
 

Ordföranden har ordet 
 

 

Boden den 20 juli 2022 

 

Vi har nu passerat mitten av juli och för en del av oss så har semestern börjat och är i full gång, men 

det finns även dom där den tagit slut. 

 

SFK Börstingen bjöd in till medlemsmöte häromdagen och tyvärr kom det bara en medlem utöver 

styrelsen och föreningsfunktionärerna. På detta mötet framkom önskemålet att jag skulle författa en 

kort information från styrelsen till alla medlemmarna och det är denna skrivelse du nu läser. 

 

Föreningens ekonomi är god och verksamheten flyter på enligt vår tilltänkta plan.  

Under våren har vi från föreningen fått vara delaktig i en samrådsförfrågan rörande vattenuttag från 

Luleälven, vilket du kanske sett i olika medier. Detta samråd kommer även att fortgå under hösten 

tillsammans med Bodens Kommun för att finna en så bra lösning för alla parter i detta ärende. 

 

Campingverksamheten på Sandidan är som ett självspelande piano och årets verksamhet går enligt 

plan. Nytt för i år är den LED-belysning som har monterats upp på utsidan av huset och avger ett 

vackert ljus när det mörknar ner på kvällarna. 

 

En annan sak som vi jobbar med är att förändra sportfiskarnas syn på fångstrapportering.  

Att göra en så omfattande förändring med inrapportering av fångst samt sammanställning och sedan 

vidarebefordra dessa uppgifter till Länsstyrelsen i Norrbotten som grund i deras årssammanställning. 

Detta kommer även fortsättningsvis att vara ett krav på oss som förening för att vi även i framtiden 

ska kunna ha ett gott fiske i älven.  

Dessa uppgifter som vi släpper ifrån oss är viktiga för myndigheterna att få in för att kunna avgöra 

vad som påverkar fisken i både havet samt även i älven, vilket i förlängningen kan komma att 

påverka både yrkesfisket och vårt eget sportfiske i Luleälven.  

Så kom ihåg att göra fångstrapportering, länk till denna finns på vår hemsida borstingen.se  

 

Vad gör då vi sportfiskare? Jo, vi bedriver just nu olika typer av sportfiske efter abborre, en del fiskar 

gädda och för oss som är evigt förlorade i laxfiskets hårda grepp så är tiden kommen då laxarna 

stiger i stora antal i älven. Så här långt så rapporteras det om många stora fiskar som fångats, och 

långt fler som tyvärr tappats. 

Skitfiske på er alla! 

Niklas Hallenbo 

Ordförande SFK Börstingen 

 


