
SUNNEDAMM 2017 
En årskrönika i text och bilder 

 

Ja, 2017 var verkligen ett händelserikt år. Det var första året, som det odlades upp fisk här på plats. Tidigare år har jag 

köpt in färdig fisk från externa fiskodlare. Detta får jag visserligen fortsätta med ett tag till, då den egna produktionen 

ännu inte räcker till, men inom något år så ska förhoppningsvis all fisk, som fångas i Sunnedamm, vara odlad här! 

 

Att driva egen fiskodling parallellt med sportfiske-

anläggningen ger såklart ytterligare en dimension åt verk-

samheten och detta skulle jag kanske ha börjat med direkt, när 

jag startade här. Men där det nu står fiskodlingskar i stallet, 

stod det tidigare travhästar! Man kan inte göra allt på en gång 

och det kanske har varit bra, att det har fått ta den tid det har 

gjort. Det är varje fall väldigt inspirerande och kul att vara 

igång med fiskodlingen. Allt har väl sin tid, tänker jag.  

 

Fisken odlas upp från 1 grams yngel till fisk mellan 1 och 4 kg. 

Detta tar 2 - 3 år. Jag har recirkulerad, landbaserad odling 

inomhus, och traditionell odling i jorddammar. Fiskodlingen är 

registrerad hos Jordbruksverket och har produktionsnummer 

756. 

 

Vintern var inte så lång i början av 2017 – vi hade väl is, som 

det gick att åka skridskor på, cirka två veckor, om jag inte minns fel. Säsongen kunde därför starta tidigt och de första 

fiskegästerna var på plats redan den 7 februari. 

 

Radio Halland hade fått nys om, att jag höll på att starta en recirkulerad, 

landbaserad odling och var här och gjorde live inspelning en blåsig och kall 

februaridag. Jobbigt att höra sin egen röst på radion, men jag tror nog att det 

gick bra, hoppas alla förstår skånska. 

 

In i mars och det blev en lagom fin vår med ganska svala temperaturer här. 

Fisketemperaturen var dock hög och många grupper och dagskortfiskare njöt 

av våren här vid stränderna och längs strömsträckans kanter.  

 

Vårfisket, då allt i naturen vaknar till liv, är ju något helt speciellt. Både fisket 

och pauserna kring grillen, med varm korv och något gott att dricka, måste 

upplevas. Det är ofta kallt i luften, men med en skön brasa och rejäla kläder håller man värmen. Även fisket kan 

värma, då man hittar en hörna av vattensystemet, som med 

hjälp av vårsolen håller något högre temperatur. 

 

April och maj är stora fiskemånader, så även här. Mycket 

folk och många fiskeminnen utspelades under dessa 

månader. Nu började tiden, då man på allvar kunde få 

uppleva torrflugefiske med  dagsländeimitationer. Speciellt 

kläckande sådana var väldigt effektiva, och det är precis 

som om fisken inte kan låta bli att stiga och ta. När vattnet 

vaknar till liv efter vintern, kan man ofta ha väldigt bra 

fiske. Då är det av största vikt att alla följer reglerna vad 

gäller återutsättning av fisk! Vi har blivit hårdare med att 

kontrollera detta och reglerna, som finns att läsa på hemsidan och vid 

fiskeanläggningen, är tydliga. Reglerna finns till för att skona fisken, och 

majoriteten av besökarna sköter detta perfekt.  

 

Jesper, som är fiskeguide, har lagt några av sina kurser vid Sunnedamm. 

Detta är jag såklart väldigt glad över och april var månaden för den första 

kursen. Det finns kurser hela året här och att lära sig kastteknik och övrigt 

från grunden tjänar man mycket på. Om ni känner någon, som vill lära sig 

flugfiska: varför inte ge denne ett minne för livet med ett presentkort på en 

flugfiskekurs! 

 

Fisket fram till midsommar rullade på 

av bara farten, jag hade under denna perioden en praktikant här, som går 

utbildning mot fisketurism.  Det borde vara fler, som satsar på fisketurism som 

yrke. Det finns verkligen en väldigt stor efterfrågan på olika former av fiske 

som fritidssysselsättning. 

 

Efter sommaren var det dags att flytta ut fisk från yngelavdelningen till en av 

odlingsdammarna. Det är glädjande att se att fisken vuxit bra och att uppleva 

hur glada de blir, när de får komma till en damm med större plats. Jag odlar 

upp fisken med små fodergivor och stora marginaler vad gäller utrymme i 

odlingsbassängerna. Detta för att jag vill ha en långsmal sportfisk, så lik en vild 

individ som det bara går. Det finns mycket kvar att jobba med, men man ska 

veta att odling av fisk inte är något lätt, och jag lär mig hela tiden. 

 

Våren och sommaren 2017 höll bra temperaturer för fiske och fiskodling, dvs 

det var inte så varmt. Däremot drabbades vi av en lång torrperiod och 

bevattningsförbudet var ett faktum i Laholms kommun. För ett 

vattenbruksföretag med en fiskodling beroende av grundvatten var detta 

såklart problematiskt. Jag använder dock endast en bråkdel av den volym 

vatten, som jag har tillstånd för, och det var aldrig någon brunn som sinade här. 

En av fördelarna med landbaserad fiskodling är att det går åt väldigt lite vatten. 

 

De svala temperaturerna gjorde att här kunde vara öppet för fiske i 

princip hela sommaren.  

 

Även om sommartemperaturerna 2017 inte var på max, så växte 

gräset ändå snabbt och jag försökte hålla efter det så mycket jag hann. 

Detta året har jag köpt in en bättre, begagnad och rejäl gräsklippare 

och en betesputs till traktorn. Med dessa hjälpmedel kommer arbetet 

med gräsklippning att avsevärt underlättas. Några träd sparar jag 

också, för att omgivningarna ska bli så trevliga som möjligt både för 

fisk och fiskare. På tal om det, så var det ledsamt i somras, då någon 

vid ett flertal tillfällen helt enkelt brutit av de små träden längs 

strömsträckan… 

 

2017 var det väldigt vanligt med kalas här vid Sunnedamm. Många 

valde att boka anläggningen och bjuda in sina nära och kära för en 

 
Stridbara Sunnedamms-regnbågar i varande... 

Gösta och Martin informerar om 

Sunnedamm på mässan Go Fishing i 

Halmstad, februari  2017. 

 
Välväxt regnbåge från Sunnedamm. 

Isättning av fisk i pool 2 i strömsträckan. 

Gångbara flugor i jakten på Sunnedamms 

regnbågar och öringar. 

Syresättning av vattnet i 

odlingsdammarna är viktigt, speciellt 

under sommaren. 



dags fiske, grillning och umgänge. Dessa arrangemang blir ju helt fantastiska, då barn och barnbarn  i lugn och ro får 

träffa sina föräldrar och verkligen umgås. Elda, fiska, promenera eller bara sitta längs ån och njuta av naturens 

skådespel och friska dofter. Detta har vi alldeles för lite av i vårt samhälle, där alltför många har stressade vardagar 

med mycket jobb och höga krav. En dags fiske tillsammans ger energi och kraft som varar länge! 

 

Året som gick var ännu ett år, då antalet besökare ökade. Ni var så många, som valde att fiska här och det är väldigt 

glädjande för mig! Eftersom allt fiske förbokas, har jag ju på något sätt kontakt med er alla innan fiskebesöket. Med 

våra moderna mobiltelefoner kan vi i princip kan göra allt möjligt. Till exempel betala via Swisch och boka fiske via 

sms, samtal eller mail. För ett litet landsbygdsföretag är det ett väldigt bra hjälpmedel, då jag inte behöver bemanna 

fiskeshopen eller trycka upp dyra fiskekort. När man bokar 

och betalar via Swisch, så gäller inbetalningen som fiskekort 

och detta är ju så smidigt! Det ena ska dock inte utesluta det 

andra och självklart finns de tryckta papperskorten kvar och 

så även möjligheten till kontant betalning vid besöket. 

 

Höstfisket med fallande vattentemperaturer brukar innebära 

en förbättring av fisket, eftersom regnbågarna inte trivs i 

alltför varmt vatten. Fisket med Göstas och Jerrys flugor 

lurade många sluga bågar till att stiga och ta. Gösta och 

Jerry, som för övrigt är två personer, som står mig väldigt 

nära, är i allra högsta grad delaktiga i verksamheten här. De 

hjälper mig med hemsidan, är fisketillsyningsmän och 

dessutom binder de flugor, som är speciellt gångbara här vid 

Sunnedamm. Vid 

Sunnedamms-besöket kan 

man köpa dessa vackra 

kreationer i fiskeshopen på 

gården.  

 

Det är så klart många, som ställer upp med allt som ska göras. Jag driver 

Sunnedamms Sportfiske som enskild firma och jag har ingen anställd. Min fru Åsa 

och mina barn samt min mor Ann-Marie är de närmaste, som får ställa upp, när jag 

behöver extra hjälp. Min mor Ann-Marie reser gärna hit från sin lägenhet i Halmstad 

och städar och håller fint i stugorna. Bengt, som är tillsyningsman här, ställer upp i 

alla väder och hjälper till. Och Adam och Mattias finns till hands, när det ska sorteras 

och flyttas fisk.  

Ja, det är såklart svårt att med ord 

beskriva dessa personers 

betydelse, men ni alla är delaktiga 

och otroligt värdefulla! 

 

Under hösten gjorde både Jordbruksverkets veterinär och Laholms 

kommun besök för att kontrollera såväl fiskodlingen som 

sportfiskeanläggningen. Allt med stugor, odling, avlopp, etc. 

skulle kollas. Och allt var OK! 

 

Fisket i Vänneån efter öring var helt OK under året och speciellt 

under vår och höst. Även om fisket inte kom upp i några 

rekordfångster, så var det många som kunde komma hit och njuta 

av lite öringfiske i vår fina å. Vi sålde mycket fiskekort till 

Vänneåns fiskevårdsområde och detta sker numera nästan 

uteslutande på digital väg via den nätbaserade tjänsten iFiske. Via 

www.ifiske.se kan man betala och skriva ut sitt fiskekort eller spara det i mobilen. Via webbadressen kan man också 

gå in och kolla fångstrapporter mm. 

 

Under hösten fick jag köpa in en hel del fisk, för att det skulle räcka till alla fiskegäster här i Sunnedamm. Men även 

fisk från vår egen odling sattes ut. 

 

Fisket fortsatte en bit in i december och det var faktiskt ganska mycket fiske här i jul- och nyårshelgerna. 

 

Till 2018 välkomnar vi en ny tillsyningsman till Sunnedamm i form av Ulf Heintze. Läs mer om detta på hemsidans 

blogg! 

 

Stort tack till alla, som valde att fiska här 2017 och stort tack för alla julgåvor! 

 

Vi ses 2018. Välkomna på regnbågsfiske i Sunnedamm! 

 

Martin Ahlström 

Mor Ann-Marie håller rent och 

snyggt i stugorna. 

Gösta, t,v, och Jerry tar en välbehövlig paus i fisket.  

Bengt knyter på en ny fluga vid Old Man´s Place. 

http://www.ifiske.se/

