
SUNNEDAMM 2016 
En årskrönika i text och bilder 

 

Så sitter jag här i vinterkylan den 8 januari och ska försöka sammanfatta året som gått. Den här dagen för tolv år 

sedan brakade stormen Gudrun in och skapade förödelse med träd som välte och strömavbrott i långa perioder. Det 

var även dagen, då min son föddes, så jag har sannerligen många minnen från denna tid för tolv år sedan. 

 

Men över till fiskeåret 2016: Vi hade väl en sådan där lagom mild vinter, som 

vi numera har vant oss vid i denna del av världen. Och vad jag kan minnas 

och se i kalendern, så började fisket den 12 mars. 

Innan fisket började för säsongen fick stugorna nya golv och uteverandan blev 

inglasad. Klickgolv av laminat blev det i alla stugor. Även väggar och tak fick 

sig en invändig omgång med målarpenseln. Det finns så mycket jag kan göra 

för att öka trivseln i stugorna och runt desamma, men nya golv och färg på 

väggar och tak var ju i varje fall en början. 

 

Gustav Liedberg fiskar ofta här och det är hans namn, som står inskrivet först 

för år 2016. Den 12 mars svingade han med elegans ut flugan över 

Sunnedamms vatten. Blir det napp tar Gustav gärna en matfisk med sig hem. 

 

Sussie och Micke som njuter av 

flugfiske som en god avkoppling, när 

jobbet varit intensivt, var även de ute i 

vårluften och fiskade här i början på 

mars. 

 

Vårfisket efter regnbåge är ofta antingen väldigt bra eller väldigt svårt. Jag tror 

det har med vattentemperaturen att göra. Hittar man en vik eller hölja, där 

solen står på lite grann och höjer vattentemperaturen något, inbillar jag mig att 

det är här fisken står och det är då den blir huggvillig. Vårfisket är och 

kommer alltid dock att ha en viss lockande klang i alla flugfiskares öron, då 

man väntat länge under vintern på att få fiska. Vårluft och häftigt 

regnbågsfiske, det gillar vi. 

 

In mot påskveckan och vi fick besök av Conny från Partille, som med familj ofta kommer till Sunnedamm och ligger 

över några nätter. Hund, dotter och övriga familjemedlemmar umgås med fiske och god mat under några dagar. Kan 

man ha bättre kvalitetstid tillsammans? 

 

Mycket fiske blev det i mars och in i april, med besökare från Norge och ett 

flertal andra långväga gäster, som snokat reda på att det finns ett fiskevatten i 

Trälshult! 

 

I april 2016 blev mitt 

fiskodlingstillstånd beviljat av 

länsstyrelsen och kommunen 

efter många turer fram och 

tillbaka. Det ska blir otroligt spännande och inspirerande att börja med 

egen fiskodling, så att Sunnedamms fiskegäster ska få chansen att fånga 

fisk, som odlats på plats! 

 

Vattenbruk är den primärproduktion, som växer mest av alla i världen. 

Men i Sverige går det långsamt framåt. Vi odlar i Sverige ca tolvtusen ton 

regnbågslax – att jämföra med Norge som odlar ca 1,4 miljoner ton lax 

per år! 

 

Det blir såklart en väldigt liten 

fiskodling detta, men 

upplägget känns helt rätt. Put-

and-take-vatten typ Sunnedamm är ypperliga fiskevatten, där den odlade 

fisken verkligen kommer till användning.  

 

In i maj och de stora sländornas tid började. Många grupper abonnerar 

Sunnedamm och då får man ju verkligen ut mer av fiskeutflykten. Att 

övernatta innebär kvälls-, morgon- och kanske till och med nattfiske, då du 

får fiska hela tiden du abonnerat anläggningen. Johnny och Göran och deras 

helt fantastiska gäng med gentlemän, som gillar fiske, bokar anläggningen 

flera gånger per år och Göran gillar även att besöka Tulipa 

blomsterverkstad i Knäred, där det finns loppis med fina möbler...  

Lennart Stegemann kommer hit med sina goa gubbar från 

Göteborg och kopplar av med fiske och gjorde så även år 

2016. 

 

Lindab fritidsklubb med Jonas Jönsson i spetsen har sedan 

lång tid tillbaka troget abonnerat Sunnedamm vid ett 

flertal tillfällen varje år och gjorde så även 2016. 

Fritidsklubben brukar boka flugfiskekurs i samband med 

besöket som en service för medlemmar, som inte är vana 

flugfiskare.  

 

Vad gäller flugfiskekurser, så blev det under 2016 klart att 

Jesper Ljungberg från Falkenberg i fortsättningen ska sköta 

kurser och utbildningar i flugfiske här vid Sunnedamm. 

Då Jesper är en mycket 

duktig fiskare och har fiskat i Sunnedamm i många år, är en kurs i hans regi något jag 

verkligen rekommenderar. Kolla under ”Kurser” på hemsidan! 

 

Igor och hans gäng, som sköter Citadellets sportfiske i Landskrona, är också ett troget 

gäng, som årligen besöker Sunnedamm. Besök gärna deras fiskevatten i vallgraven 

någon gång! 

 

Tony Jageteg och hans glada gäng abonnerar Sunnedamm två gånger per år och så 

även 2016. Det blir faktiskt mer och mer vanligt att det är fiskegäng liknande Tonys, 

som besöker Sunnedamm. Fisket här ökar i popularitet och det är ju hur kul som helst 

att fiska regnbåge!  

 

Lennart från Göteborg tillhör en av dem som fiskat längst här i Sunnedamm. Lennart 

är egentligen laxfiskare, men njuter varje minut av den enkla övernattningen i 

stugorna här och har vid sina besök också med sig sina vänner från Vättern. 

Jerry kopplar av och väntar på 

vak i dammen (April, 7) 

När isen låg tjock blev det läge för andra 

aktiviteter... (Januari, 15) 

Markstädning och buskröjning klar inför 

vårfisket. (Februari, 2) 

Vacker dagsfångst av Adam och Mattias. 

(Mars, 23) 

Fiskisättning och tussilago – våren är här!  

(April, 13) 

Bengt hjälper till att bygga upp 

fiskodlingen. (Maj, 26) 

Gösta drillar och förbereder C&R av regnbåge i pool 2. (Maj, 31) 

http://test.sunnedamm.se/wp/kurser/


 

Håkan Rosén är en härlig person, som det inte är någon tvekan 

om var han kommer ifrån: det är bred skånska och inga 

bekymmer! Fastän kokplattan gick sönder och strömmen gick, var 

det inga sura miner från Håkan och hans gäng, när de var här 

senast. 

 

Jag är medveten om att allt inte alltid fungerar vid besöket här, 

det kan vara kylen eller frysen som är sönder, eller vattnet i 

stugan är ur funktion. Eller kanske någon säng som är trasig.  

Det är såklart min skyldighet att se till att det fungerar. Jag förstår 

om något går sönder - men det är viktigt att man säger till, så jag 

kan laga det. 

Men har man Håkans inställning så blir allt lättare att fixa till! 

(Håkan! Hoppas allt håller nästa gång ni kommer!) 

 

För att hemsidan ska fungera, har under 2016 min gode vän Jerry Pettersson hjälpt mig med uppdateringar och dylikt, 

ja faktiskt så sköter han hela hemsidan och det är nog tur det, för jag är ingen hejare på detta med hemsidor. 

Tyvärr har inte Jerry haft tid att fiska så mycket som vanligt, då han haft mycket jobb att tänka på. Förhoppningsvis 

blir det fler långa vänsterhandskast med de fina spöna från Sunnedamms dammvallar under 2017! 

Jerry är inte bara en hejare på att fiska, han binder även en väldigt fin kollektion flugor, som går att köpa i fiskeshopen 

vid ditt besök! 

 

När vi pratar om flugor, kommer jag direkt att tänka på Gösta, som ofta fiskar 

här i Sunnedamm och de flugor, som han binder och som verkligen satt avtryck 

här i Trälshult! 

Som flugfiskare och flugbindare har Gösta utvecklats enormt under de åren jag 

känt honom. När du besöker oss kan du köpa Göstas flugor i fiskeshopen. Där 

finns ”Sunnedamm Squib” och massor av andra flugor i alla möjliga tänkbara 

färger och utseende. Nymfer och streamers, som är väldigt effektiva just här 

med våra vattenförhållande, är Göstas specialitet.  

 

Gösta gillar hundar, liksom jag, men tyvärr har han ingen egen hund längre. 

Men han har ofta sin grannes hund med vid fiskebesöket. Det är alltid lika kul 

att prata med Göstas och hans hundar. För den delen så får ni, som har hund, 

gärna ta med den hit vid fiskebesöket! 

 

Under året som gått, är det många som hjälpt mig att sköta anläggningen. Om 

det är ovanligt välstädat och golven avtorkade, när ni tittar in i stora stugan vid 

ert besök, så är det säkerligen min mor som varit i farten! 

Hon brukar säga, att 

det är viktigt att det är 

fint, när gästerna 

kommer. Så sant!  

 

Bengt, som under 

2016 varit flitig som 

tillsyningsman, är även involverad i allmänhet vad gäller 

Sunnedamm. Han fixar bl. a. ved, så ni kan elda och grilla 

vid besöket, och han ställer alltid upp, när jag behöver ett 

handtag!  

 

Under 2016 skärpte vi tillsynen av fisket och av besökarnas 

uppträdande. Bengt, Gösta och Jerry är tillsyningsmän här 

och har någon fått en tillsägelse, är det säkert av någon av 

dessa herrar. Det blir så mycket trevligare för alla, om de 

enkla regler som finns, följs av alla. 

 

Höstfisket präglades av lägre medelvikt på den fisk, som 

sattes i. En varm sommar var orsaken till att det helt enkelt 

inte gick att köpa stor regnbåge i södra Sverige hösten 2016. En och annan stor femkilos fisk kom dock upp då och då. 

Glädjestunderna, när någon lyckas kroka så stor fisk, är häftiga! 

 

Överlag var det mycket folk och högt fisketryck hela hösten fram till 

november, då isen plötsligt lade sig över dammen och flera grupper 

faktiskt fick ställa in sitt planerade fiske på grund av is.  

 

Några stormar eller översvämningar att nämna, var det inte tal om i fjol. 

Även om SMHI varnade för detta ett par gånger, så blev det inte mycket 

till oväder av de varningarna.  

 

2016 var året, då vi började med betalningsmetoden Swish. När du besöker 

Sunnedamm kan du, när du bokat din plats via mail, sms eller telefon, 

betala via detta betalningssätt. 

Swish är väldigt 

smidigt, både för dig som fiskar och mig som företagare. 

Du kan också betala ditt fiskebesök kontant eller mot faktura. 

 

När du betalt avgiften, gäller din registrerade betalning som 

fiskekort. Innan du påbörjar fisket, är du skyldig att läsa 

reglerna, som står på anslagstavlan vid dammen. 

 

I skrivande stund ramlar det in bokningar för både 2017 och 

2018.  För att få de datum du eller din grupp önskar, ber jag dig 

att boka, så snart du kan. För bokning, se under fliken ”Boka” 

på hemsidan. 

 

Det är ständigt fler och fler, som fiskar här och så var det även 

2016, som blev ett nytt rekordår i antal besökare! 

De fiskare, som jag nämnt i texten ovan, utgör förstås bara en bråkdel av alla er, som besökte Sunnedamm. Till de 

nämnda och till alla övriga – ingen glömd - vill jag tacka för den gångna säsongen och jag hälsar härmed alla gäster 

välkomna på nya fiskeäventyr efter Sunnedamms stora öringar och regnbågar 2017! 

 

Martin Ahlström 
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Sommarhettan slog till: +22,8 grader i vattnet..! 

(Juni, 25) 

Stolt fångstman: Valter Ljunggren med 

regnbåge på 4 kilo! (September, 4) 

Per, som fiskade med sonen Johan, med grann båge på 5 kg. 

(September, 11) 

Sjunklina var rätt metod för Fredrik och hans 

kompis. (December, 11) 

Bengt drillar en regnbåge, som ska hamna på 

julbordet. (December, 23) 

http://sunnedamm.se/
http://test.sunnedamm.se/wp/boka-har/

