Fiskeklubben Laxens
veckobrev Vecka 2014:37
Bra fiske i Suseån och andra vatten
I veckan som gick fick jag åter många rapporter om att det är mycket lax i Suseån – många
tappade men attan en del har kommit upp vilket är riktigt kul. Rapporterna säger vidare att det
är riktigt bra fiske även i Nissan så ge er ut och fiska efter lax.

Tjuvfiske är ett fanstyg

Var en sväng till Hökensås i vecka och kunde konstatera att
det här med tjuvfisket drabba även dem. En förmiddag träffade vi några tillresta sportfiskare
från Tyskland som berättade att när de kom till Prinssjöarna på morgonen påträffade de fyra
individer från Tjeckoslovakien i full färd med att tjuvfiska – de använde spinspö, mask mm i
sjön som enbart är till för flugfiske. De tjuvfiskande individerna var ytterst otrevliga mot dem
som upptäckte dem – struntade i tillsägning men packade ned alla attiraljer då de hade fiskat
klart för denna natt. Rapporten säger vidare att de hade gott om fångster som de skulle hem
till campingen för att rensa.
Ok tjuvfiske förekommer överallt men när jag påtalade om de tjuvfiskande individerna från
Tjeckoslovakien för personalen på Hökensås sportfiske så svarade de uppgivet – Vi vet om att
de tjuvfiska men då vi inte kan vara ute var natt vid de olika sjöarna kan vi inget göra. Vi vet
att de kommer vart år – denna gång i onsdags – de bor på campingen i en hytta – sover på
dagarna och tjuvfiska på nätterna. Vist händer det att de köper ett fiskekort ibland men oftast
får vi samma typ av rapporter om dem vart år.
Man säger vidare på Hökensås att man inte kan hindra dem att bo på campingen och att man
inte har rätt att sätta bevakning på dem enbart på hörsägen!!! – man måste således köpa att det
förekommer individer som sätter detta i system.
Ok det är deras val på Hökensås – men frågan är vilken signal man sänder ut till övriga
tillresta och är det rätta mot dem som ex Tyskarna som reser lång väg, bor på campingen och
köper fiskekort till stora pengar.
Däremot är personalen noggrann med att jaga bort de ev husbilar, husvagnar eller tält vid
sjöarna då det står i reglerna att det är camping förbjuden inom Hökensås Naturvårdsområde.
Hu – nu blev det en del gnäll från mig.

Klubbens ungdomar
På måndag skall vi fiska i Nissan vid Wallbergs – träffas som vanligt kl 17:30
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 – klubbens ungdomar fiskar i Nissan

Tisdag Vuxna i klubbstugan

Valberedningen behöver din hjälp!
Som jag nämnde på senaste årsmötet så kommer jag att avgå som ordförande i
Sportfiskeklubben laxen vid nästa årsmöte. Med andra ord är det nu dags för
valberedningen att börja fundera på att hitta en ersättare till mig och kassören Ove
Ferdinadsson som också avgår.
Att jag efter många år som ordförande nu kommer att lämna alla uppdrag i klubben - förutom
att hjälpa klubbens ungdomsledare om de så önskar - är helt naturligt och säker bra för
klubben. Jag är övertygad om att det behövs nya idéer och krafter som kan leda klubben
vidare efter klubbens 60 års dag och att det blir bättre med en yngre förmåga än en pensionär
som mig. Det har varit många härliga år med många skratt och upptåg ibland har det stormat
men vist kommer det att bli en del saknad för mig i framtiden men sådant är livet.
Varför jag skriver om detta nu är att underlätta för valberedningen i att få fram en bra
ordförande och kassör till klubben - Har du som läser detta några bra förslag på en ny
ordförande i klubben så kontacka valberedningen – Lennart Hultman
Kenneth

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
genom klubbens hemsida – gratis för medlemmar endast drivmedel till motorn blir den egna
kostnaden.

Jag är säkert ute och reser men jag vägra att tro att Regnbågsfisket
enbart skall ske med attraktions flugor typ Sonky, maskar och
liknande.
När jag i torsdags och fredags fiskade i Hökensås efter Regnbåge var jag ensam om att fiska
med torrflugor likt Geting och Adams - alla andra fiskade med attraktions flugor. Deras val
var helt naturligt rätt och mitt fel då det var ytterst få vak på vattnet men ändå varför fiskar
alla med just attraktionsflugor?
Vist vet jag att Regnbåge är en konstig firre som oftast äter allt i sin väg från grus, pinnar och
cigarett fimpar – troligen i avsaknad av naturlig föda men varför just färgglada attraktions
flugor. Jag är övertygad om att 99 procent av alla som fiskar på Hökensås just nu fiska med
dessa livfulla färglada flugor men måste det vara så.

Jag vet naturligtvis om att även Regnbågen äter insekter i och på sjöarna det är av den orsak
som många fiskar med torrflugor ibland eller en flickslända under vattnet och det är vid just
dessa tillfällen som Regnbågsfisket är som absolut roligast.
Men åter varför just alla dessa attraktionsflugor. Kan det helt enkelt vara som så att
Regnbågen har mist sitt naturliga levnadssätt i odlingarna och att när de släpps ut i sitt nya
vatten det är helt naturliga för dem är att jaga allt som kommer i dess väg som en del av
uppväxtens konkurrens om föda i kassen - Eller kan det vara som så att fisken genom alla års
odlandet har tappat sitt genuina födosökande.
Jag vet att ju äldre en Regnbåge bli i en sjö desto försiktigare blir han och i dessa fall undviker
han just dessa attraktionsflugor – möjligen har han lärt sig av sina misstag men mer troligt är
att han har lärt sig att skall han skaffa föda så måste det bli det naturliga insektslivet i en sjö
och här ingår inga attraktionsflugor.
Det förekommer i klubbens vatten att medlemmar som har fångat riktigt stora gamla
Regnbågar i storlek som vi inte har satt ut på många år och oftast fångas dessa på små flugor
som fiskas i eller på vattnet. Samma gäller i en del Regnbågsfiskevatten som jag känner till
och i dessa fall så är det verkligen vackra stora skönheter med en helt annan form än den
nyinsatta fisken – hela fenor ja en verklig skönhet.
Det skulle vara mycket intressant att se hur en regnbåge uppför om man ex inte fick fiska efter
den på säg 6 eller 12 månader efter insättningen – skulle den fortfarande ta attraktionsflugan
eller skulle det nu enbart gälla naturliga insekt flugor.
Om det nu är så att alla dessa 99 procent har rätt och jag fel att fiska efter Regnbåge i sjöar att
attraktionsflugor är ett måste så är min fundering vilken tråkig fisk Regnbågen är.
Jag kände mig som en idiot när jag gick och fiskade med mina torrflugor dessa dagar
tillsammans med de övriga som fiskade med sina attraktionsflugor - men trots att det var
ytterst sparsamt med vak missade jag två fiskar och fångade två – alltså minst lika bra fiske
som de andra vid sjön.
Eller är det helt enkelt som så att för de som fiskar efter Regnbåge så måste det hända något
vid själva fisketillfället – att kasta och dra in flugan är trevligare än som jag stå och filosofera
vänta på att det skall hända något.

Fick i veckan den nya sammanslagna tidningen Allt om flugfiske och Fly &
tie. Hu vad besviken jag blev. Den nya tidningen är som alla andra sportfisketidningar
fyllda av reklam, tråkiga reportage men nu även har flugbindningen hamnat på skräpsidan.
Varför kan ingen i detta land göra en riktigt bra flugfiske tidning och är hobbyn flugbindning
så liten att inte ens detta går att sälja i Sverige. Det blir för mig att åter införskaffa tidningen
FlyTyer från USA

Fiskenyheter på webben
Fria vandringsvägar i Muskån
Sportfiskarna och GodEl öppnar upp Muskån för hotade fiskarter i södra Stockholm.
Sportfiskarna och elbolaget GodEl, vars vinst går till välgörenhet, genomför ett gemensamt
projekt som bygger vandringsvägar för arter som havsöring, ål och lake i Muskån i södra
Stockholm. En damm som i dagsläget hindrar lek och tillväxt rivs och naturen vid dammen
återställs till den ursprungliga miljön. Vid provfiske inför projektet hittades 17 fiskarter
nedströms dammen, medan endast en art ovanför.
De mindre vattendragen kring Östersjön är hårt exploaterade av vandringshinder såsom
konstgjorda dammar och små vattenkraftverk. Starka fiskbestånd behövs för att behålla
balansen i Östersjön men det är svårt att få finansiering till projekten. Behoven är långt större
än vad statliga medel och öronmärkta EU-pengar räcker till.
- Det finns för lite statliga medel att söka till vatten- och fiskevården. Det är därför värdefullt
att man genom sitt val av elbolag och miljömärkning kan göra direkt skillnad för
fiskbestånden och vattenkvalitén i skärgården, säger Tobias Fränstam, fiskevårdsansvarig på
Sportfiskarna i Stockholm.
Projektet är till största delen finansierat av GodEls Bra Miljöval-fond. GodEls el är märkt med
Naturskyddsföreningens Bra Miljöval som standard. El märkt med Bra Miljöval har Sveriges
hårdaste miljökrav och för varje såld kilowattimme går samtidigt medel till en
miljöförbättrande fond. Nu kommer fonden fisken och vattenkvalitén i Muskån till gagn.
- Det här är ett exempel på hur valet av el har en direkt påverkan på miljön som är positiv
istället för enbart negativ. Många elbolag hävdar att de har så kallad miljöel, men el märkt
med Bra Miljöval är det enda oberoende alternativet som gör verklig miljönytta. Det är
otroligt häftigt att kunderna genom sitt val av el är med och direkt bidrar till att förbättra
vattenkvalitén och förutsättningarna för fiskbestånden, säger Marie Dahllöf, VD på GodEl.
Rivningen av dammen i Muskån pågår under första halvan av september 2014. Under våren
2015 sker provfiske för att se hur artrikedomen i ån har utvecklats.

Rent slarv bakom massdöd av musslor i Emån
Att flera tusen sötvattenlevande stormusslor dog i Emån vid Högsby berodde på förbiseenden
av både elbolaget E.ON och Länsstyrelsen i Kalmar.
Det har väl knappast undgått någon med intresse för vattenvårdsfrågor att det skett en mycket
tragisk torrläggning av en musselbiotop i Högsby i Kalmar län där flera tusen
sötvattenlevande stormusslor dött i en intagningskanal till kraftverket i Högsby. Bland annat
dödades tjockskalig målarmussla, äkta målarmussla och flat dammussla, alla dessa arter är
upptagna på den svenska rödlistan över utrotningshotade arter i Sverige.

Bakgrunden till torrläggningen var dålig egenkontroll av kraftbolaget E.ON samt att
Länsstyrelsen i Kalmar län inte ställde tillräckligt skarpa krav på hur åtgärderna vid
kraftverket skulle genomföras.
Tidigare i vintras inkom E.ON med en anmälan om vattenverksamhet och dispens från
strandskyddet till Länsstyrelsen i Kalmar län där de beskriver hur de tänker byta maskiner och
styrutrustning med hjälp av att anlägga fångdammar uppströms och nedströms kraftverket. I
ansökan skrev de att de inte bedömer att det blir några bestående effekter på miljön.
Länsstyrelsen i Kalmar län godkände E.Ons anmälan med föreläggande om att E.ON skall
följa två åtgärder för att minska skada på naturmiljön i området: att arbetet utförs enligt
E.ON:s egna tekniska beskrivning och att arbete som riskerar att grumla vattnet inte får
utföras mellan 1 september- 1 maj. Dock nämndes ingenting specifikt om att arbetet måste
avbrytas om det riskerade att skada exempelvis de sällsynta musslorna vars förekomst
Länsstyrelsen torde haft kännedom om.
Nu har E.ON polisanmält sig själva. Älvräddarna har också polisanmält E.ON och de har även
JO-anmält Länsstyrelsen.
– Med facit i hand ser man att Länsstyrelsens bedömning varit helt felaktig. Att de exempelvis
inte krävt ett avslut på arbetet om utrotningshotade djur upptagna på art- och
habitatdirektivets lista upptäckts är anmärkningsvärt, säger Sportfiskarnas musselexpert
Niklas Wengström.
E.ON ska nu hålla möte med Länsstyrelsen och diskutera hur de kan bidra till att stärka
beståndet av tjockskalig målarmussla i Emån. Ett bra förslag som Sportfiskarna hoppas att de
diskuterar är fria vandringsvägar förbi kraftverket enligt de förslag som togs fram av
Fiskevårdsteknik AB på uppdrag av Emåprojektet och Ulf Sparreviks stiftelse. En sådan
åtgärd hade gynnat alla arter i Emån.

250 döda sälar
Massor av döda sälar flyter nu iland i Göteborgs skärgård. ”Det utökas hela
tiden”, säger sälexperten Tero Härkönen till Gp.se.
Över 250 döda knubbsälar har sedan i april påträffats längs västkusten. Nu verkar det dock
som att ”säldöden” intensifierats.
– Det är värst från Göteborgs södra skärgård och upp till Orust och antalet inrapporterade
döda djur utökas hela tiden. Bara i förra veckan påträffades ett tjugotal döda sälar, säger Tero
Härkönen, sälforskare på Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm till Gp.se.
Om det rör sig om ett virus, sälpest eller något annat har man än så länge ingen aning om.
– Vi söker febrilt efter färska kadaver som vi kan analysera. På måndag ska vi fånga ett antal
levande sälar och ta prover, men vi kan inte gå ut med information förrän vi hittat någon säker
smittkälla, säger Härkönen.

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

