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Til ba ke til  
KOLA HALV ØYA

ØR RET

Ulikt en van lig fis ke his to rie med 
bare sto re ør re ter og for nøy de 
flue fis ke re, be gyn ner den ne 

his to ri en med en his to risk rei se. For 
Kola halv øya er full av his to rie som også 
er in ter es sant for en ihu ga flue fis ker.

HIS TO RI EN
Store de ler av Kolahavhøya var fram til 
kom mu nis mens fall i 1991 et for budt 
mi li tært om rå de, og var i prak sis fol-

ke tomt. Urør te ør ret el ver had de levd 
sitt eget liv, nes ten uten på virk ning fra 
om ver de nen, I fle re tiår.

Un der Sov jet uni o nens Sta lin-re gi-
me på 1940-tal let ble sa mer og and re 
fol ke grup per de por tert og tvangs flyt-
tet, reins flok ke ne de res slak tet ned og 
hele Kola halv øya er klært som mi li tært 
om rå de. Halv øya er et enormt stort om-
rå de, men for uten de kyst næ re strøke ne 
som Mur mansk og Se ve ro morsk, som 
var base for mi li tær ak ti vi tet, så for ble 
hele inn lan det av Kola gan ske urørt. Og 
her lå ør ret el ve ne. Upå vir ket av men-
nes ker i man ge år.

På mid ten av 1990-tal let fikk flue-
fis ke re fra ves ten lov til å prø ve fis ke 
der, og en av de før s te som fikk lov å 
kom me inn i den «for bud te sone» var 
Loop-grün der Chris ter Sjöberg. Han 
opp da get et helt fan tas tisk ør ret fis ke 
som vi knapt kun ne finne ma ken til i 
res ten av Skan di na via. Ryk tet gikk, og 
min før s te tur var i regi av bla det Jakt 
& Fiske, som send te meg dit for å finne 
ut av hva det te drei de seg om. Jeg har 
fis ket mye i Finnmark, og for å be skri-
ve fis ket på Kola halv øya da jeg sving te 
stanga der i 1996, lan ser te jeg ut tryk ket 
«Finnmark på ste ro i der». For det er 
rett og slett fan tas tisk. 

GRUN NEN  
TIL GODT FISKE
Det er fle re grun ner til at fis ket på Kola-

Kla re for even tyr: På Kola 
bru ker vi so li de og sto re rus
sis ke he li kop tere. Innlossing 
i he li kop te ret før av gang.

For drøye 20 år si den star tet ør ret even ty ret på Kola halv
øya. André Brun har vært der fra star ten av, og ser ve rer 
en rei se i tid og fis ke opp le vel ser fra det som en gang var 

for budt ter ri to ri um.

Tekst og foto: 
André Brun
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Gull på tund ra
en: Ar tik kel for
fat te ren med en 
av de fan tas tis
ke ør re te ne som 
fin nes på Kola.

Kola halv øya  
– før og nå
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halv øya er vel dig bra, og det har også 
vært fors ke re der som kun ne be skri ve 
si tua sjo nen. For det før s te er næ rings-
til gan gen vel dig god i som mer må ne de-
ne, og det er et rikt in sekt liv i el ve ne. 
Om ikke rikt i ar ter, så rikt i an tall, noe 
som er ty pisk for nord li ge strøk. Det 
gir selv sagt god føde til gang. Det er også 
vel dig gode gy te mu lig he ter for ør re ten, 
og det gir meng der av fis ke yn gel, som 
igjen blir mat for stor ør ret. Ør re ten er 
kan ni bal og spi ser gjer ne sine små arts-
fren der. Og ør ret som spi ser fis ke yn gel 
vok ser fort. Nå kun ne jeg sagt mye om 
strea mer fiske, men jeg lar det lig ge til 
en an nen gang.

Det er også an nen na tur lig rov fisk 
der, som gjed de. De er med på å hol de 
be stan den av ør ret nede, slik at det ikke 
blir man ge «tu sen brød re» av små vokst 
fisk selv om det er gode gy te mu lig he ter. 

flue fis ke re på Kola? Er det blitt sli ta sje 
på ve ge ta sjo nen, og på be stan den av 
stor vokst ør ret?

La meg si det sånn: Jeg hus ker at jeg 
trod de fis ket på Kola halv øya for 23 år 
si den var det beste jeg noen gang kom 
til å opp le ve, men fis ket der er fak tisk 
blitt bare bedre. Ho ved grun nen, tror jeg, 
er at vi har klart å be va re det sår ba re 
øko sy ste met i el ve ne in takt. Fan tas tis ke 
el ver som Eas tern Litsa, Kharlovka og 
Pina har i til legg så lite fiske press at de 
fram står nær mest jom frue li ge og urør te 
år et ter år. Kharlovka Company, som 
sty rer fis ket I dis se el ve ne, pas ser på å 
spre de små grup pe ne med flue fis ke re 
ut over sto re om rå der hvert år. Der for er 
det man ge ør re ter her som ald ri har sett 
ei kuns tig fis ke flue i hele sitt liv.

Vi lar det også gå sport i å ikke set te 
mer ker et ter oss langs elva el ler i cam-

EL VE NE
KHARLOVKA er ei bred elv med stor vann fø ring. 
Her er det utal li ge fis ke plas ser med alt fra ro li
ge, fine tørr flue strek ker og buld ren de strøm mer, 
til ny de li ge brekk som ør re te ne lin jer seg opp på. 
Den ne elva kom mer fra noen dype sjø er, så den 
hol der seg gan ske kald ut over som me ren. Her er 
det mye ør ret på én til to kilo, men ør ret på tre til 
fem tas også. Her fin ner du le gen da ris ke camp
om rå der som Dream K, som har enormt sto re og 
fine om rå der å fiske på, og Big Trout og Wulff, 
som reg nes som blant de vir ke lig storfiskeplassene 
i elva.
EAS TERN LITSA er ei litt mind re elv, men som har 
noe høy ere snitt vekt på ør re ten enn Kharlovka. Ei 
næ rings rik og flott elv som renner gjen nom vid de 
og fjellbjørklandskap. Her fin ner du fan tas tis
ke små og in ti me plas ser, og sto re stil le fly ten de 
drømme par ti er på rek ke og rad.
PINA er den elva av dis se tre med minst vann fø
ring, men også den med ofte høy est snitt stør rel se 
på ør re ten. Pina er ei fan tas tisk fin og in tim elv, 
med små kul per, stryk og glat te strøm mer på rek ke 
og rad. Den ne elva er ei øst lig si de elv til Eas tern 
Litsa, og dis se renner sam men litt ned i da len. I 
den ne høy ere lig gen de fjell el va er det vir ke lig stor
ør ret jakt som gjel der. Det er ikke elva hvor man 
tar flest ør ret, men det er ab so lutt ei elv med høy 
snitt stør rel se. Den er også for holds vis grunn, og 
flu er fis ket på over fla ta er all tid hard va lu ta her.

Drømme ør re ten: Henning Foss 
Wat te rud hjel per til med å ber ge en 
stor ør ret for Mathias Øst lie.

«For å 
gjø re ei 
lang his
to rie kort, 
så blir 
den ne 
da gen en 
av mine 
rå es te 
fis ke opp
le vel ser 
noen sin
ne». 

Gjed da tar i til legg re la tivt stor ør ret, 
slik at det te ge ne tisk sett tro lig selv er 
et in si ta ment for ør re ten til å vok se seg 
stor. Alt så at de ør re te ne med «stor-
voks te» ge ner i stør re grad over le ver og 
re pro du se rer seg.

I til legg er det blitt prak ti sert en 
streng fang og slipp-po li cy si den mid-
ten av 90-tal let, slik at de sto re ør re te ne 
har fått være en del av et per fekt øko sy-
stem, og her tror jeg ho ved for kla rin gen 
lig ger. Store ør re ter tren ger også fle re 
år på å bli nett opp sto re ør re ter, så om 
man slår dem i hjel, så har vi ikke len-
ger en vok sen ge ne ra sjon i elva. Og da 
for ryk kes ba lan sen. Det er også noe å 
ten ke på i ør ret el ve ne hjem me i Norge.

FIS KET I DAG?
Så hvor dan er egent lig fis ket blitt i lø-
pet av de drøye 20 åre ne det har vært 
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pen. Når vi for la ter et sted skal det se ut 
som in gen har vært der. Vi brenner for 
eks em pel ikke bål over flom so na i elva, 
og å kaste fra seg nylonsene og annet 
søppel er det selv sagt in gen na tur els ke-
re som gjør her hel ler.

SPIN NE RE I SOM MER SOL
«Se! Ør re te ne har lin jet seg opp ute i 
side strøm men der nå», nær mest hvis-
ker jeg til fiske kom pi sen, men han har 
alt sett det.

Vi står stil le som to sta tu er i det vi 
opp da ger fire-fem sto re ør re ter som 
har be gynt å vake i en li ten strøm over 
mot and re si den av el ve bred den. De er 
26–28 me ter unna, og de står på rek ke 
og rad i en li ten strøm kant. Ak ku rat 
her le des van net som ei trakt fra den 
sto re kul pen, og rett mot ør re te ne. Og 
det gjør også alle in sek te ne. De sto re 

ør re te ne vi ser seg i klas sis ke head-and-
tail-vak. Per fekt. Det som der imot ikke 
er per fekt, er at det er en skrå ning med 
høy lyng rett bak oss som hind rer det 
som el lers ville vært et klas sisk flott 
flue kast rett inn i him me len. Men sånn 
er Kola. Vi ler av oss selv og si tua sjo nen.

Det er sol og varmt i væ ret. Og det 
er stil le. Døgn flue spin ne re har dan set 
høyt over tre top pe ne hele et ter mid da-
gen. Døgn flu e ne gjør det den da gen de 
skal pare seg. Et ter på fal ler de ned på 
vann over fla ten.

«Om væ ret fort set ter å være så stil le 
ut over kvel den, så kom mer vi til å få et 
fan tas tisk spin ner fall rundt klok ka åtte, 
ni i kveld», sier jeg til gut ta.

Kvel den kom mer. Det er fullt av 
døgn flue spin ne re i lufta, som et ter 
pa ring be gyn ner å dale ned mot vann-
over fla ten for å leg ge egg. Alt går et ter 

Nym fe fiske: Noen dype elve strek ker eg ner seg også vel
dig fint til tungt nym fe fiske. Her er vi på et lite, in timt sted 
som he ter Mys tic, og er fort i kon takt med grov ør ret. 

Cam pen: For 
flue fis ke re er det 
en drøm å bo så 
tett ved ei fan
tas tisk elv som 
Kharlovka. 

pla nen, og det vet ør re te ne me get godt. 
De sto re fis ke ne som har lin jet seg opp 
i den lil le side strøm men er sje fe ne i 
kul pen. Når sola går ned be gyn ner de 
å vake mål ret tet og in tenst. Døgn flu e ne 
lig ger som strødd på vann over fla ten, og 
drømme sce na rio et er i gang.

FLUE FIS KETS NE ME SIS
Det vi ser seg å være alt for langt over 
på and re si den der ør re te ne står. 26–28 
me ter er over kom me lig på en god dag, 
men med lyng bak ken bak oss får in gen 
lagt noe per fekt flue kast bort dit. Nå 
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I sol ned gang: På 
Kola fis ker vi døg
net rundt, og sola 
går knapt ned bak 
fjel le ne på som me
ren. Mathias Øst lie 
har fått på en sterk 
og stor ør ret. 

står det enda fle re ør re ter der. Vi tel ler 
ti, tolv sto re beist som har be gynt å 
vake i den lil le strøm kan ten. Det er 
sykt. Det er pa ra dis. Det er flue fis kets 
ne me sis, for tross den fine si tua sjo nen, 
så rek ker vi ikke ut dit. 

Jeg til byr meg å se på, men en av 
gut ta in sis te rer på at jeg skal for sø-
ke å kaste bort dit. Jeg prø ver, og med 
mer flaks enn lov er, så rek ker jeg ut til 
strøm kan ten med spent spin ne ren min. 
Polychenille spent spin ne ren dan ser lett 
ned over strøm kan ten i et par se kun der, 
og den øver ste ør re ten slår på. Det er 
elek trisk stem ning i det ør re ten ra ser 
tungt og hardt ut over mot dy pe re vann. 
Det spru ter vann fra flue snø ret der det 
skjæ rer ned i vann skor pa. Ut ra set va rer 
i noen se kun der, men så stil ler ør re ten 
seg på det dy pes te i elva, og blir stå en-
de. Tungt og urør lig. Et ter hvert blir den 
sli ten, og jeg får pum pet den inn over 
mot vår side av elva. Ro lig og be stemt 
kom mer den nær me re. Jeg er skep tisk i 
det den nær mer seg håvkanten, for den 
er ennå sprek, men jeg lar den ikke gå 
ei run de til, og sat ser alt på å håve den. 
Det lyk kes, og jeg jub ler mot den blå 
tund ra him me len.

Et ter et bil de blir den slup pet pent 
og uska det til ba ke i van net, og med et 
par vrikk på ha len sky ter den ut over 
mot dy pe re vann igjen. Vi smi ler og er 
lyk ke li ge. En uskadd, frisk ør ret som 
slip pes ut igjen er top pen av lyk ke.  

For å gjø re ei lang his to rie kort, så 
blir den ne da gen en av mine rå es te 
fis ke opp le vel ser noen sin ne. Jeg kro ker 
åtte, ti av de sto re ør re te ne ute i den lil-
le strøm men. Fra halv an nen til tre kilo 
alle sam men, men på grunn av man ge 
strøm mer mel lom oss, og mending 
og slakk line, kla rer jeg bare å få fire 
av dem helt inn i hå ven. Jeg fikk igjen 
be kref tet at det er ikke lett å kro ke fisk 
på langt hold, og jeg fikk igjen be kref tet 
at spent spin ner-fiske på Kola er et rått 
fiske som du knapt kan opp le ve and re 
plas ser. 

STOR ØR RET DA GER
Siste gang flue fis ke gjen gen vår dro til 
Kola halv øya be stem te jeg meg for at 
vi skul le sat se på ei elv hvor jeg had de 
vært før. Ei elv hvor vi kun ne ta størst 
mu lig ør ret. Ikke man ge, men sto re. Vi 
fikk lov til å være der hele uka. Den lil le 
si de el va Pina er ikke ei elv hvor det tas 
vel dig man ge ør re ter, men det er ei elv 

BRUNS CADDIS
Den ne gråoliven vår flua i stør rel se 14 er hard 
va lu ta på Kola. Det fin nes nem lig en van lig 
vår flue art der som ser ak ku rat slik ut – og 
ør re ten els ker den. Den ne far ge kom bi na sjo
nen er også den er far ne guiden Kai Finbrå
tens fa vo ritt i el ve ne på Kola. Når det først 
er blitt som mer og insektklekkinger på Kola, 
er ør re ten vel dig fo ku sert på over fla ten. Det 
er den også senere, selv om det ikke klek ker så 
mye. Der for fun ge rer ei slik flue glim ren de også 
mel lom klek kin ge ne.

KROK: Hanak 230 bl, #816
TRÅD: Grå Uni 8/0
KROPP: FlyRite, Dark Oli ve
BAK VIN GE: Aero Drywing el ler polygarn. To de ler grå/en del oli ven
VIN GE: Aero Drywing el ler polygarn. To de ler grå/en del oli ven
HACK LE: Oli ve dun el ler grizz ly, klip pet over og un der
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Mygg in fer no: Det er til 
ti der vel dig mye mygg på 
Kola, så mygg mid del er 
helt nød ven dig for å kun
ne være der.

hvor snitt stør rel sen er høy. Og til deg 
som er ute et ter det sam me, så er det et 
fryk te lig godt tips. Om du rei ser til Pina 
i uke 27 til uke 30, så er sjan se ne gode 
for at du tref er på døgnflueklekkinger 
og and re in sek ter, og der med også sto re 
ør re ter som va ker.

Elva Pina vis te seg å slå til på alle 
må ter den ne uka, og alle flue fis ker ne i 
gjen gen fikk ør ret på over tre kilo. Den 
hel dig ste av oss, Tor Har ald Rys je dal, 
fikk et prakt eks em plar på fire kilo. Det 
er helt unikt, selv i Kola-må le stokk. Jeg 
tror vi har vært den hel dig ste gjen gen 
noen sin ne på Kola halv øya med en 
snitt stør rel se på fan tas tis ke 2,6 kilo. Ikke 
rart at den rus sis ke kok ken ser ver te kake 
med et fi re tall på den siste kvel den.

Slik fore går tu ren til Kola
Det er man ge ting man lu rer på før en slik fis ke tur 
ut i det ukjen te, så her er kort for talt hvor dan jeg 
har gjort det når grup pe ne mine har vært på Kola: 
Vi av ta ler å mø tes på Gar der mo en, og tar fly et 
sam men til Kir ke nes. Der har vi ord net en mi ni buss 
som ven ter på oss på fly plas sen. Vi kjø rer inn om 
Passvikturist og hen ter rus sisk vi sum, hand ler litt 
drikke og mat til tu ren, og kjø rer hele vei en fra Kir
ke nes til Mur mansk i lø pet av for mid da gen. Det er 
en tur på 3–4 ti mer. I Mur mansk leg ger vi oss inn 
på ho tell, spi ser mid dag sam men og har det moro 
ut over kvel den.

Nes te mor gen blir vi hen tet til av talt tid av en ny 
mi ni buss, som tar oss fra Mur mansk og ut i bus hen 
til he li kop ter plas sen. Her fra flyr vi med he li kop ter til 
lakse cam pen, som også er ho ved kvar te ret til Khar
lovka Company. Her mel lom lan der vi, og tar med 
oss en rus sisk kokk, telt, mat og drik ke va rer, samt 
spi ser litt lunsj og snak ker litt med de and re fol ke ne 
som er der. Så les ser vi alt inn i he li kop te ret og flyr 
ut på tund ra en.

Av hen gig av hvil ken elv vi skal fiske i, dund rer vi 
av gårde i om trent en time. Vi går ned for lan ding 
langs elva, les ser ut alt ut sty ret og hol der det fast 
til he li kop te ret har flydd igjen. Så rig ger vi telt og 
fis ke ut styr, og så star ter sel ve fiske even ty ret. 

Midt i uka blir vi van lig vis hen tet igjen av he li kop
te ret, og flydd til ei ny elv. Det te er av to grun ner: 
For at vi skal få mest mu lig va ria sjon i fis ket, og for 
å mins ke fiske pres set på et sted ned til det mi ni
ma le.

Når uka har gått blir vi hen tet igjen av he li kop te
ret, og hele hjem rei sen fore går i mot satt rek ke føl ge 
av tu ren inn, med stopp i ho ved cam pen, over nat ting 
i Mur mansk og bil tu ren hjem til Kir ke nes.

Av sik ker hets hen syn har hver grup pe med seg en 
sa tel littele fon, så hvis noen blir akutt syke el ler ska
det på tund ra en, har Kharlovka Company mu lig het 
til å fly et he li kop ter inn for å hen te ut per so ner.

Det ar ran ge res tu rer fra uke 26 til 34, og du kan 
mel de din in ter es se ved å kon tak te Kharlovka Com
pany sine re pre sen tan ter: Kai Fin brå ten (tlf.: 971 
36 320) og Kurt Al bert sen (tlf.: 934 59 942). De gir 
også info om alt du måt te lure på om kring et slik 
fiske even tyr.

Fis ke ut styr
Vi bru ker det sam me ut sty ret som ved fiske i 
Norge. Flue sten ger i klas se 4–6 er midt i blin ken, 
og in sekt li vet er stort sett det sam me på Kola som 
i Finnmark, så flue bok se ne du bru ker der er også 
hard va lu ta på tund ra en. Sjan se ne for stor fisk er 
over hen gen de, så du bør unn gå å bru ke for tynn 
for tom spiss. Jeg bru ker gjer ne 0,18 flu or kar bon spiss 
og tyk ke re. Ha gjer ne med eks tra stang og snel le, 
som du gjør på leng re tu rer her hjem me også.

Ør ret i hånd: Henning 
Foss Wat te rud har ber
get en flott ør ret

Midt i stry ke ne: Henning Foss 
Wat te rud fin ner lyk ken midt i 
stry ke ne i elva, med en stor gul 
ør ret på tørr flue. 


