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Jeg bryter et gammelt løfte 

om å holde kjeft når jeg nå 

skriver om Engeråa, men det 

har rent mye vann fra Litj- 

         Engeren til Engeren siden 

jeg i 1994 ble invitert hit av Torill 

Kolbu for å skrive en sak om jenter 

og fluefiske. Da var elva en relativt 

ukjent perle uten noen form for 

beskyttende regelverk, men i de 

seinere år har Engerdal Fjellstyre 

markedsført åa aktivt, og både 

Kolbu og legenden Erling Sand brukes i promoteringen. 

Hemmeligheten jeg har holdt på i nær 20 år kan derfor 

knapt regnes som det lenger, og med det økende fiske-

trykket i denne sårbare elva kan det være flere grunner 

til å skrive enn å la være.

Skal – Skal ikke?
Men om mye har skjedd rundt den, renner elva 

akkurat som jeg husker. Også for nitten år siden var 

det god vannføring etter kraftig forsommerregn, og 

den store døgnflua Ephemerea danica var så vidt i 

gang med klekkinga. Alt lå til rette for at stor ørret 

og harr kunne trekke opp eller ned fra innsjøene for 

å fråtse i proteinbombene. Likevel er jeg i tvil om 

jeg skal sende SMS-en som gir fiskekort direkte på 

mobilen. 

Gledelig gjensyn med

Du trenger aldri kaste langt 

i Erling Sands hjemme-elv, 

men den er likevel ikke for 

nybegynnere!

Terje 
Bomann- 
Larsen

Tekst  
og foto

Engeråa

På fluesonen ved Heggeriset er det verken 

store døgnfluer eller vak å se, og dessuten piskes 

Engeren hvit under en frisk sørlig bris, så jeg nøyer 

meg med å lagre nummeret. Jeg kjører opp for 

å sjekke den øvre delen. Fisk kan gå hele veien 

mellom innsjøene, men for oss som fisker med flue 

er det naturlig å dele strekningen i to. Den øvre går 

fra Litj-Engeren til der fylkesveg 26 krysser Engeråa. 

Herfra er det en strekning med striere stryk før 

strømmen roer seg igjen på slettelandet mot 

Heggeriset og Engeren. Den siste biten fra utløpet 

av Kansbekken er utskilt som ren fluesone, og her 

kan det bli folksomt i høysesongen.

Godt kamuflerte
Denne dagen finner jeg imidlertid fluefiskerne ved 

ei lone ovenfor fylkesveien. Godt kamuflerte venter 

to mann tålmodig i buskene, og på mitt spørsmål 

bekrefter de at det er klekking på gang. 

Danica, men ikke mange.

Jeg fortsetter en liten kilometer, 

parkerer bilen og rigger utstyret. 

Nifoteren jeg brukte i Glomma dagen 

før får hvile i røret. Her passer det 

bedre med 7’9» # 4 med aksjon helt 

ned i håndtaket. Også vadebuksa 

blir liggende i bagasjerommet. Her 

er vading bare dumt, så de høye 

gummistøvlene holder i massevis. Vel 

nede ved bredden konstaterer jeg 

at det kommer en og annen danica 

drivende, og at harr og ørret vaker på 

dem. Riktignok er det bare småfisk å se, 

men nok til at jeg fisker fram mobilen 

og trykker på «send». 

Det er flere fine høler i området, 

og absolutt muligheter for større fisk, men 

mangelen på lokalkjennskap gjør meg usikker. 

Kanskje er jeg på feil sted til feil tid? Så etter en 

rekognonseringsrunde er jeg tilbake i bilen på tur 

nedover. Jeg ser de to fluefiskerne på nøyaktig 

samme plass, og antar at de er kjent og vet hvorfor 

de sitter akkurat der. 

Gammelt minne
Fra brua ved Heggeriset har jeg god utsikt over 

noen hundre meter av fluesona, men konstaterer 

at alt er like dødt som før. Selv mellom vindrossene, 

når vannflata legger seg glatt for noen sekunder, er 

det ikke en ring å se. Tankene går til «jenteturen» 

for 19 år siden: Mens damene konsentrerte seg 

om hølene ved brua, gikk jeg da noen hundre 

meter oppstrøms på leting etter Det Store Vaket. 

Og jeg fant ikke bare ett, men mange. Danicaen 

VAKGIVER: Når 
den store døgnflua 
Ephemerea danica 

klekker, er det duket 
for fest i Engeråa. 

44 Cm: Omregnet til om 
lag trekvart kilo, er dette 
en respektabel harr, men 
langt fra noen sensasjon i 
Engeråa. 

ENGERÅA: Først i juli 
- etter en fuktig juni - 
passer navnet særlig 
godt. 
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Fakta om fisket
Fiskekort: Engerdal fjellstyre selger fiskekort til 
følgende priser: Døgn: 100 kr, 3 døgn: 220 kr, uke: 330 
kr og sesong: 600 kr. Kortet gjelder for hele Engerdal 
kommune, og kan kjøpes på nett hos www.inatur.no, 
pr. SMS eller hos lokale forhandlere. 
Kvote: 2 harr og/eller ørret pr. døgn, hvorav én fisk 
kan være lengre enn 38 cm. Fluesone fra Kansbekken 
til Engeren.
Overnatting: Det er et bredt tilbud i ulike prisklasser. 
Nærmest til Engeråa ligger Olderskogen Natur Camp, 
tlf 62 45 87 11, med hytter i ulik størrelse og standard. 
Se forøvrig www.engerdal.info.
Internett: www.fishspot.no og www.bomann-larsen.
no/elvegalleri
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klekket massivt, og det var fest i den lille hølen. 

Jeg husker at jeg fikk både ørret og harr i seks- til 

åttehektosklassen, og atskillig større fisk kunne vært 

kroket. 

I visshet om at klekkingene kan være ganske så 

lokale, kjører jeg igjen oppstrøms på fylkesveien, 

men er fortsatt på nedre delen da jeg finner en 

parkeringsplass. Om ikke hukommelsen juger, skal 

jeg være i nærheten av godplassen. Det er et stykke 

fra veien til elva, men da jeg kommer ned, er det 

omtrent som jeg forestilte meg, relativt stilleflytende, 

og fristende høler ligger som perler på snor. Eneste 

problem er at brinken rager høyt over vannflata. Det 

er godt jeg har stor håv med langt skaft, men må 

sjekke at jeg faktisk rekker ned om jeg skulle kroke 

en fisk. Et kraftig plask indikerer at muligheten er der, 

og jeg sniker meg i posisjon. Men det er ikke enkelt 

å presentere presist fra høyden, og bedre blir det 

ikke da et vindkast sender flua inn mellom greinene 

på ei bjørk som henger ut over vannspeilet. Der 

sitter den så godt at jeg bare må dra til og håpe det 

beste. Ikke bare flua blir hengende igjen, men også 

fortomspissen. Idet jeg konstaterer at senespolene 

ligger i bilen, vaker det igjen, der innstrømmen til 

hølen danner et V-formet brekk. 

aldri Så Galt…
Når jeg likevel må til bilen, tenker jeg at jeg heller bør 

ta meg over til andre sida. Der er lettere å komme 

i posisjon for å kaste på det lille brekket. Jeg kjører 

ned om Heggeriset igjen, og opp til Kansbekken på 

vestsida. Der jeg kommer ned til elva, er 

det også på denne sida en høy brink, så 

jeg stikker hodet forsiktig over kanten 

for å få overblikk. Hølen jeg står ved 

ligger ovenfor den jeg prøvde meg i fra 

motsatt bredd, og strømmen danner 

her en stor virvel, med et blankt parti i 

midten. Gjennom dette «vinduet» ser 

jeg en stor harr som rolig plukker i seg 

et eller annet rett under overflata. Det 

er ikke snakk om mange meter, men jeg 

må holde meg ute av fiskens synsfelt 

når jeg kaster, så jeg trekker meg raskt 

tilbake og klargjør redskapen. Jeg er 

litt usikker på fluevalget, for det var 

ikke danicaer jeg så harren beite på, og 

jeg har bare to imitasjoner av denne igjen i 

boksen. 

Jeg tenker at de kanskje bør spares, 

da lyden av et kraftfullt plask under brinken 

feier all tvil til side. Når stor harr tar på 

denne måten, er det store byttedyr, og her 

var det garantert en danicadun som aldri kom 

på vingene. Altså slipper jeg en fallskjermhacklet 

imitasjon ned i yttersvingen. Der forsvinner den 

raskt inn under vegetasjonen mens jeg venter i 

spenning på plasket. Det kommer ikke, og det har 

sin forklaring: Når jeg skal løfte til nytt kast, sitter 

flua fast. Strømvirvlene i kanten av evja har trukket 

den ned i dypet, inn i vegetasjonen, og der sitter 

den så godt at den må bli der. Det blir en del styr, og 

når jeg kommer så langt at jeg har festet den siste 

danicaimitaasjonen til fortomspissen, ser jeg ikke 

mer til den gromme fisken, og når en ekte danica får 

drive uantastet gjennom kulpen, innser jeg at jeg har 

skremt den.

SpeidinG etter 
vakGivere
Så langt har det ikke vært tegn til liv i kulpen 

nedenfor, men jeg sniker meg i posisjon godt innpå 

grusøra der det er mulig å holde lav profil. Det er 

fortsatt langt mellom danicaene, og fristende å prøve 

et kast på måfå, men jeg 

vet at det kan ødelegge alt, 

så jeg venter og speider 

etter mulige vakgivere 

som kan hjelpe meg å 

lokalisere standplassene. 

Og snart kommer det en 

voksen godbit drivende 

med vingene hevet til tørk. 

Den har perfekt kurs over 

brekket, og treffer midt i 

V-en. Helt nederst i spissen 

forsvinner den i en kraftig 

virvel. Kastlengden er 

kanskje seks–sju meter, men 

det gjelder å treffe presist, 

og her kommer stangas 

dype aksjon til hjelp. 

Selv om jeg neppe har 

mer enn fronttaperingen 

forbi toppringen, har 

jeg god kontakt med 

kastarbeidet og full styring 

på hvor flua lander. Den 

driver perfekt gjennom 

V-spissen, men det er ingen 

harr som kommer opp. Det 

skjer heller ikke på neste 

kast, og jeg blir usikker. Men 

jeg har ingen bedre flue, og 

presentasjonen har vært 

grei med hensyn til presisjon 

og dead drift. Kanskje 

harren trenger litt tid til 

å svelge den forrige 

porsjonen? 

alle Gode tinG  
er tre

Jeg venter noen sekunder før 

jeg legger ut det tredje kastet på 

akkurat samme sted og måte som 

de foregående. Aller nederst i V-en 

smeller det, og jeg har fast fisk. Det 

blir noen runder i den lille kulpen, men 

til slutt siger harren over håvkanten – 

blank, feit og høyst motvillig.

I forrige årtusen måtte jeg vise 

fram feite fiskelik for å overbevise 

turfølget, i dag holder det med et bilde 

på mobilen, og selv om jeg har lov til 

å beholde to matfisker pr. fiskedøgn, 

skal denne harren ut igjen. Jeg måler 

den raskt til 44 cm, og ifølge tabellen 

kan det omregnes til mellom sju 

og åtte hekto. I de fleste elver med 

maksimumsmål gjelder 40 cm som øvre 

grense, og jeg mener det burde være 

slik her og. Det er så mange steder 

i Norge jeg kan høste min matfisk 

med god samvittighet, men i sårbare 

småelver med økende fisketrykk er 

de store eksemplarene mer verdifulle 

for elva enn for magen. Fluefiskere 

med årelang erfaring i Engeråa er 

også bekymret for utviklingen, og 

håper regelen som tillater avliving 

av en fisk over 38 cm blir endret før 

det er for seint, og praktiserer selv i 

stor grad fang og slipp. Som gjest på 

gjennomreise har det vel ingen større 

betydning hva jeg gjør med en enkelt fisk, men når 

jeg konstaterer at harren er kommet til hektene og 

forsvinner i dypet, føles det rett og riktig.

matfiSk likevel
Mens jeg samler utstyret kaster jeg et blikk mot hølen 

ovenfor, der jeg prøvde meg på den første harren. Jeg 

kan ikke se fisken herfra, men jeg ser at det brer seg 

ringer på den blanke vannflata. Danicaene kommer 

like sparsomt som før, og de forsiktige sippvakene 

tyder på at det er betydelig mindre porsjoner som 

står på menyen. Det passer bra, for min siste danica-

imitasjon trenger tørk før den igjen kan flyte som den 

skal. Jeg knyter på ei lita vårfluepuppe designet for å 

fiskes i eller like under overflatefilmen. 

I større elver søker jeg helst en posisjon der 

jeg kan presentere skrått nedstrøms med slakk 

på fortommen, men i småelver blir det oftere å 

presentere oppstrøms. En får ikke mange sjanser, så 

det gjelder å være forsiktig og kaste med presisjon. 

Flua må komme i fiskens vakbane, og den må lande 

akkurat så langt oppstrøms at fisken rekker å reagere, 

men samtidig ikke så langt at snøret eller den tjukke 

stammen på polyleaderen plasker over hodet på den. 

Med kort kastehold, perfekt redskap for jobben og 

en kjærkommen pause mellom vindkastene, treffer 

jeg på første forsøk. Flua forsvinner i en ring, og 

fisken er fast. Men det blir fort klart at dette ikke er 

en stor harr, og da den ligger trygt i håven, blir jeg 

virkelig overrasket: Det er ei canadisk bekkerøye! Hva 

den gjør her, og hvordan den har kommet hit har jeg 

ingen peiling på – og ingen andre har heller kunnet 

forklare fenomenet. Men den har ingen ting her å 

gjøre, så jeg knekker nakken på den og tar et bilde 

før jeg rusler til bilen. Så ble det matfisk likevel – og 

bekkerøye er godt!

KLAR FOR ENGERÅA: Kort stang med dyp aksjon, 
og en fallskjermhacklet danica-imitasjon. 

VENTER PÅ VAK: 
Erfarne Engeråa-
fiskere vet at 
tålmodighet og 
forsiktighet er helt 
nødvendig om man 
skal lure de større 
eksemplarene i elva. 

V-BREKK: Nederst i 
spissen tok harren. I den 
falne bjerka henger en 
danicaimitasjon og en 
fortomspiss... 

KANADIER: Bekkerøya er en fremmed fisk i Engeråa. Har du 
kunnskap om hvordan den har kommet dit, vil Engerdal fjellstyre 
gjerne ha info på post@engerdal-fjellstyre.no! 


