ØRRET

Rett over
grensa

JÄMTLAND:

STORE VAK OG
HARDE NAPP

På sitt beste så handler fluefiske etter ørret om uberørte
elver og vill, vakende fisk. Og noen steder er både ørretene
og insektene store. Velkommen til Jämtland.

Tekst og foto:
André Brun

I

kke langt over svenskegrensa fin
ner du et stort område med utallige
elver og vann å utforske. Selv de
lokale fluefiskerne der sier at det er
så mange steder å velge blant, at selv
ikke de rekker over alle. Da skjønner
vi at det her er et stort potensial for å
finne sin egen drømmeelv, eller sitt eget
drømmevann.

KORT VEI
Å reise helt til Finnmark, eller så langt
som til Kola, for å finne drømmefis
ket, koster mye, både i tid og penger.
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Da er området rundt Nord-Trøndelag
og Jämtland et godt alternativ for den
som allerede nå legger planer for som
merens fiskeekspedisjon. Hvis du er
villig til å lete litt, så finner du heftige
klekkinger av store insekter og stor ør
ret. Det er en god kombo du kan finne
i Norge også, men private eller avsides
liggende områder i Sverige, som nesten
ingen fisker i, er lette å like. Og de er
ofte lett tilgjengelige.

ENAFORSHOLM
I sommer ble vi bedt med på fiske i
Jämtland av et par karer som jobber
som guider der. Dette var ingen guidet
tur, men som ivrige fluefiskere så fisker
de naturlig nok på fritiden også, og de
ville ta oss med til en liten, fin elv med
vill ørret.
Elisabeth og jeg pakket bilen og dro

Fiskeglede:

Guiden Jon og
artikkelforfat
teren gleder seg
over den flotte
ørreten.

Enaforsholm

nordover. Vi tok til høyre ved Trondheim,
og ikke langt over grensa la vi oss inn på
Enaforsholm Fjällgård. Vi ble anbefalt
det som et godt utgangspunkt, for denne
gården ligger midt blant mange elver og
vann i denne landsdelen. Her renner ei
stor elv rett forbi matsalen på høyre side,
og det serveres én rett hver dag. Akkurat
som på en gård. Ingen meny.
Jämtland har hundrevis av vann og
elver, og klimaet er det samme som
på Nord-Østlandet. Det vil si litt kaldt.

Jo lenger øst vi kommer, jo mindre er
klimaet påvirket av det relativt varme
vannet fra Golfstrømmen langs norske
kysten. Et slik halvkaldt klima er ideelt
for ørret og insektene den spiser. Her
blir det selv midtsommers sjelden for
varmt.

Venter på
klekking:

Døgnfluene
klekker gjerne
midt på dagen.

DANICA
Vi hadde prikket inn tidspunktet slik at
vi skulle ha sjans på å treffe på klek
kingen av Nordens største døgnflueart,
Alt om Fiske/ 1 og 2-2020
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I håven: Elisabeth håver
en flott kilosørret som
har tatt en Polychenille
Danica Dun.
Matauk for ørreten: Ørretene

står gjerne på grunt vann og pluk
ker danicadøgnfluer som kommer
nedover strømmen.

Ephemera danica. Det er ei døgnflue på
over to centimeter som klekker i elver
omtrent midt i juli her i området. Om
du ikke er spesielt bevandret i fluefiske,
så er døgnfluer noe av det kuleste en
fluefisker kan oppleve. Og av døgnfluene
igjen, så er Ephemera danica den tøffes
te. Den ser ut som en liten to centimeter
lang seilbåt og ørreten elsker den.

ENAN
Vi møtte guidene morgenen etter, og de
ville ta oss med til en fin elvestrekning
i elva Enan hvor vi håpet at disse døgn
fluene hadde begynt å klekke. Danica
klekker som oftest midt på dagen, og
vi hadde en halvtimes marsj gjennom
skogsterreng foran oss før vi var ved
elva. I god tid før klekkingen startet.
Elva var fantastisk fin. Stilleflytende
lange strekker, bare avbrutt av noen
brekk og litt dypere kulper. Ideelle
forhold for ørret, for den vil gjerne ha
kort vei mellom dype, trygge partier
hvor den kan stå og hvile, og grunne
produktive elvestrekker som produserer
mengder med insekter.
Mudder og siltbunn preger de stille
partiene av elva, og det er typisk terreng
for de største døgnfluene. Disse insek
tene er gravende nymfer som jakter på
fjærmygglarver under elvebunnen året
igjennom. Men midtsommers svømmer
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de opp til overflaten og klekker til ferdig
voksne insekter. Dette er ei tid ørreten
kjenner godt, og de er veldig på hugget
og svømmer aktivt rundt i jakten på dis
se relativt sett store insektene.

STOR, VAKENDE ØRRET
Vi jekket oss en øl og satt oss ned for
å vente i det solen etter hvert sto på sitt
høyeste på himmelen. Som sagt klekker
døgnfluene som oftest midt på dagen, og
det stemte her også. Det gikk ikke lang
tid før de første store insektene klekket i
vannskorpa på det stilleflytende partiet.
Og da måtte vi ikke vente lenge før vi så
fine ørreter som rullevaket over døgn
fluene. Perfekt! En lang, tynn fortom, et
forsiktig kast og en polychenille danicaflue i enden var planen i dag.
Jeg snek meg forsiktig ut ved lyng
kanten og vippet flua ut et par meter

Pause: Spei
ding etter vak
under pause på
en stein midt i
elva. Den lille
hunden Sam er
alltid med.

ovenfor der fisken hadde vaket. Første
kastet la jeg litt for kort, men det neste
kastet havnet midt i strømbanen ned
mot der fisken hadde vaket. Blurp! Den
store flua forsvant i et rolig vak, og jeg
gjorde ikke engang mothogg. Jeg bare
strammet opp snøret. Fisken raste ut
over mot dypere vann. «Dette er livet»,
tenkte jeg fornøyd for meg selv.
Etter en kort, men hard fight kunne
jeg håve en jämtlandsk drømmeørret.
Jeg slapp den forsiktig ut igjen, satte
meg fornøyd bakover i lyngen mens
jeg viftet vekk noen mygg, og jekket
meg en velfortjent øl til. Nedenfor meg
kunne jeg se guiden Jon som kjørte en
stor ørret, og ovenfor meg kunne jeg se
Elisabeth som sto og tittet intenst ut
over elva mot en pen, vakende fisk. Jeg
ruslet oppover mot henne, og tenkte at
dette kom til å bli noen fine dager med
fluestanga.

KILOSFISK PÅ TØRT
Jeg misunner på en måte min bedre
halvdel, Elisabeth, for hun er bare sånn
passe erfaren med fluefiske. Det vil
altså si at hun hver sommer opplever

Planlegging
Det er ikke nødvendigvis så mye planlegging som
skal til for å gjøre en slik tur, men generelt kan
det være fruktbart å se på kart når du skal til et
område som du aldri før har besøkt. Små elve
strekninger i samband med vann er ofte fine,
for da har større ørret mulighet for overvintring,
samtidig som de kan slippe seg ned i elvestrekkene
når sommeren kommer. I større elver overvintrer
gjerne ørreten i dype partier av elva. Let gjerne
etter elvestrekninger som har en variasjon mellom
kulper, rifflestrøm og rolige partier på kartet. Her
er det ofte et variert insektliv av arter som trives i
ulike habitater, og ørreten vet å oppholde seg der
de klekker til ulike tider.

Jämtlandsfisk:

Elisabeth med
nydelig ørret fra
stille elv.

Alt om Fiske/ 1 og 2-2020 2 3

Drømmefisk:

Danica Dun
Dette er ei flue med forlenget
kropp. Det gjør at den lander
lett på overflata som et insekt,
samt flyter veldig godt. Denne
typen fluer kroker også bra
fordi den forlengede kroppen
er fleksibel og gir etter når
ørreten tar flua på overflaten.
Den er også meget effektiv og
velprøvd.
Krok: Hanak 500bl, #10-12
Tråd: UNI 8/0, tan
Haletråder: Fibbets, dark dun
Bakkropp: Polychenille, cream
Framkropp: Fly-Rite, tan oliven
Hackle: Hanehackle, golden
olive
Vinge: Aero Drywing, tan oliven
Marker noen brune felter bak
på bakkroppen lik det ekte in
sektet om du vil.
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André med en
drømmeørret
tatt på danica.
På dagen klekket
disse døgnflue 
ne og på kvelden
svermet de over
vannflaten og
falt ned som
spent spinnere.

noe for første gang. Som for eksempel
en danicaklekking. Det er fantastisk,
og ingenting er mer visuelt fluefiske
enn nettopp å fiske på stor ørret som
tar store døgnfluer på overflata. Og før
ste gang du fisker under en danicaklekking, får du den store fiskeskjelven.
Jeg sekunderte henne på den første
ørreten. Spesielt på den første klekkin
gen av et nytt insekt kan det være greit
å få litt hjelp og oppbacking omkring
hva man skal gjøre og ikke gjøre. Særlig
når det er stor ørret inne i bildet. Og
det var det her.
Ørreten vaket etter hvert ganske
steady, og Elisabeth la ut tørrflua godt
ovenfor fisken, slik at den ikke skul
le bli skremt av kastet, men heller

Guider
Jon Hansson og Malte Sjödin er av de få guide
ne i området som har spesialisert seg på å
guide fluefiskere. De er godt kjent i området,
og du sparer så klart mye tid på å få tips av
disse to når det gjelder fiskesteder. De driver
sin egen guidevirksomhet i Åre og har lang
erfaring som fluefiskere. De er også veldig tri
velige folk. Ta kontakt om du vil ha med deg en
kjentmann i området.
Jon Hansson: jon@northerntroutguides.com
Malte Sjödin: enanflyfishing@gmail.com

bare se den store døgnflueimitasjonen
som kom flytende nedover. Sekunde
ne virket endeløse. Blurp! Den store,
lyse tørrflua forsvant ned i et grovt vak.
Elisabeth skrek til med lys stemme og
det begynte å summe i fluesnella i det
fisken dro ut flere meter med snøre.
«Fantastisk», tenkte jeg. Og det var
det virkelig. Jeg klasket et par mygg og
smilte for meg selv i det jeg tok kamera
et og knipset noen bilder av den ivrige
fluefiskeren foran meg. Jämtland var
gavmild mot oss denne sommeren.
fiske@egmont.com

Overnatting
Jeg ville ha tips om et trivelig
overnattingssted som lå fint
til i forhold til ulike fiskesteder
i området, og da havnet vi på
Enaforsholm Fjällgård. En vel
dig trivelig, gammel gård som
drives av to eldre mennesker
som serverer hjemmelaget
middag og frokost hver dag.
Her kan du leie rom på går
den, og det er felles spisestue
og oppholdsrom.
For mer info:
www.enaforsholm.se

