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Klubbens Vindskydd i Suseån
Var en sväng i måndags uppe vid vindskyddet Suseån och såg på
vad som har hänt.
Det har varit otroligt högt vatten vid vindskyddet – ca 1meter i vindskyddet samt 1,5 meter
ned till normal vattennivå alltså ca 2, 5 meter högt. Detta har inneburit att klubbens vindskydd
har vridit sig ett halvt varv runt men tur i oturen är att det har fastnat mot ett träd. Att
vindskyddet är helt är bra och innebär att vi säkert kan få ordning å eländet under hösten –
möjligen inte för än i oktober men ändå.
Vi planera nu att fylla ut gropen där vindskyddet skall stå – befintliga platsen med grovt grus
samt att bygga upp ett nytt fundament för att därefter med hjälp av en grävmaskin helt enkelt
lyfta och vrida vindskyddet för att sätta det på det nya fundamentet. Efter det skall vi förankra
vindskyddet i det nya fundamentet.
I samband med detta arbete skall vi säkerställa vindskyddet för framtida höga vattenflöden
med ett antal permanenta vajrar vilka är fästade på ett stort antal platser. Helt klart är att vi
måste säkra vindskyddet för framtiden då det säkert inte är sista gången som vi får dessa
otroligt höga vattenflöden i Suseån.
Med andra or klubbens vindskydd finns kvar vid Suseån men står lite på sniskan viket är
trevligt i oturen.
Utöver vindskyddet kan jag rapportera att klubbens båt i Suseån har klarat sig bra – inga
problem här inte – möjligen skall den tömmas på vatten men båten är ok.
Samma gäller med klubbens grillplats och bänkar samt bord vid vindskyddet även dessa är
helt ok.

Lax i Suseån
Enligt de uppgifter jag har så har det fångats ett antal laxa i Suseån i veckan vilket är både kul
men helt normalt med den vattenföring som nu råder. Till alla er som har någon syund ledig
åk upp och fiska.

Klubbens ungdomar var i dag söndag och besiktigade en del av
Sennan ån. Den del av som de såg på var sammanflödet mellan Ljusabäcken och Sennan
ån. Ljusabäcken är en bra lekplats för lax och öring. Det var en riktigt givande inventering
som gav många positiva svar om vattendraget.

Ungdomarna bedömde vattenföringen i Sennan ån till 4, 5m3/s och i Ljusabäcken till 0,5 m3/s
. Ph mätning var mycket positiv och visade 6,5 i båda vattensystemen. Siktdjupet i Sennan ån
var ca 0,6 metet.
De insekter man hittade var - flickslända, jungfrus slända, husmask, buksimmare, dykare och
husmask. Vidare hittade de husbyggande sländor, snäckor samt ett ålyngel och en fisk –
troligen en lake som vis skall se vidare på.
Med andra ord var det en trevlig dag vid Sennan ån och som jag ser det visade de prover
klubbens ungdomar tog denna dag att Ljusabäcken mår bra och är ett viktig vattendrag för lax
och öring – extra trevligt var det att de hittade ett ålyngel.

Klubbens ungdomar
På måndag är det fiske som gäller vi träffas i Småbåtshamnen kl 17:30 – vi fiska efter lax och
öring.
Ha det bäst Janne och Leli

Styrelsemöte den 14 sep. Styrelsen kallas till ordinarie styrelsemöte den 14 sept i
klubbstugan. Dagordning och kallelse sänds ut i veckan.

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 klubbens ungdomar fiskar i Småbåtshamnen Nissan
Tisdag Vuxna i klubbstugan

Var en sväng till Bosjö kloster i lördags – Jakt och fiskemässan.
Vad man kan säga om detta besök är attan vad mycket folk som besöker denna mässa. Jag
kom redan på fredagskvällen med min husbil vilket var tur det då man såg alla bilar som
skulle till mässan. De uppgifter jag har säger en kö på över en halv mil till mässan.
Ja fiskemässan då -.nja det vet i tusan om det är så mycket fiskemässa. Vist förekommer det
ett antal som önskar kränga på mig ett eller annat denna dag men de fick nej inget köp av mig
av nya fiskeprylar inte däremot blev det som vanligt ett besök på bokförlaget Setter för att
inköpa några trevliga böcker inför vinterns mörka kvällar.
Mässan? Nej inte attan är det mycket till fiskemässa inte så de som stannade hemma skall inte
vara besvikna.

Nu är det val till Halmstad kommun fulmäktige om två veckor. Vi som har
sportfiske som huvudintresse har nu problemet vem eller vilka skall vi rösta på som har
främjat vår hobby sportfisket i Halmstad kommun under de senaste fyra åren. Och skall jag
vara ärlig så vet i fan vem som är värd att få min röst. Borgarna har endast åstadkommit att
fisket i Hamnen har stängt de övriga har inte lagt ett enda förslag under åren. Som jag ser det
är det nog dags att ta sig en stark fundering alternativt proteströsta genom Kalle Anka partiet.
Måste i vecka få tid att besöka några valstugor och fråga vad fan man inte gör ett dyft i
kommunen. Kenneth

Fiskenyheter på webben

Jämtkraft bygger vattenkraftverk
I går kom beskedet att Jämtkraft får tillstånd att bygga upp den raserade dammen och bygga
ett nytt kraftverk vid Långforsen i Jämtländska ån Långan. Sportfiskarna och Älvräddarna
meddelar att de tänker överklaga mark- och miljödomstolens beslut.
Många förvånas nu av att Jämtkraft har fått tillståndet trots att det planerade kraftverket bara
förväntas producera el motsvarande ett halvt vindkraftverk. Ett kraftverk och damm med så
liten elproduktion i en skyddad älvsträcka, borde rivas ut helt till förmån för natur- och
friluftsvärden.
Enligt Älvräddarna och Sportfiskarna strider projektet mot vattendirektivets ickeförsämringskrav och det kan inte anses tillåtet enligt miljöbalkens krav på samhällsekonomisk
nytta. Man menar att det också strider mot Långforsens lagstadgade skydd (miljöbalken 4:6)
och motverkar bevarandemålen i Natura 2000-området. Sportfiskarna och Älvräddarna
kommer att överklaga domen från Mark- och miljödomstolen.
– Det är uppenbart att forsen har större värden ur natur- fiske- och friluftssynpunkt än vad
den har ur energisynpunkt. Utan subventioner hade Jämtkraft knappast varit intresserade av
att bygga kraftverket. All elproduktion vid Långforsen borde upphöra för gott och dammen
rivas ut, säger Christina Lindhagen på Sportfiskarna.
Även Havs- och vattenmyndigheten, Naturvårdsverket, Kammarkollegiet och länsstyrelsen är
emot att kraftverk med damm byggs upp.
– Långan har samma skydd i miljöbalken som våra nationalälvar. Bortsett de rent juridiska
argumenten, har det också en moralisk dimension. Skyddet finns eftersom vattenkraft alltid
påverkar ekosystemen oerhört negativt. Att Jämtkraft och deras ägare, Östersunds kommun,
inte inser detta, utan istället låter prestige väga tyngre än etik och moral är både tragiskt och
inte så lite pinsamt, menar Christer Borg, ordförande i Älvräddarna.

Exportförbudet för Östersjölax ersätts med kontroll?
Livsmedelsverket föreslår i en remiss att det nuvarande exportförbudet för Östersjölax och
andra feta fiskar med höga halter av miljögift ska ersättas med ett kontrollsystem.
Kontrollerna ska säkerställa att fisken som exporteras till andra EU-länder än Finland och
Lettland inte överskrider EU:s gränsvärden.
– Sportfiskarna finner det fortsatt märkligt att vi har ett undantag som innebär att fisk med
högre halter av miljögift än EU:s gränsvärden får saluföras i Sverige samtidigt som ett
omfattande och förhoppningsvis effektivt, kontrollsystem skulle införas för export av samma
fisk, kommenterar Anders Karlsson, generalsekreterare Sportfiskarna.
I remissen framgår att det är de företag som sätter fisken på marknaden som själva är
ansvariga för provtagning och att rätt dokumentation sedan följer med fisken. Sportfiskarna
har nu lämnat svar på remissen.
Utredning från EU bakom remiss
Bakgrunden till Livsmedelsverkets remiss är bland annat att EU-kommissionen under 2013
genomfört en revision av den svenska livmedelskontrollen av miljögifter i fisk från
Östersjöområdet. I en rapport konstateras att det svenska kontrollsystemet inte klarar av att
förhindra att fisk med för höga dioxinvärden saluförs i andra EU-länder än Finland och
Lettland. Hundratals ton av Östersjölax med för höga dioxinvärden har tidigare olagligt
exporterats till EU i strid med det nuvarande exportförbudet. Samtidigt som ett antal fuskande

företag ställs inför rätta rekommenderas därför Sverige att genomföra ett striktare
kontrollsystem.
Provtagning dyr och noggrann
Enligt Pontus Elvingsson, statsinspektör på Livsmedelsverket kommer den provtagning av
Östersjölax som ska exporteras ske enligt ett standardiserat förfarande där ett tvärsnitt av
laxen vid ryggfenen ska provtas. Detta för att säkerställa att proverna alltid tas på samma sätt.
Ett visst antal laxar ska provtas från varje parti för att säkerställa att proverna är representativa
för partiet som helhet: 3-10 delprov beroende på partiets storlek. Analyserna av proverna ska
sedan göras på ackrediterade laboratorier som klarar av att göra rätt analyser. Svaren på
analyserna måste medfölja fisken vid försäljning vilket innebär att laxen rimligen måste frysas
i väntan på provsvaren och då inte kan säljas färsk. Att ta proverna och göra dessa analyser är
relativt kostsamt: uppskattningsvis cirka 6500 kronor/analys. Då den stora majoriteten av
Östersjöns laxar innehåller mer dioxin än EU:s gränsvärden innebär detta sammantaget att det
då knappast kommer att bli någon ny exportboom av Östersjölax till EU. Provtagningen av
fisk från Östersjöregionen ska enligt Pontus Elvingsson även samordnas bättre i alla EU:s
Östersjöländer vilket dels kommer att förbättra efterföljandet av EU:s regler samt öka
kunskaperna om miljögifter i fisken. Sportfiskarna trycker i sitt remissvar på att en enskild
myndighet måste få det uttalade ansvaret för att följa upp prover och dokumentation av fisk
som exporteras.
Fortsatt fritt fram att sälja dioxinlax i Sverige
Det enda som skyddar känsliga svenska målgrupper från att köpa och äta fisk med höga
halter miljögifter är Livsmedelsverkets kostråd. Sportfiskarna skriver i sitt remissvar att det nu
även krävs fortsatt utökade satsningar på kostråd för Sveriges befolkning.
– Undantaget från EU:s gränsvärden ger fel fokus i dioxinfrågan. I stället för en strävan att
åtgärda fortsatt dioxinbelastning till Östersjön från exempelvis felaktig sopförbränning, ska
lax med höga halter av dioxin säljas till varje pris. Sportfiskarna samverkar mer än gärna med
andra aktörer för att agera för mindre dioxinutsläpp som på sikt kan göra laxen ätbar och
nyttig för alla målgrupper, säger Anders Karlsson, generalsekreterare Sportfiskarna.

Kreftframkallande stoff i fôret til norsk oppdrettslaks
Tonnevis av oppdrettslaks har fått i seg fiskemjøl med for høge verdiar av det
kreftframkallande middelet HCB. Mattilsynet meiner fiskemjøl frå Peru aldri skulle blitt brukt
til fôr Norge. Alle dei tre store norske produsentane er involvert i gifttabben.
ALVORLEG: Mette Kristin Lorentzen i Mattilsynet seier stoffet HCB kan vere helsefarleg.
Foto: Arne Stubhaug / NRK
– Det her er ei miljøgift, og i tilstrekkeleg høg konsentrasjon kan den ha negativ effekt på
helsa. Den kan gje kreft og påverke sentralnervesystemet, seier Mette Kristin Lorentzen,
seniorinspektør i Mattilsynet.

Dei har no fått ei alvorleg sak på bordet. Informasjon frå fiskefôr-bransjen sjølv fortel at noko
har gått gale. For mykje av det forbodne og kreftfarlege stoffet Heksaklorbenzen (HCB) har
hamna som ingrediens i foret til norsk oppdrettslaks

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

