
Lagan 18 maj 2007 
Som ett nytt inslag i vårens program 

hade Anders Johansson föreslagit en tur till 
Lagan, ett fiskevatten som han känner väl.  

Förutom vår guide Anders J hade tre man 
slutit upp och efter att ha plockat upp 
undertecknad samt Mats Brorson återstod 
bara att hämta upp Anders Ekdahl. Vid 
sjutiden på morgonen ringde vi på hos 
Anders E. Trodde vi. Det tog ett tag utan 
att något hände. Vi ringde igen. En stund 
senare öppnades dörren. Undrar fort-
farande vem som var mest förvånad, den 
för oss helt okände herren som öppnade 
dörren eller vi själva. På något vis hade vi 
lyckats pricka in rätt hus fast i fel länga i 
kedjehusområdet… 

En dryg timme senare var vi framme i 
Laholm och löste dagskort på Shell-
macken, till ett resonabelt pris om 120 
kronor. 

Vi började dagen med ett fiskepass på den 
södra sidan vid ”Reningsverket” samt den 
angränsande ”Per-Karls Hall”. Dessa två 
platser rymmer en handfull fiskare utan att 
någon behöver sitta och vänta på sin tur. 
Av dessa är ”Per-Karl” klart den hetaste 
med en markerad strömfåra och markerade 
stenpartier. Några fiskar visade sig, men 
ingen behagade hugga på våra flugor.  

 
Per-Karls Hall 

 
Reningsverket 
Eftermiddagen inleddes med grillparty på 
norra stranden vi ”Svinaholmen”. Anders 
trollade fram en engångsgrill som 
förvandlade de medhavda korvarna till 
riktiga delikatesser. Denna pool kändes bra 
med lagom fart på vattnet, här får tre man 
plats i vattnet samtidigt. En eller två fiskar 
såg vi denna eftermiddag. 

 
Per-Karls Hall 
 



 
Anders demonstrerar prov på akrobatik 

 
Laxfiske tar på krafterna 

Om Lagan 
Lagan är en stor å med sydsvenska mått 
sett, vars vattenflöde är reglerat. De 
naturliga forsarna och lekplatserna 
försvann I samband med kraftutbyggnaden. 
Som kompensation startade kraftbolaget år 
1930 en laxodling i Laholm. I dag sätter 
EON ut årligen 93000 smolt.  

Fiskesträckan börjar inne i Laholm och 
slutar vid mynningen, sträcka om en dryg 
halvmil. De flesta spinnfiskar, men ett 
antal sträckor lämpar sig för flugfiske, och 
flera är reserverade för flugfiske. Någon 
direkt trängsel vid vattnet var det inte, 
åtminstone inte under vårt besök.  

En förutsättning för fiske är att vattnet 
släpps på. Detta sker under dagtid, främst 
veckodagar. Uppgifter om planerat 
vattenflöde finns hos EON. 120 m3/s är en 
bra siffra, det räcker till för att få 
tillräckligt med drag i linan. Kolla 

vattenflödet innan du bestämmer dig för att 
åka upp! 

Laxen börjar stiga i maj, men den verkliga 
lekvandringen startar först i augusti. Det är 
på hösten som fisket är som allra bäst, 
vilket avspeglas i fångststatistiken. 
Säsongen varar från 1 mars till 14 oktober. 
Det rapporteras årligen in 1000-1500 
fiskar. Förutom lax som utgör den mesta 
fångsten fångas det även ett par hundra 
havsöringar. Största laxarna ligger 
uppemot 13-14 kg.  

Lämplig utrustning för flugfiske är en 14 
fotare, intermediate lina är nog ett bra 
allround val. Säkraste flugorna går i 
orange. 

Vill man spinnfiska lär orange Rapala 
funka bra.  

Länkar 
http://www.laholmslaxfiske.nu/ 
http://www.laxfiske.org/ 
http://www.eon.se/templates/IFrame
Page.aspx?id=43818 
 

 
 

7. Per-Karls Hall 

8. Reningsverket 

12. 13. Svinaholmen 

Utöver dessa flugfiskepooler finns ett antal 
pooler där såväl spinnfiske som flugfiske 
är tillåtet. Läs mer under ”länkar”.  

Vid ordbehandlaren och bakom kameran: 
Tord Andreasson 


