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Ja nu är årets fiske i gång i Suseån- Premiären var riktigt spännande då det 

visade sig att vi hade mycket av regnbågar i Suseån – rymliga från Danmark. Det fångades 9 

stycken fiskar i storlek ca 3 till 4 kg var – det som var tråkigt var att alla fiska visade sig ha 

stora skador på sidorna som troligen har kommit från när de rymde från odlingen. Utöver 

dessa fångades det två öringar vilka fick gå tillbaka. Att premiären infall på en tisdag innebar 

att klubbens obligatoriska soppa vid vindskyddet var på lördagen den 5 april. 

 

Till i går det 5 april har det nu fångats femton Regnbågar i Suseån men det finns många kvar 

vilket visade sig i går då det tappades tre regnbågar. Till i dag har det fångats femton 

regnbågar och fyra öringar – alla öringarna har återutsatts trots att ett par av dessa var av god 

kondition och håll måttet på 45 cm – vilket är riktigt kul. 

 

Min önskan är att alla medlemmar hjälps åt att fiska bort alla regnbågar från Suseån – om ni 

får en ful fisk som ni inte önska ta hem skall den ändå avlidas omgående – regnbågen har inte 

i Suseån att göra och det är ett lagbrott att återutsätta en Regnbåge. 

 

Själv skall jag upp och fiska ett par gånger kommande vecka med målet att knaka ett par 

regnbågar. 

 

 

Vi har arbetsdag i klubben lördagen den 12 april – målet med denna 

arbetsdag är att se till klubbens båtar vid sjöarna Långsjön och Träasjön. Vidare skall vi 

bygga ett bord med bänkar på ön i Träasjön samt förbereda ett vindskydd där. Vidare skall vi 

städa kring Stora och Lilla holken samt Träasjön. Får vi tid är målet även att bygga ett bord 

med bänkar vid lekplatsen vid Susen samt rensa bor en del skräp ute i vattnet vid lekplatsen. 

Samling som vanligt vid klubbstugan kl 10:00  

 

Kursen för de femton tjejer fortsätter i kväll. Dagens program är kring 

flugspöets uppbyggnad, fluglinor, tafsar samt knutar. Att så många var intresserade är riktigt 

kul men ställer även krav på oss i klubben att vi kan leva upp till deras förväntningar.  

 

Klubbens ungdomar 
Klubbens ungdomar kommer i morgon måndag att var ute och fiska – Vi träffas kl 17:30 vid 

småbåtshamnen på söder. Fisket kommer att ske i Nissan efter öring. Spin, eller fluga är att 

rekommendera men öringen nappar även på bottenmete. 

  

Program som ligger framöver är. 

25-27/4 Hökensås(Projekt Ung i Halland)   

17-18/5 Kalvsjön tält, kanot hajk. 



25/5 fiske Sunnedamen – Kenneth bjuder ungdomarna på en dags fiske 

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 hemsida är nu i gång.  www.sfk-laxen.se 

Som ni ser på hemsidan har vi mycket som skall göras – i dag fungerar ex inte kalendern – 

men det saknas säkert en del måste. Har ni synpunkter på hemsidan så sänd mig ett mail 

kenneth@laxfiskaren.se 

 

På hemsidan kan ni framöver lämna fångstrapport – det är en viktig åter rapportering som 

skall lämnas 48 timar efter era fångster och som ger oss information om hur mycket fisk som 

fångas i våra vatten – Holkarna mf. Men vi kommer inte att lägga ut någon information om 

dessa fångster på hemsidan.  

 

PÅ hemsidan kan ni även boka alla klubbens båtar – klubbens båt i Grötvik kommer att 

ligga på en ny plats – 339 . Denna plats är fortfarande i den inre hamnen men båtplatsen ligger 

mot bergssidan – mot halmstad. Klubben har sex båtar – en i Långsjön, en i Träasjön, en i 

Suseån, en i Älvasjön och en i havet. Vidare kommer vi att ha en båt på en båtkärra till 

medlemmarnas fiske. Båten i Långsjön, havet och båten på kärra är för närvarande under 

underhåll och ligger således inte på plats än. Här återkommer jag med mer information på ett 

veckobrev om när dessa båta kan bokas.  

 

På hemsidan kan ni även si kommande arrangemang i klubben – både ungdomar som 

vuxna – men även eventuella förändringar. 

 

På hemsidan ligger även klubbens veckobrev men även gamla för de som önskar läsa 

dessa. 

. 

Vi har ännu inte bestämt om hemsidan skall vara öppen för alla eller om vi skall ha en 

informativ sida och en ren klubbsida. För närvarande ligger all information öppen. Även här 

önskas synpunkter från medlemmarna. 

 

 

Klubbens vuxna -  på tisdag klubbstugan 
På tisdag är det som vanligt öppet i klubbstugan – på dagordningen flugbindning och mycket 

kaffe drickande. Välkomna till en trevlig stund i klubbstugan 
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Kommande arrangemang utöver tisdagskvällarna 

12 april.  Arbetsdag vid klubbens vatten - samling vid klubbstugan kl 10:00 

26 april KM-Gädda Suseån, samling Hembygdsgården kl 15:00 

 

Kommande vecka 

Måndag – klubbens ungdomar fiske i Nissan  

Tisdag – öppen klubbstuga 

Lördag – Arbetsdag vid klubbens vatten 

Söndag – kurs flugfiske för tjejer 

 

 

Fiskenyheter på webben 

Sportfiskarna betonar vikten av en aktiv fisketillsyn längs 

västkusten. Samtidigt finns risk att resurser för att utbilda tillsyningsmän minskar. 

Med en adaptiv förvaltning revideras fiskereglerna ofta. Nya fiskeregler i havet, bland annat 

en ”bag limit” för lax och öring vid handredskapsfiske, ökar behovet för informations- och 

tillsynsinsatser längs västkusten. Tilldelningsbeslutet för fördelning av medel till fiskevård 

och fisketillsyn meddelas i månadsskiftet mars-april. Risken finns att medel för tillsynen 

minskar i Västra Götaland, samtidigt som behovet ökar. Den administrativa kostnaden har 

ökat och inga nya förordnanden medges. Det rimmar dåligt med det ökade behovet och att 

antalet förordnade personer minskat i Göteborg där tillsynsbehovet är som störst. 

 

Sportfiskarna utbildar tillsyningsmän för egna vatten men även med befogenhet för 

kusttillsyn, så det är olyckligt att inte nyttja den resursen med nya förordnanden när behovet 

är som störst. Sjöpolisen kontaktade Sportfiskarna för att orienteras om sportfisket längs 

kusten. Med Sportfiskarnas västerhavskonsulent Niclas Åberg som guide kommer sjöpolisen 

att få information om var tonvikten på tillsynen bör läggas. 

 

Sportfiskarna vill även passa på att påminna om de nya reglerna för handredskapsfisket längs 

kusten (Kattegatt och Skagerrak) där det nu råder en fångstbegränsning på två öringar/laxar 

per person och dag. Tänk också på att det under våren är mycket utlekt fisk som bör 

återutsättas.  www.sportfiskarna.se 

 

ABU GARCIA fördjupar samarbetet med SFFF 

 

Publicerad 15:51 - 2014/03/31 

 



Pressmeddelande: ABU GARCIA fördjupar samarbetet med SFFF 

(Sveriges Funktionshindrades Frilufts-och Fiskeförening) 

 SFFF med grundaren Jonas Nilsson tillsammans med Ella Micalsen som är utbildad 

fiskeguide skapar möjligheter för människor med funktionshinder att utöva ett aktivt 

friluftsliv med fiske som viktigt inslag. Allt detta är möjligt tack vare den specialbyggda båten 

Fred25 som kan manövreras av en ensam skeppare i rullstol. 

 Från och med i år ingår SFFF i Team Abu Garcia, och deltar i fisketävlingar i och utanför 

Sverige. 

 Närmast väntar trollingtävlingen på Bornholm. 

 – Det känns verkligen bra att samarbeta med SFFF, säger Abu Garcias försäljningschef Olle 

Lidesjö. 

 – Att ge rörelsehindrade möjlighet att komma ut i båt och fiska känns fantastiskt vi skall göra 

vad vi kan för att stötta deras aktiviter. 

 Läs mer i SFFS egen pressrelease i bifogad fil.  

 Ni kan följa SFFS blogg på www.abugarcia.se 

 

Attan så bra av ABU – vad jag däremot inte tycker om är trollingen. Kenneth 

 

Fortsatta problem i Hanöbukten 
Provfiske i Hanöbukten visar att torsken är liten, endast en bråkdel av fångad fisk är större än 

minimimåttet för att få fångas. 

 Detta visar provfiskeresultatet som presenteras av Ulrika Hedlund, kommunekolog i 

Kristianstad. Tidigare rapporter om sårskadad fisk får dock inget stöd i provfisket. 

 – Det visar behovet av att göra fler provfisken, säger Hedlund till SVT. 

 Enlit SVT genomfördes provfiske på 30 olika platser utanför Yngsjö och Åhus under 2013. 

Resultaten visar att vara 5 procent av torsken som fångades var mer än 38 centimeter lång, 

alltså över gränsen för att få fångas. 

 – Det är naturligtvis allvarligt, säger Hedlund. 

 Vad som är mer positivt är att endast ett fåtal fiskar var sårksadade. 1,6 procent av de fångade 

fiskarna hade sår. 

 – Det har kommit olika signaler från olika fiskare om hur vanligt det är med såskador, vi kan 

inte se att det är vanligt men det beyder inte att vi inte tar fiskarnas oro på allvar. 

 Bakgrunden till provfisket är de rapporter om fiskbrist och sårskadad fisk som kommit från 

yrkesfiskare i området. 

 

Sälarna ställer till så mycket problem för yrkesfiskarna i Östersjön 

att skyddsjakt blir tillåten. Det har Naturvårdsverket bestämt. Men skyddsjakten gäller inte 

Kalmarsund. Den införs längs Blekinge och Skånekusten och utanför Gotland.  

Publicerat torsdag 3 april kl 06:55 

Idag finns det runt 30 000 gråsälar i Östersjön. Och det har ställt till det för yrkesfiskarna. 

Vissa sälar riktar in sig på fiskeredskapen, tar sönder dem och äter upp fisken.  

 

Jakten får ske från den 16 april till och med 31 december 2014. 

Nytt för i år är att även den som inte är yrkesfiskare men som har genomgått nödvändig 

utbildning får bedriva skyddsjakten från båt. 

 

– Om det efter skyddsjakten skulle visa sig att antalet gråsälar minskar istället för att ökar 

kommer beslutet att ses över, säger Göte Hamplin från Naturvårdsverket. 

http://www.abugarcia.se/


 

Ove Nordmark från Naturskyddsföreningen däremot tycker att det finns större problem än 

sälen. 

 

– Det stora problemet är ju miljöförstöringen, varför har fisken minskat så oerhört mycket i 

östersjön? Det är ju överfiskning och miljöförstöring, säger han. 

 

 

Personligen håller jag med Oven Nordmark – jag tror helt enkelt att yrkesfiskarna har 

skövlat våra hav till den grad att sälen måste söka sig närmare land för att hitta mat och det 

är då problemen uppstår vid fasta fiske , Lagans mynning mf. Kenneth 

 

 

 

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 

 

 


