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12 dec. Flugbindning av laxflugor för våra Halländska 

vatten. Vi är nu sex som kommande fredagen den 12 dec kommer att binda laxflugor för 

vårt kommande fiske efter lax. Tanken här är att vi skall binda några bra hårvingade laxflugor 

men samtidigt äta gott och dricka lite himmelska droppar till. Vi kommer att vara i 

klubbstugan vilket gör att om någon önskar stanna över på natten så går det bra. Är du 

intresserad så hör av dig till mig genom ett mail- kenneth@laxfiskaren.se 

 

 

Kallelse till styrelsen i SFK Laxen den 11 dec. på dagordningen står 

förslag på arrangemang för 2015 – både avseende ungdomar som den vuxna skaran samt 

arbetet med budget för 2015 och försäkringsfrågor. Vidare kommer vi att ta upp de frågor 

som framkom på klubbens höstmöte. Kallelse och förslag på dagordning kommer i slutet på 

kommande 

 

Glöm inte att göra er anmällan till 16 dec. Julmat i 

klubbstugan. Som traditionen så kommer vi att äta julmat i klubbstugan. Det blir likt 

tidigare ett digert julbord med allt det goda vilken komer att avslutas med ett Julklappsspel. 

Vänligen anmäl er till mig genom ett mail kenneth@laxfiskaren.se  eller i klubbstugan på 

någon tisdagskväll så att vi kan planera inköpet till kvällen..  

 

 

Klubbens ungdomar kommande måndag  
Måndag igen och flugbindning som vanligt, samma tid 17:45 

Vi kommer att köra till måndagen den 15/12 och sen har vi juluppehåll till skolan starta igen. 

Den sista måndagen den 15 kommer vi ha julavslutning med godis och lite mat 

Tänkte också ha paketleken denna måndag, alla tar med ett julpaket för ca 20 kr. 

 

Vi ses i morgon ha det bäst 

Janne, Kenneth och Leli 

 

 

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

gänget som binder flugor i gång – även denna gång kommer vi att binda små 

torrflugor.  
Förutom flugbindandet är 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. 
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Kommande program i klubbstugan    

12 dec. Flugbindning av laxflugor för våra Halländska vatten 

16 dec. Mat i klubbstugan i samband med Julen. 

 

 

Kommande vecka 

Måndag – klubbens ungdomar 

Tisdag – Vuxna i klubbstugan  

Torsdag  – styrelsemöte 

 

Ja nu närmar vi oss jul vilket innebär att många likt mig går och 

fundera på julklappar. Ja i mitt fall är funderingen som vanligt över vilka julklappar 

jag skall få av tomten i år – ty det kan väl inte gå som tidigare år att jag sitter lott lös medan 

alla andra njuter av sina fina julklappar. Jag kan även detta år informera jultomten att jag är 

och fira jul uppe i Sälen så om du snälla tomen läser detta så sänd mig ett mail 

kenneth@laxfiskaren.se så sänder jag dig den adress jag är på under julaftonen. 

 

I veckan som gick blev det politiskt trubbel i riksdagen viket var synd då 

detta säker kommer att ställa till en hel del i vår kära hobby sportfiske. Vad jag tänker på här 

är vad som kommer att hända med betänkandet om ett nytt vattendirektiv. Jag anser att det är 

tråkigt att dessa välbetalda riksdagspersoner inte kan lägga principer åt sidan så att vi kan få 

en handlingskraftig regering och riksdag. Vems fel det lägger vi åt sidan men helt klart att ett 

nyval ställer till bekymmer även i vår hobby.   

 

 

 

Fiskefrågor på Webben. 

Tranås Energi köper vattenkraftverk och bygger fiskväg 
Tranås Energi AB förvärvar Visskvarn vattenkraftverk, beläget i Bulsjöån, Ydre kommun, 

Östergötlands län. Planen är att miljöanpassa anläggningen genom att bygga en fiskväg. 

Säljare av vattenkraftverket är Skånska Energi AB. 

Visskvarn är ett av tre vattenkraftverk belägna i anslutning till Bulsjöån, som knyter samman 

sjöarna Östa Lägern, Västra Lägern och Sommen. Sedan tidigare äger Tranås Energi de 

övriga två vattenkraftverken, Olstorp och Forsnäs, och köpet ger nu bolaget kontroll över alla 

anläggningar i ån. 

 Endast 2 % av Sveriges vattenkraftverk har idag fungerande faunapassager, vägar där fisk 

och övrigt vattenlevande djurliv kan ta sig förbi anläggningarna. Detta saknas även vid 

Visskvarn vattenkraftverk, något som Tranås Energi vill ändra på. 
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 – Vid vår anläggning i Olstorp finns redan idag en fiskväg och vid Forsnäs projekterar vi just 

nu för en fiskväg i samband med renoveringen av stationen. På sikt är nu tanken att vi ska 

göra motsvarande förbättring vid Visskvarn, säger Niklas Johansson, vd på Tranås Energi.  

 En sådan satsning skulle innebära fri vandringsväg för fisk mellan Östra Lägern, Västra 

Lägern och Sommen, vilket skulle bidra till fler lekplatser för öringen. 

 Visskvarn vattenkraftverk producerar årligen ca 2 300 000 kWh. Köpeskillingen uppgår till 

7,5 mkr och Tranås Energis övertagande sker 1 mars 2015. 

 

 Attan vad bra jobbat Kenneth 

 

 

Sportfisketurismens baksida 

Jag är snart inne på mitt 20:e år i Sportfisketurismens & fiskeguidandets underbara värld och 

genom alla dessa år har jag varit involverad i en massa härliga och spännande projekt, allt 

ifrån stödutsättningar av havsöring och gädda , renovering av åar, bildande av 

fiskeguideorganisation…jag har varit fiskecampsägare med olika destinationer…varit med i 

olika EU-finansierade Leaderprojekt och en massa andra saker som har med sportfiske att 

göra, oftast med syftet att det ska bli ett så bra fiske som möjligt, som jag, mina gäster och i 

förläggningen alla sportfiskare ska kunna ta del av.. Vi i Sverige som driver fiskecamper, 

guidar eller arbetar med sportfisketurism betalar ju skatt och momsar precis som vilket annat 

företag som helst..inget konstigt. 

 

Vi arbetar dock i en konkurrensutsatt sektor där gästerna, Svenska eller utländska har ett val 

att göra, oftast beroende på hur bra fisket är på destinationen…det är liksom essensen av 

produkten..dvs att det finns fisk! 

 

Många arrangörer är därför engagerade i långsiktig fiskevård…vilket kostar, både i reda 

pengar men också i tid..men syftet är ju för att i slutändan locka gäster att komma till sin 

anläggning. 

 

I Sverige har vi ju också turen att hela kusten och de stora sjöarna har fri etableringsrätt, dvs 

det kostar inget att starta verksamhet där..inget fiskerättsavtal, inget kostsamt arrende. Det här 

underlättar ju väsentligt och tar ju bort en stor utgift för företaget…unikt för Sverige, 

ja…kanske slöseri med naturresurser, ja… men inget konstigt alls… 

 

Nu till det som jag tycker är en avart och som snedvrider konkurrensen, är kortsiktig, skiter i 

fiskevården och bestånden och som utnyttjar vårt system utan att betala tillbaka en penny…de 

sk ”Baltic Fishing Camps”…. 

 

 Det här är företag..ibland inte ens det..icke registrerade i Sverige för skatt eller moms, som 

erbjuder fiske längs Sveriges kust och sjöar, oftast till riktigt låga priser..helt omöjliga att 

matcha (vi pratar om hälften av det som svenska aktörer tar), med egna guide-och hyrbåtar 

och stuguthyrning (oftast genom Stugnet och Novasol). De finns i hela Europa ( Österrike, 

Frankrike, Polen, Italien mm) och är etablerade sedan många år i Stockholms skärgård, s:t 

Anna, Arkösund, Loftahammar, Västerviks skärgård och etablerar sig nu också i Vänern. 

 

Helt flagrant erbjuder man ”Fiskepaket med boende”, transfer till och från flygplatsen, 

fiskeguidning utan vare sig reseförsäkring, kundförsäkringar, klass VIII- utbildningar eller allt 

annat som vi är tvungna att ha och som är en otroligt kostsam och tidskrävande investering… 

Idén är enkel: det fria fisket är liksom allemansrätten lätt att profitera på: 



 

- Hitta en plats med bra fiske 

- kör hit eller köp ett gäng båtar 

- hyr stugor 

= stora svarta oskattade intäkter med låga utgifter. 

 

När fisket sedan blir dåligt, byt ställe! 

 Det som är illa är att en sån  här verksamhet får oss seriösa att framstå som orealistiska och 

dyra. Vi slåss om samma kunder, som oftast är helt ovetande och bara tittar på priset. 

 

 Dessvärre tror jag inte att den här typen av fiskecamper går att stoppa…men man kan ju 

tycka att det är trist att den är så kortsiktig..?  Kat   

Saxat från Fiskejournalen kenneth 

 

 

Ja till sandsugning i södra Öresund 
 Byggkoncernen NCC fått tillstånd att årligen hämta nästan en miljon kubikmeter sand från ett 

havsområde i Öresund. Detta trots att yrkesfiskare och miljöorganisationer menar att detta 

leder att havsbotten dör.  

 

 I norra Öresund stoppades sandsugning efter vårens protester. Men nu har byggkoncernen 

NCC fått tillstånd att hämta nästan en miljon kubikmeter sand per år från ett havsområde lite 

längre söderut, rapporterar News Øresund. Däremot är det fortsatt helt förbjudet att suga sand 

på den svenska sidan av Sundet. 

 

Danska motsvarigheten till Naturvårdsverket ger NCC klartecken att suga sand i Køge bukt. 

Bakgrunden är att det finns ett stort behov av sand till väg- och fastighetsprojekt i 

Köpenhamnsområdet. 

 

  Fy fan Kenneth 

 

Studie främjandet i Halmstad: 
Vår verksamhet på måndagar och tisdagar bedrivs som studiecirklar i samarbete med 

Studiefrämjandet i Halmstad.  
 

 

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 



 

 

 

 

 

 


