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Kallelse till SFK Laxens årsmöte den 13 mars 2014 kl 19.00 plats 

klubbstugan. 
På dagordningen  - årsmöte, bildvisning från 2013, presentation ab biotops tävlingen Live 

Releases, lotteri och som vanligt Rolands goda smörgås torta.  Välkomna 

 

 

Nytt publikrekord för en dag på mässan Flugfiskets mästre och lite 

till  
 

Enligt uppgift jag fick från Stadsbiblioteket så var antalet besökanden på lördagen den 22 feb 

4 300 personer mot normalt för en lördag 2000 personer – med andra ord var det 2300 

personer extra som besökte mässan. Vidare uppger biblioteket att man hade uppfattningen att 

de ordinarie besökandet till biblioteket uppfattades som mycket mindre än normalt. Detta gör 

att det minst var 2 300 personer på mässan vilket var riktigt kul. 

 

OBS  

Styrelsen beslutade att vi skall göra en uppföljning kommande onsdag Men då 

en del personer har meddelat mig att de inte kan denna dag så flytta vi detta 

till ny dag – efter årsmötet  
 

Har du som läser detta synpunkt på mässan så vänligen hör av dig med detta. Alla 

synpunkter är värdefullt inför framtiden.  

 

 

Ärtsoppa på tisdag i klubbstugan OBS kl 18:00 

Som vanligt fira vi att årets premiär av laxfisket har startat – i södra Halland ( söder om 

Tylön) med en talrik ärtsoppa i klubbstugan – kom in du med och ät en talrik och berätta om 

dina upplevelse om årets premiär. 

 

I går lördag den 1 mars var det premiär för laxfisket i södra 

Halland. 

Rapporten från fisket säger att det i Stensån fångades årets första lax – en mindre på ca 3 kg 

men det skall ha varit en riktig fin nystigen lax. Utöver detta fångades det några öringar och 

fem regnbågar 



Rapport från Lagan är bedrövlig – mycket lite folk ca 100 personer – mycket dåligt med 

fångster. 

Rapport från Fyllån – bra med folk ca 30 personer – dåligt med fångster  ca tre öringar och 3 

regnbågar – en av regnbågarna rapporterades att väga 3 kilo men efter hand som dagen gick 

ökade vikte upp till sju kilo. 

Rapport från Nissan säger ett helt ok premiär – ca tjugo godkända öringar fångades samt tre 

regnbågar. Utöver dessa tjugo öringar var det som vanligt en stor mängd som slängdes 

tillbaka – Ja ni läste rätt här var det inte tal om att vara försiktigt vid återutsättandet inte. 

 

Klubbens ungdomar 
Hej och förlåt att jag har missat att maila om måndagen . Tiden bara rinner iväg och det var 

väl eg. en dålig ursäkt. 

Vi ses som vanligt i morgon måndag och då tänkte vi att all vår utrustning ska ses över. Ta 

med dina rullar så kan vi smörja upp, byta linor osv. Nya öglor på flugtafsar??  Putsa upp 

drag. En pysselkväll alltså. 

  

Pga Fotbollscup så blev det inget fiske i Nissan som det stod i programmet. Tänkte att om vi 

kolla över programmet i morgon så tar med agendan Janne:::: 

  

Tills vidare ha det Bäst/  Leli och Janne 

 

Arbetsdag Suseån på söndag den 9 mars. 

Vi samlas vid vindskyddet kl 11:00 – arbetet består att ta fram ved inför årets fiske, städa 

vindskyddet mm.  

Rapport från styrelsemötet i veckan som gick 

På styrelsemötet diskuterade vi naturligtvis årets mässa Flugfiskets Mästare och Lite till – 

Styrelsen beslutade att göra en uppföljning av mässan – vad var bra respektive dåligt. 

På styrelsemötet diskuterade vi vårt deltagande i Biotops tävlingen i Nissan- Live Release. Av 

diskussionen framgår med all tydlighet att det här med tävlingen har många synpunkter på – 

med andra ord här kommer vi att få som ett av målet med tävlingen – många diskussioner. 

Målet med biotops tävling är just att uppmärksamma alla på att Nissan har en otroligt svag 

laxstam och som måste skyddas 

På styrelsemötet diskuterades klubbens ungdomsverksamhet och ungdomarnas inköp av och 

tröjor och mössor - styrelse önskar ge ungdomsledarna ett stort beröm för deras fina arbete. 

På styrelsemötet diskuterades kommande kurs för tjejer inom flugfiske- leli tror att det kan bli 

upp mot tjugo tjejer på kursen av vilka ca 10 är nya medlemmar. 

Styrelsen beslutade att annonsera i någon dagstidning om klubbens årsmöte 



Styrelsen diskuterade om de oroande rapporter om rymlingar av regnbågar från Danmark. Av 

denna orsak beslutade styrelsen att genomföra ett provfiske den 9 mar – i samband med 

arbetsdagen i Suseån. Provfisket kommer att genomföras på två platser mer riktat fiske efter 

regnbåge. Med andra ord om du önskar hjälpa till med provfisket måste du komma till 

vindskyddet söndagen den 9 mars kl 11:00 – enbart flugfiske gäller och hullingfri krok som 

gäller och godkännande från fisketillsyningsmannen på plats. OBS detta är ett riktat provfiske 

efter regnbåge på utpekad plats. ( för alla som undra – Allt laxfiske i Suseån är fredad till och 

med den 31 mars men detta gäller enbart lax och öring – ej regnbåge) 

Styrelsen diskuterade kommande årsmöte – som vanligt blir det bildvisning och lotteri men 

denna gång även information om Live Release  

 

Klubbens Hemsida fungera inte bra. Många har frågat mig om tillgång till 

klubbens hemsida vilket föranledde mig att i veckan ringa webmaster Stefan och fråga när det 

nya sidan är i gång. Stefan som är den som arbeta med sidan informerade att han i brist på tid 

inte har hunnit med arbetet som planerat men att han beräkna att den nya sidan skall vara på 

plats innan den 1 april. Han informerade att han kommer att bli tvungen att under en vecka 

stänga dagens så att han kan flytta över aktuell information till den nya. Han beklagar att det 

har dragit ut på tiden men tror att det mesta skall vara klart till den 1 april 

 

Kurs i Flugfiske för tjejer – ser ut att bli mellan 15 och tjugo tjejer. 

Njutningen och avkopplingen med Flugfiske är något som tjejer i alla åldrar också behöver få 

tillfälle att prova på och lära sig. För att det ska vara riktigt kul startar SFK Laxen och 

projektet ”Destination Laxaland- samverkan för tillväxtskapande hållbart sportfiske” i 

samarbete, en tjejsektion för att tjejerna ska kunna ta plats. 

Preliminärt program Grundkurs 

1. Allmänt om flugfiske, knutar, fiskarter och utrustning Start: söndag 30/3 17.00-19.30 

2. Kastteknik 

3. Hur man avlivar och rensar en fisk, hur man återutsätter en fisk; Live & Release 

4. Fisketräning med kastteknik 

5. Fisketräning med kastteknik 

6. Fiskedagar tillsammans 

7. Fiskedagar tillsammans 

8. Sunnedammen i 19:e oktober  

9. grundkurs i flugfiske ca 8 tillfällen fram till nov 2014. Vanligtvis träffas vi på 

söndagar dagtid förutom introduktionstillfället.  

 Det finns möjlighet att ta igen missade tillfällen av teori i klubbstugan på 

tisdagskvällar. 

 Kurslitteratur/kompendium.  

 Medlemskap i SFK Laxen ingår för ett år. Se separat dokument. 



Kontakt uppgifter: 

Leli Karlsson – Tjej-sektionen 

Telefon: 0733-016407 

Mail: leli@laxfiskare.se 

 

 

Jacka och mössor 
Våra kläder har kommit och det finns även fina mössor med klubbmärket på att köpa. 
Ni som har beställt kläder till era barn kan hämtar dessa i klubbstugan.  
 
Priset på mössan 125 kr. 
  
Om det är någon som missat att beställa kan man lägga en beställning nu i efterhand, men 
dessa tröjor kommer att ha ett pris på 350 kr. Detta pga att  Sweco som har sponsrat de 
första beställningarna har fått sin faktura. 
  
Ha det bäst. / Janne och Leli 

 
 

Kommande arrangemang ungdomar utöver måndagskvällarna 

 3 mars. Fixa dina egna fiskeprylar, drag, linor spön mm. 

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 – På tisdag är det ärtsoppa som gäller. 

 

 

 

Kommande arrangemang utöver tisdagskvällarna 

4 mars Ärtsoppa i klubbstugan för att fira att årets fiske har startat  

9 mars Arbetsdag vid Suseån samling vid vindskyddet kl 11:00 

13 mars Klubbens årsmöte kl 19:00 klubblokalen 

Fiskeresa Båt från Rå – Öresund – dag är inte bestämd 

 

mailto:leli@laxfiskare.se
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Kommande vecka 

Måndag – klubbens ungdomar 

Tisdag – ärtsoppa i klubbstugan 

Söndag – arbetsdag Suseån 

 

Fiskenyheter på webben 

Mörrum i mitt tycke i dag endast idioti enbart i jakten på pengar 

Enligt de uppgifter jag har i dag så är det ett par stora förändringar inför årets fiske i Mörrum. 

Först så har man i dag tagit bort förbud av spinfiske i alla poler utom i pol 1 i mörrum. Detta 

innebär att alla skall samsas – både spinfiskare och flugfiskare på alla pooler inklusive 

Rosendahl men exklusive pool 1.  

Information - Fiskesäsongen för lax och havsöring är 1 mars till 30 september. Dagkort gäller 

från den 29 mars och vissa långtidskort från den 30 mars. Under premiärdagen den 29/3 är 

fiske tillåtet 9-17. Resten av säsongen är fiske tillåtet 05.00-02.00. 

Det andra idiotiska är att man nu har släpp fisket i vissa pooler redan från 1 mars – i dag 

fiskas det i ex pol 1 – varför denna idiotiska nya regel är inte känd – troligen är det enbart 

jakten på nya pengar – men fan vad anser de som har köp ett fiskekort till premiären den 1 

april om detta. Det andra att man släpper spinfisket fritt i alla poler utom pol 1 måste vara det 

mest idiotiska påfund som man har hitta på i Mörrum efter det att man tog in dubbelt så 

mycket folk. Denna nya regel måste vara en desperat handlig i jakten på även här pengar 

Ursäkta – men Fy fan vilka idioter som styr och ställer i Mörrum. 

Det som är mer märkligt i denna historia är at varken Fiskejournalen eller Sportfiskarna har 

skrivit en rad om detta – kan det även här ha att göra med pengar – i detta fall annonspengar? 

Kenneth  

 

Ändrad vattendom vid Olstorps vattenkraftverk 

Den 20 februari 2014 meddelade Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt sitt beslut 

gällande Tranås Energis ansökan om höjd minimitappning vid Olstorps vattenkraftverk. Som 

önskat blev beslutet att höja den tidigare domen från ett flöde på 70 liter/sekund till 300 

liter/sekund förbi vattenkraftverket. 

Våren 2013 lämnade Tranås Energi in en ansökan om att höja den gamla vattendomen om 

minimitappning vid Olstorps vattenkraftverk från 70 till 300 liter/sekund. Bakgrunden till 

ansökan är att Tranås Energi sedan länge släpper denna fyra gånger högre mängd för att 



gynna vandrande fiskar och övrigt djurliv i ån och vill visa att man menar allvar med sina 

miljöambitioner. 

 Det hör inte till vanligheterna att ett energibolag vill höja en vattendom, faktum är att Tranås 

Energi är det första som frivilligt höjer domen. Genom att släppa en mindre mängd vatten 

skulle mer energi kunna utvinnas i vattenkraftverket, men på Tranås Energi väljer man i 

stället att satsa på miljöförbättringar. 

 – Vi vill visa att vi menar allvar med våra ambitioner på miljöområdet och också visa att det 

faktiskt är fullt möjligt att genomföra en sådan åtgärd och fortfarande ha en lönsam 

verksamhet, säger Niklas Johansson, vd på Tranås Energi. 

 

Regeringen beslutade igår om nya etappmål inom miljömålssystemet för att 

stärka biologisk mångfald och livsviktiga ekosystemtjänster till 2020.  

 
De nya etappmålen omfattar bland annat skydd av sötvattenområden och marina områden. 

Det marina skyddet ska prioriteras och öka med minst 570 000 hektar. Våtmarker ska öka 

med 210 000 hektar och sjöar och vattendrag med 12 000 hektar till 2020. Sportfiskarna 

välkomnar regeringens satsning på biologisk mångfald och på ett utökat skydd av våra 

vattenmiljöer.  

 -Havet, sjöarna och vattendragen är unika miljöer. Samtidigt producerar de värdefulla 

ekosystemtjänster, till exempel fisk. De är dessutom ovärderliga för friluftslivet, sportfisket 

och fisketurismnäringen, säger Stefan Nyström, Sportfiskarnas generalsekreterare. 

 

 För att säkra dessa värdefulla miljöer och för att se till att vi uppnår såväl uppsatta miljömål 

som målen i ramdirektivet för vatten krävs också verkningsfulla styrmedel. Sportfiskarna har 

till regeringen pekat på behoven av en ny vattenlagstiftning i enlighet med 

Vattenverksamhetsutredningens förslag, en ny fiskevårdslagstiftning med inriktning på 

miljöhänsyn och resurshushållning samt ökade resurser till vattenvård och kalkning. 

 
Nå skal det fiskes tunfisk utenfor Norge  

 

For første gang på tre tiår åpnes det for norsk fiske etter verdens mest 

verdifulle fisk. 

Foreløpig er det snakk om forsøksfiske. Norske myndigheter deler totalt ut en enslig kvote på 

til sammen 30 tonn Atlantic Blue Fin Tuna - eller makrellstørje som den store rovfisken heter 

på norsk. Makrellstørjen kan bli over tre meter lang og veie opp mot 400 kilo på det meste. 

Makrellstørjen er svært lukrativ, og kalles ofte verdens dyreste fisk. Gode eksemeplarer kan 

selges på det japanske markedet for svært høye priser. Rekorden er en 222 kilos størje solgt 

for 45.000 kroner kiloen på fiskemarkedet i Tokyo i fjor. 



Lang historie i Norge -Selv om tunfisk ikke er det vi forbinder mest med norske farvann, har 

Norge en lang tradisjon innen fiske etter denne majestetiske fisken. På 1950- og 1960-tallet 

var det utbredt fiske etter makrellstørje i Norge, spesielt på Vestlandet.  

STORE MENGDER: Størjefisket var stort i Norge på 50- og 60-tallet. her ser vi en rekke 

eksemplarer med makrellstørje utenfor Tromsø fryseri i 1954. Foto: Aktuell/Scanpix historisk  

 

Etter overfiske og minkende bestand ble det innført fangstforbud i 1986. Fortsatt anslår man 

at bestanden av fisken, som hovedsaklig lever i Nord-Atlanteren, bare er på 30 prosent av det 

den en gang var. 

I fjor høst fikk imidlertid norske myndigheter allikevel gjennomslag i den internasjonale 

kommisjonen for bevaring av atlantisk tunfisk (ICCAT).  

Det ble gitt grønt lys for at det igjen åpnes for dette fisket i perioden arten befinner seg i våre 

farvann, og nå melder Havforskningsinstituttet at prøvefisket skal settes i gang. 

En ringnotbåt vil få tilslaget. Frist for påmelding er neste fredag. – Dette har vært en truet art i 

mange år, og Norge gikk tidlig inn for fredning, sier havforsker Leif Nøttestad ved 

Havforskningsinstituttet til NRK Nordland, som først skrev om saken. 

- Nå er arten på vei opp igjen, og det har i de senere årene blitt meldt om flere velvoksne 

makrellstørjer i norsk farvann. Av den totale kvoten har Norge bare 30 tonn, så det er en 

veldig forsiktig start. Dette er et forsøksfiske. 

Tidligere var makrellstørje vanlig langs norskekysten fra Oslofjorden til Troms i perioden 

juli–oktober - lave bestander har imidlertid gjort dette sjeldnere. Fisken kan bli opp mot 30 år 

gammel. Maksimal lengde er over tre meter, mens vanlig lengde er to meter. Det lengste 

kjente eksemplaret var 4,58 meter, det tyngste kjente eksemplaret var 684 kilo. 

Den totale kvoten for landene som fisker i Nord-Atlanteren er 13.400 tonn. Til 

sammenligning fisket Norge alene opp mot 15.000 tonn da størjefisket var på topp på 50- og 

60-tallet.  

- Skaper arbeidsplasser Miljøvernorganisasjonen WWF sier til NRK at i en ideell verden 

skulle man ønske at man lot være å ta ut makrellstørje frem til bestanden hadde vokst seg 

større enn den er i dag. 

– Men et er flere andre hensyn å ta, deriblant situasjonen i Europa, sier fiskeriansvarlig i 

organisasjonen, Fredrik Myhre til NRK. 

- Det er mye arbeidsledighet og dette fisket skaper verdier og arbeidsplasser. Vi gleder oss nå 

over at kvotene blir satt etter råd fra havforskerne, og det er ikke nødvendigvis er noe problem 

at Norge nå forsiktig begynner å fiske tunfisk igjen. 

Makrellstørjen blir solgt både fersk eller frosset. Tidligere ble den også hermetisert, men 

hermetisk tunfisk fremstilles nå av andre arter. 



 

 
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 

 


