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GOD JUL och Gott nytt ÅR
Hej styrelsen i SFK Laxen önskar alla en God Jul och Gott nytt Fiskeår 2015. I och med
helgerna och att redaktören är på resande fot nästa helg så är detta veckobrev årets sita. Nästa
veckobrev kommer i början på januari 2015.

Mat i klubbstugan.- avslutning för året
På måndag -

har klubbens ungdomar sin avslutning för året och efter det så kommer
man att hålla juluppehåll till skolan starta igen. På måndag de att ha julavslutning med godis
och lite mat. Tänkte också ha paketleken denna måndag, alla tar med ett julpaket för ca 20 kr.

På tisdag -

har den vuxna skaran sin avslutning för året och kommer att starta den 13
januari. På tisdagen som traditionen är kommer vi att äta lite julmat i klubbstugan. Det blir
likt tidigare ett digert julbord med allt det goda vilken kommer att avslutas med ett enkelt
Julklappsspel – obs ni behöver inte ta med er någon julklapp utan det fixar vi.

I fredags var det flugbindning av laxflugor för våra
Halländska vatten. Vi var sex personer som band några laxflugor och hade riktigt
trevligt. De laxflugor som vi band var för våra hemmavatten och kommande fiske efter lax.
Ett stort tack till Alex för all god mat denna kväll.

Kommande program i klubbstugan
15 dec. Ungdomarna har avslutning
16 dec. Mat i klubbstugan i samband med Julen.

Kommande vecka
Måndag – klubbens ungdomar
Tisdag – Vuxna i klubbstugan

I veckan hade vi styrelsemöte i klubben. På agendan stod frågor som hade
kommit från höstmötet vilket behandlades på mötet. – men i huvudsak var mötet ett uppstarta
möte inför kommande budget för 2015 samt förslag på arrangemang för både vuxna som
klubbens ungdomar vilka kommer att beslutas på nästa möte i början på februari 2015

Fiskefrågor på Webben.
Sportfiskarna på besök i Bryssel
Sportfiskarna: Representanter för Sportfiskarna besökte Bryssel i förra veckan för att
uppvakta politiker i parlamentet och handläggare på kommissionen och den svenska EUrepresentationen.
Frågorna som diskuterades var främst Sveriges genomförande av vattendirektivet, EU:s
laxplan och EU:s gemensamma fiskeripolitik. En annan viktigt fråga som togs upp var att mer
pengar ur den europeiska fiskerifonden bör gå till miljö- och fiskevårdsåtgärder istället för
subventioner till fiskeflottan. Särskild vikt lades även vid att träffa nya svenska ledamöter i
parlamentet för att informera om Sportfiskarnas arbete och skapa goda förutsättningar för
givande samarbeten framöver.
Sportfiskarna har sedan flera år tillbaka haft goda kontakter med EU-kommissionen och
fortlöpande bidragit med information om hur miljödomstolarna oftast ignorerar tillämpningen
av vattendirektivet. Förbundet skickade även förra vintern ett gemensamt brev med WWF,
Älvräddarna och Naturskyddsföreningen om hur vi upplever Sveriges bristande
genomförande av vattendirektivet.
Påstötningar från EU positivt för Vattenverksamhetsutredningen
Nyligen skickade EU-kommissionen ett brev till regeringen där man är kritisk mot Sveriges
genomförande av vattendirektivet, och man vill ha svar på ett flertal frågor. Kommissionen
menar bland annat att miljökvalitetsnormerna inte verkar vara bindande vid tillståndsprövning
i domstol och vill att Sverige återkommer med besked om på vilket sätt enskilda ägare måste
söka tillstånd för sin verksamhet och är skyldiga att betala för de åtgärder som krävs för att nå
god vattenstatus. Kommissionens brev sätter förhoppningsvis större press på regeringen att
vidta åtgärder för att miljöanpassa vattenkraften genom att exempelvis införa
Vattenverksamhetsutredningens förslag i svensk lag.
www.sportfiskarna.se

2,5 miljoner kronor till att sätta ut ålyngel
Havs- och vattenmyndigheten, HaV, ger 2,5 miljoner kronor till utsättning av ålyngel, så
kallad glasål, i svenska vatten.
– Ålen är en hotad art och detta är en åtgärd i den svenska förvaltningsplanen för ål.
Utsättningarna kommer främst att ske i områden på västkusten utan fiske och där det finns fria
vandringsvägar, säger Jens Persson, utredare på enheten för fiskereglering på HaV.
Projektet leds av länsstyrelsen i Skåne och är en del av den svenska förvaltningsplanen för ål.
Den innehåller i huvudsak åtgärder inom fyra olika områden; minskat fiske, öka överlevnaden
vid passage förbi vattenkraft, utökade stödutsättningar och kontroll.
Fiske efter ål har en lång tradition i Sverige, både i salt- och sötvatten. Men beståndet har
länge varit hotat. I Östersjön märktes försvagningen under 1950-talet, men rapporter om
minskande fångst längs Norrlandskusten kom redan i början på 1900-talet. Enligt ICES,

Internationella havsforskningsrådet, är rekryteringen nere på 1-10 procent jämfört med nivån
före den stora nedgången på 1980-talet och ICES föreslår att all mänsklig påverkan på
produktion och lekvandring hos ål minskas till så nära noll som möjligt. Ålen är också
upptagen på rödlistan som akut hotad.
För att rädda den europeiska ålen har EU ställt krav på medlemsländerna att de ska jobba
efter en ålförvaltningsplan. Sverige fick sin plan godkänd av EU-kommissionen i oktober
2009.
– Vi har haft utsättningar av glasål sedan 70-talet. Tidigare var det främst för att stödja fisket
men de senaste tio åren handlar det främst om att bevara och stärka beståndet, ålen är en
väldigt viktig del av den biologiska mångfalden, säger Jens Persson.
År 2009 sattes cirka 750 000 glasålar ut i både sötvatten och kustzon i Sverige, på såväl östsom västkusten. Till följd av medfinansiering från Europeiska fiskerifonden (EFF) kunde
antalet mer än fördubblas året efter till 1,9 miljoner. Ungefär lika många sattes ut 2011, 2012
och 2013. I år saknas medfinansiering från EFF för projektet. För 2014 och 2015 blir siffran
därför lägre, ungefär en miljon ålyngel.
Sedan 2007 krävs tillstånd för att få fiska ål, ålfisket har skurits ner kraftigt de senaste åren
och år 2012 förbjöds allt ålfiske på västkusten. En annan viktig del i förvaltningsplanen är att
öka antalet ålar som levande tar sig förbi vattenkraftverken på sin väg tillbaka till havet. En
avsiktsförklaring med företrädare för kraftbolagen har upprättats för att öka den sammantagna
överlevnaden vid passage förbi vattenkraftverk.

Ålen mer sällsynt på julbordet – men kvar på sushimenyn
Allt fler har slutat servera ål på julbordet. Men i landets södra delar säljs den utrotningshotade
fisken på flera håll – liksom hos vissa saluhallar, grossister och sushirestauranger. Det visar
Världsnaturfonden WWFs ålrundringning för femte året i rad.
Av ett drygt 110-tal krogar, butiker och färjerederier som WWF ringt runt till i landet uppger
en majoritet att de inte erbjuder eller säljer den rödlistade ålen.
– Medvetenheten har helt klart ökat om att ålen är hotad och många har plockat bort den från
julbordet och menyerna de senaste åren. Det är hoppfullt och ett steg i rätt riktning, säger
Håkan Wirtén, generalsekreterare på WWF.
Åltraditionen lever fortfarande kvar i bland annat Skåne och Blekinge. Ålen har tyvärr också
blivit vanlig på menyn hos många sushirestauranger.
– Det är en olycklig utveckling som visar att vi har nya utmaningar framför oss. Många säger
att ålen är odlad och inte vildfångad, men det är i grunden samma hotade bestånd den kommer
ifrån, säger Inger Näslund, expert på marint och fiske på Världsnaturfonden WWF.
Ingen ål för kommersiellt bruk kan idag förökas i fångenskap. Odlad ål är ung, vildfångad ål
– glasål – som sätts i fångenskap och matas för att växa sig stora.
WWF uppmanar kunder och matgäster att avstå från den utrotningshotade ålen och andra
rödmärkta fiskarter i WWFs konsumentguide. Att kraftigt begränsa ålfisket och återställa
vandringsvägar i vattendrag är andra viktiga åtgärder.
Den europeiska ålen är klassad som akut hotad på Artdatabankens och Internationella
naturvårdsunionens rödlistor och har rött ljus i WWFs fiskguide. Ålfiske är förbjudet i
Sverige sedan 1 maj 2007 med vissa undantag. Förra året fiskades cirka 360 ton ål.
Fakta: Den mytomspunna ålen har en fascinerande biologi. Den föds på stora djup i
Sargassohavet utanför den amerikanska ostkusten, dit den också återvänder för att fortplanta
sig. Rekryteringen av ålyngel har minskat dramatiskt och beståndet har rasat till några få
procent jämfört med 1970-talet. Överfiske, miljögifter och vandringshinder i form av
kraftverksturbiner tros vara några av orsakerna.

Sportfiskedag på Båtmässan 2015!
Sportfiskedagen blev ett av de mest uppskattade inslagen på Båtmässan 2014. Nu är det klart
att Båtmässan i samarbete med Fiskejournalen ännu en gång arrangerar en temadag för
Sportfiske, söndagen den 1 februari 2015.
Scenprogrammet bjuder på en rad tunga fiskeprofiler som Joel Abrahamsson,
världsrekordhållare i att fånga stor fisk från kajak (556 kg!) och Gunnar Westrin, skribent på
Fiskejournalen och en av landets mest uppskattade fiskeboksförfattare. Dessutom kommer
Fiskejournalens chefredaktör Martin Falklind dela med sig av sina allra bästa fiskehistorier
och Markus Lundgren från Sportfiskarna bjuda på en föreläsning om riktigt salt fiske utanför
västkusten.
Som en bonus bjuds de 300 första besökarna som kommer till scenen under Sportfiskedagen
på en tremånaders prenumeration av Fiskejournalen. Därtill är flera kända återförsäljare inom
sportfiske redan klara som utställare på Båtmässan.
Tidningen Fiskejournalen som ingår i Aller medias portfölj såg dagens ljus redan 1974 och
har i alla år verkat för att göra fisket bättre och roligare för läsarna.
Båtmässans mål är att vara mötesplatsen för allt liv vid, på och i vattnet. Årligen besöks
mässan av ca 65 000 personer med ett intresse för båt- och vattenliv.
Båtmässan 2015 genomförs mellan 31 januari och 8 februari på Svenska Mässan i Göteborg

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

