Laksetaktikk
for ferske
fluefiskere
En engelskmann ved Suldalslågen fortalte at han
hadde dyppet fluer i ulike lakseelver i 35 år, uten
å kroke en eneste fisk. Her får du noen tips for å
unngå samme skjebne.
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FAST FISK: Valg
av elv er viktig
om du er nybakt
laksefisker. Velg en
typisk smålakselv
framfor en med mest
storlaks.

B

riten framsto som et skoleeksempel på hvor det kan
ende når du aldri får positive tilbakemeldinger på
det du gjør. Det som mer enn noe gjør deg til en
dyktig laksefisker, er erfaringene du høster når du får fisk.
Men om du følger med på laksebørser landet over, vil du
se at fiskelykken er skjevt fordelt. Noen dager tas det mye
fisk, og nye navn figurerer på listene, men oftest er fisket
trått, og da er det helst de samme gamle revene som går
igjen. Skal du komme i gang med å samle gode rutiner, må
du være der det skjer, når det skjer.
Velg riktig elv
Allerede ved valget av feriemål gjorde briten det vanskelig
for seg. Suldalslågen er ei flott elv for erfarne fluefiskere

på jakt etter storlaks, men det er relativt mye vann mellom
fiskene. At elva er stor og kald og krever lange kast med
synkesnører, gjør ikke oppgaven enklere. Nei, skulle han
først til Rogaland, ville Bjerkreimselva vært et bedre valg.
Det meste av fisken der er smålaks, men de er til gjengjeld
mange. Dessuten er elva mindre, og fiskbar med lettere
utstyr og begrensede kasteferdigheter. Men det kan også
gjøres for lett: Om du for eksempel oppsøker de fiskerike
havbeiteelvene sør på Island, får du god trening i å kjøre
fisk, men knapt noe annet. Vel hjemme i hverdagen, er du
like langt, og vil kanskje oppleve at frustrasjonen ved de
fiskeløse døgnene blir større enn gleden og spenningen når
laksen endelig tar. Fisket skal ikke være for vanskelig, men
likevel gi et minimum av utfordring.
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IKKE FOR
FERSKINGER:
Suldalslågen er stor
og krevende. Det er
laksen også, men
slike elver er helst
for viderekomne.

•••••••
… til riktig tid
Mindre elver er ustabile. De aller minste er fiskbare noen få
dager etter storflommer, og det gjelder å være på plass når vannet kommer og fisken går. Må du planlegge langsiktig, er det
sikrest å gå for ei større elv, men kan du være fleksibel, så følg
med på NVEs oversikt over vannføring, og stikk til ei typisk smålakselv når sjansen byr seg. Om mulig bør du også besøke den
ved lav sommervannføring. Da skal du ikke fiske, men gjøre deg
kjent, og merke deg hvor det kan finnes standplasser for fisk.
Når elva går med fiskbar vannføring er den ofte vanskelig å lese.
Ta med kamera, og bruk det!
Den mulige fisken

FANGSTEN SIKRET:
Den er ikke stor,
men grilsen i håven
forteller at jobben
er godt utført, og
verdifull erfaring kan
legges i bagasjen.
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Med utstrakt vading kompenserte briten for det han manglet
på kastelengder. Det er det siste du skal gjøre. Særlig den som
kaster kort, bør vade minst mulig. Du må bare akseptere at du
ikke dekker alle standplassene i hølen, men
det er alltid noen fisker du kan nå. De kan stå
forbausende grunt og nær land om ingen har
skremt dem. Finn en plass der du slipper å stille
deg bakerst i en kø av dypvadere, og vad ikke
lenger ut enn du absolutt må (fig. 1). Går du
for langt ut, risikerer du at flua stopper og blir
hengende i strømmen før den når inn til fisk
som står ved bredden, og etter hvert som du
nærmer deg standplassen, vil du jage den utenfor kastehold. Noe mange synes å glemme, er
at jo dypere du står, desto dårligere kaster du.
Står du tre meter lenger ut, men samtidig tre desimeter dypere,
vil gevinsten være omtrent lik null. Spør deg selv jevnlig: Må jeg
vade her – eller kan jeg gå lengre inn?
Heller ikke skal du prøve å kaste lenger enn du kan med full
kontroll. Persen kan du flytte under trening, men skal du få fisk,
er det viktigst at kastene er pene, og godt strukket, så flua fisker
fra den tar vannet, og ikke bare driver formålsløst mens fortommen retter seg ut. Mislykkede kast har også en tendens til å
plaske og skremme bort mulig fangst.
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stangbøy: I ei smålakselv på riktig vannføring rekker du
over det meste, og har gode sjanser til å oppleve dette.

Spey med måte!
Speykastet er nyttig overalt hvor det ikke er plass til baksleng,
og du bør lære deg det. Behersker du både den enkle og den
doble varianten, kan du dekke det meste, fra begge sider av
elva. Da jeg startet med laksefiske for godt og vel 30 år siden,
var det nær sagt ingen som speykastet, mens i dag er det snart
ingen som kaster over hodet med tohåndstang. Det er omtrent
like dumt. Der du har plass til baksleng, bør du utnytte den. Et
overhåndskast går lengre og plasker mindre enn noe speykast,
og særlig hvis du ikke klarer å vinkle opp og kaste i en sammenhengende bevegelse, men må legge snøret ned på vannet før
du utfører det endelige framkastet. Det er en effektiv måte å
skremme fisk på.
Enkelt fluevalg
– Wich fly did he take? spurte briten da samtalen kom inn på en
laks jeg hadde landet dagen før. Siden han garantert ikke hadde
hørt om «Helgarderingen», viste jeg ham boksen der helt like

FIG. 1: Vadevett
og -uvett: De lyse
fiskene er utenfor
rekkevidde for disse
to fiskerne, så de må
ta vare på sjansen
til å lure en av de
mørke. Grønn mann
har fisket seg forbi
de to øverste, men
har ikke skremt dem.
Han får likevel ikke
flere sjanser, for rød
mann kommer til å
jage disse fiskene når
han kommer lenger
ned. Noen sjanse
til å fange dem har
han ikke, for flua
hans vil stoppe og bli
hengende i strømmen
før den når inn til
standplassene. Grønn
mann har fortsatt
mulighet på de tre
nederste fiskene, men
dersom han hadde
kommet bak dypvader
Rød i køen, kunne
han like godt funnet
en annen fiskeplass.
Den blå pila viser
strømretningen.

fluer i ulike kroknumre lå pent på rekke. Dette mønsteret bruker
jeg nå over alt og under alle forhold, ikke fordi jeg tror det nødvendigvis er best, men i mangel på gode kriterier for fluevalg.
Det finnes utallige teorier om hvilke farger som egner seg best
under ulike vær- og lysforhold i brune, grå eller klare elver, men
ingen av disse er det ført noe som ligner vitenskapelig bevis
for. Min enkle tese er at om ei flue er godt synlig for fisken, og
«svømmer» med livlige bevegelser i strømmen, kan det ene mønsteret være like bra som noe annet.
Og én ting er sikkert: Da jeg sluttet å bekymre meg om fluevalget, og fokuserte mer på hvordan flua oppførte seg enn hvordan den så ut, økte fangstene umiddelbart. Om jeg nå en sjelden
gang bytter flue, er det til noe radikalt annet, som en tung tube
for å komme raskt ned i ei grop under stri overflatestrøm, eller
noe som for eksempel striper forførende i vannskorpa og lokker
laksen opp fra dypet.
Større fart – mer fisk
Vår britiske venn sto langt ute i elva og kastet med liten vinkel
skrått nedstrøms. Siden han heller ikke kastet langt, fikk flua

kort vei å fiske, og uten tverrstrøms snørebukt, ble det heller
ikke rare hastigheten. Som den rake motsetning husker jeg en
fiskekompis som skulle friste laksen med flue for første gang i
Numedalslågen. Han var utstyrt med korte vadestøvler og en
nifoter med tvilsom kapasitet. Dette er 30 år siden, og det store
flertallet av tohåndsfiskere la overhåndskastene 45 grader nedstrøms. Så mendet de oppstrøms og lot flua fiske langsomt over
strømmen. De beste kasterne nådde 40 meter eller mer, og dekket det meste, men med en rekkevidde så vidt forbi 20, måtte
kompisen kaste rakt tverrstrøms for å komme like langt ut i elva
(fig. 2). Med snøret 90 grader på strømmen, og uten mending,
skar flua tverrstrøms med stor fart, og i dag er jeg rimelig sikker
på at det var derfor han i løpet av første kvelden hadde to lakser
på land. Den gangen kalte vi det begynnerflaks, men uten å vite
det, var han forut for sin tid.
I dag er det mer vanlig å kaste 60–90 grader på strømmen,
og oppstrømsmending er sjelden å se. Mange dyktige laksefiskere mender heller nedstrøms der strømmen er rolig. Rune
Marthinsen, som jeg intervjuet i Alt om fiske nr. 10/2010 etter en
kanonsesong i Orkla, søker hele tida å få flua til å gå med maksi-
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mal hastighet. Jo større fart, desto større laks, er hans teori, og
resultatene gjør det vanskelig å motsi ham.
Variasjon øker sjansene
Viktigere enn en mengde mønstre i flueboksen, er det å ha et
variert utvalg snører med ulik synkehastighet. Rune kan gjerne
bytte snøre flere ganger på en tur ned gjennom hølen, men
beholde den samme flua. Poenget er at strømhastigheten varierer med dybden, og det gjelder å få flua til å fiske der den går
fortest. Å vite akkurat hvor dette er i enhver høl, krever prøving
og feiling, så varier! Før eller siden treffer du. Som en generell
pekepinn kan man si at flua gjerne fiskes høyere i vannet i de
grunne, strie partiene øverst og nederst enn i det dypere og
roligere partiet midt i hølen.
Å håndtere tyngre synkeliner kan oppleves ganske masete
for en uøvd kaster, men de nye klumpene med tre ulike synkehastigheter innebygd, for eksempel intermediate/synk2/synk4,
som leveres av Guideline og Zpey, har vist seg forbausende lette
både å trekke opp av vannet og å kaste med. Guidelines versjon
må du tilpasse selv, mens Zpey leverer sine klumper med ferdige
løkker i et komplett
system. Det gir mindre
rom for individuell

FIG. 2: Kort, men
godt: Grønn mann
kaster ikke langt,
men fisker likevel
effektivt, fordi han
legger ut snøret
med stor vinkel
på strømmen. Rød
mann kaster nesten
dobbelt så langt,
men flua fisker
likevel ikke over
mer vann, og den
fisker langsommere.
Det skyldes ikke
minst at han legger
inn en tradisjonell
oppstrøms mending
(blå pil) som gjør
snørets vinkel mot
strømmen enda
spissere.

smak, men gjør jobben enklere for den uerfarne. Begge leverer
klumper i tohåndsklassene, Guideline også for énhånds. Med
«løkke til løkke»-skjøter mellom klump og skyteline trenger du
ikke å ha en snellespole med backing og skyteline for alle klumpene, og du kan ha et godt utvalg uten å investere en formue.
Hold deg våken
Men først og sist gjelder det å holde sansene åpne og være
bevisst på alt du gjør. Når timene går, er det lett å bli sløv, og la
autopiloten overta. Erfarne fiskere med gode rutiner kan likevel
fiske effektivt, men som fersking er det viktig å holde seg våken.
Konsentrer deg om hvert kast, og hvordan flua beveger seg i
strømmen. Tenk særlig på at også dine bevegelser påvirker fluas
gange. Går du til neste posisjon mens flua fortsatt er på vei over
strømmen, vil hastigheten avta, og flua drive mer med strømmen
enn på tvers. Det kan du kompensere ved å ta inn line mens du
går. Blir du stående mens du tar inn skyteline, vil farten på flua
øke. Hva som til en hver tid er riktig, vil variere med omstendighetene. Den viktigste tilbakemeldingen får du når laksen tar.
Enhver bekreftelse på at noe var riktig, er en ny stein du kan
bruke til å bygge erfaring. Det skal ikke ta 35 år å bli laksefisker!

KLUMPER I UTVALG: De mest brukte klumpene ligger på
snella og ekstraspoler til denne. De øvrige kan ligge i løse
kveiler, i dertil egnede mapper, eller på billige plastspoler.
«Løkke til løkke»-skjøter mellom skyteliner og klumper
gjør det enkelt å skifte raskt.

Enkel allrounder
Jeg bruker lite energi på fluevalget, og det er sikkert mange mønstre som er like bra, men vil du føle deg
trygg, må du gjerne kopiere min «Helgarderingen», som har vist seg effektiv under de fleste forhold der vanlig
våtflue-teknikk blir brukt. Den er dessuten svært enkel å binde, også for nybegynnere ved bindestikka.
Krok: Stor (str. 6–1/0) enkel eller liten (str. 10–6) dobbel
lakse- eller ørretkrok.
Bindetråd: Svart
Kropp: 1/3 gul, 1/3 oransje og 1/3 svart selull eller syntetdubbing. Siden flua mangler hackle, er det viktig at en del fibrer
pirkes ut med dubbingnål, evt børstes ut med en tannbørste e.l.
Ribbing: Sølvtinsel eller -wire.
Vinge: Seks–ti fibrer av twisted pearl flash, litt lengre enn kroken. Over disse; en bunt myke, svarte hår, f.eks. tempelhund.
Disse skal være noe lengre enn flashfibrene.
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