
Fiskeklubben Laxens 

veckobrev Vecka 2014:34 
 

Klubbens Vindskydd i Suseån är ute och segla. 

 

SMHI: Klass 3-varning för mycket höga flöden i Halland  

 SMHI varnar för mycket höga flöden i små vattendrag längs 

Hallandskusten mellan Varberg och Halmstad.  

 

helgen regnmängder har gjort att flödena i små vattendrag i 

Suseåns avrinningsområde samt små vattendrag i nedre delen av 

Ätrans avrinningsområde under tisdag kan nå klass 3-flöden. 

 

I medelstora vattendrag, som Högvadsån och Suseån förekommer 

klass 3-flöden, medan stora vattendrag, som Ätran, inte omfattas 

om någon varning.  

 

Jag skrev i förgående veckobrev att Efter sol kommer regn. 
Inte attan kunde jag ana att vi skulle få denna mängd vatten här i södra Halland som vi fick i 

början på veckan. Vattenmängderna var som värst på måndag och tisdag i Oskarström och 

Getinge. Vid mitt förvetna besök i omsdags kunde jag konstatera att det var riktiga mängder 

vatten trots att de redan på onsdagen hade sjunkit en halv meter i ex Oskarström. 

 

Naturligtvis gick min tanke till klubbens vindskydd i Suseån men jag var övertygad om att det 

säkert skulle klara sig som alla gånger tidigare - men attan vad fel jag fick. 

 

I torsdags började telefonen gå varm med rapporter om att vindskyddet i Suseån hade seglat i 

våg ned för ån men efterhand som rapporterna kom in så var informationen att vinskyddet 

hade seglat i väg några meter nedströms men att det hade fastnat vi ett par träd. 

 

I går lördag såg jag en bild på fb över vindskyddet vilket visade att det mesta är intakt – 

platsen ser för djävligt ut men ändå vindskyddet ser ut att vara helt men att plintarna har slitits 

loss. Säkert har ute golvet försvunnit och vad som hänt med eldstaden och vår bord det vet i 

tusan. 

 

I morgon skall jag och några från klubben åka upp för att se på bedrövelsen men är det som 

jag tror så kan vi säkert fixa till vindskyddet med lite tungt arbete i värsta fall om vi inte kan 

flytta det helt så får vi plocka ned det i mindre delar – ett är säkert vindskyddet skall komma 

åter på sin gamla plats. 

 



Jag återkommer i klubbens nästa veckobrev med en rapport om förstörelse – men helt säkert 

är att vi behöver din hjälp med att rätta till förstörelsen.  

 

Vindskyddet skall återställas det är helt klart frågan är endast vad det kosta och hur mycket 

arbete det är vi har framför oss. När vindskyddet åter är på plats så skall vi säkra det med 

förankrings vajrar i marken då det säkert inte är sita gången vi för höga vattenflöden i Suseån. 

 

 

Klubbens ungdomar fiskehajk i helgen. I veckans regnande var jag mycket 

oroligt att ungdomarnas fiskehajk skulle regna bort – men attan vilken tur vi hade. – någon 

bruka säga att bra folk skall ha bra mat vilket innebär att bra folk oftast har tur med väder. 

 

Och nog hade vi tur med vädret - Vi fick lite regn på fredags kvällen och lördag förmiddag 

därefter var det toppen väder till vi avslutade i dag söndag kl 14:30 då det åter blev regn. 

 

Med andra ord en perfekt fiskehajk i augusti för klubbens ungdomar.  

 

Det var 18stycken förväntansfulla ungdomar som under helgen fiskade så det stod härliga till 

– fisken var huggvillig och de flesta av ungdomarna fick eller kände på att drilla en fisk. 

Utöver dessa ungdomar var det ca 15 föräldrar och ledare som fiskade eller var behjälpliga 

med andra ord mycket folk som hade trevligt under helgen. Jag kan garantera att det inte var 

en enda av dessa som inte var nöjd med fiskehelge. 

 

Jag bruka säga att det är ett privilegier att få vara med dessa ungdomar – det räcker inte – det 

är fantastiskt att få vara med dessa härliga ungdomar, föräldrar och ledare på livets höst. Tack 

för att jag fick vara med Kenneth.  

 

Som vanligt gör Leli och Jan ett fantastiskt arbete med klubbens ungdomar – utan dessa 

två är det inte möjligt att genomföra en så bra och trevlig fiskehajk. 

 

Ett stort tack till Leli och Jan från oss alla som var med  

 

 

Klubbens ungdomar 
På måndag är det ingen verksamhet i klubbstuga däremot skall vi nu börja med vårt 

fiskeprojekt  

 

På söndag den 31 augusti träffas vi Vid Virsehatt – vi skall se på hur Sennan ån fungera vilka 

insekter vi kan hitta och vad vi anser att man bör göra. 

Samling kl 10:00 

 

Ha det bäst Janne och Leli 

 

 

 

Flugfiske för Tjejer. 
Hej tjejer hoppas ni haft en härlig sommar och att ni fått fiskat lite.   

Vi starta upp i höst den 21/9 kl 17:00 i klubbstugan, vi går igenom lite av det som vi nu ha 

glömt. 



Nästa gång träffas vi den 12/10 tid tar vi sen. 

Sunnedamm kommer den 18-19/10. Lör till sön här kommer vi att få fiska efter regnbåge och 

testa alla våra kunskaper . 

 

Tills dess ha det bra och ta hand om er. 

Leli och Kenneth  

 

 

 

Klubbens vuxna -  på tisdag verksamheten i klubbstugan den 19 

augusti kl 18:00 – Alla välkomna in på en kopp kaffe och lite prat.. 
 

Kommande arrangemang utöver tisdagskvällarna ner till sjön 

27 sept. Laxfiske Suseån Fisketävling 

 

30 sept. Ärtsoppa i klubbstugan – gråta över att årets fiske är över 

 

12 okt. Casting tävling Klubbmästerskap 

 

18 okt. Arbetsdag vid vindskyddet Suseån – samling kl 10:00 vindskyddet samt båt i Grötvik 

 

25-26  okt. Fiske Hökensås – sjöar med boende i stugor 

 

8 nov. Resa till Svängstad för att besöka ABU museet samt Mörrums laxfiske 

 

 

Klubbresa till Hökensås den 25-26  okt. med boende i stugor 

Ni som är intresserad av att följa med på denna fiskeresa hör av er till mig . 

kenneth@laxfiskaren.se  vi skall fixa boende och ev en fiskesjö . 

 

Kommande vecka 

Måndag ingen verksamhet 

Tisdag Vuxna i klubbstugan 

Söndag klubbens ungdomar träffas vid Virsehatt kl 10:00 

 

 

Fiskenyheter på webben 
Nu krattas för lax och öring i Säveån 
 

mailto:kenneth@laxfiskaren.se


I den unika Säveån utanför Göteborg finns flera aktiva fiskeklubbar. I veckan lade 

Flodaklubben och Stenkulleklubben ut grus och sten för både lax och öring.  

 Unga som gamla gjorde sitt bästa när flera ton med stenar och grus skulle ut i Säveån. 

 – Det här är jätteroligt! ropade Leo Staiano, 10 år, när han genomblöt vadade ut med sten 

efter sten i forsen. 

 En av platserna för årets fiskevårdsinsatser är strax uppströms Knavra bro. Det är en knapp 

kilometer ovanför den nya, stora fiskväg som har byggts för att laxen ska kunna passera 

Hedefors kraftverk. Fiskvägen blev klar i höstas och elfiske har visat att det redan nu finns 

laxyngel på de nya lekområdena. Även havsöring har tagit sig upp och nu ser man med 

spänning fram emot vad som kommer hända med fisket. 

   

Laxfisket får vänta 

 – Laxfiske kommer dock inte vara tillåtet på ett tag, säger Michael Bergström, som leder 

fiskevårdsarbetet. 

 – Fiskevårdsområdet tycker det det är bättre att freda laxen under en längre period, så att den 

hinner etablera ett bestånd för lek uppström Hedefors. Men förhoppningsvis så ska det inte ta 

så lång tid, med tanke på de biotopförbättringarna vi gör, säger Michael Bergström. 

 Säveånsträckan mellan Floda och Hedefors är naturreservat och alla de biotopåtgärder som 

utförs i sker i dialog med Länsstyrelsen, Sportfiskarna och Göteborgs universitet. Målet är att 

öka mångfalden och ska inte bara komma fisk, utan allt djurliv, till nytta. 

 

 

Nu är det slut på turerna kring Stackmoradammen 
 

Nu har Mark- och miljödomstolen meddelat att Fortum måste riva Stackmora före sista 

december i år. 

 

 Miljödomstolen beslutade för tre år sedan att Stackmoradammen ska rivas senast sista 

december 2014. Sportfiskarna har länge arbetat intensivt mot utbyggnadsplanerna i Oreälven 

och för en utrivning av dammen. Många gladdes därför åt domen, men oroades sedan över en 

ansökan från Fortum till domstolen om att skjuta upp utrivningen. 

 

Nu är det slut på turerna kring Stackmoradammen. Mark- och miljödomstolen avslog Fortums 

ansökan. Dämningen ska vara utriven senast vid utgången av december 2014. 

 

Stackmoradammen uppfördes utan tillstånd runt år 1860. Fortum har tidigare försökt upphäva 

Oreälvens skydd enligt miljöbalken och lagligförklara den svartbyggda dammen. Men alla 

instanser har sagt nej. Oreälven har höga natur- och friluftsvärden och är skyddad mot 

exploateringsföretag enligt miljöbalken. Älven har också ett bra harrfiske. 

 

 Som skäl för att skjuta upp rivningen angav Fortum att det fanns en opposition mot en 

utrivning av dammen och att Orsa Besparingsskog ville se över möjligheterna att överta 

Stackmoradammen, då de menar  att kvarnbyggnaden har ett bevarandevärde.  

 

 Sportfiskarna yrkade förstås att Fortums ansökan om villkorsändring skulle avslås då det 

saknas stöd i lagen för detta. För att uppnå en god ekologisk status måste vandringsvägen 

öppnas snarast. Nu ska dammen rivas! 

 

 

Tjeckien dominerade EM i flugfiske 



 

 

Det blev både lagseger och dubbelt Tjeckien på pallen individuellt i EM i fluga i de 

jämtländska vattnen i helgen. Bästa individuella svenska deltagare blev Åsa Bertilsson med en 

fin 30:e plats. 

 

Adam Tomas, Tjeckien, tog hem den individuella segern före spanjoren Perez Ander och 

landsmannen Droz Martin. Lagtävlingen slutade med guld för Tjeckien, silver till Spanien och 

bronset till Polen. Tjeckien försvarade härmed sitt EM-guld och visade återigen att de är 

mycket skickliga flugfiskare. De svenska lagen slutade på placering 11 för herrarna respektive 

plats 13 för damerna. 

 

Det var framförallt ett framgångsrikt fiske i den mycket svårfiskade Ösjön som grundlade 

segern.  

 

 

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 

 

 

 

 


