
SUNNEDAMM 2018  
En årskrönika i text och bilder 

 

2018 blev ytterligare ett händelserikt år för Sunnedamms 

Sportfiske. 

 

Isen låg kvar ända till den 9 mars. 

Den 12 april gick startskottet för en ny fiskesäsong. 

Premiären var efterlängtad. 

 

Under de första månaderna arbetade jag med min egen 

recirkulerande, landbaserade fiskodling, vilket är både kul 

och inspirerande! 

Men så kom den extrema värmen, som började i maj 

månad och pågick till början av augusti. Frånvaron av regn 

i kombination med den höga värmen gjorde att en del 

fiskar inte klarade sig. Vi gladde oss ändå åt att de flesta 

fiskarna överlevde. De större hade det svårast. 

 

I september konstaterades att fiskarna återhämtat sig bra 

och att skadorna blivit begränsade. 

 

Sunnedamms Sportfiske är ett C&R -fiske (Catch and 

Release). Regnbågen, som är den huvudsakliga fiskarten i 

beståndet, är av en stark stam och tål tuffa miljöer.  

 

Det finns tydliga regler kring hur du som "god" flugfiskare 

skall hantera fiskarna vid återutsättning. Läs mer om 

detta under Regler på hemsidan! 

 

Intill dammen rinner Vänneån, som är ett tillflöde till 

Lagan. En ca 400 meter lång strömsträcka ingår i 

fiskekortet mellan 1/4 - 30/9. Ån har en fin öringstam, som 

vi genom en lokal förening /styrelse  sköter på bästa sätt. 

 

Trots den varma sommaren sålde Sunnedamms sportfiske 

okay med fiskekort. I princip allt gick genom Swish, som är 

en ny och väldigt smidig betalningsmetod. Men det går 

också att skaffa fiskekort kontant. 

 

Jag driver Sunnedamms Sportfiske som enskild firma och 

har ingen anställd. Däremot har jag  många, som ställer 

upp med sådant, som måste utföras.  

 

Det är tillsyningsmännen Bengt, Gösta, Ulf och Jerry. Jerry 

sköter även hemsidan.  

 
25 januari var det ännu öppet vatten och Ulf, 

Bengt och Gösta trotsade vinterkylan... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
... men vintern kom ändå och dammen 

förvandlades till hockeybana! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Vänneån 18 mars– vårflod på G! 

 



Gösta är sedan flera år expert på flugor, som fungerar 

speciellt bra här i Sunnedamm. Han binder flugor, som 

finns att köpa på min gård. Kollektionen utökas ständigt 

och det finns både torr- och våtflugor. Till 2019 är det nya 

mönster på gång... 

 

Fiskeguiden Jesper Ljungberg från Falkenberg har 

fiskekurser. Adam och Mattias finns till hands, när det skall 

sorteras och flyttas fisk. Med mera och flera.  

 

När jag behöver extra hjälp får min fru Åsa, barnen, min 

mamma och min syster rycka in. 

 

I början på oktober släpptes gruppbokningarna för 2019.  

De flesta är på plats nu. 

Dagskorten inför nya säsongen är på gång och jag gläder 

mig åt ett stort intresse från er flugfiskare och ser framemot 

en ny fiskesäsong. 

 

I december var det plusgrader och bra fart på vattnet. Den 

14 december  besökte två duktiga och erfarna flugfiskare 

Sunnedamm. De drog upp 14 fiskar på dagen, men valde 

att återutsätta alla. 

 

Under några vinterdagar i december förbättrades 

grillplatsen och den fick tak över sig. Några av påhejarna 

var Gösta, Kai, Bengt och min mamma Ann-Marie. 

 

En ny tillsyningsman kom 2018 och blev 

en förstärkning till de andra tillsynings-

männen. Han heter Ulf Heintze.  

 

I oktober kom en liten border terrier till 

familjen Ahlström. Han lyssnar till namnet 

Uno och är ofta med mig vid dammen.  

 

Nu ser vi framemot en ny säsong 2019 och 

hoppas att alla som besöker Sunnedamms 

Sportfiske kan njuta av besöket. 

 

Sunnedamm i februari 2019         Martin Ahlström 
 

 

 

 

 
 

13 juli – rekordlågt vattenflöde i Vänneån... 

 
Border terriern Uno är ofta 

med vid dammen. 

 
 

En vacker höstbåge från 
Sunnedamm, vikt 3,8 kg. 

 
 
 
 
 

 
 

Fiske och grillning i höstskymningen. 

 
Praktfull Sunnedamms-regnbåge i femkilos klassen! 

 


