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Snart är det 1 mars och då får vi åter börja fisk efter lax och öring i 

södra Halland – ja inte i klubbens vatten.  

Skrev för några år sedan nedanstående text och som jag anser gäller än i dag. 

- Jag står med vattnet ända uppe vid kanten på vadarstövlarna och matchar en skaplig fisk. 

Strömmen har under flera år varit föremål för biotopvårdande åtgärder. Detta, tillsammans 

med en restriktiv fiskepolitik, har gjort detta vatten till ett av de allra bästa i Sverige. Här 

gäller höga minimimått, 45 cm för harr - och endast en tillåten fisk per person och dag att ta 

hem till mathållningen.  

- Drillningen har gått bra, fisken har tröttnat och lagt sig på sidan. Jag lyfter spötoppen så att 

harren får huvudet över vattenytan och "surfar" in mot det väntande våta, knutlösa håvnätet. 

Kroken, den sitter stadigt förankrad i ena mungipan. Fisken väger minst åtta hekto. Jag måste 

ta hjälp av peangen för att lossa kroken. Så varsamt som möjligt försöker jag kroka av den 

vackra harren. Den är silvergrå med dragning mot grönt och med en skimrande purpurfärgad 

ryggfena, vilken i solskenet glimrar som en mångfacetterad ädelsten. 

- Det är inte första gången som denna harr tagit en utlagd torrfluga eller nymf. Man ser nästan 

att fisken väntar på att åter få friheten efter sitt misslyckande. Att återutsätta en fisk är för mig 

och många andra i dag helt naturligt och göra det ytterst försiktigt så att fisken åter kan hämta 

sig efter kampen. Med denna C & R har vi möjlighet att även ha ett bra och trevligt 

rekreations fiske även i framtiden.  

- Nu är det inte alla oss ”sportfiskare” som har denna inställning utan tyvärr en hel del hantera 

den fångade fisken svinaktigt. Jag minns hur upprörd jag blev vid ett tillfälle när jagfiskade 

efter öring på Öland i början på maj för många år sedan. Vid mitt fiske denna gång var det 

många från Danmark som var där och fiskade efter gädda i en grund vik, vid lektiden. 

Gäddorna var svårfångade, ty leken var ännu inte över. På andra sidan viken, står en man med 

tvåhands haspelspö och ryckfiskar – alltså ägna han sig åt ett olagligt fiske, dvs kriminellt, och 

inte på något sätt kan betraktas som sportfiske. Just då rycker han fast ytterligare en gädda 

som snabbt "winchas". Utan att avlivas, hivas fisken av "nidingen" långt upp på land. När jag 

senare pratade med andra danskar om händelsen, kommer svaret - "Det är ju bara en gädda".  

- Resultatet av danskarnas denna gång svinaktiga fisk var en halvfylld sopcontainer av kastade 

gäddor – ty man fiskade inte för maten utan endast för nöjet att ta död på så många gäddor 

som möjligt. Ett annat resultat av deras och andras fiske blev att man slutade att hyra ut 

boende till tillresta danskar under lång tid på Öland. 

- Vi är snart där att det åter är lagligt att fiskas efter öring i Nissan och Lagan – alltså den tid 

som vi alla längtar efter. Men det är även den tid då vi oftast får utvandrande laxbesor och små 

öringar som vi skall återutsätta oftast i kombination med kyla och kallt vatten. Jag hoppas att 



alla de som denna gång skall fiska använder enkelkrok – helst hullinglös och att man aldrig tar 

upp fisken över vattenytan innan man skall återutsätta den.  

Det är inte endast en ”laxbesa eller liten öring. Om ni är intresserad av att se en riktigt bra film om hur 

man återutsätter lax så gå till http://vimeo.com/64223806 -  

 

Klubbens härliga ungdomar band flugor i måndags. Denna gång var det 

med teknik från det jag lärde mig i helgen med Johan Klingberg. I morgon måndag fortsätter 

vi i samma anda men nu med att vi träna på de flugor som skall bindas på mässan. Vi ses på 

måndag .  

Kommande arrangemang ungdomar utöver måndagskvällarna 

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 

 

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

 

 

Klubbens verksamhet 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. 

 

 

 

Kommande arrangemang utöver tisdagskvällarna 

?? 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 

 

Kommande vecka 

Måndag – klubbens ungdomar i klubbstugan 

Tisdag – klubbstugan är öppen som vanligt 

http://vimeo.com/64223806
mailto:ungdomsansvariga.leli@laxfiskaren.se


Flugfiskets mästare 22 februari  

Den 22 februari är det dags för årets upplaga av Flugfiskets mästare på Stadsbiblioteket. Det 

är en dag i sportfiskets tecken där vi blandar utställningar, föreläsningar med flugbindning 

och fiskedragmålning. 

I år kommer det vara fokus på miljö ur ett fiskeperspektiv och debatter mellan de som styr 

kommer att äga rum i heta frågor såsom vattendirektivet, minikraftverk och ett utvecklat 

Nissan. 

 

Klara salen bakre delen 

10.00 – 11.00 Film: For life - the story of ABU Garcia 

11.00 – 12.00 Mörrum, C&R på frivillig väg en sannsaga – Henric Persson, Sveaskog   

12.00 – 13.00 Med ett flugspö på en fiskeresa i Sverige och Norge- Johan Klingberg 

13:00 – 14:00 SFK Laxens ungdomar presenterar sin verksamhet och två projekt inför 2014 

”Sötvattenprojektet” med uppföljningen ”Vatten och miljövård Halmstad kommun” som 

klubbens ungdomar kommer att genomföra. Dessa projekt finansieras genom Ung i Halland 

som drivs av Leader Halland och finansieras av Hallands kommuner och EU 

14.00 – 15.00 Laxfiskets Master class - 35 års erfarenhet på en time - Mikael Frödin 

15.00  - 16.00 Älvräddarna – Christer Borg, ordf. i Älvräddarna men även expert i 

utredningen vattenverksamhet 

18.00 -19.30  Martin Falklind – TV-filmare, naturfotograf och professionell fiskeäventyrare 

som står för inspirerande och mycket underhållande föredrag om äventyren och händelserna 

bakom kulisserna i de fiskeäventyr han varit med om. 

Martin Falklind väljer att låta passionen leda vägen genom livet. – Gör det du gillar! Sedan 

barnsben har Martin älskat att fiska. Idag är han professionell fiskeäventyrare med hela jorden 

som sitt arbetsfält. Obs! Begränsat antal platser. 

 Klara salen främre delen  

10.00–17.00 Utställningar – Fiskevatten, föreningar mm. – Sportfiskarna Halland, Laholms 

Lax, Sunnedammens Fiske, Hjortsereds Fiske, Tranås Energi, Furturefly, Kamil nordisk och 

& fiske, Tellis flugfiske, Tofta och Torvsjöns FVF, Hökensås Sportfiske, Svenska 

Castingförbundet m.fl. 

 Flugbindartorget Nedre plan 

10.00–17.00 Här visar ett antal duktiga flugbindare sina alster: Peter Sceffler, Tellis 

Katsogiannos, Kami Polski Kwiatkowsk, Markus Falheim, Sven Axelsson m.fl. 



 Entréplan   

Verkstaden 11:00 – 12:00 och 13:00 – 15:00 – måla ditt eget drag 

 Vid entrén 10.00–17.00 Flugbindning med SFK Laxens ungdomar 

 Elsarummet  

 Älvräddarna har möte  

Albertrummet 10.00–17.00 Dropp in flugbindning Här kommer olika flugbindare att dyka 

upp för att hjälpa intresserade med sitt flugbindande. Även nybörjare är välkomna. 

Felixrummet 14:00 – 15:00 Workshop – Johan Klingberg. Begränsat antal platser. 

Föranmälan på plats. 

 Nissanscenen 

10.00–17.00  Utställning fabrikanter, produkter  

Flugbindare Niklas Bauer, Clas Johansson, Mikael Frödin, Mattias Drugge 

 Entréplan mot Nissanscen 

10.00–17.00  Flugbindare: Mikael Hagman, Elliot Franzen, Seth Bengtsson, Martin Ångnel, 

Johan Klingberg m.fl. 

Utställare: hantverk, knivar, spön, håvar mm.: Ulf Löfdal - Bambuspön, Ulrik Oldberg - 

håvar, Flinta, Skin och knivar - Lennart Nilsson m.m. 

Utställning: naturfotografier – Veronica Olsson, Bo Johansson mfl. 

 Övre plan 

10.00 -17.00  Bokförlaget Settern 

Tidningarna Fly & Ty, Allt om Flugfiske, Fiskejournalen, Chasing Silver 

10.00 -17.00  Utställning av Historiskt material 

11:00 -16:30  Olika faktaprogram på temat miljö. Moderator: Rickard Olsson. 

11:00–12:15 Paneldiskussion kring Nissans framtid. Hur har EU:s vattendirektiv påverkat 

den riktning som Nissans vattenråd tagit. Hur är framtidsplanerna för området kring Nissan. 

Kommer rekreationsmöjligheterna att förbättras. Vad har inte gjorts? Medverkande: Isabella 

Lövin, Suzanne Åkerlund samt representanter från Nissans vänner. Moderator Rikard Olsson 

12:30–13:45 Paneldiskussion kring minikraftverk. Hur mycket energi kan produceras i 

jämförelse med exempelvis vindkraftverk. Hur påverkas faunan då fler minikraftvek 

tillkommer? Kan man hitta en gyllene medelväg. Medverkande: representanter från 

energibolag, Älvräddarna och projektet LNS. Moderator Rikard Olsson 



13:45-14:15 Frågesport Rikard Olsson med paneldeltagare samt person från publiken 

14:30-15:30 Föreläsning med Isabella Lövin 

15:45-16:30 Föreläsning om projektet ”Öring i hela Hjoån” med Hans-Göran Hansson 

 

 Avslutning 

17.00 – 18.00 Mingel i Bibliotekscaféet. Kom och träffa utställare och flugbindare! 

18:00 -19:30 Martin Falklind –TV-filmare, naturfotograf och professionell fiskeäventyrare - 

Martin väljer att låta passionen leda vägen genom livet. Obs! Begränsat antal platser. 

 

Utställare 

ABU Garcia. / Hardy 

GUIDELINE  

Fly Dressing / Vision 

HS-Import 

Bios / Orvis / POOL 12 

Flyfishing Europé / Scentific Anglers / Simms / Watereworks-Lamson / Scott spön 

Patagonia 

Tellis flugfiske 

J:Son 

Tranås Energi 

Kamil Nordisk och Fiske 

FutureFly 

Settern Bokförlag 

Mountain Media  

Älvräddarna 

Sportfiskarna, Sveriges Sportfiske och Fiskevårdsförbund Halland 

Ulf Löfdal, Bambuspön 

Ulrik Oldberg, håvar 

Dittdrag.se 

Tyfon flyreels 

Laholms Lax fiske  



Tofta och Torvsjöns FVF  

Hökensås Sportfiske 

Svenska Castingförbundet 

Sunnedamms Sportfiske. 

Hjortsereds Fiske 

Ung i Halland - Leader Halland och finansieras av Hallands kommuner och  - EU 

projekt 

Destination Laxaland - samverkan för tillväxtskapande hållbart sportfiske Fiskeområde 

Halland – EU Projekt  

Laholms kommun, Näringsenheten 

Flinta, Skin och knivar - Lennart Nilsson  

Nissans Vänner  

SFK - Laxens ungdomar binder flugor 

Wittlocks sportfiske o Fritidsartiklar i Halmstad. 

Studiefrämjandet i Halland 

Arrangör: Sportfiskeklubben Laxen och Stadsbiblioteket i Halmstad 

  

OBS, OBS – glöm inte att anmäl er till flugbindningen med Johan Klingberg 

samt för avslutningsföredraget med  Martin Falklind –TV-filmare, 

naturfotograf och professionell fiskeäventyrare - Martin väljer att låta 

passionen leda vägen genom livet. Obs! Begränsat antal platser 

Vidare så kommer det fler programpunkter på mässan – Ekologiskt hållbart fiske - att 

återutsätta lax och öring 

 

 

Fiskenyheter på webben 

Om att återutsätta fångad fiske C&R 
Till Nette Enström Friatidningen. Nette, du har i ett flertal artiklar kritiserat olika former av sportfiske 

samt begreppet catch and release. Något du har all rätt att göra. Tyvärr har du valt att enbart 

fokusera på det du uppfattar som negativt i ett flertal artiklar i ämnet och bilden av oss sportfiskare 

känns absurt ensidigt trist och grå, full med horder av nöjesplågare. 

Det du inte förstått och vad vi sportfiskare dessutom är dåliga på att förmedla är vad som driver oss 

att sportfiska. För att kritisera eller berömma oss som ”utomstående” är det rimligt att man förstår 

de drivkrafter som ligger bakom vårt intresse och vår passion. Annars gör du det på tok för enkelt för 



dig. Vad är då denna drivkraft, jo, något som med stor sannolikhet stammar mycket långt tillbaka i 

människans historia. Dvs samma drivkraft som en gång höll oss vid liv, samma drivkraft som 

motiverade ”fångstmannen” eller ”fångstkvinnan” att jaga eller fiska. För många av oss är sportfisket 

verkligen en passion där ”fångstgenen” får sitt utlopp. Personligen tycker jag kanske att det danska 

uttrycket är bättre beskriver vad vi håller på med, danskarna kallar det ”lystfiskeri”. Att bejaka 

lusten/ passionen för sportfisket ger mig och många andra stor rekreation och många 

naturupplevelser. Kalla oss grottmän eller grottkvinnor, det stör mig inte, men det här går inte att 

bota vare sig med avvänjning eller piller. Samma drivkrafter finns gemensamt med jakten, en av våra 

få andra stora folkrörelser utöver sportfisket. 

Nu till begreppet c&r. Bland sportfiskare finns det idag en mycket stor medvetenhet om hot mot just 

fisken och i förlängningen den biologiska mångfalden. Med medvetenhet om hot menar jag kunskap 

om kommersiellt överfiske, svartfiske, vattenkraft, gruvverksamhet, klimatförändringar, försurning 

mm. Kampen för fiskens väl och ve drivs oerhört hårt från Sportfiskets håll och på senare år har 

denna kamp i mångt och mycket breddats till att innefatta alla vattenlevande organismer. Några av 

våra främsta sportfiskare är tillika fiskforskare och eller fiskvårdare. Exempel på sådana personer är 

Sportfiskarnas Tobias Fränstam, Henrik C Andersson på Länsstyrelsen i Stockholm och Martin 

Engström på Länsstyrelsen i Örebro. Det här är människor som har enorm kunskap om fisken och 

som dagligen omsätter denna kunskap för just fiskens bästa, observera att jag skrev” fiskens bästa” 

och inte ”sportfiskets bästa” Listan kan göras mycket längre. 

Nu närmar vi oss kärnan. Ett sätt för oss medvetna sportfiskare som både vill värna om starka 

fiskbestånd och kunna sportfiska är att tillämpa sk. catch and release. Det innebär att vissa fiskar, tex 

de som är små, de som är riktigt stora, sällsynta eller tex rombärande honor sätts tillbaka efter 

fångst. Allt enligt tesen att dessa fiskar är för viktiga för arten för att sluta i grytan. I stället behåller vi 

en fisk som föda som inte uppfyller något av ovanstående kriterier. Fisk är både gott och nyttigt och 

få saker slår en fisk som dessutom är egenfångad. Man kan kalla det att ”ta av ränta men inte av 

kapitalet”. Det kan verka konstigt för en utomstående men är fullt logiskt sett i sitt rätta 

sammanhang. I den här processen är jag övertygad om att fisken upplever obehag i någon grad men 

mitt behov av fisket som intresse och rekreation är så stort att jag aktivt väljer att fortsätta med det. I 

förlängningen vill jag påstå att det positiva med sportfisket och sportfiskets engagemang för fisken 

och mångfalden med råge överväger det obehag återutsatt fisk kan känna. Skulle sportfiskarnas 

engagemang för fisken och våra vatten inte finnas skulle världen ha berövats ett antal fiskarter och 

mängder med vatten vara fisktomma. Det är ett faktum som är ganska lätt att kontrollera efter 

kontakt med tex WWF eller SNF. 

Viktigt, nöjet i detta kommer INTE från att ha plågat en fisk, tvärtom, nöjet kommer i att efter en lång 

process av förberedelser överlistat en fiskindivid och att se den simma tillbaka eller ta med den hem 

som mat om det är lämpligt. 

En av de personer i Sverige som idag exemplifierar detta moderna och etiskt anpassade fiske är 

Cecilia ”Gösdrottningen” Grönberg. Du har vi flera tillfällen använt Cecilia som symbol och måltavla 

för din kritik. Senast uppfattar jag det som om du i raljant ton ifrågasätter Länsstyrelsens beslut att 

använda Cecilia i sitt fiskforskningsarbete. Här har du gjort ett stort misstag. Med sina djupa 

kunskaper om fiske och om fisken kan jag försäkra dig att Cecilia kommer att bidra stort till 

Länsstyrelsens arbete kring fiskforskning och med att inventera fiskbestånden i bla Storsjön. För 



Cecilia kommer fisken i första hand och sportfisket i andra. Det är något jag vet, inte gissar, googlat 

eller tror. Att du ifrågasätter detta visar hur lite kunskap i ämnet du har, sådan kunskap hade varit 

lätt att inhämta hos tex Cecilias arbetsgivare, här har du brustit i din kontroll av fakta, 

Så, för att summera. Kritisera gärna sportfiskekollektivet men var mycket medveten om att 

sportfisket som ett kollektiv har fiskens bästa för sina ögon. Sportfisket ska tåla att granskas av dig 

och av andra. Jag vill dock be dig att när du i framtiden riktar kritik mot sportfisket så gör din läxa, 

sportfisket förtjänar som den folkrörelse den är att framställas sakligt och korrekt och i sitt rätta 

sammanhang. Tala med representanter för organisationen Sportfiskarna, fiskeklubbarna i din närhet 

eller Länsstyrelsen istället för att googla, även undertecknad hjälper dig gärna att hitta de positiva 

sidorna av sportfisket. 

Mvh Jan Ohlsson 

 

 

 

Det blir inget öppnande av det högklassiga vattnet Välijokk i Kirunafjällen. 
Länsstyrelsen har avslöjat tjuvfiske med nät i den känsliga jokken.  

Tjuvfisket avslöjades för ungefär en vecka sedan av fisketillsynsmännen Lennart Sandberg 

och Tor Knutsen. 

 

– Vi har en förstärkt tillsyn i området och det var under ett sådant uppdrag som vi upptäckte 

det här, säger Lennart Sandberg. 

 

Hål för nät hade sågats upp med motorsåg på selområdena, där fisken samlas under vintern 

eftersom stora delar av strömmarna i den lilla jokken är mycket grunda. 

 

Tillsynsmännen fann även pimpelhål, spår av en tältkåta – och noterade vidare att det hade 

tjuvjagats ripa från skoter. 

 

– Jag har jobbat länge med både fisketillsyn och jakttillsyn och jag vet hur spåren ser ut när 

man ägnat sig åt sådant. Det var inget tvivel om saken, säger Lennart Sandberg. 

 

Enligt NSD:s uppgifter har rykten om tjuvpimpling i Välijokk florerat under hösten och 

vintern i Kiruna. Ett rykte säger att uppåt 70 storvuxna rödingar fångats. Men uppgifterna kan 

inte bekräftas, varken av tillsynsmännen eller länsstyrelsen. 

 

– Vi vet inte exakt vilken skada tjuvfisket har gjort. Välijokk är emellertid mycket känsligt för 

vinterfiske och vi kan inte i dagsläget lansera jokken som ett toppvatten, säger Dan 

Blomkvist, länsfiskekonsulent på länsstyrelsen.  

 

Tanken var nämligen att Välijokk efter fyra år i träda skulle öppnas till sommaren, som 

kvoterat vatten med begränsat antal fiskedygn och särskilda regler. 

 

Jokken ligger i det mycket vackra Rautasområdet, väster om Kiruna, och nyheten att den åter 

skulle bli tillåten rönte stor uppmärksamhet och ansökningarna om fisketillstånd har på kort 

tid strömmat in. 

 



– De som sökt kommer få meddelande om att de får göra en ny ansökan, säger Dan 

Blomkvist, som är bedrövad över det inträffade. 

 

– Denna typ av vatten fungerar som skyltfönster och reklampelare för fisket i hela området. I 

en kommun som Kiruna där många är fiskeintresserade och där man anstränger sig för att 

profilera sig som en högkvalitativ turistdestination så är det oerhört tråkigt att det fortfarande 

finns personer som förstör och roffar åt sig 

 

Sportfisket efter havsöring är mycket populärt och utövas av tiotusentals 

sportfiskare på västkusten. Sedan bottenfiskbestånden kollapsat där de senaste 

årtiondena har havsöringen blivit den viktigaste arten för sportfisket.  Detta skriver 

Sportfiskarna i ett pressmeddelande. 

 Havsöringen och framförallt vildlaxen längs med västkusten är hotad av fiske med nät. 

Tätheten av laxungar i vattendragen har mer än halverats sedan slutet av 1980-talet och även 

antalet öringungar har minskat. En fortsatt minskning av bestånden skulle påverka inte bara 

sportfisket utan även det kustnära ekosystemet på ett mycket negativt sätt. 

 Havs- och vattenmyndigheten vill därför införa en fångstbegränsning för handredskapsfiske 

till två öringar/laxar per fiskande och dag i Skagerrak och Kattegatt. 

 Havs- och vattenmyndigheten vill också skydda vildlaxen längs med västkusten genom att 

förbjuda fångst av lax med nät på djupare vatten än tre meter. Det föreslås även ett förbud av 

fångst av vildlax i fasta redskap genom att endast fettfeneklippt (odlad) lax får behållas. 

 – Det är till glädje för alla längs hela västkusten att förändringar i fiskbestånden 

uppmärksammas och att åtgärder sätts in för att skydda dem. Sportfiskarna ställer förstås upp 

och välkomnar därför fångstbegränsningen. Regleringen som föreslås är ett steg i rätt riktning. 

Nästa steg måste bli att fler tar sitt ansvar och att även nätfiske på grunt vatten förbjuds, säger 

Stefan Nyström, Sportfiskarnas generalsekreterare. 

 Sportfiskarna har redan tidigare framfört att ett förbud mot nätfiske på grundare vatten än tre 

meter bör införas. Det minskande antalet lax- och öringungar visar också hur viktigt det är att 

det sätts av tillräckligt med medel för fiskevård i vattendragen. Det är dessutom av största vikt 

att se över vattenkraftens påverkan på bestånden samt att kalkningen av vattendragen 

fortsätter. 

 – Öringbeståndet längs delar av västkusten har klarat sig tack vare nya fiskeregler, kalkning 

och vattenvårdsarbete. Sportfiskarna har initierat och genomfört många fiskevårdsprojekt och 

varit drivande när det gäller förändringar av fiskereglerna, säger Niclas Åberg, Sportfiskarnas 

västerhavskonsulent. 

 

Svensk Energi: Självklart ska även vattenkraften miljöanpassas! 
I en debattartikel i Dagens Samhälle den 7 februari skriver Kjell Jansson, VD på Svensk 

Energi, om miljöarbetet som behövs för att leva upp till EU-krav och miljöbalken. Han slår 

bland annat fast att vattenkraften bör anpassa sin verksamhet efter moderna miljökrav. 

 Uttalandet skedde i en debattartikel i Dagens Samhälle och får ses som ett trendbrott. 

Tidigare har Svensk Energi stretat emot med full kraft när det gäller att miljöanpassa sin 
verksamhet, någon man varit helt själva om i industri Sverige. Nu säger alltså Kjell Jansson, 

VD på Svensk Energi, såhär i debattartikeln: 

 ”Självklart ska även vattenkraften anpassa sin verksamhet efter moderna miljökrav.” 

 Visst, i övrigt är debattartikeln fylld av propaganda för att få fortsätta den i många avseenden 

miljövidriga vattenkraften utan miljöhänsyn – men om vi tillåts vara en smula ironiska… 

Debattartikeln kommer bemötas mer seriöst inom kort. 

 



 

 

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 

 


