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Terje  
Bomann-Larsen
Tekst og foto

Stor og blank laks er ofte dyr og vanskelig  

tilgjengelig for folk flest. Den er ikke lett å fange 

i Orkla  heller, men her har alle en fair sjanse!

V  annføringen ligger rundt 50 kubikkmeter i sekundet da 
min bror Per starter kveldsøkta øverst i Brushølen, 
og jeg vader ut midt i hølen for å fiske meg rundt 

svingen ned mot brua. Selv om jeg må begrense kastelengdene 
av hensyn til to dansker på motsatt side, velger jeg den kraftig-
ste tohåndstanga. Om en stor fisk skulle ta i nedre del av hølen 
for så å gå ned under brua mot stryket nedenfor, kan det være 
greit å ha noe å stå i mot med. Men det skjer ikke, og når Per 
har nådd midtveis, og det er min tur til å starte øverst, bytter 
jeg stang. 15 fot er helt OK til sitt bruk, men etter en langs dags 
fiske, frister den ultralette 11 fots switch-stanga over evne. Med 
en relativt kort skyteklump trenger jeg bare vade noen få meter 

ut i innløpstrømmen 
før jeg kan dekke det 
meste med vinklede 
overhåndskast. Om 
storlaksen skulle bite 
her, vil den nok også 
rase nedstrøms, men 
jeg føler meg sikker 
på at den stopper og 
kan landes i den store 
hølen.

Spinnvill 
mellomlakS
Bytte av utstyr og 
taktikk kan også være 
et middel til å skape ny 
glød og optimisme, og 
det kan saktens trenges 
etter to stive døgn uten 
føling med fisk. Riktig 

nok landet Per en grilse dagen i forveien, og har dermed bevist 
at «Helgarderingen» også frister orklalaks. Men det hjelper ikke 
all verden så lenge jeg selv ikke kjenner noe. Den gode følelsen 
av å kaste lett og presentere fint, gir meg ny tro, og på det 
tredje kastet blir all tvil feid bort:

Et par bestemte rykk, og snøret raser av snellespolen. Jeg 
stavrer inn på bredden og følger etter. På snella ligger 100 yards 
backing, og spolen begynner å bli faretruende slank. Da plasker 
det voldsomt nede i hølen, og jeg tenker at utraset er over. Men, 
neida: Det bærer ut av djuphølen, rundt svingen, under brua og 
ut på brekket til det lange stryket hvor det er umulig å følge 
etter. Der stopper den og lar meg sveive inn backingen og det 
meste av snøret. Laksen har parkert i strømmen ikke mer enn 
fem meter fra land, og jeg står i en bratt skråning der det er 
umulig å lande den. 

Mitt håp er å få den opp til ei lita bukt på oversida av brua, 
men fisken er vond å be, og ellevefoteren har ikke autoritet til 
å tvinge den. Likevel får jeg lirket den oppover, desimeter for 

Orklakjenner: 
rune Marthinsen 
vet hvordan de store 
skal lures. Denne 
er på drøye 16 kilo, 
men slett ikke hans 
største i 2010. foto: 
Øistein Hveding.
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desimeter mens minuttene  går. Men da den når kanten av bru-
skyggen, er det stopp. Den vil ikke ut under åpen himmel. Jeg 
prøver å legge press fra nedsiden, men den bare slipper seg med 
strømmen, og holder seg hele tida nedstrøms. Og bak den lurer 
brekket. Laksen gjør noen halvhjertede utras i den retningen, 
men nå er det slutt på superkreftene. I et halvhjertet sprang 
viser den seg for første gang på nært hold, og jeg må nedjustere 
mitt anslag av størrelsen. Den er nok ikke mer enn 4–6 kg, men 
selv om vi er 40 km fra Trondheimsfjorden, er den blank som 
ei sild. Jeg har vært borti noen sånne, og de trår ofte til med 
mer villskap enn større artsfrender. Jeg tauer den noen runder 
til mens Per henter håven. Men laksen er slett ikke sluttkjørt, 
og stillingskrigen tømmer den ikke for krefter, så etter en snau 
halvtime skjer det som ofte skjer når kampen blir langdryg: 
Krokholdet løsner, og snøret blir slakt.

liten SmålakS
Å miste fisk er tross alt bedre enn at ingenting skjer, så denne 
kveldens opplevelse fungerer som en vitamininnsprøyting 
for neste dag, da vi skal prøve Blåsmon i den nedre delen av 
elva. På østbredden her er det mulig å følge fisk så langt den 
måtte ønske å gå, så jeg har igjen taklet switchstanga med 
intermediate snøre, kaster ut i den harde strømmen langs mot-
satt bredd, og lar flua sveipe over det roligere vannet på inn-
siden. En smålaks spretter like foran meg, og jeg rekker såvidt 
å konstatere at den er veldig liten, før det rykker i snøret og 
jeg har fast fisk igjen. Jeg skjønner raskt at denne er av samme 
kaliber som den jeg nettopp så i spranget, og er aldri i tvil om 
at den skal settes ut igjen. Per henter kameraet, og tar noen 
kjappe bilder mens jeg løsner kroken og setter kilosfisken på rett 
kjøl. Hele seansen fra kroking til gjenutsetting tar mindre enn 
fem minutter, og jeg er klar for fortsatt fiske.

Like glatt gikk det ikke for Per da han fikk sin minilaks to 
dager tidligere. Den hadde klart å kroke seg i øyet, og blødde så 
stygt at det var intet anstendig alternativ til avlivning. Siden det 
var midt på dagen, og Per hadde fylt døgnkvoten, ble han gåen-
de uvirksom til klokka igjen bikket midnatt. At man skal avslutte 
fisket etter å ha avlivet kvotefisken, er en fornuftig regel, men i 
dette tilfellet blir kiloprisen i overkant høy! (Se forøvrig «På hug-
get» på s. <?>)

Per har kjøpt våre fiskedøgn på NASF-auksjon, og fisket er 
organisert etter vår smak. Med utgangspunkt i Aunemo Gård i 
Fannrem har vi tilgang til valdene Bakka, Polset, Blåsmo, Nedre 
Ekeli og Kløvsteinhølen. Disse deler vi med fire andre «team», 
og rulerer to ganger i døgnet, slik at det aldri er mer enn to 
stenger på hvert vald. På den måten får vi et avvekslende fiske 
uten trengsel. I forhold til å leie en fast strekning for kortere 
eller lengre tid – som også er mulig i Orkla – gir det også større 
sikkerhet for fangst, da de ulike valdene varierer i kvalitet 
etter vannføring, oppgang og værforhold. Som back up for alle 
Aunemo-valdene står Brushølen disponibel for alle fiskerne til en 
hver tid. Vi havnet der da vinden gjorde Kløvsteinhølen ufiskbar 
med fluestang.

Forvirring på nettet
En ordning med rulering mellom flere vald kjøres også på Aunan 
Lodge lenger oppe i dalen, og ellers finnes et sant mangfold av 
muligheter for feite og magre lommebøker langs hele den lak-
seførende delen av Orkla. Om du ønsker full oversikt, er det to 

Vrient: Med ryggen 
mot steinfyllinga, 
stryk nedstrøms og 
stor fisk i strømmen. 
Dette blir en tøff 
jobb for 11-foteren. 
foto: Per Bomann-
larsen

enkelt: Min 
minigrilse på ca. 
en kilo var lett 
å frigjøre fra 
enkelkroken. Den 
slapp med skrekken 
denne gangen.
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Orkla-fakta
Orkla er lakseførende fra utløpet i Trondheimsfjorden i Orkanger til Stoin i 
Rennebu. Elva er regulert, men det er ingen vandringshinder av betydning på den 
88 kilometer lange strekningen.

Offisiell fangststatistikk for 2010 pr. 24. september: 5608 laks med totalvekt 
27914,7 kilo. Av disse var det 1699 storlaks over 7 kg, 2034 mellomlaks mellom 3 
og 7 kg, og 1852 smålaks under 3 kg. Snittvekt: 4,97 kg. Medregnet i statistikken 
er 1797 laks (7122,3 kg) som ble gjenutsatt. Det er altså mulig at noen fisker opp-
trer flere ganger på børsen.

Overnatting og fiskekort: Det aller meste av omsetningen i Orkla foregår via 
internett: www.orklaguiden.no og www.orklaguide.com. Flere bilder fra vårt 
besøk i Orkla finner du for øvrig på www.bomann-larsen.no

nettsteder å besøke: orklaguide.com, 
og orklaguiden.no. Noen tilbud fin-
ner du begge steder, men slett ikke 
alle. De opererer også til dels med 
ulike laksebørser, slik at min grilse 
fra Blåsmon ikke er å finne under 
dette valdet på orklaguiden.no, men 
er oppført under Aunemo/Blåsmo på børsen til orklaguide.com. 
Du må med andre ord lete litt for å finne ut hvor godt fisket har 
vært på de ulike valdene. Nettstedene er hver for seg utmerket, 
og gir mye nyttig informasjon, men det hadde vært en klar for-
del for tilreisende fiskere om alt hadde vært å finne under en url.

Den anadrome strekningen i Orkla er nær ni mil lang, og det 
er ingen hindre der laksen må vente på ideell vannføring eller 
-temperatur for å komme videre. Det vil si at det allerede tidlig 
i sesongen kan stå fisk på hele elva, og at du kan få blank laks 
også i de øvre delene. Og når jeg bare skriver om laks, er det 

fordi sjøørreten i elva har gått kraftig tilbake de senere år, og 
kan nesten regnes som fraværende. Den er da også totalfredet, 
og skal gjenutsettes uansett. På Orklaguidens børs er det regis-
trert fattige 42 sjøørreter i hele sesongen 2010, så i motsetning 
til smålaksen som igjen er hyggelig til stede, er det ingen lysning 
å se for ørreten. Særlig i elvas nedre deler kunne man tidligere 
oppleve et spennnende nattfiske etter denne arten, men nå er 
det bare laks som gjelder.

På Vei til neste 
HØl: Fire stenger 
med snører i ulik 
synkehastighet, 
men fluene er alle 
av  samme mønster. 
Denne racken 
harmonerer godt med 
rune Marthinsens 
tanker om at 
snørevalg er viktigere 
enn fluevalg. Fisken 
han holder her var 
sesongens nest 
sørste på 18,8 kilo. 
Foto av rune: svenn 
rune kjølstad.
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runeS råd

Med kun en kilosfisk på børsen, er det bare å innse at jeg man-
gler litt tyngde for å gi råd om hvordan du får suksess i Orkla. En 
som befinner seg i andre enden av skalaen, er Rune Marthinsen, 
også kjent som mannen bak de fleste av Guidelines laksesnører. I 

sesongen 2010 har han 
to «pallplasseringer» på 
lista over største fisk, 
med rugger på hen-
holdsvis 19,8 og 18,8 
kg. Bare Trond Syrstads 
kjempe på 22 kg går 
foran disse, men bak de 
nevnte følger Rune på 
med ytterligere tre over 
14 kg, så han bør ha 
noe å formidle til håpe-
fulle Orkla-fiskere:

– Jo takk, det har 
vært en svært god, 
men også litt merkelig 
sesong. Selv om elva 
som helhet har hatt 
godt fiske, har det ikke 
vært like bra over alt. 
Det har jo vært fisk på 

hele elva, men på noen 
strekninger har den 
vært mindre bitevillig. 
Særlig i Meldal har det 
vært ujevnt, uten at jeg 
har noen fullgod for-
klaring. Noen plasser er 
gode på stor, andre på 
mindre vannføring, men 
jeg har en mistanke 
om at det er tempera-
tursvingninger som må 
ta en del av skylda. I 
området nedenfor det 
regulerte Granavatnet 
kan temperaturen falle 
to–tre grader i løpet av 
minutter, og det sier 
seg vel selv at det ikke 
er gunstig for fisket.

– Men du har fis-
ket på gode plasser...?

– Ja, men ikke bare 
på eksklusive vald. Det 
er viktig å få med at 
mange av de rimelige 

valdene som tilbys av Orklaguiden kan være svært gode, og antal-
let fiskekort er så begrenset at det aldri blir køfiske. Det handler 
om å være på riktig sted til riktig tid.

– Og kanskje ha noen lure triks i ermet?
– Det er vel ikke noe som gjelder spesielt for Orkla, men jeg 

er alltid opptatt av å få god fart på flua, og at den skal fiske fra 
første meter. Om det for eksempel er en bratt steinfylling på 
motsatt bredd, kan storfisken stå helt inntil denne, og da holder 
det ikke om snøre og fortom må drive flere meter før det strek-
ker seg og flua begynner å fiske. Jeg er ikke så opptatt av farger 
og mønstre, men bruker gjerne bottle-tuber som synker raskt til 
ønsket dybde. Jeg bruker ikke mye tid på fluevalget, og bytter 
sjelden, men er desto mer nøye på snørets synkehastighet og 
vektfordeling – alltid med fokus på fluas hastighet. Det vil si at 
jeg kan starte øverst i hølen med synk 1, for så å bytte til hover/
intermediate i det roligere midtpartiet og kanskje avslutte med 
flyt/synk 1 på brekket. Går jeg på kortvald, har jeg gjerne utplas-
sert ferdigriggede stenger med ulike liner nedover langs hølen, 
slik at jeg kan gå inn og bytte raskt og ikke hefter fiskere som 
måtte komme bak meg. For å bestemme hvilket snøre som skal 
brukes hvor, er det selvfølgelig godt å ha lokalkunnskap, men det 
viktigste er å følge med på fluas bevegelser, og ikke være redd 
for å eksperimentere. Min erfaring er at flua knapt kan fiskes for 
fort, og for meg ser det ut til at jo fortere flua skjærer gjennom 
strømmen, desto større fisk er det som tar den. Mange fiskere 
har hundrevis av fluer i boksen, men jeg mener det er viktigere å 
ha et godt utvalg av snører.

– Litteraturen sier jo ofte at du skal fiske dypt og langsomt 
på kald elv, og bruke flytesnøre når elva er sommervarm. Har 
temperaturen ingen betydning for deg?

– Overhodet ikke. Jeg har tatt laks i Orkla på flytesnøre ved 
temperaturer helt ned til 6–7 grader, og på tunge synkeklumper 
midtsommers. Det er måten jeg vil presentere flua på som styrer 
valget. Så enkelt er det!

sMålaks: De første 
flakene med smålaks 
fyller de nederste 
hølene tidlig i juli. 
Per kroket en av dem 
på Bakka.

kOkken Per: Uten 
mat og drikke 
duger heller ikke 
laksefiskere. Per 
steiker flesk ved 
gapahuken på 
kløvstein.


