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Ett stort TACK till alla som grattade mig på min 70 års dag 
 

 

Familjedag stora Holken på lördag den 31 maj 
Kommande lördag har vi familjedag i Stora Holken – vi träffas mellan kl 10:00 och 14:00  

 

På program står en fisketävling efter gädda i Lilla holken, tips promenad, tävlingar och 

korvgrillning.  

 

Med andra ord glöm inte att ta med er ert spinnspö och lämpliga drag till fisketävlingen efter 

gädda. 

 

Välkommen styrelsen 

 

 

Klubbens båt i Havet är nu ilagd och klar för bokning. 
PÅ klubbens hemsida www.sfk-laxen.se kan du se om båten är upptagen men även boka 

båten. 

 

 

Klubbens ungdomar 
 

Hej på Er 

I morgon var det tänkt att vi skulle träffas och fiska i havet efter horngädda men detta får vi 

ställa in.  

Jag och Leli får inte ihop det med tiden och sen så är vi rätt trötta efter ha firat vår nestors, 

Kennets 70 års dag i Sunnedammen. 

Vi gör ett nytt försök på måndagen den 2/6, vi återkommer med plats under vecka när vi ser 

hur vädret blir. 

 

Må väl -  Janne o Leli 

 

Kommande ungdoms arrangemang. 

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 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 – är du intresserad att följa med så sänd mig ett mail 

10 juni Mat i klubbstugan i samband med att klubbstugan stänger inför sommaruppehållet. 

 

Klubbresa till Hökensås den 25-26  okt. med boende i stugor 

Ni som är intresserad av att följa med på denna fiskeresa hör av er till mig . 

kenneth@laxfiskaren.se  vi skall fixa boende och ev en fiskesjö . 

 

Kommande vecka 

Måndag – ingen verksamhet med klubbens ungdomar  

Tisdag – öppen klubbstuga 

Lördag – familjedag vid Stora Holken 

 

Fisket i veckan 
I veckan har det rapporter om bra fångster i Lagen, Vidare har fångats det lax i Nissan, Fyllån 

Ätran. Jag har rapport om att en medlem har tappat en stor lax i Suseå. Efter femton minuter 

sägs det att linan brast när han skulle landa fisken.. 

 
 

 

Fiskenyheter på webben 
Nya insikter kan ge uthålligare fiske 
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Ny forskning från Göteborgs Universitet i samarbete med SIK, Institutet för livsmedel och 

bioteknik, pekar på nya metoder att mäta resursförbrukning och miljöpåverkan på svenskt 

yrkesfiske. 

Ett sätt att mäta miljöpåverkan på fiske är att använda sig av livscykelanalys. Då kan man till 

exempel studera hur mycket bottenyta som påverkas, hur mycket av fångsten som kastas och 

hur mycket diesel som ett kilo fisk kräver. 

 – Med dessa beräkningar för olika typer av fiske, till exempel trål- eller burfångad havskräfta, 

kan vi skapa ett mer samordnat perspektiv för att kunna utforma och utvärdera vad som är en 

mer miljövänlig och långsiktigt hållbar matproduktion, säger Sara Hornborg, vid Institutionen 

för biologi och miljövetenskap, Göteborgs universitet och enheten för Miljö och uthållig 

produktion vid SIK, som skrivit en avhandling om svenska fisk- och skaldjursprodukter. 

 

 Fler mätpunkter behövs 

Metoden livscykelanalys saknar fortfarande en del mätpunkter för miljöpåverkan som är unikt 

för fiske. Hur påverkas havets ekosystem av att en del av fångsten kastas tillbaka? 

 – Ett sätt att räkna på miljöpåverkan från kastad fångst är att räkna på hur mycket av algernas 

produktion som har gått åt för alla de arter som kastades tillbaka beroende på vilken plats i 

näringskedjan de har. Men tillgängliga metoder för detta kan vara svåra att tolka, säger Sara 

Hornborg. 

 

 Rödlistade fiskar under luppen 

Vilka mått kan användas för att mäta hur fisket påverkar den biologiska mångfalden? 

Exempelvis trålning fångar ofta arter som är sällsynta och hotade. Med hjälp av 

Artdatabankens rödlista räknade Sara Hornborg hur mycket hotade fiskar som kastas tillbaka 

per kilo som tas i land med olika fiskemetoder. 

 – Det var ett större antal hotade fiskar som kastades per kilo landning i trålfisket efter 

havskräfta, betydligt mindre med selektiv trålning efter räka, säger Sara Hornborg. 

 Resultat från livcykelanalyserna visar att förvaltningen av fisket är viktig för att minimera 

resursanvändningen och miljöpåverkan från fisk- och skaldjursprodukter. 

 – Kriterierna för uthålligt fiske behövs breddas. Tyvärr ser beslutsfattarna inte sin roll i 

produktionen av fisk- och skaldjur från hav till bord. Om de använde sig mer av ett 

livscykelperspektiv, så skulle fisket kunna få en mycket bättre miljöprestanda. 

 

 

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 

 

 

 


