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Det var en trevlig familjedag i holken i går lördag 
Vi var ca 30 av klubbens medlemmar – gammal som ung som kom till familjedagen. När det 

gäller fisket var det skralt med fångster förutom ett antal abborrar. Som vanligt var Katarinas 

frågor på tipspromenaden kluriga – som det skall vara – men nog attan Katarina så är det 

bättre för en pensionär att ta med sig en doggybag än aptit till ett julbord. 

 

Ett stort tack till Katarina för den trevliga tipspromenaden och ett tack till Inger för allt 

förarbeten. 

 

 

Nu är det nystädat i klubbstugan.  
Vi var några medlemmar som var i klubbstugan i dag för att montera in nya bokhyllor till allt 

flugbindningsmaterial som vi har i klubbstuga. Samtidigt passade Inger och Katarina på att 

städa – skura golven, putsa fönster samt slänga en massa skräp som vi förvarade i hyllorna lite 

överallt. Och det är attan vad mycket bra att ha vi kan spara på oss genom åren men nu 

äntligen är det åter snyggt i klubbstugan. 

 

Ett stort tack till Lennart, Katarina och Inger – ni är fantastiska att jobba alla tre. 

 

 

Fiskeresa till Gustavsfors kommande lördag den 7 juni, 
Vi åker på morgonen för fiske efter Regnbågar i Gustavsförs och åker hem fram mot kvällen.  

är du intresserad att följa med så sänd mig ett mail – vi försöker att samåka för att minska 

kostanden. Gustavsfors ligger ett par mil norr om Älmhult vilket gör att resan inte är så lång 

denna dag. Fisket är i rinnande vatten efter inplanterad regnbågar – oftast är det torr fluga som 

gäller. Har vi tur så kan vi möjligen få ett trevligt fiske då då Åsandsländan bör svärma vid 

denna tid – men jag vet att även en gul forsslända bruka vara bra. 

 

Sturelsemöte den 12 juni.  
Kallelse och dagordning sänds ut kommande vecka. 

 

 

Klubbens ungdomar 
Hej på Er - I morgon är det åter fiske som gäller - vi kommer att fiska ute i havet. Vi gör ett 

försök med att fiska horngädda, Vi ses ute vid handikappsbadet ute vid Tylösand kl 18:00. 

Må väl -  Janne o Leli 

 



Kommande ungdoms arrangemang. 

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.   

 

Någon sa att vi säkert har bundit ca femtio olika mönster genom åren – målet är att vi i höst 
skall fortsätta på inslagna väg och binda ytterligare nya mönster – Om det är någon som 

önskar vara med i detta härliga gäng så är ni välkomna att hoppa in även om ni tycker er vara 

nybörjare. I detta gäng som i dag binder flugor hjälper varandra om problem skulle uppstå – 

alltså inget hinder för nybörjare att vara med. 

 

Kommande arrangemang utöver tisdagskvällarna 

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. 

 

Klubbstugan stänger efter den 10 juni med att vi som vanligt har en 

grillafton i klubbstugan. 
Som vanligt denna grillkväll gäller att var och en tar med sig det han/hon önska grilla – 

klubben fixar resten. 

 

Efter detta så håller klubbstugan stängt under sommaren för att åter öppna i augusti – själv 

åker jag i väg på en tripp med min husbil upp till Dalarna för att fiska efter öring och harr. Jag 

planera att fiska i Görälven, Fulan, Västerdals - och Österdals älven med andra ord nu skall 

jag änteligen få nytta av alla flugor jag har bundet under året. 

 

I samband med min resa så kommer klubbens veckobrev lite mer sporadiskt – beroende på 

platser där jag kan komma åt nätet. Men tanken är att jag skall försöka att fortsätta med 

veckobrevet även under sommaren. 

 

När det gäller veckobreven så kan ni även läsa dem på klubbens hemsida. www.sfk-laxen.se 

 

 

Klubbresa till Hökensås den 25-26  okt. med boende i stugor 
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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 – fiske med klubbens ungdomar 

Tisdag – öppen klubbstuga 

Lördag – fiske i Gustavsfors 

Bokning av Klubbens båt i Havet. 
Bokningar börja nu komma in på båten i Havet vilket är kul – rapporterna säger här att det har 

varit ett bra fiske efter riktigt stor torsk. Alla klubbens båtar bokas på klubbens hemsida 

www.sfk-laxen.se  - här kan du även se om båten är upptagen  

 

Fisket i veckan 
Vi var några av klubbens medlemmar som var uppe och fiskade i Suseån i torsdags – nja 

fiskade är möjligen lite överord då det som vanligt mest var grillande och en massa historier 

som drogs. Även om vi inte fick någon lax denna dag så har jag rapport på att det stod en fin 

lax vid ”Fårhagen” – utöver detta kan jag rapportera att naturen i och kring Suseån vid denna 

tid på året absolut är som bäst. 

 

 

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. 

 
 

 

Fiskenyheter på webben 
Invasiv fiskart ökar snabbt i Sverige 
Svartmunnad smörbult klassas som en främmande, invasiv fiskart i svenska vatten. Det första 

exemplaret upptäcktes 2008 i Karlskrona skärgård och nu tycks arten spridas med rekordfart. 

– Vi har senaste året fått in rapporter om att den fångats på fler ställen och i betydligt större 

mängder än tidigare, bland annat i Göteborgsområdet. Nu hoppas vi på allmänhetens hjälp för 

att få en bild av hur omfattande spridningen är, säger Sofia Brockmark på Havs- och 

vattenmyndigheten. 

Arten finns naturligt i Kaspiska havet, Svarta havet, Aazovskasjön och Marmarasjön men har 

troligen via ballastvatten spridit sig till Stora Sjöarna i Nordamerika och till Östersjön. Första 

fyndet i Östersjön gjordes 1990 i Gdanskbukten där arten i dag är etablerad och den har även 

spridit sig till Finska viken i nordost och Rugenområdet i väster. 

 Vid ett provfiske i Karlskrona skärgård sommaren 2009 fångades totalt nio individer på sju 

platser. I dag anses den vara etablerad där och även i Göteborgsområdet. 
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 – Vi har haft kontakt med en fiskare som nyligen fått upp så mycket som 30 kilo av 

svartmunnad smörbult i ett fiske utanför Karlskrona. Vi vet att den även förekommer i i 

Göteborgs hamn, Karlshamn, Visby hamn och sedan 2013 har det även gjorts fynd i inre 

Bråviken och i Muskö i Stockholms skärgård, säger Sofia Brockmark, utredare på enheten för 

biologisk mångfald på HaV. 

 – Senaste fynden av misstänkt svartmunnad smörbult har gjorts av yrkesfiskare i Kalmarsund 

under våren. Vi har fått uppgift om att det kan röra sig om hundratals individer i en fångst. 

 Hittills har inga fynd rapporterats från norra Sverige, inte heller i de stora sjöarna som 

Vänern och Vättern. 

 Den svartmunnade smörbulten är tålig för varierande miljöförhållanden, klarar temperaturer 

från minus 1°C till plus 30°C och kan fortplanta sig i både söt- och saltvatten. Den blir 

könsmogen tidigt och kan under gynnsamma förhållanden leka upp till sex gånger under en 

säsong. Hanen vaktar boet vilket ökar överlevnaden av rom och yngel. Den är också mer 

aggressiv och större än många andra bottenlevande kustnära fiskarter. 

 – Introduktion av främmande arter är ett allvarligt hot mot den biologiska mångfalden i våra 

sjöar, vattendrag och havsområden. Som exempel har införsel av signalkräfta på många håll 

helt slagit ut den inhemska flodkräftan. Den svartmunnade smörbulten är utpekad som en av 

de arter som utgör stor  risk för fiske och vattenbruk om den etablerar sig, säger  Ann-Britt 

Florin, docent i ekologi vid Institutionen för akvatiska resurser på Sveriges 

Lantbruksuniversitet, SLU. 

 – I Danmark bekymrar man sig också för dess  eventuella negativa påverkan på räkbeståndet. 

 Risken är att den svartmunnade smörbulten konkurrerar med andra bottenlevande arter som 

tånglake och svart smörbult om boplatser och med skrubbskädda om föda. 

 – När man väl fått in en främmande art måste man agera snabbt för att ha en chans att stoppa 

spridningen. Ökad kunskap om hur stor spridningen är och vilka effekter arten har på 

inhemska arter och livsmiljöer är viktiga för att besluta om vilka eventuella åtgärder som ska 

sättas in, säger Sofia Brockmark. 

 - Svartmunnad smörbult fångas dock upp dåligt i den reguljära miljövervakningen. Det tog 

fem år från första fyndet i Sverige till dess arten dök upp i ordinarie provfisken. Här är vi 

istället beroende av rapporter från privatpersoner för att följa spridningen, säger Ann-Britt 

Florin. 

 Den svartmunnade smörbultent är en gulbrunsvart fläckig fisk med en svart fläck på första 

ryggfenans bakre del. När hannarna leker respektive skyddar ynglen blir de helt svarta med 

vitkantade fenor. Arten skiljer sig också från andra smörbultar genom att den är betydligt 

kraftigare och har förhållandevis stort huvud. Från simpor och tånglakar skiljer man den 

lättast genom att den liksom andra smörbultar har en sammanväxt bukfena som bildar en 

sugskiva. Den kan bli maximalt 25 centimeter men blir vanligen 13–14 centimeter för honor 

och 17–18 centimeter för hanar. 

 – Enligt information från de lokala sportfiskarna i region väst, har förekomsten av arten ökat 

fort på bara några år. Främst har detta observerats i det bräckta vattnet vid Norra Älvstranden 

vid inloppet av Göteborgs hamn men även inne i vallgraven, säger Anna Dimming 

marinekolog, Länsstyrelsen i Västra Götaland. 

 Den svartmunnade smörbulten är inte bara en risk utan även en resurs. I Gdanskbukten är den 

numera den dominerande födan för skarv men också för torsk och abborre. I sitt 

ursprungsområde är den också vanlig som matfisk. 

 Om du hittar en fisk som du tror är en svartmunnad smörbult, rapportera ditt fynd på 

http://www.artportalen.se/ eller www.slu.se/svartmunnadsmorbult 

 

 

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 

 

 

 

 


