
Fiskeklubben Laxens 

veckobrev Vecka 2014:15 
 

Med anledning av påsken kommer nästa veckobrev måndagen den 

21 april vidare är det ingen verksamhet för klubbens ungdomar 

måndagen den 21 

 

 

Dåligt deltagande i klubbens arbetsdag i lördags- I en förening som vår är 

det alltid mycket arbeten som måste utföras och så var planerna i lördags. – Målet med 

arbetsdag var att se till klubbens båtar vid sjöarna Långsjön och Träasjön. Vidare skulle vi 

bygga ett bord med bänkar på ön i Träasjön samt förbereda ett vindskydd där. Målet var 

vidare skall vi städa kring Stora och Lilla holken samt Träasjön. Inget av detta arbete gick att 

genomföra då det saknads folk. 

 

Det arbete som utfördes var uppe vid vindskyddet i Suseån – åtgärdade spöstället samt 

byggde ett tak över vårt vedförråd. Ja det var allt. 

 

Detta gör att jag som ordföranden troligen nu måste ge mig ut och utföra allt övrigt arbete 

själv efter påsk – känns tråkigt men så är den verklighet vi lever i. 

 

På hemsidan kan ni nu lämna era fångstrapport – det är en viktig åter 

rapportering som skall lämnas OBS 48 timar efter era fångster 

 

Klubbens ungdomar 
Klubbens ungdomar kommer i morgon måndag att var i klubbstugan – lite förarbete inför 

resan till Hökensås – Vi träffas kl 17:30  

 

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 

Hemsidan fungerar nu skapligt men vi har en del att göra framöver för att få den som vi 

har tänkt. Har ni synpunkter på hemsidan så sänd mig ett mail kenneth@laxfiskaren.se 

 

På hemsidan kan ni nu lämna era fångstrapport – det är en viktig åter 

rapportering som skall lämnas OBS 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. 

 

 

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

samt knutar och flugor samt att läsa ett vatten. 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 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 – möjligen lite överraskning 

denna kväll med avseende till påsken. 

 

 

Kommande arrangemang utöver tisdagskvällarna 

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

mailto:ungdomsansvariga.leli@laxfiskaren.se
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Kommande vecka 

Måndag – klubbens ungdomar i klubbstugan 

Tisdag – öppen klubbstuga 

 

Fisket i veckan 

Var i veckan på Laholms Laxfiskets årsmöte där jag kunde konstatera att föreningen mår bra 

trots att förgående år var ett katastrofår när det gäller fångster av lax. I år ser rapporterna bra 

ut. Det har fångats bra med öringar hittills samt en lax. Fångster av regnbågar har varit 

begränsade – här tror man att de har vandrat upp i Smedjeån i stället.  

Vid mitt besök i Laholm träffade jag fiskekonsulenten Peter Norrel och vi fick lite tid att 

diskutera problematiken Regnbågar. Peter nämnde att det förekommer mängder av regnbågar 

uppe i den lilla bäcken vid Stadsbondgården i Halmstad – bäcken rinner ut i Fyllån. 

Länsstyrelsen har sänt en av dessa regnbågar för analys och man är ytterst orolig för ev smitta 

dessa fiskar har dragit med sig till våra vattendrag. 

Peter nämnde även Nissan och informerade att då de ser ut som att laxen i trappan vid 

Wallbergs går upp och ned vilket man tror beror på att trappan tidigare har varit stängd på 

natten – arbetar man nu med att få en överenskommelse med Wallbergs kraftstation om att 

trappan skall vara öppen dygnet om. Vidare informerade han om att försöket med fördröjd 

utsättning av smolt vid Wallbergs även skall fortgå detta år. – Här sätter man ut en del märkt 

smolt i en nätkasse i gamla laxtrappan med målet att ge smolten möjlighet att bättre präglas. 

Peter var oroligt för Nissans laxstam och att endast 44 laxar och 99 öringar själv vandrade upp 

samtidigt som man manuellt lyfte över 100 fiskar visar att det förekommer problem med 

laxtrappan. 

Peter nämnde även att HAV håller på med en översyn av fisket i alla vatten som lax och öring 

vandra upp i – ex kommer säkert frågan upp om eventuella fångs begränsningar i vattendrag 

som ex Nissan, Fyllån och Ätran för att dessa vattendrag i framtiden kan få en livskraftig 

laxstamm.  

Hertingen projektet Falkenberg - Var en sväng förbi Ätran i veckan för att se på hur 

fisket går och hur många regnbågar det har fångat.  Fisket ser ut att bli bra – tre laxar är 

fångade samt ca 25 regnbågar. Detta med regnbågar är inte kul utan här har vi säkert ett 

framtida problem i våra vatten – hoppas att de inte för med sig mycket smitta.  

Gädda genom fiskräknaren. 



Men när jag ändå var på plats gick jag en runda och beskådade det fantastiska Hertingen 

projektet – omlöpet vid kraftstationen sam se hur fiskräknaren är uppbyggd. 

Det är ett fantastiskt otroligt bra arbete Falkenberg kommun med Ingemar Alenäs i spetsen 

har uträttat i detta projekt – att återskapa den gamla å fåran trodde jag inte att jag skulle få 

uppleva men attan vad stolt jag är som medlem i fiskekrokens brödraskap  att det finns 

personer  och kommuner som avsätter tid och pengar för laxen och öringens framtid  men 

även andra fiskar som behöver fria vandringsvägar. 

Vad som var extra kul vid mitt besök var att en gädda hade vandrat upp genom omlöpet denna 

dag och passerat fiskräknaren. Detta bevisar att det behövs omlöp vid alla kraftstationer även i 

de vatten där det inte förekommer havs gående lax och öring. 

Jag lyfter på kepsen och tackar alla som har bidragit till detta projekt Kenneth 

Jag har inga rapporter av fångster av regnbågar i Suseån i veckan vilket är bra men troligen 

visar detta att fisken leker just nu och att det förnärvarande är mycket vatten i Suseån vilket 

regnbågarna inte tycker om. 

 

Vidare kan jag rapportera om bra med fångster på kusten av stor öring – det ser ut som att vi 

går mot ett rekord år . 

 

Ett annan intressant rapport är att det i veckan fångades årets första Horngädda på kusten i 

Skåne – detta innebär att vi säkert har dem här i Halland veckan efter påsk. 

 

Rapporten säger vidare att man har observerat att borsmasken leker på kusten – naturligtvis i 

grunda vikar men ändå. Detta i sig visar att våren är på gång och att öringen har ny föda att 

jaga. 

 

 

Fiskenyheter på webben 
”Inget yrkesfiske i Natura 2000-områden utan tillstånd” 

Yrkesfiske som bedrivs inom ett Natura 2000-område riskerar att skada områdets 

skyddsvärden. Därför finns behov av att reglera eller förpröva vissa typer av fiske. Detta 

enligt rapporten ”Fiske och Natura 2000”. 

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har gett Havsmiljöinstitutet och Uppsala universitet i 

uppdrag att granska och skriva rapport om frågeställningen: Behövs tillstånd för att fiska i 

Natura 2000-områden? 

Rapportförfattarna har tittat på om fiskeriverksamhet omfattas av tillståndsplikt enligt 

miljöbalken och hur det i sådant fall förhåller sig till EU:s reglering inom den gemensamma 

fiskeripolitiken samt om tillräckligt skydd kan uppnås på något annat sätt. 

 Utifrån rättsfall från EU-domstolen drar rapportförfattarna slutsatsen att fiske är en sådan 

verksamhet som ska prövas enligt miljöbalken – om den aktuella fiskeverksamheten på ett 

betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura-2000 område. Även fiske som pågått redan 

innan området pekats ut som Natura-2000 område, måste tillståndsprövas, om det inte är 

säkerställt att fisket bedrivs utan betydande påverkan på de värden som ska skyddas. 

 – Den nya rapporten är en del av ett omfattande arbete som HaV bedriver om hur vi bäst kan 

skydda miljön i våra skyddade områden. När det gäller Natura 2000-områden i marin miljö är 

lagstiftningen komplicerad på grund av att EU:s exklusiva kompetens inom den gemensamma 



fiskeripolitiken inte är helt samordnad med bestämmelserna om tillståndsprövning i marin 

miljö, säger Sara Grahn, chef för HaV:s juridiska enhet. 

 I Sverige finns cirka 400 stycken Natura 2000-områden vid kust och i hav. Sverige har 

förbundit sig att skydda vissa arter och livsmiljöer bland annat rev, sandbankar och smala 

östersjövikar. 

 

Fiskekontroller lidande när Kustbevakningen varslar 
 

Det finns inga besked i vårpropositionen eller i vårändringsbudgeten om långsiktigt ökade 

anslag till Kustbevakningen. Det innebär att myndigheten nu förbereder för varsel av personal 

i juni. Det tror EU-parlamentarikern Isabella Lövin (MP) kommer försvåra fiskekontrollerna. 

Neddragningar i storleksordningen 133 miljoner kronor kommer kräva stora ingrepp hos 

Kustbevakningen och deras verksamhet. För att kunna ha en ekonomi och verksamhet i balans 

2016, har man med stor sannolikhet blir tvingade till all lägga varsel inom två månader. 

 − Det är olyckligt att vi inte får något besked ännu om vår långsiktiga budget. Men vi 

fortsätter att arbeta för att vi ska få ökade anslag enligt våra äskanden i höstens 

budgetproposition och hoppas att vi ska slippa gå till uppsägningar vid årsskiftet, säger 

generaldirektör Judith Melin. 

 Om Kustbevakningen inte får ökade anslag enligt äskandet i budgetunderlaget kommer även 

antalet fartyg och kuststationer att behöva minska. Det kommer i så fall att innebära att 

Kustbevakningens närvaro till sjöss reduceras med 30−40 procent, insatstiderna för att rädda 

liv och miljö blir längre och förmågan att upptäcka oljeutsläpp minskar kraftigt. 

 EU-parlamentarikern Isabella Lövin (MP) tror att neddragningen på 133 miljoner dessutom 

kommer att försvåra fiskekontrollerna. 

 – Det kommer bli svårare för Kustbevakningen, särskilt till havs. De måste ju utföra 

kontroller och se så att fisket går rätt till och det hade behövts fler kontroller utifrån 

Kustbevakningens sida. Jag tycker att det är beklagligt att regeringen inte vill avsätta pengar 

till myndigheten. Det har ju kommit flera rapporter om bland annat västkustsräkan och att det 

behövs fler resurser för att kunna utföra kontroller så att fisket går rätt till, säger hon till gp.se. 

 

 

Ny fiskevårdsinsats för harren i Vättern 
Den 10 april arrangerar Länsstyrelsen i Jönköpings län en insamling av rom från lekande harr 

i Hjoån som mynnar i Vättern. 

 

Syftet är dels att undersöka vilka potentiella hot som föreligger för harren i Vättern, genom att 

studera kläckningsframgång, och dels att stärka det befintliga beståndet genom utsättning av 

harr i ett av Vätterns tillflöde. 

 

Harrbeståndet i Vättern har visat en negativ beståndsutveckling sedan slutet på 1990-talet. 

Länsstyrelserna runt Vättern satsar därför på ett omfattande åtgärdsarbete.   I samband med 

harrens lek 2014 kommer könsmogen harr från Hjoån att kramas på rom och mjölke. 

Avelsfisken kommer inte att transporters bort från vattendraget utan kommer att återutsättas 

efter genomförd romtäckt.   

 

En del av den befruktade rommen kommer att användas för att studera kläckningsframgång, 

dels i en skyddad miljö på Källefalls fiskodling, dels i flera av Vätterbäckarna. Syftet är att 

undersöka om rommen kläcker och utvecklas som den ska, för att kunna utesluta att 

kläckningsproblem är en av anledningarna till att harrbeståndet i Vättern är så svagt.   

 



Det mesta av den befruktade rommen kommer att användas för utsättning i form av rom och 

senare även framkläckta yngel i Sjöhamrabäcken i Motala kommun. Förhoppningen är att 

detta ska stärka harrbeståndet i Vättern. Idag förekommer ingen lekande harr i bäcken, men 

troligen har den tidigare utnyttjats av harren som reproduktionsområde. I den närbelägna 

Kärsbyån har sedan tidigare en lyckad återintroduktion av harr skett.   

 

Projektet är ett samarbete mellan länsstyrelserna, Källefalls fiskodling, Hjoåns 

fiskevårdsområdesförening och intresserade fritidsfiskare.   

 

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 

 

 


