Historisk lavmål heter det gjerne
når laksesesongen 2009 skal
beskrives. Så hvordan kan det ha
seg seg at noen gliser fra øre til øre
etter sommerens fiske?
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STOR VANNFØRING:
Øverst er hølen bred og
strømmen stri. Ottar
Ramfjord velger lett
tohånds og blir belønnet
med storlaks for sine
lange, pene speykast.
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Også l
like

D

e første årene jeg fisket i Lygna i Vest-Agder, var
sjøørreten nærmest enerådende, og det var bare
enhåndsstang som gjaldt. Men gradvis har det blitt
mer laks, og særlig på dagtid begynte også jeg å innstille meg
på laksefiske. Enkelte strekninger krever at du står utvadet og
speykaster opp mot 30 meter for å nå standplassene, og derfor
tok jeg en 13 fots tohåndstang med på Lygna-turene. Når den
først var rigget, ble den også brukt der det strengt tatt ikke
var påkrevd, for jeg fisket jo laks, og den er som kjent ikke like
skvetten som fetter ørret. Fortsatt fikk jeg også en del sjøørret,
både på én- og tohånds, men de var gjennomgående mindre
enn før. At snittvekta på mine sjøørreter sank med en halv kilo,
var noe jeg tilskrev bestandsutviklingen, og det fikk meg til å
fokusere enda mer på laksen.

Lettere og sprekere enhånds
Men at også laks kan skremmes, fikk jeg tydelig se på Island i
fjor. I lille, fiskerike Vatnsá fikk vi både laks, sjøørrett og stor
brunørret i fullt dagslys så lenge det var ro i hølene. Her
var det ikke noe poeng å kaste langt, men å plaske
minst mulig. Det gikk også greit å kjøre
fisken på de letteste stengene, og
vi landet både laks og sjøørret
i trekilosklassen på
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ÉNHÅNDSPLASS:
Ned mot brekket blir
strømmen glatt og
hølen smalner til. Ved
normalvannføring
er det lett
énhåndsutstyr som
gjelder her.
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SJØØRRET: Lett
énhåndsutstyr øker
sjansene til å lure sky
fisker som denne.
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9-fotere i # 5. Nå skal det ikke stikkes under en stol at det har
gått en viss inflasjon i AFTM-systemet, slik at snørene blir stadig
tyngre og stengene tilsvarende sprekere. I Alt om Fiskes store
test av femmerstenger i nr. 5/09, så vi at stadig flere kommer
med kraftige snellefester og fighting butts, Det tyder på at
produsentene har ambisjoner ut over finfiske etter småørret og
harr. Min gamle Vogg First var i så måte forut for sin tid, og jeg
har tidligere brukt den til sjøørretfiske med seksersnøre, men
med Guidelines Pounch pro i WF 5 har jeg fått en langtkastende
kombo også for noe større elver. Da jeg dro til i Lygna i juli
2009, hadde da også denne fått plass i bilen. Men elva gikk
stor, så veslestanga ble aldri rigget. I stedet vekslet jeg mellom
13-foteren og en 9 1/2-foter i # 7. Fangsten ble middels, med en
mellomlaks og en liten sjøørret på tre fiskedøgn – begge forøvrig
tatt på énhåndsstanga.
Aha-opplevelsen
Fire uker seinere går elva med optimale 20 kubikk, så nå tar jeg
femmerstanga med meg ut i favoritthølen. For ikke å drepe gle-
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den ved å kaste med lett snøre, velger jeg ei flue på enkelkrok
nr. 6. Jeg rekker vel ikke mer enn 10–15 kast før snøret strammer
seg. Det er ikke noe voldsomt hogg, og helt til den er inne på
kloss hold, ser jeg for meg en snill, liten sjøørret eller minigrilse
som har blitt stadig vanligere i sørlandselvene. Først da den ser
meg, skjønner alvoret og bråsnur, forstår jeg at dette er en fisk å
jobbe med. Stor fisk på lett redskap handler mer om list enn om
makt, så jeg prøver å få den til å gjøre jobben selv. Helst vil jeg
komme på nedsiden og få den til å svømme oppstrøms, men det
er vanskelig her, så jeg forflytter meg i stadig nye posisjoner, og
legger press fra ulike vinkler. Fisken må ikke få ro til å stille seg
opp, men stadig tvinges til nye svømmeturer. Etter noen drøye
runder er den klar for håven, og jeg må innrømme at jeg blir
overrasket da en sjøørret på godt over 2 kg vrir seg i nettet.
Overraskelsen skyldes ikke bare at det er noen år siden jeg
fikk slik ørret her, men også at den tok flua i fullt dagslys under
en speilblank vannflate. Det kunne vært et tilfeldig lykketreff, men
etter et par resultatløse timer med tohåndstanga i en typisk speyhøl, vader jeg ut i en lang, slak sving med glatt strøm der sjøørreten står i ei smal, men ikke særlig dyp
renne ved motsatt bredd. Her gjelder
det å presentere lett og presist, til
dels innunder overhengende vegetasjon, og den crispy femmerstanga er
perfekt for jobben. Det er mulig å
vade ganske langt, men da risikerer
du for det første å skremme fisken, og
dessuten er det vanlig at sjøørreten
forfølger flua et stykke innover før
den tar, og står jeg for langt ute, kan
flua stoppe svingen og bli hengende
nedstrøms før det skjer. Ute på knedypt vann kan jeg levere flua med
full kontroll i hvert kast, så jeg stopper der. Jeg går to–tre meter mellom
hvert kast, men kommer ikke langt
før det rapper til igjen. Også denne
gangen er det en sjøørret langt over
snittvekta, og jeg begynner for alvor
å tenke at det kan henge sammen
med at jeg fisker lett. Det kan være
mer eller mindre tilfeldig om det er
en stor eller liten laks som tar flua,

men enhver ørretfisker vet at den store ørreten er mer sky enn de
små. Kanskje har de store vært her hele tida, men jeg har misset
dem fordi jeg har plasket med grov redskap?
Besnæret av den tanken, fortsetter jeg med femmerstanga.
Jeg merker at jeg blir mindre sliten, beholder konsentrasjonen
og kaster bedre over lengre tid. 13-foteren blir demontert, men
jeg holder sjuerstanga i beredskap for plasser der jeg vil fiske
dypere. Klasse 5 egner seg for flyteline og små fluer, men på WF
7 kan jeg montere en lang, hurtigsynkende polyleader og bruke
fluer med dobbelkrok uten at det blir direkte vondt å kaste med.
Dette oppsettet sikrer meg turens største – en laks på 4,5 kg –
men alle andre blir landet med femmerstanga og den samme flua
på enkelkrok nr. 6. Etter to og et halvt døgn, kan jeg logge tre
laks og tre pene sjøørreter, ingen dårlige krokinger og null fisk
mistet! Det synes jeg er bra i ei elv der ukekortet koster 250 kr
– i en sesong som Fylkesmannen karakteriserer som «middels til
dårlig». Dersom framgangen ikke skyldes ei magisk flue eller ren,
skjær fiskelykke, må jeg ha gjort noe riktig, og våger noen tips til
andre som vil prøve å fiske lettere:
1: Tren kasteteknikk!
Størst mulig rekkevidde med lettest mulig redskap kan være en
god målsetting. Helst bør du trene i rennende vann, men ikke
alle har ei elv i nærheten. Kast over hodet kan du trene hvor
som helst, men speykast er det litt verre med, fordi du skal sette
bukta og spenne opp stanga mot motstanden i vannet. Denne
motstanden kan du også oppnå ved å bruke en spesialfortom på
gress (se egen ramme). Når du kaster i elv, vil strømmen føre
snøret nedstrøms, slik at du må vinkle kastet ca 60 grader når
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Trenings
fortom

flua skal ut igjen.
Om du trener på
plen, må du stadig
dreie deg slik at
Den kreative fluefiskeren og -kasteren Geir
du lager denne
Grevstad tipset meg om denne smarte fortomvinkelen, og om du
men som gir motstand nok til at du kan trene
kaster på stille vann,
speykast på gress: Ta 3–4 m sene, f.eks. 0,50
mm, og kutt den opp i biter på 15–20 cm. Knyt
må du legge kastet
dem så sammen igjen med blodknuter, men i
«nedstrøms» med
stedet for å klippe endene helt ned, lar du dem
et overhåndskast
stikke ca. en centimeter ut fra hver knute, slik
mellom hvert speyat resultatet ser ut som piggtråd. Prøv deg fram
kast. Å beherske
på plenen. Jo lengre fortom, desto mer motstand.
vinklingen er helt
avgjørende om du
vil fiske lett. I et riktig utført speykast skal flua kun være nedi
vannet der innkastet settes, og der den serveres foran fiskens
standplass. Altfor mange lar snøreklumpen mellomlande mellom
oppvinklingen og selve kastet. Det medfører unødig plasking,
og mindre effektivt fiske. Lett fiske handler for øvrig ikke bare
om lette stenger og snører, men også å kunne kaste pent med
kraftig utstyr. Det krever enda mer finesse og trening, men det
betaler seg rikelig når tohåndsstanga må brukes. Du kan kanskje
komme unna med et plaskekast med femmersnøret, men ikke
med en tierklump.

LITE SPENNENDE
FLUEVALG: Alle mine
Lygna-lakser og
sjøørreter ble tatt
på disse to fluene.
Enkelkroken ble
brukt til # 5, og
dobbelkroken til # 7.

2: Push tohåndsgrensa!
Tohåndsutstyr har sin selvsagte plass i norsk laksefiske, men
ikke nødvendigvis i sommerlige smålaks- og sjøørretelver.
Hovedgrunnen til at jeg setter skillet akkurat mellom én- og
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tohånds, er at det er stor forskjell på snørene som brukes, selv
om AFTM-klassen er tilsynelatende lik. Eksempelvis vil en WF 8
til énhånds ha en klumpvekt på 20–22 gram, mens en like lang
klump i klasse 8/9 for tohånds godt kan
veie 10 gram mer. Særlig tydelig kom
forskjellen fram da jeg nylig testet en
11 fots switch-stang (AoF nr. 10/09).
Det foretrukne snøret for tohåndskast
hadde en klumplengde på vel 8 meter og
veide 22 gram, mens favorittsnøret for
énhåndsfiske ble en WF-line med klumplengde på drøye 12 meter og en vekt på
19 gram. Begge snørene matchet stanga
perfekt til sitt bruk, men det er vel liten
tvil om hvilket som hadde det letteste
nedslaget!
Der du unntaksvis trenger tohåndstanga, er på plasser som krever lange
speykast. Her står du ikke bare med ryggen mot veggen, men gjerne også i vann
SNØREKLASSE 5 OG VADESTØVLER TIL
SKRITTET. Perfekt utstyrt for jakten
på sommergrilse.

KAOS I KULPEN: Den øverste fiskeren går her med énhånds. For å
kompensere for manglende rekkevidde og skaffe plass til baksleng,
har han vadet langt ut. De nærmeste fiskene er skremt ned i
djuphølen nedenfor, og fordi han står så dypt, kaster han kort, og
når ikke fram til dem som ennå er uforstyrret. Når han står her, vil
flua heller ikke nå inn til standplassene nærmest bredden på hans
egen side, der det ennå står uforstyrret fisk. Det kan se ut til at han
får mange å fiske på når han kommer lengre ned, men fiskene midt
i djuphølen er enten skremt dit, eller uroet av flyktningene, og redd
fisk biter ikke. De nedre fiskerne har vadet ut til kanten fra hver sin
side, og kaster forbi mulige standplasser i den smale renna. Fiskene
som sto der er dessuten skremt ned på dypt vann lenger oppe i hølen.
Tre fiskere med liten rekkevidde og manglende vadevett har ødelagt
hele hølen for seg selv og hverandre.
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til livet. Hver tomme stanglengde er god å ha, og en 9-foter
kommer bokstavelig talt til kort. Men har du trent énhånds
spey med effektivt dobbeltrekk, kan du kompensere for en
manglende fot, og det finnes i dag utmerkede énhånds spey- og
switchstenger på rundt 11 fot som kan konkurrere med de korteste tohåndstengene.
3: Vad med vett!
Et viktig poeng med å fiske lett, er å øke sjansen på fiskene som
står grunt og tett ved land på din side av elva. Da hjelper det lite
å kaste pent hvis du du selv tramper rundt på fiskens standplasser. Legg en strategi før du vasser ut, og spør deg selv kontinuerlig: Kan jeg skremme fisk når jeg går her? Kaster jeg bedre
hvis jeg ikke står så dypt? Og sist, men ikke minst: Er jeg i riktig
posisjon for å fiske over alle standplassene? I grunne, lettvadete
elver som Lygna er det fort gjort å synde mot alle vadevettsregler, men jeg har et tips: Kjøp et par vadestøvler som går til
skrittet, og bruk dem over alt hvor bukse ikke er absolutt nødvendig. Du synes kanskje det er en unødig ekstrautgift når du
likevel må ha bukse, men tenk da på at når du sliter på støvlene,
øker du levetida til de dyrere buksene. Jeg har gjort det, og jeg
bruker støvlene stadig oftere, også i store elver. De er uslåelige
på komfort, og jeg får mer fisk!

HARMONI I HØLEN: Fiskeren øverst velger tohånds i den bredeste
delen av hølen. Her kan han selv på stor vannføring stå relativt
grunt nær bredden og likevel dekke de fleste standplassene med
lange speykast. Så lenge han ikke plasker unødig med den tunge
lina, skremmer han heller ikke fisken. I innersvingen er det en grunn
sandbanke som er lett å vade, men likevel holder fiskeren seg helt
inne ved land. Herfra kaster han ut over djuprenna, og får flua til å
sveipe langs marebakken ned mot steinen der fisken står, uten at
denne blir skremt. Fiskeren nederst vader på en grunnrygg ned mot
brekket, men passer seg for å gå ut på kanten. Med lange kast dekker
han sin side av hovedrenna, og siden han står langt inne, fisker flua
helt inn til fisken som står i siderenna fra sidebekken. Tre fiskere
fisker effektivt over det meste av hølen uten å forstyrre verken
hverandre eller fisken.

