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Kallelse till SFK Laxens Höstmöte. 

 

På onsdag den 19 har klubben höstmöte. 
 

Kommande onsdag den 19 nov kl 19:00 har klubben sitt återkommande höstmöte. Höstmötet 

är ett ytterst viktigt möte för klubben och dess medlemmar då vi där planera klubbens 

kommande verksamhet och besluta om mål som vi skall arbeta efter. Vidare kommer vi att 

besluta om klubbens ungdomars ledarguide – ett dokument som är ett måste för denna 

verksamhet men även ett krav från Halmstad Kommun 

 

 

Den ledareguide för klubbens ungdomsverksamhet som föreslås 

beslutas om på höstmötet ser ut som nedan. 
Fiskeklubben laxens ungdoms ”ledare guide” och verksamhet 

 

Vi är grupp med ungdomar/barn i olika åldrar som bedriver fiske i olika former samt fly castin 

träning och tävlingar. I vår verksamhet har alla lika värde. - Tjej som kille alla är lika 

välkomna. Vi gör ingen skillnad på människor oavsett funktionsnedsättning, religion eller 

etniskt ursprung. I föreningen har vi inga förhandskrav på dem som deltar utan alla är 

välkomna efter egna förutsättningar. 

 

Fiske aktiviteter gör vi tillsammans minst en gång i veckan genom att binda flugor, göra drag, 

fly casting och givetvis åker vi på många fiskeutflykter. 

 

Våra fiskeaktiviteter skapar en enorm stor glädje för oss alla - både ungdomarna/barnen som 

ledarna. Genom dessa aktiviteter lär vi oss att respektera naturen och ta del av den 

biologiska mångfalden i och omkring våra vattendrag. 

 

Vår förhoppning är att alla ska komma hem med nya kunskaper om både fiskeart, naturvård, 

allemansrätt som hela vårt ekosystem, men framförallt kamratskap. 

Samtidigt får vi alla känna den härliga gemenskapen som fiskeutflykter och övriga aktiviteter 

ger oavsett ålder och kön. 

 

Vi har en stor mix i åldrarna och detta ställer stort ansvar och krav på att ungdomarna själva 

vill ta ansvar för varandra och vår natur men även att vi ledare lägger stor vikt på att individen 

känner sig vara föremål för omtanke, att vi helt enkelt bryr oss om alla. - Vi vill att alla ska 

känna sig hemma i gemenskapen och bli sedda. - Kombinationen med fiske och mix i 



åldrarna är aldrig några problem. 

 

Ledarna i fiskeklubben laxen ska vara uppmärksamma på oegentligheter och i god tid 

avstyra alla tendenser till okamratliga handlingar. 

 

Fiskeklubben Laxen tar avstånd från alla former av våld, mobbning, rasism och sexuella 

trakasserier. Fiskeklubben Laxen tar även avstånd från all användandet av droger och 

alkohol under våra utflykter och aktiviteter. 

 

Fiskeklubben laxen tar ansvar för ungdomarnas/barnen samt att föräldrar och informerares om 

allt som sker i klubben. Alla föräldrar som vill är alltid välkomna att medverka i vår 

gemenskap och fiskeutflykter. 

 

Vi i fiskeklubben Laxen i Halmstad har som övergripande mål att alla ungdomar skall kunna 

vara med på alla våra arrangemang oavsett föräldrarnas ekonomiska förutsättningar och av 

denna orsak står fiskeklubben Laxen för alla ungdomarnas/barnens kostnader - mat, resor och 

fiskekort vid alla fiskeresor.  

 

Vi anser att det är naturligt att då klubbens ungdomsledare beslutar om ett fiskeläger så tar 

man samtidigt ansvar för uppkomna kostnader. 
 

 

Fiske är en annan form av föreningsliv som ofta kommer i bakgrunden till de mer etablerade 

idrottsformerna, men är ett bra forum för ungdomar/barn. Fisket ger samtidigt möjligheter till 

att komma ut i naturen och lära sig mer om vår biologiska mångfald. Sportfiske toppar ligan 

över aktiviteter som mest jämlika och integrerade. Sportfiske är till skillnad från idrott en 

livslång aktivitet som passa barn, ungdomar, vuxna och äldre. Barn kan börja redan i 

lekåldern tillsammans med familjen. 

 

Fiskeklubben laxen bedriver verksamheten med tanke på att fiske är för alla. 

 

 

Dem övergripande och inriktnings mål som föreslås beslutas om på 

höstmöter ser ut som följer. 
Förslag på Mål för SFK Laxens verksamhet år 2015 

SFK Laxens övergripande mål är att den är till för alla typer av fiske, från havsfiske, mete till 

lax och öringfiske. Klubben skall vara en naturlig träffpunkt, där medlemmar kan utbyta 

erfarenheter och få kunskaper till sitt fiske. Vi skall bedriva bra och trevliga arrangemang. 

SFK laxens övergripande mål är att föreningen skall arbeta med alla typer av fiskefrågor i 

Halmstad kommun och vårt närområde - från vattenbevakning till värnandet av den 

biologiska mångfalden vid och i våra vatten. 

SFK Laxen övergripande mål att alla klubbens ungdomar skall kunna vara med på alla våra 

arrangemang oavsett föräldrarnas ekonomiska förutsättningar.  

Klubbens inriktnings och verksamhets mål är  



- att klubbens fisketävlingar skall vara spännande och givande för alla medlemmar. 

Tävlingarna – fisketävlingar och Casting och att dessa skall bedrivas med så stor bredd att alla 

medlemmar finner något att delta i. 

 

- en fungerande fiskevård i kubben. 
Vår målsättning är att klubben skall bedriva en bra och fungerande fiskevård, helt i 

samklang med naturen. Vi har den bestämda uppfattningen att vi inte får ta ut mer fisk i våra 

vatten, än vad vattnet tål och att vårt fiske skall ske så skonsamt som möjligt. All fisk som 

fångas och som måste återsättas, skall hanteras med största varsamhet och så skonsamt som 

möjligt. Fiskevård är ett långsiktigt arbete som tar tid och som är ett måste för vårt och våra 

barns framtida fiske. I vår fiskevård ingår även varsamhet med marken kring våra vatten och 

att vårt fiske fungera i samklang med jordbruk och annan verksamhet.  

- att klubbens vatten, båtar skall utvecklas med målet att alla medlemmar skall finna 

klubben som en naturlig samlingsplats för sitt fiske.  

Vi skall arbeta långsiktigt mot bättre vatten och kontinuerligt öka framkomligheten vid våra 

vatten till alla medlemmarnas bästa. 

- att klubbens medlemsantal skall anpassas efter klubbens vatten, arrangemang och 

möjlighet att administrera verksamheten ideellt,  

Detta innebär att medlemstalet inte får överstiga medlemmarnas möjlighet att fiska utan 

trängsel vid våra vatten och att klubbens verksamhet kan bedrivas med ideella krafter.  

- är att klubbstugan alltid skall vara öppen, för medlemmarnas verksamhet var 

tisdag.  
Vi öppnar kl 18,00 och stänger när sista personen har lämnat stugan. Här bedriver vi olika 

aktiviteter som har med vårt fiske att göra såsom bygga spö, binda flugor, sy fluglinor, 

tillverka drag mm. Förutom detta så bjuder vi in lämpliga föreläsare och träffa likasinnade, tar 

en fika och har trevligt.  

- Är en fungerande ungdomsverksamhet i klubben. 

En förening utan en fungerande ungdomsverksamhet är ingen förening. Vårt mål är att 

ungdomar som är intresserad av fiske oavsett om det är mete, öring eller laxfiske skall finna 

nöje med vår verksamhet och att de kan bedriva sin hobby i samråd med andra ungdomar 

med bra instruktörer och genomföra spännande fiske resor till Nissan, Hökensås mf. platser.  

 

Ja som ni ser är det viktigt att vi får en bra diskussion på kommande höstmöte om klubbens 

ungdomsverksamhet och övriga mål men utöver det så är det detta forum där vi kan diskutera 

alla typer av verksamhetsförslag från fisketillsyn, klubbens båtar och sjöar. Välkommen du 

med till en förhoppningsvis givande och trevlig kväll. Styrelsen 

 

 

I tisdags hade vi besök av Gunnar min gode vän Gunnar Rask 

Nielsen i klubbstugan – det var en intressant och givande program som Gunnar 



föreläste omkommer. Att han nu är 85 år kunde knappt märkas på hans inlevelse och 

framförande.  Vist är det många gånger vi har tjatat med varandra över en koppkaffe jag och 

Gunnar 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. 

 

Med Gunnar var det första föreläsningen vi planera under vintern i klubbsuga. De som nu är 

bokade är Johan Klingberg och Ken Persson - från Sameo. Men planen är att det skall komma 

fler. Håll utsikt i kommande veckobrev och på klubbens hemsida om datum för dessa besök. 

 
 

 Klubbens ungdomar 
Hej vi träffas som vanligt i morgon måndag i klubbstugan. Tid 17:45. Denna kväll skall vi se 

på film men det blir säkert över tid för att binda några flugor 

 

Ses i morgon Janne , Kenneth och Leli 

 

 

På tisdag är det som vanligt öppet i klubbstugan och som vanligt är 

gänget som binder flugor i gång  

 

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

 
Förutom flugbindandet så är det en del som enbart kommer in på en kopp kaffe och prata bort 

en stund kom in du med. 

 
 

Kommande program i klubbstugan    

19 nov. klubbens höstmöte  

16 dec. Mat i klubbstugan i samband med Julen. 

 

 

Kommande vecka 

Måndag – klubbens ungdomar 

Tisdag – Vuxna i klubbstugan  

Onsdag – klubbens höstmöte 

 

Klubben har nu utbildat ytterligare fem tillsyningsmän. 



När alla papper är klara för dem kommer klubben med dessa fem ha 11 tillsyningsmän för 

klubbens fisketillsyn och det är bra. Vi skall när alla dessa har alla papper klara organisera 

upp tillsyningsverksamheten så att ingen går ensam vid bevakningen. 

 

 

 

Fiskenyheter på webben 
”Fiske bör regleras ytterligare i 30 marina skyddade områden” 
Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har nu rapporterat till regeringen om vilka åtgärder som 

krävs för att nå bevarandemålen i  Sveriges marina skyddade områden. 

 – Vi bedömer att det i ett första steg är aktuellt att reglera fisket ytterligare i 30 av Sveriges 

drygt 300 marina skyddade områden. Av dessa ligger sex områden utanför trålgränsen vilket 

kräver en process med de länder som har rätt att fiska i området samt med EU-kommissionen, 

säger Lena Tingström, utredare på HaV. 

Marint områdesskydd är en viktig del iarbetet med att nå flera miljömål, särskilt ”Hav i balans 

samt levande kust och skärgård” och ”Ett rikt växt och djurliv”. Det är också viktigt för att 

uppnå de krav som ställs i flera olika EU-direktiv och internationella konventioner. 

 I Sverige omfattas idag 6,3 procent av havsarealen av marint områdesskydd, det vill säga 

marina naturreservat, Natura 2000-områden med marina livsmiljöer samt den marina 

nationalparken Kosterhavet. För dessa områden ska bevarandemål sättas upp för att 

säkerställa den biologiska mångfalden.I december 2013  fick HaV i uppdrag av regeringen att 

identifiera och se till att åtgärder vidtas i syfte att nå bevarandemålen, framförallt gällande det 

fiske som bedöms som skadligt. 

 – Arbetet med fiskereglering i marina skyddade områden är redan en prioriterad fråga på 

HaV och under 2015 kommer vi att intensifiera det arbetet, säger Lena Tingström, utredare på 

enheten för biologisk mångfald. 

 Vissa fiskemetoder kan påverka skyddsvärda arter och livsmiljöer negativt, exempelvis kan 

bottentrålning orsaka skador på rev och svampdjursamhällen. HaV har därför gjort en analys 

av vilket fiske som bedrivs i marina skyddade områden längs med våra kuster. 

Länsstyrelserna i de 14 kustlänen har sedan fått bedöma om pågående yrkes- och fritidsfiske 

behöver regleras. 

 – Av länsstyrelsernas bedömning framgår att behovet av ytterligare reglering av fiske är högt 

prioriterat i 30 av drygt 300 marina skyddade områden, säger Lena Tingström. 

 – Flera länsstyrelser påtalar dessutom att det finns betydande kunskapsbrister vad gäller 

arters och livsmiljöers utbredning i de skyddade områdena. Det saknas även kunskaper om 

hur ekosystem påverkas av ett riktat fiske mot specifika arter och om hur omfattande 

fritidsfisket är. Detta innebär att antalet områden där fiskereglering behöver införas kan 

komma att förändras. 

 HaV:s lägesrapport ska ses som en första bedömning av om och hur bevarandemålen för 

marina skyddade områden hotas av pågående fiske. Utifrån denna kommer HaV att fördjupa 

samarbetet med respektive länsstyrelse för att säkra att bedömningen stämmer. 

Fem län — Gotland, Gävleborg, Kalmar, Norrbotten och Uppsala — uppger att  fisket är 

tillräckligt reglerat i deras marina skyddade områden. 

Nio län — Blekinge, Halland, Skåne, Stockholm, Västerbotten, Västernorrland, Västra 

Götaland, Östergötland och Södermanland — anger att yrkes- eller fritidsfisket behöver 

regleras ytterligare i totalt 24 områden innanför trålgränsen. HaV:s ambition är att införa 

nödvändiga bestämmelser för att nå bevarandemålen i dessa områden under 2015. 

Områden som är aktuella för fiskereglering utanför trålgränsen är Bratten i Västra Götalands 

län, Fladen, Lilla Middelgrund, Morups bank, Stora Middelgrund och Röde bank i Hallands 

län samt Falsterbohalvöns havsområde i Skåne län. Här behövs omfattande samråd med 



berörda länder, främst Danmark och Tyskland, och med EU-kommissionen. HaV:s ambition 

är att nödvändiga regler ska vara införda i dessa områden till 2017. 

 

Fiskereglering kan innebära att vissa arter är helt fredade, att det inrättas särskilda 

fredningsområden, fredningstider, tillträdesbestämmelser och olika former av 

redskapsbegränsningar. För flera av kuststräckorna pågår ett arbete med att se över den 

generella fiskeregleringen. 

 

– Vår bedömning är att i flera fall kommer bevarandemålen att kunna uppnås genom generell 

fiskereglering istället för reglering på områdesnivå. Flera länsstyrelser påpekar också fördelen 

med en sådan lösning, säger Martin Rydgren, utredare på enheten för fiskereglering. 

 

 

Projekt Skeboån räddar havsöringen 
De ideella fiskevårdskrafterna i projekt Skeboån har sedan 2010 arbetat för att förbättra 

förutsättningarna för havsöring i Skeboån i Roslagen i Uppland. Projektet beviljades i våras 

ett bidrag från Sportfiskarnas Fiskevårdsfond vilket tillsammans med andra tidigare bidrag 

möjliggjort ett omfattande biotopvårdsarbete. 

 

Skeboån är 53 kilometer lång från sin början i sjön Vällen till mynningen i havet i 

Edeboviken i Hallstavik. Hela avrinningsområdet är 483 kvadratkilometer, vilket gör ån till 

ett av Stockholms läns största vattendrag.  Ån är reglerad och har fyra mindre dammar. 

Projektet omfattar hittills den milslånga sträckan från havet upp till första dammen i 

Skebobruk. Det finns ett litet bestånd av havsöring i ån, delvis härstammande från tidigare 

utsättningar gjorda av Stockholms stad. 

 

Projekt Skeboån inleddes med en grundlig förundersökning av åns förutsättningar via bland 

annat vattenprovtagning och biotopkartering. Arbetet har skett i nära samverkan med 

områdets markägare där en styrgrupp bildats bestående av fiskevårdare från projektet och 

representanter för markägarna. Efter studier av havsöringarnas val av lekbiotoper har 

biotopvårdsarbete utförts bland annat enligt den så kallade Hartijoki-metoden där man 

använder befintligt bottenmaterial för att skapa optimala lekbiotoper. 2013 lades även 10 ton 

lekgrus ut i ett första provområde, där lekfisk och lekgropar tidigare observerats. 

 

– Hösten 2013 räknade vi in närmare 35 fiskar i området, där den största öringen var upp 

emot 8-9 kil. Vid räkning av lekgropar senare på året fann vi närmare ett 20-tal, berättar 

Patrik Bergqvist en av de ideella eldsjälarna i fiskevårdsprojektet. 

 

Biotopvårdsarbetet har fortsatt under 2014 genom att närmare 28 ton lekgrus och 5 ton sten 

lagts ut finansierat av Fiskevårdsfonden och andra bidrag. Höstens havsöringslek ser mycket 

lovande ut med många leksugna öringar på plats på lekbottnarna, vilket flitigt rapporterats via 

projektets blogg och facebooksida. Projekt Skeboån går nu vidare mot att bilda en lokal 

fiskevårdsområdesförening. De långsiktiga målen för projektet är både att öka åns biologiska 

mångfald och att på sikt möjliggöra ett sportfiske baserat på catch & release i ån. 

 

Sök medel från Fiskevårdsfonden för 2015! 

 Klubbar och distrikt anslutna till Sportfiskarna kan ansöka om bidrag till fiskevårdsåtgärder. 

Sista ansökningsdag för fiskevårdsfonden 2015 är 2 mars. 

 

Forskning visar på ökat skyddsbehov av skogsvatten 



Sportfiskarna: En ny studie från forskningsprogrammet Future Forest visar att de områden i 

skogen där grundvatten strömmar ut är extra skyddsvärda och har stor betydelse för många 

arter, däribland fisk. 

Forskaren Lenka Kuglerová och hennes kollegor har tidigare visat att artrikedomen för växter 

är extra hög i dessa så kallade utströmningsområden. En omfattande studie visar nu att en rad 

andra organismgrupper och ekologiska funktioner följer samma mönster. Förutom högre 

förekomst av kärlväxter och mossor lockar miljön också fåglar och däggdjur, förmodligen på 

grund av större tillgång på föda. 

 

Grundvatten viktigt för fisk 

Även under ytan finns en mer varierad fauna av vattenlevande insekter och de områden där 

grundvattnet flödar ut i vattendragen är ofta ståndplatser för fiskar under vintern och är 

dessutom bra yngelplatser. Grundvattnet som strömmar ut skapar en stabil miljö med jämn 

temperatur och vattenföring och ett jämnt tillflöde av kväve, löst organiskt kol och 

vittringsprodukter. Vattnet håller också högre och mer stabilt pH och fryser inte till under 

vintern i samma utsträckning. Forskarna bakom studien tror dessutom att 

utströmningsområdena fungerar som sedimentfällor. Ökat skydd av dessa områden leder alltså 

till mindre utflöde av finsediment, som kan orsaka grumling och bland annat förstöra öringens 

lekbottnar. 

 

Kvicksilver kan läcka ut 

Utströmningsområdena kan även ha andra mindre positiva egenskaper om de skadas. 

Kvicksilver som faller ned från atmosfären metyleras lättare i våta miljöer, det vill säga 

omvandlas till en kemisk form som är giftig för levande organismer. Dessutom avges mer 

växthusgaser, som koldioxid och metan från de våta områdena. 

 – Det är ytterligare anledning att undvika att störa marken genom att köra skogsmaskiner i 

dessa miljöer.  Genom att skydda utströmningsområdena, skyddar vi ett helt paket av 

ekosystemtjänster som är kopplade till relativt små ytor i den bäcknära zonen, säger Lenka 

Kuglerová. 

 

Avverkningar går att planera bättre 

I samband med studien har forskaren Anneli Ågren vid SLU utvecklat digitala vattenkartorna 

med hög precision som kan ligga till grund för en hydrologiskt anpassad 

avverkningsplanering. I de våta utströmningsområdena har marken mindre bärighet vilket 

innebär ökad risk för skogsmaskiner att köra fast, vilket i sin tur kostar tid och pengar. 

Hydrologiskt optimerade skyddszoner skulle därför även kunna innebära besparingar för 

skogsbruket. I regel är det även är mindre värdefullt virke i dessa våta utströmningsområden. 

 – En studie som denna är värdefull då den ytterligare visar på behovet och nyttan av att 

skydda skogens vatten. Det är dock mycket viktigt att man inte slopar det bristfälliga skyddet 

av övriga typer av kantzoner och bara fokuserar på utströmningsområden. Små skogsvatten är 

bland de enda kvarvarande orörda vattendrag vi har och de har stor betydelse för exempelvis 

många lokala öringbestånd, kommenterar Micael Söderman, biolog på Sportfiskarna 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 


