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OBS. 

Gunnar Rask Nielsen kommer på tisdag till 

klubbensugan. 

 
Jag är glad att informera att min gode vän Gunnar kommer till klubbstugan på tisdag kl 18:30 

- Gunnar Rask Nielsen program kommer att röra sig om Gunnars sportfiskeliv – berättelse 

från barndom till fullfjädrad flugspö byggare.  

Känner jag Gunnar rätt så kommer det mycket tänkvärt kring flugfisket och hur man 

balansera sin flugfiskeutrustning.  

Gunnar är i dag över 80 år och har från den tid jag känt honom alltid varit en inspirations 

kanal för mig och mitt flugfiske. Vist är det många gånger vi har tjatat med varandra över en 

koppkaffe och ibland har hansa tankar om spö byggnation inte varit samma som min men 

oftast ja nästan alltid har jag efterhand som tankarna har mognat givit Gunnar rätt. Det är 

många företag Gunnar har hjälp genom åren från den tid då han och Kenneth Boström hade 

ett företag till sammas – ABU, Fenwick, Hardy, Sameo. Ja listan kan göras lång och 

fortfarande håller Gunnar på med att designa flugspö för nu ett nytt företag men förutom detta 

så håller han på med Raskens Sportfiskeservice i Markaryd.   

 

Passa på att lyssna och lär av en vårt lands absolut mest erfarna flugfiskeprofiler.   

 

  

Kallelse till SFK Laxens höstmöte den 19 

november kl 19:00 – plats klubbstugan. Klubbens 

höstmöte är ett planeringsmöte där vi lägger upp riktningen för klubben framöver – vilka 

arrangemang vi skall satsa på men även på mål för klubben i närtid som i framtid. I detta 

ligger att belysa klubbens ungdomsverksamhet, klubbens båtar men även klubbens vatten och 

inplantering av fisk.  

 

Med andra ord klubbens höstmöte är ett ytterst viktigt möte för alla medlemmar i klubben så 

kom och gör din röst hörd. 



Flugbindning med mat och himmelska 

droppar 
 

Nu när laxsäsongen är över och den värsta abstinensen har lagt sig så tänkte jag att vi kunde 

träffas för lite gruppterapi. Jag tänkte en fredag kväll på klubbstugan med laxflugbindning, 

lite att äta och dricka, fiskefilm och självklart lite skitsnack.  

 Datum är bestämt till 12/12 och man anmäler sig till Alexander Nykänen eller Kenneth 

Bengtsson senast 28/11.  

 

Fredag den 12 dec - vi binder laxflugor för våra hemma vatten. Start kl 18:00 . För de som 

önskar att knyta sig i klubbstugan så går det bra då vi även kommer att köra ett pass på lördag 

fm. Avsluta på lördagen den 13 kl 12: 00 

 

 

Klubben på fb. Klubben är med på Fb. - på två olika sidor. Den första – 

Fiskeklubben Laxen i Halmstad - är som vanligt kring klubbens verksamhet och oftast är det 

här ungdomarna syns. Den andra nyöppnade är en sida vi har kallat för - Observationer i och 

vid lax och öringvatten i södra Halland. Tanken med denna sida är att ge var andra 

information om vad vi ser vid våra vatten när vi är ute och ex. kolla öringlek. Gå in på dessa 

sidor och ta del av den information som ligger där men även ge den information du har till 

andra. 

 

 

Till Länsstyrelsens kurs om fisketillsyn nu på 

tisdag har klubben anmält 5 personer. Fisketillsyn är 

en nödvändigt ont om vilket jag många gånger har skrivit om i klubbens veckobrev – en 

grund för att vi i klubben skall kunna ha egna sjöar och planera ut fisk.  

 

Tjuvfisket är ett fanstyg som en del personer har satt i system – man fiska på nätter och man 

fiska med nät. Men efter att vi nu kommer att utbilda dessa fem nya tillsyningsmän så ser jag 

att klubben kommer att vara starkt rustade inför framtiden – in alle så kommer vi att vara 11 

personer som kommer att jobba med tillsynen i klubbens vatten men även Torvsjön/Tofta.  

Men kom ihåg att alla klubbens medlemmar har rätt att kontrollera de man påträffa vid ett av 

klubbens vatten att vederbörande har sitt medlemskort med sig – men OBS där går gränsen – 

själva tillsynen, beslag och polisanmälan enligt lagen får enbart tillsyningsmännen göra. Ser 

du som medlem något misstänkt vi klubbens vatten så ring mig omgående 070 – 607 58 95  

eller någon annan av klubbens tillsyningsmän. 
 

 

Klubbens båt i havet är nu upptagen för detta 

års. 



 
Ja nu är klubbens båt i havet uppe för vinterförvaring – tråkigt men sant. Vad som här återsår 

är service på motorn. Vidare kommer vi snarast att se till att övriga båtar vinterförvaras vid 

sjöarna – efter de så kan ingen låna några båtar mer innan våren. 

  

 

 

 Klubbens ungdomar 
Hej alla!!  

Nu var det snart måndag igen. Samma tid och plats i morgon.17:45 

 

Vi har bokat tre inomhus tider för träningskasta med ett flugspö 

Söndag 30/11 och 14/12 på Vallåsskolans gymnastikhall kl 12:00-13:00 

Söndag 18/1 kl 18:00-20:00 på Sannarpsskolan. 

 

Vi kommer att boka ytterligare tider framåt våren. Här kommer vi att få träna vår teknik . 

Klubben har spö med sig om man vill låna. Vill man testa med sitt eget är detta också ok. 

 

Vi ses i morgon 

Hälsningar Janne, Kenneth och Leli 

 

 

 

På tisdag är det som vanligt öppet i 

klubbstugan men denna kväll blir det ingen flugbindning då vi denna gång skall 

lyssna på Gunnar Rask Nielsen  
 

Klubbstugan öppna kl 18:00 – och stänger när sista har gått hem 

 
Förutom föredrag av Gunnar så är det som vanligt en möjlighet till en kopp kaffe och prata 

bort en stund kom in du med. 

 

 
 

Kommande program i klubbstugan    

Gunnar Rask Nielsen kommer till klubben 11 november kl 19:00 – program Gunnars 

sportfiskeliv – berättelse från barndom till fullfjädrad flugspö byggare. 

 

19 nov. klubbens höstmöte  

16 dec. Mat i klubbstugan i samband med Julen. 

 

 

 



Kommande vecka 

Måndag – klubbens ungdomar 

Tisdag – Vuxna i klubbstugan  

 
 

Fiskenyheter på webben 
Här är en länk till en helt ny film om Ätran, vandringsfisken och Hertingprojektet. 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Hv5WnfIsxXk 

En fantastisk film med hopp inför framtiden. 

 

 

Sportfiskarna redovisar laxåret 2014 
 

Sportfiskarna: Och så har ännu ett laxår passerat med både nya rekord och bottennoteringar. 

Nu när de sista laxarna återkommer till sina lekälvar och statistik från de olika fiskräknarna 

läggs ihop kan en sammanställning göras. Laxexperten Glenn Douglas på Sportfiskarnas 

Region Norr, presenterar årets siffror. 

Nedan redovisar Sportfiskarna resultaten från fiskräknare i vildlaxälvarna från Torne älv i 

norr till Mörrumsån i söder. De flesta resultaten är än så länge preliminära och kommer 

troligen att finjusteras. Det beror bland annat på att foton som tas av fisk i fisktrappor måste 

kontrolleras för att bland annat skilja mellan lax och havsöring, vilket är en mycket 

tidsödande uppgift. Därefter kan exakta siffror presenteras, oftast i slutet av året. Men redan 

nu kan en tydlig bild presenteras över landets laxuppgång 2014. 

 

Torne älv – alla tiders rekord! 

Prognoserna tydde på ett bra laxår 2014 men det blev så mycket bättre. Om 2012 års uppgång 

av 60 000 laxar var fenomenalt vad ska man då säga om årets 100 000 fiskar vid ekoräknaren 

vid Kattilakoski. En ekoräknare kan inte skilja mellan lax och öring men Torne älv har ett 

mycket svagt havsöring bestånd och det innebär att minst 95 000 av de 100 000 räknade 

fiskarna med största säkerhet är lax. Tidigt på sommaren rapporterades om ett ovanligt högt 

antal svampangripna och döda laxar i älven. Detta skulle under säsongen även rapporteras 

från flera andra älvar. Anledningen till sjukdomsutbrotten kan vara en kombination av flera 

faktorer och en viss dödlighet av lax i älvarna är även naturligt.  Sommaren 2014 var 

rekordvarm i norr så fisket var periodvis svårt trots mängder med lax i Torne älv, men de som 

fiskade under de sista höstdagarna av säsongen fick uppleva ett otroligt bra fiske. 2014 

kommer att blir ihågkommit som det år som Torne älv visade vilken potential svenska älvar 

har. Nu krossades alla rekord och älven befäste sin plats bland världens bästa. Vi hoppas att 

denna utveckling får fortsätta och även omfatta fler älvar! 

 

Kalix älv – halvering 

Kalix älv gick tyvärr emot trenden och endast 7 598 laxar registrerades vid Jockfalls trappa en 

halvering jämfört med rekordåret 2013. Inledningen till säsongen var mycket stark men det 

stora steget kom aldrig riktigt och fisket vid kust och älv var inte alls av samma dignitet som i 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Hv5WnfIsxXk


grannälven Torne. Cirka 60 % av Kalix älvs laxbiotoper ligger uppströms Jockfall som ligger 

ca 100 kilometer från mynningen men glädjande var att många väldigt stora honor 

registrerades vid trappan. Lokala fiskare var självklart besvikna och vi på Sportfiskarna 

kommer att extra noga bevaka vad som pågår i en av Sveriges viktigaste laxälvar framöver. 

 

Råne älv- New kid on the block! 

Råne älv har alltid räknats som en obetydlig laxälv trots det faktum att det är en av Sveriges 

största skogsälvar och påminner väldigt mycket om Byske älv till karaktären. Därför var det 

inte med någon större förväntan som en ny ekoräknare installerades och de första laxarna 

började räknas. Slutresultat blev 3 700 fiskar och då Råne älv som flertalet av Norrbottens 

älvar endast har ett mycket svagt havsörings bestånd kan anta att merparten av den räknade 

fisken var laxar. Fångstrapporter från de lokala sportfiskarna överensstämmer med räknaren 

och vi bedömer att 2014 var ett av de bästa laxåren i modern tid för Råne älv. Resultat bör 

leda till ökade insatser från myndigheterna för att förstärka Råne älvs vildlaxbestånd. 

Laxuppgången inger även stora förhoppningar om ett bättre sportfiske i framtiden. 

 

Pite älv 

 Uppgången i trappan vid Sikfors i Pite älv, var cirka 1 300 laxar under 2014 och ligger kvar 

på samma nivå som 2013. Havsöringsuppgången var också på en liknande nivå som 2013 

med ca 850 öringar räknade vid trappan. Fram till 2002 låg Pite älvs havsöringsbestånd på 

katastrofalt låga nivåer med under hundra havsöringar per år vid Sikforstrappan. Den 

nuvarande nivån på 850 fisk är betydligt bättre och verkar stabil. Faktorerna bakom den 

ökande uppvandringen av havsöring är de nya nätfiskereglerna för kusten, bättre reglering av 

sportfisket i älven, frivillig inlösen av fällor vid kusten och fiskevårdsåtgärder i älven. Varför 

man inte ser samma ökning av uppvandrande lax i Piteälven som i en del andra naturlaxälvar 

tål att funderas på, men en del av förklaring kan vara att Piteälvslax oftast återkommer mycket 

senare till hemälven än övriga vildbestånd. 

 

Byske älv- nytt rekord! 

 Säsongen 2014 slogs rekordet för lax i Byskeälv med en preliminär siffra av 5 564 

uppvandrande laxar vid räknaren i Fällfors. Trots den varma sommaren nådde 

sportfiskefångsterna också nytt rekord med 1 080 fångade laxar jämfört med tidigare 

fångstrekordet från 1996 på 852 laxar. Troligen kommer även 2012 års fångstrekord för öring 

att slås. Byskeälv har tydligt svarat på förändringar i fiskeförvaltning och satsningar på 

frivillig inlösen av kustfisket och återställningar i älven. 

 

Vindelälven- starkt år 

 I år har ca 13 000 fiskar registrerats vid Stornorrfors fisktrappa. En liten minskning jämfört 

med förra årets rekord. Fördelning lax/öring och vild kompensationsutsatt fisk har inte 

färdigställts ännu men vi ser att Vindelälven befäster sin position som en av Sveriges bästa 

laxälvar tack var arbeten med att lösa fiskvandringsproblematiken med kraftverkskomplexet 

vid Stornorrfors och fiskevårdsåtgärder i älven. 

 

Ljungan och mindre laxälvar  

För de mindre älvarna som Åby, Kåge, Lögde, Öre, Rickleån, Sävarån och Emån har 

uppgången varit varierande. I Kågeälv som i år har återfått status som vildlaxälv från 

Internationella havsforskningsrådet har lekinventeringar visat mycket bra tillgång på lekande 

fisk och höga tätheter mellan lekgropar.  Tyvärr syns inte samma positiva trend för Åbyälv 

och Rickleån. Utan smoltledare och fisktrappor som fungera oberoende av vattenstånd 

kommer dessa älvar även i fortsättningen att ha svaga laxbestånd. Tyvärr saknas statistik på 



vildlaxen i Ljungan. Ljungans laxbestånd hämmas av vattenreglering från uppströms liggande 

vattenkraftverk som spolierar för nedströms lekande vildlax och öring. Återställningsarbetet i 

älven bör ge en viss förstärkning av laxbestånd men begränsade lekmöjligheter för Ljungans 

vilda havsöringsbestånd är ytterst oroande och här måste myndigheter prioriterar mer resurser. 

 

Testeboån 

 Testeboån, som sedan 2013 finns med på listan över Östersjöns vildlaxvatten, har i år haft en 

sommar och höst med extremt låg vattenföring. Projektet att återetablera lax i den lilla 

Testeboån ses alltjämt i första hand som ett naturvårdsprojekt. Något riktat fiske efter lax 

förekommer  idag inte i Testeboån. Viktigaste händelsen 2014 i Testeboån är byggandet av en 

smoltavledare vid kraftverket i Strömsbro. Utbyggnaden av vattenkraften är anledningen till 

att Testeboåns ursprungliga laxbestånd en gång i tiden slogs ut. Varje år har en stor del av åns 

smolt dödats i kraftverket. Från och med 2015 kommer all smolt, utlekt fisk och ål ledas vid 

sidan av kraftverket. 

 Även fiskvandringen upp förbi kraftverket får delvis en ny väg. Högst upp på den nya 

fiskevägen kommer en fiskräknare finnas på plats inför vandringssäsongen 2015. 

 Trots dessa två viktiga åtgärder återstår ett jätteproblem för laxens och öringens vandring i 

Testeboån. Flödet i kraftverkets utloppskanal är vanligtvis flera gånger större jämfört med 

flödet i den ursprungliga åfåran där fisken ska vandra. Det innebär att fisken luras upp bakom 

kraftverket. Enda lösningen på problemet är att kraftverket periodvis stoppas och allt vatten 

får rinna där fisken ska vandra. 

 På grund av bygget av smoltavledaren har fällan för uppvandringskontroll varit ur drift 2014. 

Många har observerat lax i Testeboån. Förmodligen har det vandrat upp relativt mycket lax. 

Hur det egentligen ligger till fastställs vid elfiskeresultaten 2015. 

 

Mörrumsån 

Mörrumsån är landets flaggskepp inom laxfisket med en genetisk mycket unikt laxbestånd 

som stark skiljer sig från nordsvenska laxbestånd. Vid fiskräknaren i Marieberg i början av 

oktober hade cirka 1 700 laxar och öringar räknats. En siffra som kommer att stiga ytterligare 

mot slutet av laxåret. Fotobilder från fisktrappan visade en klar övervikt på lax (ca 800 

individer). Detta är ett mycket bra år för lax i Mörrum men inte lika starkt som 2013 som var 

det bästa på 25 år. Personalen på Mörrums Kronolaxfiske berätta om bra tätheter av smålax 

(0+) i vattendraget men el-fiskeundersökningar visar inte på lika bra tätheter för den vilda 

havsöringens årsyngel. Därför kommer det nu riktade fiskevårdsinsatser för Mörrums vilda 

havsöring. 

 

2014 — mycket mer än Torne älv 

 När 2014 slutsummeras är det lätt att bli fartblind av Torneälvens nästan 6-siffriga antal på 

räknade laxar men året som gått har varit mycket mer än så. Även skogsälvarna som Byske- 

och Råne älv hade rekordåterkomster av fisk och antalet sportfiskare har därmed ökat i de 

älvarna. Vildlaxens popularitet kan inte längre förnekas ens bland lokala beslutsfattare i 

vattenkraftskommuner som Skellefteå – en av Skellefteå kommuns mest besökta hemsidor var 

sidan med den nya undervattenskameran vid Fallfors i Byskeälv. 

 Att flera av de mindre älvarna hade bra uppgångar 2014 visar att fiskeregleringar är viktiga 

verktyg för mer vildlax. Minskade laxkvoter, minskat tjuvfiske i Östersjön och HaV:s beslut 

att fasa ut svenskt utsjösfiske efter lax har gett önskat resultat. 

 

Nästa steg är att påbörja processen mot en mer älvspecifik förvaltning. Men ännu är inte 

jobbet klart, internationellt måste EU:s fiskeministrar följa forskarnas råd för laxkvoter och 



det fortsätter finnas starka frågetecken kring efterföljning av kvoten bland vissa länders 

havsfiskare. 

 

I Sverige måste vi nu åtgärda ett flertal älvar med skadlig vattenreglering, dåligt fungerande- 

eller obefintliga fisketrappor och obefintliga smoltledare. I flera fall bör småskalig vattenkraft 

med obefintliga bidrag till vår energiförsörjning rivas ut, som exempelvis Hednäs kraftstation 

i Åbyälven. 

 

– Nu måste myndigheter, fiskevattenägare och sportfiskare tillsammans fortsätta med arbetet 

om vi ska återfå alla de vilda laxbestånden till hållbara- och helst maximala nivåer. Fortsätter 

de stabila laxuppgångarna kommer vi att uppleva en laxfiskeboom under kommande år, 

avslutar Glenn Douglas. 

 

 

Skärpta regler för norsk laxodling 
Nu har Norges regering infört skärpta krav för att komma till tals med spridning av laxlus vid 

landets laxodlingar. De nya och skärpta reglerna kommer träda i kraft omgående. 

Bland annat kommer man ge utökade möjligheter att återkalla licenser för laxodlare i områden 

där parasiten är som mest utbredd. 

 – Det är enstaka områden som fungerar som laxlus-fabriker och som förstör för resten av 

industrin, säger Norges fiskeriminister Elisabeth Aspaker, enligt den norska affärstidningen 

Dagens Näringsliv. 

 Livsmedelsverket i Norge kommer även att skärpa kontrollen av hur laxodlarna hanterar 

problemet och granska vilka bekämpningsmedel som används, bland annat för att förhindra 

att det utvecklas resistens. 

 Enligt nyhetsbyrån Reuters är Norge det land som odlar mest lax i världen före Chile. 

Ledande producenter är företagen Marine Harvest, Cermaq, Salmar, Leroy Seafood, Grieg 

Seafood och Norway Royal Salmon. 

 

 

Nu kan vi få länsstyrelserna att skärpa tillsynen 
Det finns tyvärr många exempel på att våra länsstyrelser inte agerar i olika tillsynsärenden för 

vattenverksamhet. En ny dom ger nu miljöorganisationer som Sportfiskarna möjlighet att 

kräva att länsstyrelserna gör sitt jobb. 

 

Du kan bidra! 

Om du känner till en pågående eller nyss genomförd vattenverksamhet där man inte följer det 

tillstånd som finns eller där verksamheten sker eller har skett utan tillstånd, kan du anmäla 

händelsen till den lokala länsstyrelsen. Det kan till exempel gälla ärenden som rör 

vattenkraftverk, fiskvägar, muddringar eller rensningar i vattendrag där verksamhetsutövaren 

inte följer det tillstånd som finns eller inte har sökt tillstånd trots att sådant krävs för 

verksamheten.  Bifoga gärna viktig bevisning som foton eller annat som styrker din sak. Om 

länsstyrelsen väljer att inte agera har Sportfiskarna nu möjlighet att överklaga beslutet och 

driva länsstyrelsen till handling. 

 

Länsstyrelserna ska bevaka och ingripa 

Länsstyrelserna har som uppgift att ingripa mot olagliga ingrepp i vattenmiljön samt att se till 

att alla som bedriver vattenverksamhet har de tillstånd som krävs och följer dessa, det vill 

säga de har tillsyn över vattenverksamheter. I början av oktober kom en dom som klargör att 



miljöorganisationer har rätt att överklaga tillsynsbeslut, exempelvis i fall där länsstyrelsen 

beslutat att inte utöva tillsyn, trots att de har tillsynsansvar för verksamheten. Det betyder att 

Sportfiskarna, Älvräddarna och övriga miljöorganisationer med talerätt nu har större 

möjligheter att trycka på länsstyrelser för att utöva den tillsyn de har ansvar att utföra. 

 

Nu hopp om åtgärder i Fållnäsviken  

 Domen ger även ökade möjligheter att nå framgång i ett mål om Fållnäsviken där 

Sportfiskarna överklagat Länsstyrelsen i Stockholms beslut om att inte agera. Sportfiskarna 

har tidigare anmält en omfattande olovlig muddring i ett område viktigt för fiskreproduktion i 

Fållnäsviken i Stockholms södra skärgård. Muddringen torde strida mot bestämmelserna i 

Miljöbalken samt Plan- och Bygglagen. Trots omfattande bevisning i form av detaljerade 

foton och en djupkarta som visar att omkring 1690 m³ bottensediment muddrats har 

Länsstyrelsen inte vidtagit någon åtgärd i ärendet. Sportfiskarna vill att markägaren ska 

tvingas utföra fiskevårdande åtgärder för att kompensera för förlorade lek- och 

uppväxtområden. En tidigare uppskattning från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) visar att 

omkring en procent av kustfiskarnas lekområden försvinner årligen. Sportfiskarna går nu 

vidare med detta ärende. 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 



 


