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OBS Fångstrapport skall sändas in inom 48 tim till klubbens
På förekommen anledning måste jag åter påminna om att vikten av att sända in fångstrapport
till klubben. Av dessa rapporter får vi information om vilka fångster som sker i klubbens
vatten samt när det är dags att sätta ut nya Regnbågar i Holken. Till i dag har endast det
rapporterats om en enda regnbåge i Holkarna vilken är åt fadders då jag vet om att det har
fångats åtskilliga fler.
Samma gäller i Suseån men här fungera det mycket bättre – i dag har jag här rapporter på ca
20 regnbågar och ett par öringar.
Att sända in rapporter på sina fångster borde inte vara så betungande anser jag och som
vanligt är det endast de som fiskar som förlora på dessa uteblivna rapporter då vi tappa all
kontroll över holkarna.

På hemsidan kan ni nu lämna era fångstrapport – det är en viktig åter
rapportering som skall lämnas OBS 48 timar efter era fångster

När jag är inne på våra sjöar så måste jag åter påminna om att ta
med er ert skräp hem efter ert fiske.
Man kan tycka att det är märkligt att man glömmer skräpet och linorna vid våra vatten. Att ta
med sig en fylld burk öl tycker jag borde vara tyngre än att ta med sig den tom hem men det
ser inte så ut.

Klubbens ungdomar
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

Kursen för de femton tjejer fortsätter och den 11 maj kommer
Gunnar Rask Nielsen och lär dem att hantera ett flugspö.
Klubbens vuxna - på tisdag klubbstugan
På tisdag är det som vanligt öppet i klubbstugan – på dagordningen flugbindning och mycket
kaffe drickande.
Kommande arrangemang utöver tisdagskvällarna
26 april KM-Gädda Suseån, samling Hembygdsgården kl 15:00
31 maj Familjedag vid Holken: kl 10:00
7 juni Fiske Gustavsfors / Regnbåge
10 juni Mat i klubbstugan i samband med att klubbstugan stänger inför sommaruppehållet.

Kommande vecka
Tisdag – öppen klubbstuga
Fredag, lördag och söndag – klubbens ungdomar Hökensås

Fisket i veckan
Var några dagar och fiskade i Venån under påsk – Venån ligger vid knäred och har ett
intressant fiske efter öring. Vad man kan säga om fisket här är att det sker i huvudsak efter
inplanterad öring och på tre olika sträckor vilka är avstängda mellan varandra genom
kraftstation och dämmen. Ån är intressant men i mitt tycke är fisket för dyrt i förhållande till
mängden fisk – dagskort kostar 150 kr och ett årskort 1000 kr.

Fångsterna då jag det var skralt mellan vaken denna påskhelg – jag fångade en liten öring på
ca 0,5 kg vilken fick gå tillbaka.

Fick i vecka Fiskejournalen
Fy attan vilken skräptidning denna är – det enda som tidningen innehåller i dag är reklam och
åter reklam. Vilken jubelåsna jag är som prenumerera på denna tidning – enda trösten för mig
är att prenumerationen var gratis för de som besökte båtmässan i Göteborg i våras. Helt klart
att det blir ingen ny prenumeration för mig oavsett om den är gratis eller ej.

Fiskenyheter på webben
Tre miljoner till projekt för att minska sälskador på fisket
Havs- och vattenmyndigheten, HaV, ger tre miljoner kronor till ”Program Sälar & Fiske”.
Pengarna ska främst gå till utveckling av metoder som minskar skador på fiskredskap och
fångster, orsakade av säl.
– Hittills har det varit mycket fokus på att utveckla burar för torskfiske. Under året kommer
man att göra försök även med så kallade pushup-fällor för torsk, abborre och sik. I dag
används sådana fällor bara för laxfisket, säger Susanne Viker, utredare på Havs- och
vattenmyndigheten, HaV.
Projektet ”Sälar & Fiske” startade år 1994 för att försöka hitta lösningar på de ökande
sälskadorna som då främst drabbade det kustnära laxfisket i norra Östersjön. Arbetet har skett
genom samverkan mellan Naturvårdsverket, dåvarande Fiskeriverket, och fiskets
organisationer med Naturvårdsverket som huvudsaklig finansiär. Från 2004 omvandlades
projektet till ett program med en styrelse där det i dag sitter representanter från
Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, fiskets organisationer och länsstyrelserna.
– Vi gav projektet två miljoner kronor i fjol och fortsätter ge stöd i år eftersom det är viktigt
att hitta långsiktigt hållbara lösningar för att minska sälskadorna på fisket. Det är också viktigt
att få ner bifångsterna av säl vid fiske och projektet medverkar till att nå miljömålet ”Hav i
balans samt levande kust och skärgård”, säger Susanne Viker, utredare på enheten för
biologisk mångfald på HaV.
Problemen med sälskador har de senaste åren ökat framför allt i södra Östersjön. Flera
yrkesfiskare i Skåne rapporterar om skador på sina redskap. Framförallt är det den ökande
utbredning av gråsäl som ställer till bekymmer för yrkesfisket.
– I Norrlandslänen har arbetet främst inriktat sig på att utveckla pushup-fällor för lax , vilket
också medfört färre sälskador. I södra Sverige har arbetet främst fokuserat på försök att
utveckla torskburar. Det arbetet fortsätter men projektet vill nu se om det går att även utveckla
push up-fällor för torsk, abborre och sik, säger Susanne Viker.
I dag beräknas det finns cirka 40 000 gråsälar i hela Östersjön och Sverige har via flera
internationella överenskommelser också förbundit sig om att låta sälstammen i Östersjön växa
till sig.
– Vi säger inte något om hur många sälar som bör finnas. Det viktiga är att minska de skador
som säl orsakar fisket och samtidigt se till att bestånden av säl håller sig på en långsiktigt
hållbar nivå, säger Susanne Viker.

De tre miljonerna tas från anslaget 1:12 Åtgärder för havs- och vattenmiljö för 2014.

Sportfiskarna fortsätter att återställa rensade och påverkade vattendrag
längs Västkusten.
Sportfiskarna har beviljats medel från Länsstyrelsen till biologisk återställning av
Restebäcken, ett viktigt vattendrag för havsöring på Bohuskusten i Uddevalla kommun.
Projektet syftar främst till att åtgärda vandringshinder och återföra sten på rensade sträckor i
bäcken. Bland annat handlar det om en rasad stenbro som under större delen av året utgör ett
vandringshinder och dämmer upp vattendraget, samt ett rasat kvarndämme som förhindrar
fiskvandring. Åtgärdsbehoven har framkommit i den stora biotopkartering som Sportfiskarna
utförde 2012 i 18 vattendrag längs Västkusten. I projektet ingår även lokal samverkan för att
förankra åtgärderna lokalt.
-Problembilden är likartad för många mindre vattendrag på Västkusten och behovet av
åtgärder är stort, säger Elin Ruist, biolog på Sportfiskarnas regionkontor i Göteborg.
Sportfiskarna ingår också i ett projekt för att gynna stormusslor i några av i Göta älvs
biflöden som också har beviljats medel av Länsstyrelsen. Många stormusslor är bra
indikatorer på en god vattenkvalitet och restaureringsåtgärder som gynnar musslorna gynnar
också olika fiskarter och den biologiska mångfalden i stort. Ofta handlar det om
kostnadseffektiva åtgärder.

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

