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Bra fiske i Suseån 
I veckan som gick fick jag många repporter om att det är mycket lax i Suseån – många 

tappade men attan en del har kommit upp vilket är riktigt kul. Men som vanligt är det som så 

för mig att när det är riktigt bra så har jag inte tid att fiska. Man kan tycka att en pensionär har 

all tid i världen men inte gäller det mig inte. 

 

Klubbens veckobrev når långt. Det har tidigare hänt att mitt veckobrev har hamnat 

på Regeringskansliet – i de fall då jag har varit extra sur men att klubbens veckobrev nu även 

når ända till Somalia är nog rekordet.  

 

Alla i klubben hoppas att ni har det bra där nere och att ni snart kommer hem till familj och 

vänner – Ha det bra Kenneh 

 

 

Klubbens ungdomar 
Det är ingen verksamhet för klubbens ungdomar på måndag – orsaken är att Leli och Jan har 

förhinder – föräldrar möte i skolan. 

 

Ha det bäst Janne och Leli 

 

 

Styrelsemöte den 14 sep. Styrelsen kallas till ordinarie styrelsemöte den 14 sept i 

klubbstugan. Vi träffas kl 18:00 på söndag den 14. Orsaken till att det blir på en söndag är att 

en del har svårt att kunna komma på en vardagskväll – skola, barn och jobb. 

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 Ingen verksamhet för klubbens ungdomar 

Tisdag Vuxna i klubbstugan 

Söndag Styrelsemöte 

 
Skrev i förgående veckobrev att - Nu är det val till Halmstad kommun 

fulmäktige om två veckor. Naturligtvis var inte min mening att skapa någon politisk 

diskussion i klubben och jag hoppas att alla förstår att vår fiskeklubb är helt opolitisk och 

skall så förbli.  

 

Däremot kan jag ibland tycka att våra folkvalda borde fundera på vilka möjligheter som 

sportfisket har både som rekreation och som turistmöjlighet. Inför vallen bruka jag gå runt till 

alla politiska partier och höra deras åsikter i sportfiskefrågor i Halmstad och jag kan garantera 

att det är mängder av löften som delas ut men som dagen efter valet lätt glöms bort.  

 

Klubbens båt i Havet är väl använd vilket är riktigt kul. Det är många i klubben som 

har upptäckt den fantastiska möjligheten klubbens båt ger till alla medlemmar. Du låna båten 
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genom klubbens hemsida – gratis för medlemmar endast drivmedel till motorn blir den egna 

kostnaden. 

 

 

Fiskenyheter på webben 
EU avvaktar med torskkvot 
 

EU-kommissionen avvaktar med att förslå fiskekvot för torsk i östra Östersjön under 2015. 

Man vågar helt enkelt inte fatta beslut, då det råder osäkerhet om hur mycket fisk som 

egentligen finns. 

 Internationella havsforskningsrådet (ICES) rekommenderar en kraftig minskning av 

torskfisket då osäkerheten om hur mycket fisk som egentligen finns är stor. Det rådet följs nu 

också av EU – åtminstone vad gäller västra Östersjön. Där halveras kvoterna nästa år. När det 

gäller det betydligt mer omfattande fisket i östra Östersjön avvaktar EU tills vidare. Man 

siktar på att presentera en kvot i slutat av september. 

 Lax, skarpsill och rödspätta får också minskade kvoter 2015, Sill och strömming föreslås 

däremot en ökning. 

 Slutligt beslut om fiskekvoterna tas när EU:s jordbruks- och fiskeministrar möts i Luxemburg 

den 13-14 oktober. 

 

Mycket havsöring i Mörrum 
 

Just nu stiger mycket havsöring i Mörrumsån, det rapporterar Mörrum Kronolaxfiske. 

Fiskräkning sker i laxtrappan vid Mariebergs kraftverk och Hemsjö övre fiskväg. 

 Nu har över 1100 fiskar passerat vid Marieberg och Hemsjö i Mörrumsån. Uppvandrande 

fisk räknas av en automatisk fiskräknare. Fisken registreras bland annat med en skuggbild, 

längdmått, tid och en filmsekvens.  Varje film analyseras sedan – och man försöker sedan 

bestämma art, kön och eventuella märkningar. 

 Från september månad görs dessutom manuella kontroller. En gång i veckan stängs trappan 

av och fångad fisk lyfts upp till dammen för hand.  Art, kön och längd protokollförs, på varje 

fisk tas även ett fenprov för vidare genetisk analys. 

 

 

Efter skogsbranden: Hur påverkas vattenmiljön? 
 

Hur påverkar skogsbranden i Västmanland livet i bäckar och sjöar? Hur påverkas möjligheten 

att ta dricksvatten från området? De frågorna hoppas Havs- och vattenmyndigheten, HaV, 

Sveriges lantbruksuniversitet, SLU och Länsstyrelsen i Västmanland få svar på. Totalt satsar 

HaV nu tre miljoner kronor på miljöövervakning av vatten i det brandskadade området. 

Skogsbranden i Västmanland bröt ut 31 juli på ett kalhygge i sydvästra delen av Sala 

kommun. Det är den största skogsbranden i Sverige sedan åtminstone 1950-talet och cirka 13 

800 hektar skog förstördes, ungefär 25 byggnader brann ned eller brandskadades och branden 

krävde ett liv. 

 I området finns flera våtmarker och redan före branden gjordes regelbundna mätningar av 

exempelvis fosfor och kväve i Gärrsjöbäcken och Märrsjön inom ramen för den svenska 

miljöövervakningen. 

 HaV har nu gett SLU i uppdrag att, i samarbete med Länsstyrelsen i Västmanlands län, titta 

närmare på hur sjöar och vattendrag i brandområdet påverkas. Projektet ska pågå i tre år och 

HaV anslår totalt tre miljoner kronor. 



 – Vi ökar antalet prover i Gärrsjöbäcken och Märrsjön och kommer också att göra mätningar 

på flera andra ställen. Vi vet ännu inte var vattenmiljön är mest påverkad och vill studera hur 

påverkan varierar i landskapet och tar därför prover i flera vattendrag i både de östra och 

västra delarna av brandområdet, säger Stephan Köhler, professor i miljögeokemi vid SLU och 

ansvarig för mätningarna. 

 – Utan den skyddande växtligheten kan det yttersta markskiktet samt de bundna ämnen som 

finns där spolas bort till vattendragen. Vi kommer därför att mäta partiklar, grumligheten, 

humus, försurande ämnen och halter av metaller i vattnet, exempelvis aluminium, bly och 

koppar som alla kan lakas ut under sura förhållanden. Erfarenheterna visar att de största 

miljöeffekterna uppstår under den första tiden efter branden och därför är det viktigt att starta 

mätningarna så fort som möjligt. 

 I projektet ingår också att titta på hur och om branden har påverkat organismerna i sjöar och 

vattendrag och hur fort de återhämtar sig i så fall. Det är känt att många vattenlevande 

organismer tål kortvariga förändringar i vattenkemin. Däremot kan långvariga förändringar av 

exempelvis syrehalt, lågt pH och sämre ljusförhållanden i vattnet leda till att vissa grupper av 

organismer kan blir utslagna medan andra gynnas och att återhämtningen därför dröjer. 

 

 

2014 kommer att bli ett rekordår för laxvandringen i Norrlandsälvarna. Det 

gör att förutsättningarna finns för en storskalig laxfisketurism i Sverige.  

 

– Nu ser vi ökande bestånd av lax överallt och det kommer garanterat att ge effekter på 

sportfisket, säger Stefan Åberg, fiskerikonsulent i Umeå. 

 

I Torneälven har i snitt omkring 50 000 laxar årligen vandrat upp under senare år. I år har 

siffran passerat 100 000. Även i Byskeälven har det tidigare rekordet slagits med bred 

marginal och i samtliga älvar i Norr- och Västerbotten ligger uppvandringen långtöver 

normala nivåer. 

Flera förklaringar 

 

Det finns flera förklaringar till förbättringen. Under senare år har laxfisket i Östersjön 

reglerats hårdare, de sjukdomar som drabbade Östersjölaxen på 90-talet är nu under kontroll 

och dessutom har det satsats en hel del på fiskevård i älvarna. Det finns i nuläget inget som 

talar för att toppen för utvecklingenär nådd. 

Fångstchansen större 

 

Men redan idag menar Ågren att de norrländska laxälvarna blivit till laxvatten av hög klass. 

 

– Nu börjar fisket här vara bättre än i Mörrumsån, som är en traditionell laxfiskeälv. Idag är 

chansen att få en lax i till exempel Byskeälven betydligt större än i Mörrumsån, menar Stefan 

Åberg. 

Lockar sportfiskare 

 

Redan nu lockar en del av de norrländska älvarna många sportfiskare. Men rykten om att det 

finns gott om fisk sprids snabbt i sportfiskekretsar, och nu tror Stefan Åberg att 

norrlandsälvarna kan bli ett mål för sportfiskare i klass med exempelvis grannlandet Norge. 

 

– De senaste åren när det varit mer fisk i älvarna så har många som tidigare åkt till Norge valt 

att stanna i Sverige och fiska. 



 

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 

 

 

 

 


