hota öringen som är Rååns 

stolthet. – Just nu leker öringen och då bygger de lekbäddar av småsten som de lägger sin rom 

i. Med för mycket regnbåge i ån är det risk att de slår sönder lekbäddarna och riskerar 

återväxten.  

Fiskevården i Råån har tidvis kritiserats hårt av sportfiskare, men nu ska de problemen vara 

lösta. – Vi har kontrakterat Fredrik Lundblad, som bland annat hjälpt till med att återställa 

Vege å. Inom kort ska ha ett möte med kommunen där vi slår fast riktlinjerna för framtiden. 

Dieter Eckhoff kan redan se att sportfiskarna visar ett stigande intresse för fisket i Råån. – 

Rent konkret kan vi se var de som besöker vår hemsida kommer i från. Och det är fler och fler 

från andra delar av landet som besöker oss. 

Enligt uppgift från Danmark pratas det i dag om ca 800 000 rymlingar som kommer att söka 

sig upp i vattendragen både i Sverige och Danmark – en katastrof som vi måste komma till 

rätta med – Kenneth. 

 

Fortum bryter mot villkor och får böta 

Trots att Fortum i domstolar alltid hävdar att de uppfyller lagens krav på kunskap för att få 

driva vattenkraft, har de återigen brutit mot villkor och tappat för lite vatten i naturfåran i 

Byforsen i Ljungan. 

Fortum, precis som alla andra stora kraftföretag, hävdar alltid att de uppfyller lagens krav på 

kunskap för att få driva miljöpåverkande verksamhet som vattenkraft. Trots det överträder de 



gång på gång de villkor som alltid finns i tillstånden för drift av vattenkraftverk. Villkoren är 

till för att skydda miljön och trots att de oftast är små och otillräckliga är det mycket vanligt 

att villkoren inte följs, med skador på miljön som följd. I detta fall är det Fortum, som vid 

minst sex tillfällen tappat för lite vatten från ett kraftverk i Ljungan. 

 – Det är bra att de nu fälls och får böta 140 000 kronor, men det är också märkligt att det ska 

vara så svårt att följa dessa enkla regler och villkor, säger Christer Borg, ordförande 

Älvräddarna. 

 Även kraftbolaget Eon fälls för ett liknande brott i Ångermanälven, där de stoppat 

avtappningen från Högfors kraftverk under två dygn i februari 2013. En naturfåra som 

normalt har lite vatten men som blir utan det under två dygn drabbas givetvis hårt, det är inte 

ara fråga om fisk, utan också om alla andra organismer som inte tål att torrläggas. 

 – Det stora problemet är att de under alldeles för lång tid levt under gamla villkor där miljön 

inte har någon plats i företagens inkomstkalkyler. Det skapar en slapp hållning till både miljö 

och de lagar som ska skydda miljön, menar Borg från Älvräddarna. 

 

Klassdraget Sportfiskarna 
Skolan är i kris och de konkreta naturkunskaperna minskar då barn tillbringar allt mer tid 

stillasittande framför digitala medier. Då storsatsar Sportfiskarna på att arrangera kostnadsfritt 

fiske och friluftsliv för minst 7500 skolbarn. Projektet KlassDraget innebär möjligheter att 

prova på en spännande, naturnära och lärorik aktivitet på skoltid: fiske! 

– Mer friluftsliv för barn och ungdomar ger stora vinster i form av ökad folkhälsa och mer 

konkret kunskap om naturen. Sedan 2007 har vi med relativt små medel tagit ut mer än 50 

000 skolbarn på fiske och friluftsliv i KlassDraget, vi är mycket glada över att i år få 

möjlighet att storsatsa ytterligare, kommenterar Stefan Nyström, Sportfiskarnas 

generalsekreterare. 

 

Projektet KlassDraget sponsras med fiskeutrustningar av branschorganisationen SPOFA 

Spöfiske.  www.sportfiskarna.se 

 

Syrebristen ett fortsatt hot mot torsken i Östersjön 
Utbredningen av syrefria bottnar i Östersjön ligger fortfarande på rekordhöga nivåer. Det 

visar de mätningar som SMHI, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, gjort under 

hösten. 

 – Det är allvarligt eftersom syrebristen är ett av de viktigaste måtten på hur Östersjön mår. 

Syrebristen är framförallt ett hot mot torskens utveckling i exempelvis östra delarna av 

Bornholmsbassängen, säger Bertil Håkansson på Havs- och vattenmyndigheten, HaV. 

 SMHI har analyserat syresituationen i Östersjön sedan 1960-talet på uppdrag av Havs- och 

vattenmyndigheten och Naturvårdsverket. Perioder med syrefria bottnar är inget nytt för 

Östersjön, det finns bevis för att bottnar varit syrefria på 1600-talet och fram till 1999 kunde 

utbredningen variera från år till år. Under 2000-talet har andelen syrefria bottnar ökat markant 

och befinner sig numer på en konstant förhöjd nivå. Under senare år har man även påträffat 

låga syrehalter och svavelväte högre upp i vattenmassan än tidigare. 

 Mätningarna under hösten visar att omkring 15 procent av bottnarna är döda och att cirka 30 

procent lider av akut syrebrist. 

 – En av förklaringarna är att vi inte haft tillräckligt stora inflöden av syrerikt vatten i 

Östersjön de senaste åren. Några stormiga dagar räcker inte för att få bestående förbättringar, 

säger Bertil Håkansson, chef för enheten för miljöövervakning på HaV. 

 – Men syrebristen är också starkt kopplat till belastningen av närsalter till Östersjön, det vill 

säga utsläppen av kväve och fosfor. Övergödningen leder bland annat till ökad algblomning. 



 Utbredningen av helt syrefria bottnar är störst i västra och östra Gotlandsbassängen och i 

östra delen av Bornholmsbassängen. Syrebristen har stor inverkan på torsk eftersom 

torskäggen måste flyta i vattnet under en period tills ynglen utvecklats. För att äggen ska 

kunna flyta och överleva krävs en viss salt- och syrehalt. Området öster om Bornholm är den 

viktigaste lekplatsen för torsk i Östersjön. Men ofta är det syrebrist i det djupvatten som har 

tillräcklig hög salthalt för att torskäggen ska flyta. 

 – Syrebrist i ett havsområde kan leda till att fisken flyr eller dör. Även andra bottenlevande 

djur som maskar och musslor försvinner, säger Bertil Håkansson. 

 – Den enda långsiktiga lösningen för att få ner syrebristen till normala eller naturliga nivåer 

är att fortsätta minska utsläppen av kväve och fosfor. Saxat Fiskejournalen 

 

 

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 

 

 


