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VIKTIG 
OPPVEKSTOMRÅDE: 
Slik så det ut 

Numedalslågen

Fra storørretelv
Det snakkes og  

skrives mye om 

laksen i Numedals

lågen, men lite om 

at brunørreten  

nærmest er borte fra 

det som kanskje var 

SørNorges beste 

tørrfluestrekninger 

på 90tallet.

S  esongen 1987 kom seint i gang. Tidlig i juli lå vanntem-
peraturen fortsatt under 10 grader i Lågen. Jeg skulle 
guide den franske fiskejournalisten George Lenzi i min 

nye hjemmeelv, og møtte ham på campingplassen i Rollag. Det 
kjølige forsommerværet hang fortsatt i, men sola varmet mellom 
bygene. Utpå ettermiddagen begynte det å skje: Ved tiltagende 
døgnfluesverming viste også noen større ørreter seg blant de 
evigvakende småtassene ved jernbanebrua i Laugi. 

Den nærmeste av dem vaket akkurat innenfor rekkevidde. 
Etter noen forsøk var det min imitasjon som forvant i et rolig 
head and tail-vak. George tømte en filmrull på meg og den 
trinne skjønnheten på 1,2 kilo. Det var første gang jeg pas-
serte kilosmerket med en brunørret her, så timingen var 
perfekt. Franskmannen var minst like fornøyd som meg, og 
Numedalslågen ble forside i Peche og presentert som ørret-
paradis for millioner av lesere i Frankrike, Tyskland og Japan. 

til gjeddeparadis
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TYPISK LÅGAØRRET: 
Slike fisker var 
det mange av i 
glansdagene på 
80-tallet. 

Fra storørretelv
Gullalder oG nedtur

Det ble ingen stortrafikk av langveisfarende fluefiskere langs 
Lågens bredder, men journalisten hadde sine ord i behold. I 
årene som fulgte ble persen slått jevnt og trutt. 1,2 kg var sna-
rere snittvekt enn rekordstørrelse for de få som fisket i Rollag på 
den tida. Etter hvert oppdaget vi at det gikk stor ørret også ned-
enfor kommunegrensa. Vi fikk vel ikke tokilosfisk i Flesberg, men 
mange over én, og det var tettere mellom vakene. Når det ble 
vel mye fremmedfolk på de lettest tilgjengelige plassene i Rollag, 
søkte vi stadig oftere til de nedre delene av elva.

1989–1994 var de gylne årene. Selv brøt jeg tokilosgrensa 
flere ganger i denne perioden, og lakseutstyret ble solgt. Men 
utover på 90-tallet ble fisket gradvis dårligere. Det ble lengre 
mellom de grove vakene, og det dukket opp småfisk på plasser 
hvor vi tidligere ikke fikk fisk under halvkiloen. Dette så vi likevel 
som positivt. Fisken vokste fort, og det var ikke snakk om tusen-

til gjeddeparadis
 Terje Bomann-Larsen

Tekst og foto

««

• • • • • • •

1989–1994 var de gylne 
årene. Selv brøt jeg 

to kilos grensa flere ganger, 
og lakseutstyret ble solgt…
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UNGDOMSBILDE: Forfatteren med 
sin første kilosørret fra Laugi i 
Rollag.    

GROMPLASS: I denne hølen i Rollag brøyt forfatteren tokilosgrensa.  

REKORDFISK: Forfatterens største fra ørretdelen av 
Numedalslågen – en fisk 2,2 kg fra Rollag. 

brødre. En ny gullalder ble det likevel ikke. Istedenfor å vokse 
seg stor og feit, forsvant småfisken, og den siste av de gamle 
gampene tok jeg en høstkveld i 2000. 

Det er det styggeste ørretbeistet jeg noen gang har fått: 
Vekta viste 1,7 kg fordelt på 63 cm! Til sammenligning fikk 
Thomas Løwer en fisk på samme lengde i 1990, og den veide 
2,8. Min bar tydelig preg av å være gammel og mett av dage. 
Kroppen smalnet bakover fra det digre hodet, og fettfinna hang 

lang og slapp som et 
frynsete minne om for-
dums manndom.

Fra jeg oppdaget 
den typiske høstplassen 
fem år tidligere, hadde 
jeg aldri fått fisk under 
1,5 kg her. I årene som 
fulgte fikk jeg ingen 
som i det hele tatt var 
i nærheten, og etter 
hvert fikk jeg ingen 
i det hele tatt. Også 
på de typiske forsom-
merplassene går det nå 
lenge mellom vakene 
selv når solgangsbrisen 
stilner mot kveld og 
døgnfluene svermer i 
myriader. De få som 
viser seg, gir meg heller 

ingen lyst til å rigge fluestanga. Min siste fluefisk i Flesberg tok 
jeg i 2005. Det var en abbor på 3 hg.

Hvordan oG Hvorfor?
Vi har naturligvis fundert på hvorfor det gikk som det gikk. Lite 
tyder på at det ble fisket for hardt. Garnfisket var minimalt, og 
antallet sportsfiskere ganske moderat. Noen dyktige fluefiskere 

tok en del, men ingen jeg kjenner, var grådige. Noen praktiserte 
til og med fang og slipp i en grad som var uvanlig i Norge på 
den tida. Ungfisk fikk gå tilbake selv om den nærmet seg kiloen. 
Dessuten er elva stor, og plassene der du kommer til fra land er 
begrenset både i antall og areal. 

Vannkvaliteten skulle heller ikke være noe problem. Det rike 
utvalget av døgnfluearter indikerer god pH, og selv om noen 
sidebekker har vært sure, er de i hvert fall ikke verre nå enn 
på 70- og 80-tallet. Noen småelver er berørt av reguleringen 
på Ble, men utbyggingen her ligger så langt tilbake at den ikke 

UNDerSøkelSer

I 1991 gjennomførte Fylkes-

mannen i Buskerud ved 

Morten Eken og Erik Garnås 

fiskeribiologiske undersø-

kelser i Numedalslågen. 

Undersøkelsen var i første 

rekke konsentrert om de stil-

leflytende partiene Bergsjø 

og Vårviki i Rollag, der man 

allerede den gangen kunne 

konstatere at ørreten gikk 

tilbake i forhold til sik, abbor 

og gjedde.

I 2009–2010 skal det 

gjennomføres en ny, omfat-

tende undersøkelse som 

skal omfatte hele den aktu-

elle strekningen i Rollag og 

Flesberg. Undersøkelsen er 

bestilt av Numedalslaugens 

Brugsforening og EB, etter 

ønske fra fiskerettshavere 

i Rollag. I skrivende stund 

ser det ut til at oppdraget 

går til Laboratorium for 

ferskvannsøkologi og inn-

landsfiske (LFI) i samarbeid 

med NIVA. Dette blir en 

bredere undersøkelse enn 

den forrige, og skal ta for 

seg alle forhold som påvirker 

ørretens livsvilkår i det aktu-

elle området. Sluttrapport 

forventes i 2010–2011.

• • • • • • •

Djupdal
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I DAG: Dette kartet viser Djupdalområdet etter 
regulering. Det lyseblå området er mer eller mindre 
tørrlagt. 

MYE MER VANN: Slik så Djupdal området ut før 
reguleringa i 1976. 

ØRRETSTREKNINGEN: 
Dette kartet viser 
området som er 
omtalt i denne 
artikkelen. Firkanten 
viser den delen av 
elva som er berørt av 
Djupdalreguleringen. 

VAKKER ELV: Slik rant elva mellom Bergsjø og Djupdal. 

StrekNiNgeN

Knappe 5 mil lang. Omfatter den fiskbare delen av Numedalslågen fra tunnelutløpet i Laugi i Rollag til Pikerfoss-

dammen på grensa mellom Flesberg og Kongsberg. Det meste av strekningen består av stilleflytende elv, bare brutt 

av noen få kortere stryk og mindre fosser. Før kunne ørreten vandre hele strekningen, men demningen i Djupdal er 

bygd uten fiske trapp.

kan tillegges betydning for tilbakegangen de siste 10–15 årene. 
Det kan derimot utbyggingen av selve Lågen, og ganske særlig 
oppdemmingen i Djupdal i 1976, like ovenfor kommunegrensa 
mellom Rollag og Flesberg 

Ei terskelelv som Numedalslågen er særlig sårbar for utbyg-
ging, fordi de produktive grunnstrykene er så få, og Djupdal-
oppdemmingen raserte det kanskje viktigste av dem. Ned mot 
kommunegrensa delte elva seg i mange, grunne løp, og for en 
stor del var bunnen dekket av fin grus. Vi snakker om et 4–5 
kilometer langt gyte- og oppvekstområde som knapt kan over-
vurderes. Nå er nærmere 4 km så godt som tørrlagt. Bare den 
nederste kilometeren renner omtrent som før.

nytt strømreGime i rollaG
Skadene nedenfor Djupdal er synlige for alle, men lenge trodde 
jeg at elva ovenfor var uberørt. En fiskekamerat som hadde fis-
ket i Rollag før reguleringen, kunne imidlertid fortelle at strøm-
regimet var endret helt opp til Vårviki, om lag 10 km ovenfor 
demningen. En dag fikk jeg ved selvsyn se hva det handlet om. 
Dammen ved Djupdal var tappet ned for reparasjon, og den stil-
leflytende tørrfluestrekningen ovenfor Bergsjø var forvandlet til 
et langt grunnstryk. Slik så det altså ut da kompisen og faren 
hans gikk her med markstengene tjue år tidligere. Da var ørreten 
nærmest enerådende på strekningen, og den fantes i mengder. 
Likevel var snittstørrelsen god, og de fikk mye fisk rundt halvki-
loen. Fisk over kiloen var mer sjelden, men den forekom. Det slo 
meg også at det kunne ha vært gode gyteplasser i området der 
elvebunnen for en stor del er dekket av sand og fin grus.

Da vannspeilet ble hevet og strømdraget avtok, ble det bedre 
grobunn for planter. Den rikere vegetasjonen ga bedre livsvilkår 
for insekter, og ørreten åt seg stor og feit. Markfiskerne ble lei av 
å kroke grønnsaker og overlot paradiset til noen • • • • • • •

Laugi

Vårviki

Bergsjø

Rollag
Kommunegr.

Utsnitt,
detaljkart

Flesberg

Lampeland

Svene

Djupdal

Trollerudfoss



52 Alt om Fiske nr.   3 20 0 9

DJUPDALDAMMEN: 
Her er vi kommet til 
problemets kjerne; på 
nedsiden av dammen 
er det så å si tørrlagt, 
og på oversiden 
er strømregimet 
forandret. 

UtSettiNg  

av fiSk

I forbindelse med Djupdal-

reguleringen ble regulanten 

pålagt å sette ut 2000 

toårige settefisk av tun-

hovdørret på strekningen 

Djupdal–Bergsjø. Regulanten 

har plusset på ytterligere 

500, så det totale antal-

let i Rollag har vært 2500. 

I Flesberg er det ikke gitt 

noen pålegg som følge av 

Djupdal-reguleringen. Ifølge 

et pålegg etter tidligere 

reguleringer, har det årlig 

vært satt ut 500 toårig 

sette fisk.

««
få tørrflueentusiaster. Men det var ikke bare vi som trivdes. Der 
strømmen tidligere var for grunn og stri, var det nå blitt optimale 
forhold for gjedde. At den roligere strømmen også begunstiget 
siken, gjorde ikke strekningen mindre attraktiv for rovfisken, og 
det er liten tvil om at gjedda vokste seg stor og tallrik på fisk med 
fettfinne. Ørret som hadde rukket å vokse seg stor, klarte seg all-
tids i samlivet med gjeddene, men heller ikke 
fisk lever evig, og enten ørreten ble lurt av en 
dunkrok eller døde av alderdom, så var det 
påfallende at de tomme standplassene ikke 
ble fylt opp av ny fisk. Også siken forsvant, 
og både gjedder og fluefiskere gikk magrere 
tider i møte. 

Nedenfor tunnelutløpet på grensa til 
Flesbeg, renner Lågen som før, og gjed-
das livsvilkår er ikke endret. Når den 
likevel har blitt dominerende, skyldes det 
nok både at ørreten (og siken) har fått 
store reproduksjonsområder ødelagt, og 
at gjedda ikke beskattes som før, da lokale fiskere kunne ta 
opp 50–60 «krokodiller» på en kveld. Resultatet er i alle fall at 
ørreten har gått kraftig tilbake på hele den 35 kilometer lange 
strekningen fra Djupdal til Pikerfossdammen på grensa mellom 
Flesberg og Kongsberg. Denne dammen sto ferdig i 1983, og er 
det nyeste inngrepet i Numedalslågen. Den har nesten utlignet 
Trollerudfossen ved innløpet, men har ingen påvirkning på strøm-
regimet lenger oppe, og påvirker neppe Flesberg-ørretens miljø i 
samme grad som Djupdal-demningen.

dersom, Hvis – oG Hva nå?
Da jeg begynte å fiske i Lågen midt på 80-tallet, hadde demnin-
gen i Djupdal stått i ti år, og selv om alt syntes rosenrødt, var 

skaden skjedd. Regulanten var pålagt å sette ut fisk i Rollag, men 
ikke i Flesberg, og det kan vel spørres om denne settefisken fun-
gerte som stort annet enn gjeddefôr. Vi som fisket, burde kan-
skje tidligere sett hvor det bar og ropt et varsku, men til hvem?

Grunneierlagene viste tilsynelatende liten interesse utover 
å selge fiskekort, verken når det gjaldt ørretens vilkår i elva 
eller å slå ned på åpenlyst ulovlig båtfiske. Med unntak av et 

par mindre campingplasser var det heller ingen 
satsing på turisme basert på ørretfiske, noe George 
Lenzi ganske vantro fikk bekreftet da han besøkte 
Kongsberg Turistkontor i 1987. Når vi vet at 
Numedalslågen for 15–20 år siden var en betydelig 
bedre ørretelv enn for eksempel Hemsila, er det 
lett å se at det var en feilvurdering. Men der ingen 
ser penger å hente, er det som regel også vanske-
lig å få noe gjort.

I dag framstår Numedalslågen i Flesberg og 
Rollag som helt uinteressant for alle som ikke fisker 
gjedde. Men ørreten er jo ikke utdødd, og vi kan jo 
håpe at pendelen vil svinge noe tilbake. Når gjedda 

ikke finner annen mat, så spiser den sine egne. Gjeddebestanden 
vil avta, og ørreten kan øke i antall. Men bestanden vil trenge 
hjelp om den skal komme i nærheten av gammelt nivå.

Dette har omsider sunket inn hos rettighetshavere i Rollag, 
og de har, sammen med regulantene NLB og EB, tatt et intiativ 
til nye undersøkelser rundt lågaørretens livsvilkår (se egen sak), 
og dermed skaffet et faglig grunnlag for framtidige tiltak. At 
elva er næringsrik nok til å fø opp stor fisk, er noe vi vet, og 
erfaringene fra Hemsedal viser at folk vil betale for stor ørret på 
tørrflue. Turistnæringen i Flesberg og Rollag har for det meste 
handlet om å bygge hyttebyer på Ble og Vegglifjell. Kanskje er 
det på tide å satse på ressursen som renner midt i dalen?

Min siste 
fluefisk i 
Flesberg 
tok jeg i 

2005. Det 
var en 

abbor på  
3 hg.

• • • • • • •

fire langs lågen
Espen Farstad, Lågen-fisker og informasjonssjef i NJFF:
– Jeg vil nødig framstå som en sutrete gubbe som påstår at «alt var 
bedre før», og jeg får fortsatt en og annen fisk mellom en halv og 
én kilo, men de grove vakene ser jeg ikke mer, og det er vel 6–7 år 
siden jeg fikk noen riktig store.

Per Torstein Hellumsbråten, innehaver av Holman Camping 
– fiskecampen i Rollag:
– De store ruggene som kom opp fra Bergsjø om høsten, har blitt 
borte. Det er fortsatt en del mindre fisk på strekningen forbi 
Holman, men årgangene er ujevne, noe som kan skyldes ustabile 
gyteforhold i det hardt regulerte elvløpet ovenfor Laugi.

Thomas Løver, storfisker i Lågen i glansperioden  
– tilbake etter 15 år «Down Under»:
– Alt var som jeg husket det; elva, vegetasjonen, de massive klek-
kingene og svermingene, men der storørreten før vaket jevnt og 
trutt, var det bare en og annen småfisk som spratt. Ellers skremte 
jeg påfallende mange gjedder ut fra sivkantene.

Knut Nordskog, engasjert fluefisker  
og hytteeier i Djupdal:
– Det er tragisk. Etter at det ble slutt på gjeddefisket har denne 
arten overtatt fullstendig. At man tillot fiske fra kajakk forverret 
situasjonen ytterligere, men jeg har tro på at Lågen kan bli bra 
igjen om gjedda blir hardt beskattet og alt båtfiske forbys!


