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i for dums stor laks elv

De sagn om sus te stam me ne 

av stor vokst laks og sjø ør ret i 

Lærdal sli ter tungt un der gy ro

smit te og oppdrettslus. Men det 

ny åp ne de flue fis ket på brun

ør ret gir tro på en fram tid for 

sports fis ket i dron nin gen blant 

el ver.

Med tørr flue
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i for dums stor laks elv

R  eg net trom mer mot pan ser 
og front ru te, og gjen nom 
slø ret av ren nen de vann 

skim ter jeg tun ge løv kro ner som 
bøy er seg for vind kas te ne. Jeg er på 
and re døg net i Borgundselvi, og er 
ved å mis te trua på stor tørrflueør
ret i det som ble kalt dron nin gen 
blant nor ske lak se el ver. Ja, for 
Borgundselvi er bare et an net navn 
på øvre de len av sagn om sus te Lærdalselvi, der hele den ana
dro me de len nå er to tal fre det. Stor brun ør ret har det nok 
all tid vært i Borgundsfjorden og elva oven for, men den har 
ikke på kalt seg in ter es se fra and re enn byg de fis ke re og én 
og an nen til rei sen de lu ring som har visst å hol de kjeft. Men 
nå er Lær dal snudd på ho det.

Hem se dø ler bak
In gen i Nor ge har kom met len ger enn hem se dø le ne når det 
gjel der bæ re kraf tig fis ke tu ris me ba sert på stor brun ør ret, 

Liv laga i Lær dal?

Ter je Bo mann-
Lar sen

Tekst og foto

og det er in gen bom be at hem se dø
ler også er in vol vert i or ga ni se rin
gen av flue fis ket i Bor gund. De har 
ikke bare eks per ti se på for valt ning, 
men også et mil jø av tørrfluefiskere 
på høy es te nivå. Det er hel ler in gen 
hem me lig het at fle re av dem har 
tatt den kor te tu ren over fjel let til 
Lær dal når fis ke tryk ket langs de res 
hjem li ge Hem sil har blitt i over kant 

hef tig. Ryk ter har gått om pene fangs ter, men da den nye 
flue strek nin gen for sik tig ble åp net for en se song på fat ti ge 
26 da ger, var det en viss usik ker het om fis kets kva li tet:

«I elva er det en del ør ret i mind re stør rel ser, men ennå 
er det noen sto re fisk på elva», står det å lese på fiskeihem
sedal.no, og i star ten så den ne be skri vel sen ut til å stem me 
gan ske godt. Men da juli må ned star tet med «teppeklek
king» av døgn flua Ephemerella aurivilli – også kjent som 
den vik tig ste vakgiveren i Hem sil – fikk jeg te le fon fra Tor 
Grø the i Ør re tens Rike: • • • • • • •
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• • • • • • •NeD Re DeL: Det stil le
fly ten de par ti et ned 
mot Borgundsfjorden 
er vel eg net for tørr
flue fis ke.

Fiske i 

BorgunDseLvi

Årets se song star tet 20. 

juni og ble av slut tet 31. 

juli i flue so nen. I felles

sonen kan du fis ke fra 28. 

mai til 20. sep tem ber. Kun 

døgn kort på flue so nen, 

maks seks kort; fis ke tid fra 

08.00 til 24.00. Pris 2011: 

250 kr pr. døgn. Alle kort 

sel ges på inatur.no. På 

fellessonene sel ges døgn, 

uke og se song kort for 

hhv. 100, 400, og 800 kr. 

In gen an talls be grens ning, 

så dis se kan også kjø pes 

hos for hand le re lo kalt. 

Ut drag fra fis ke reg le ne for 

flue so nen: All fisk over 35 

cm skal re tur ne res mest 

mu lig uskadd til elva Det 

er kun lov å be nyt te mot

ha ke lø se kro ker i str. 10 

og mind re (mot ha ke ne må 

være ned klemt). Det skal 

bru kes knu te fritt håv nett.

TUNG TRA fIKK: Trai ler ne kom
mer tett på eu ro pa vei en langs 
Borgundsfjorden, men Vera 
Larsen er vant til det fra Hem se
dal, så hun lar seg ikke dis tra he re.

– Nå må du kom me til Bor gund – det er helt vilt der borte! 
Så fulg te en leng re ut red ning. Ikke bare om sto re, men man ge 
sto re som had de latt seg fris te av dun kro ker de sis te da ge ne. 
Jeg var egent lig i gang med å for be re de lak se fis ke på Sør lan det, 
men skjøn te at det måt te ven te. Det er med klek kin ger i ør ret el
ver som med regn i små laks el ver: Du må være der når det skjer.

døgn flu er el ler ørekyte?
Li ke vel går det noen da ger før jeg er på plass i Bor gund, og 
even ty ret sy nes å være over. Fisk av mind re stør rel se er oppe og 
snap per ett og an net in sekt, men stør re ør ret er ikke å se. Så 
er det da hel ler ikke snakk om teppeklekking av aurivilli, men en 
hel ler spar som fore komst av den mind re fet te ren Ephemerella 
ignita. En ri me lig grunn til at stor fis ken ikke bryr seg om å vake, 
er gan ske syn lig: Langs bred de ne svøm mer enor me sti mer av 
ørekyte. I de fles te el ver er den lil le kar pe fis ken en for ut set ning 
for at ør re ten skal vok se seg or dent lig stor. Det gjel der også 
«tørrflueelver» som Hem sil og Hols el va, men der er be stan den 
ikke på tren gen de over tal lig, og som fis ke kom pis og hemsilkjen
ner Vera Lar sen sier: – Med så pass til klek king vil du all tid fin ne 
én og an nen stor fisk som va ker re gel mes sig i Hem sil. 

Men den før s te kvel den i Bor gund fin ner vi in gen som er 
verd å ser ve re en dun krok.

ny op ti mis me

Det har slut tet å reg ne, og gjen nom den åpne bil dø ra ser jeg 
rin ger bre seg på blank vann fla te. Nede ved elva ser jeg også at 
klek kin gen har tatt seg opp. Ignitaen er i over tall, men inn imel
lom sit ter noen stør re aurivillier.

Jeg vand rer opp over, og et ter noen hund re me ter fin ner jeg 
det jeg le ter et ter. I djuprenna over mot and re sida bry ter et fis
ke ho de vann skor pa. Som i lang som kino føl ger rygg fin na, og til 
slutt slår den kraf ti ge spor den et ro lig slag før den går un der. 
En de lig stor fisk som va ker re gel mes sig! Den står uten for rek ke
vid de, men det er fle re i om rå det, og snart be gyn ner én å vake 
på min side. Den er ikke av sam me ka li ber, men verd å kas te på. 
Pro ble met er at den står vel nær, og i det gin kla re van net har 
Borgundsørreten vist seg var for va ding. Jeg kom mer i god po si
sjon, men fis ken va ker ikke mer. Så be gyn ner det å reg ne igjen, 
og det blir stil le i hele hø len. Jeg kjen ner at jeg tren ger et mål tid 
før kvelds øk ta, og fin ner et ga te kjøk ken ved eu ro pa vei en.

borgundsfjorden –  
næ rings rikt vinterrevir
Vel for synt kjø rer jeg til ba ke mot den fas te par ke rings plas sen. 

Den er opp tatt, og jeg 
skim ter to ka rer i full 
mun dur som skre ver 
over au to ver net og for
svin ner i sko gen mot 
elva. Men med maks 
an tall på seks døgn kort 
er det god plass på den 
snaue seks ki lo me ter 
lan ge fluesonen, så jeg 
par ke rer bi len len ger 
nede, trek ker på meg 
va de buk sa og ven ter på 
Vera, som har meldt sin 
an komst fra Hem se dal.

Vi kom mer ned til 
elva der den ren ner ut 
i Borgundsfjorden. Å 
kal le den en fjord er 
kan skje å over dri ve, for 

in ter nett

inatur.no, fiskeihemsedal.

no, ørretensrike.no. fle re 

bil der fra Borgundselvi fin

ner du på bo mann-larsen.

no.

Lær dals øy ri

Bor gund

Stein klepp

Bor gundsfjorden

Tufte
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over nat ting

Det er et va ri ert til bud 

in nen for strek nin gen som 

om fat tes av flue so nen: 

Stein klepp Cam ping lig

ger tett ved elva og til byr 

ri me lig over nat ting i telt, 

vogn el ler enk le hyt ter. tlf. 

57 66 81 59. egg um Gard i 

Bor gund til byr seks hyt ter 

med kom for ta bel stan dard 

i uli ke stør rel ser. Tlf. 41 68 

01 77, eggumgard.no.

det er mer snakk om et bredt og stil le fly ten de elveparti, men det 
kan nok fun ge re bra som vinterrevir for stor fis ken. Un der som
me rens sto re klek kin ger trek ker ør re ten opp over for å bei te, og 
det er sær lig på strek nin gen fra Borgundsfjorden og opp til brua 
der eu ro pa vei en krys ser elva og for svin ner inn i Tuftåstunnelen 
de sto re ør re te ne ble tatt først i juli. Oven for brua for and rer 
elva ka rak ter, med stri ere stryk og kor te re hø ler opp til Stein
klepp Cam ping. Her kom mer du til det jeg vil kal le ind re fi le ten av 
fluesonen. Elva og na tu ren er blen den de i seg selv, og et ter at 
eu ro pa vei en ble lagt gjen nom fjel let, er det vel sig net stil le her. 

Tra fik ken langs Borgundsfjorden er like tung som i Hem se dal, 
men her i den øvre de len kan du igjen høre fug le san gen. Iføl ge 
en lo kal kjent mann er det også her de al ler stør ste fis kene – de 
på over tre kilo er å få.

– Men det er for tid lig. Kom igjen i au gust. Vi inn ven der at 
da er se son gen over, men han bare ris ter på ho det og gli ser lurt. 

en svæ ring
Vi kro ker og gjen ut set ter noen små fis ker i den ne der ste svin gen 
ved fjor den, men fra væ ret av gro ve vak får oss til å ven de blik ket 

opp over. På plas sen der 
vi fis ket for ri ge kvel den, 
har de to and re va det 
i po si sjon, og jeg no te
rer at de har kom met 

INN – oG UT IGJeN: Trond og Jør gen Ha gen 
po se rer med 1,8 kilo ør ret i hå ven før Trond 
set ter den pent ut igjen.

ØVRe DeL: oven for 
Stein klepp Cam ping 
fin ner du den ne fine 
tørfluestrekningen.
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det? Vera tar et over
blikk over en si de
ka nal i øvre del av 
flue so nen.

2011 har vært å be trak te som en prø ve se song, og noen spørs
mål hen ger i luf ta. Pro sjekt le der Tor Grø the i Ør re tens Rike er 
den nær mes te til å sva re på dem.

– Årets se song i flue so nen var vel dig kort, hvor dan blir den 
nes te år?
– Vi ten ker oss at se son gen i flue so nen blir som for fellesso
nene, fra 1. el ler 15. juni, til 20. sep tem ber. Det kan se ut til at 
stor ør re ten bru ker litt tid på å kom me opp til de øvre de le ne, og 
vi hå per også det kan bli godt fis ke un der klek kin ger av vår flu er 
og sei ne døgn flu er.
– Hva med an tal let fis ke kort? Nå er det én ki lo me ter elv pr. 
fis ker, og det gir vel ikke sto re inn tek ter til grunn ei ere og 
tu rist næ ring?
– Vi reg ner med å øke an tal let døgn kort, kan skje til 12. Vi vil 
også se på en mu lig opp de ling av strek nin gen, slik at strek nin
gen ned mot Borgundsfjorden og den øvre oven for Stein klepp 
cam ping blir to at skil te so ner. I det stri ere par ti et mel lom dis se 
kan det være ak tu elt å åpne for ak tivt mark fis ke slik vi har i 
Hols el va.
– Øre ky ta har be tyd ning for ør re tens vekst, men det kan vel 
også bli for mye av den?
– Det kan det nok, men vi har fore lø pig in gen pla ner om å gjø re 
noe med den. Vi har fått mid ler fra Lær dal fis ke fond til å gjen
nom fø re en grun dig kart leg ging av fis ke res sur se ne, og NINA ved 
Mor ten Kraa bøl skal stå for dis se un der sø kel se ne, som vil pågå 
over en 4–7 årspe ri ode. Så vil re sul ta te ne be stem me hva vi bør 
gjø re i be stands for valt nin gen.

ØR Re TeNS MANN: Hemse
dølingen Tor Grø the står også 
bak satsingen i Borgundselvi.

Ør re tens rike

Ble for melt stif tet høs ten 

2010, og er et grunneier

basert ut vik lings pro sjekt 

som vil være en driv kraft 

for bæ re kraf tig sports fis ke 

til gle de for all menn he ten 

og til inn tekt for byg der og 

grunn ei ere. Bus ke rud, opp

land, Hor da land og Sogn 

og fjor da ne er i dag om fat

tet av pro sjek tet, og blant 

til bu de ne fin ner du blant 

an net Hem sil, Hols el va og 

Borgundselvi. Ør re tens 

Rike til byr også gui ding og 

in struk sjon i så vel flue 

som ak tivt mark fis ke. Mer 

info på ørretensrike.no.

Leng re se song i 2012

mye len ger ut enn vi gjor de, og står re la tivt grunt på en rygg der 
de kan dek ke ren na ved mot satt bredd. Vi vil ikke for styr re, så vi 
pas se rer på god av stand og fort set ter mot strek nin gen der jeg 
så stor fisk tid li ge re på da gen. Men selv sagt kas ter vi ett og an net 
blikk mot de to i strøm men, og ser snart at den ene står med 
stan ga i bue. På av stand kan det se ut som om han prø ver å ris te 
av ett el ler an net: 

– Han har vel satt fast kro ken, el ler prø ver å kvit te seg med 
en små tass som har for gapt seg, fore slår Vera og vil vi de re. Jeg 
er usik ker, og sli tes mel lom jour na lis ten som væ rer mu lig he ten 
til et scoop og flue fis ke ren som vil fin ne va ken de stor ør ret. Sist
nevn te får dra hjelp av fis ke sug ne Vera, og vin ner. Idet vi skal for
se re nes te gjer de, rin ger mo bi len i va de jak ka:

– Hei, det er Jør gen! Er du i elva?
– Ja.

– Vi hol der på med en svæ ring her nede!
Jør gen Ha gen er en av ild sje le ne bak flue so nen i Borgunds

elvi, og åpen bart en av de to i strøm men ne den for oss. Den and
re er Trond Ha gen, og det er han som kjø rer fisk. Vi rek ker ned 
tidsnok til å se den gli inn i hå ven, som løf tes i tri umf. Og det 
er all grunn til å gra tu le re: Skaft vek ta på den fin mas ke de hå ven 
vi ser 1,8 kilo, og selv om det sto re ho det in di ke rer at det ikke er 
noen ung fisk som har tatt den lil le no hackleimitasjonen, er det 
in gen ting å si på kon di sjon og styr ke. Et ter en kjapp fo to ses sion 
kom mer den også fint til hek te ne og glir ro lig til ba ke til sitt ret te 
ele ment.

uten va ding, in gen fisk
Stor fis ken «min» va ker som før, men hel ler ikke Vera fin ner noen 
vad bar vei til en god kas te po si sjon, så vi må gi den opp. Men 
både den og pre mie fis ken til Trond Ha gen har gitt meg håp for 
den sis te fis ke da gen. Mind re blir det ikke av at me teo ro lo gen 
mel der som mer vær, og der med gode for hold for døgn flue klek
king. Både aurivilli og ignita står i hyg ge li ge meng der på vann fla
ta da jeg kom mer ned til bred den, men el lers er det dødt. 

Vin den kom mer nå fra sør vest, og får godt tak i det tran ge 
dal fø ret. Den blan ke vann fla ta bry tes opp av krap pe små bøl ger, 
men ikke av fisk. I på ven te av at det skal løye, vil jeg sjek ke om 
det er mu lig å kom me ut på ryg gen der Trond tok stor fis ken. 
Vann fø rin gen er den sam me, men Trond og Jør gen had de for
sert ren na med van net nes ten til kan ten av va de buk sa, og de 
er minst én buksestørrelse høy ere enn meg, så det spørs. Jeg 
prø ver fle re vei er, men kom mer bok sta ve lig talt til kort. Og mens 
jeg vas ser rundt i strøm men, kjen ner jeg at det blir bi ten de kaldt 
rundt det høy re kne et. Det er alt så ver ken vind el ler mang len de 
vak som gjør at jeg må kas te inn hånd kle et, men en lek ka sje i 
va de buk sa.  

Krea tiv – og man ge ste der dyp, men var som va ding – er 
nøk ke len til suk sess på den ned re 
strek nin gen, og uten høy buk se er 
man sjan se løs. Men på strek nin gen 
oven for Stein klepp Cam ping kan 
man stå grunt og fis ke av spen nen
de stand plas ser, så jeg skif ter til 
skritt støv ler og går ut på over si da av 
svin gen ved Tuf te. Den ne strek nin gen 
lig ger dess uten i le for vin den, og 
selv om klek kin gen ikke er så in tens 
som len ger nede, er det sta dig fisk 
oppe og for sy ner seg. In gen av dem 
får hjer tet til å ban ke vilt, men jeg 
sik ter meg inn på den som ser størst 
ut og lar min dun imi ta sjon dri ve mot 
stand plas sen. Ør re ten tar og er fast. 
Den er ikke i drøm me klas sen, men vel 
over de 35 cen ti me ter ne som de fi ne
rer øvre gren se for mat fisk. Den gjør 
noen fris ke ut ras, men så blir snø ret 
slakt, og både fisk og flue er bor te. 
Jeg svei ver inn og går til bi len. Den ne 
gan gen var det ikke min tur, men får 
du sjan sen, er det ab so lutt mu lig å 
opp fyl le dine vå tes te tørrfluedrøm
mer i Borgundselvi.


