Med tørrflue

i fordums
De sagnomsuste stammene
av storvokst laks og sjøørret i
Lærdal sliter tungt under gyro
smitte og oppdrettslus. Men det
nyåpnede fluefisket på brun
ørret gir tro på en framtid for
sportsfisket i dronningen blant
elver.
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Liv laga i Lærdal?

storlakselv
R

egnet trommer mot panser
og frontrute, og gjennom
sløret av rennende vann
skimter jeg tunge løvkroner som
bøyer seg for vindkastene. Jeg er på
andre døgnet i Borgundselvi, og er
ved å miste trua på stor tørrflueør
ret i det som ble kalt dronningen
blant norske lakseelver. Ja, for
Borgundselvi er bare et annet navn
på øvre delen av sagnomsuste Lærdalselvi, der hele den ana
drome delen nå er totalfredet. Stor brunørret har det nok
alltid vært i Borgundsfjorden og elva ovenfor, men den har
ikke påkalt seg interesse fra andre enn bygdefiskere og én
og annen tilreisende luring som har visst å holde kjeft. Men
nå er Lærdal snudd på hodet.

Hemsedøler bak
Ingen i Norge har kommet lenger enn hemsedølene når det
gjelder bærekraftig fisketurisme basert på stor brunørret,

og det er ingen bombe at hemsedø
ler også er involvert i organiserin
gen av fluefisket i Borgund. De har
ikke bare ekspertise på forvaltning,
men også et miljø av tørrfluefiskere
på høyeste nivå. Det er heller ingen
Terje Bomannhemmelighet at flere av dem har
Larsen
tatt den korte turen over fjellet til
Tekst og foto
Lærdal når fisketrykket langs deres
hjemlige Hemsil har blitt i overkant
heftig. Rykter har gått om pene fangster, men da den nye
fluestrekningen forsiktig ble åpnet for en sesong på fattige
26 dager, var det en viss usikkerhet om fiskets kvalitet:
«I elva er det en del ørret i mindre størrelser, men ennå
er det noen store fisk på elva», står det å lese på fiskeihem
sedal.no, og i starten så denne beskrivelsen ut til å stemme
ganske godt. Men da juli måned startet med «teppeklek
king» av døgnflua Ephemerella aurivilli – også kjent som
den viktigste vakgiveren i Hemsil – fikk jeg telefon fra Tor
Grøthe i Ørretens Rike:
•••••••

•••••••
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Ny optimisme

Nedre del: Det stille
flytende partiet ned
mot Borgundsfjorden
er vel egnet for tørr
fluefiske.

Fiske i
Borgundselvi

Årets sesong startet 20.
juni og ble avsluttet 31.
juli i fluesonen. I felles
sonen kan du fiske fra 28.
mai til 20. september. Kun
døgnkort på fluesonen,
maks seks kort; fisketid fra
08.00 til 24.00. Pris 2011:
250 kr pr. døgn. Alle kort
selges på inatur.no. På
fellessonene selges døgn-,
uke- og sesongkort for
hhv. 100, 400, og 800 kr.
Ingen antallsbegrensning,
så disse kan også kjøpes
hos forhandlere lok alt.

Det har sluttet å regne, og gjennom den åpne bildøra ser jeg
ringer bre seg på blank vannflate. Nede ved elva ser jeg også at
klekkingen har tatt seg opp. Ignitaen er i overtall, men innimel
lom sitter noen større aurivillier.
Jeg vandrer oppover, og etter noen hundre meter finner jeg
det jeg leter etter. I djuprenna over mot andre sida bryter et fis
kehode vannskorpa. Som i langsom kino følger ryggfinna, og til
slutt slår den kraftige sporden et rolig slag før den går under.
Endelig storfisk som vaker regelmessig! Den står utenfor rekke
vidde, men det er flere i området, og snart beg ynner én å vake
på min side. Den er ikke av samme kaliber, men verd å kaste på.
Problemet er at den står vel nær, og i det ginklare vannet har
Borgunds-ørreten vist seg var for vading. Jeg kommer i god posi
sjon, men fisken vaker ikke mer. Så beg ynner det å regne igjen,
og det blir stille i hele hølen. Jeg kjenner at jeg trenger et måltid
før kveldsøkta, og finner et gatekjøkken ved europaveien.

•••••••
– Nå må du komme til Borgund – det er helt vilt der borte!
Så fulgte en lengre utredning. Ikke bare om store, men mange
store som hadde latt seg friste av dunkroker de siste dagene.
Jeg var egentlig i gang med å forberede laksefiske på Sørlandet,
men skjønte at det måtte vente. Det er med klekkinger i ørretel
ver som med regn i smålakselver: Du må være der når det skjer.
Døgnfluer eller ørekyte?
Likevel går det noen dager før jeg er på plass i Borgund, og
eventyret synes å være over. Fisk av mindre størrelse er oppe og
snapper ett og annet insekt, men større ørret er ikke å se. Så
er det da heller ikke snakk om teppeklekking av aurivilli, men en
heller sparsom forekomst av den mindre fetteren Ephemerella
ignita. En rimelig grunn til at storfisken ikke bryr seg om å vake,
er ganske synlig: Langs breddene svømmer enorme stimer av
ørekyte. I de fleste elver er den lille karpefisken en forutsetning
for at ørreten skal vokse seg ordentlig stor. Det gjelder også
«tørrflueelver» som Hemsil og Holselva, men der er bestanden
ikke påtrengende overtallig, og som fiskekompis og hemsilkjen
ner Vera Larsen sier: – Med såpass til klekking vil du alltid finne
én og annen storfisk som vaker regelmessig i Hemsil.
Men den første kvelden i Borgund finner vi ingen som er
verd å servere en dunkrok.

Borgundsfjorden –
næringsrikt vinterrevir
Vel forsynt kjører jeg tilbake mot den faste parkeringsplassen.
Den er opptatt, og jeg
skimter to karer i full
mundur som skrever
over autovernet og for
svinner i skogen mot
elva. Men med maks
antall på seks døgnkort
er det god plass på den
snaue seks kilometer
lange fluesonen, så jeg
parkerer bilen lenger
nede, trekker på meg
vadebuksa og venter på
Vera, som har meldt sin
ankomst fra Hemsedal.
Vi kommer ned til
Tung trafikk: Trailerne kom
elva
der den renner ut
mer tett på europaveien langs
i Borgundsfjorden. Å
Borgundsfjorden, men Vera
Larsen er vant til det fra Hemse
kalle den en fjord er
dal, så hun lar seg ikke distrahere. kanskje å overdrive, for

Utdrag fra fiskereglene for
fluesonen: All fisk over 35
cm skal returneres mest
mulig uskadd til elva Det
er kun lov å benytte mot
hakeløse kroker i str. 10

Lærdalsøyri

og mindre (mothakene må
være nedk lemt). Det skal
brukes knutefritt håvnett.

Tufte
Steinklepp
Borgundsfjorden

Int ernett

inatur.no, fiskeihemsedal.
no, ørretensrike.no. Flere
bilder fra Borgundselvi fin
ner du på bomann-larsen.
no.

52

A l t o m Fi s ke n r. 8 2 0 1 1

Borgund

Øvre del: Ovenfor
Steink lepp Camping
finner du denne fine
tørfluestrekningen.

det er mer snakk om et bredt og stilleflytende elveparti, men det
kan nok fungere bra som vinterrevir for storfisken. Under som
merens store klekkinger trekker ørreten oppover for å beite, og
det er særlig på strekningen fra Borgundsfjorden og opp til brua
der europaveien krysser elva og forsvinner inn i Tuftåstunnelen
de store ørretene ble tatt først i juli. Ovenfor brua forandrer
elva karakter, med striere stryk og kortere høler opp til Stein
klepp Camping. Her kommer du til det jeg vil kalle indrefileten av
fluesonen. Elva og naturen er blendende i seg selv, og etter at
europaveien ble lagt gjennom fjellet, er det velsignet stille her.

Trafikken langs Borgundsfjorden er like tung som i Hemsedal,
men her i den øvre delen kan du igjen høre fuglesangen. Ifølge
en lokal kjentmann er det også her de aller største fiskene – de
på over tre kilo er å få.
– Men det er for tidlig. Kom igjen i august. Vi innvender at
da er sesongen over, men han bare rister på hodet og gliser lurt.

Overn att ing

Det er et variert tilbud
innenfor strekningen som
omfattes av fluesonen:
Steink lepp Camping lig
ger tett ved elva og tilbyr
rimelig overnatting i telt,

En sværing
Vi kroker og gjenutsetter noen småfisker i den nederste svingen
ved fjorden, men fraværet av grove vak får oss til å vende blikket
oppover. På plassen der
vi fisket forrige kvelden,
har de to andre vadet
i posisjon, og jeg note
rer at de har kommet

vogn eller enkle hytter. tlf.
57 66 81 59. Eggum Gard i
Borgund tilbyr seks hytter
med komfortabel standard
i ulike størrelser. Tlf. 41 68
01 77, eggumgard.no.

•••••••
Inn – og ut igjen: Trond og Jørgen Hagen
poserer med 1,8 kilo ørret i håven før Trond
setter den pent ut igjen.
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– Vi holder på med en sværing her nede!
Jørgen Hagen er en av ildsjelene bak fluesonen i Borgunds
elvi, og åpenbart en av de to i strømmen nedenfor oss. Den and
re er Trond Hagen, og det er han som kjører fisk. Vi rekker ned
tidsnok til å se den gli inn i håven, som løftes i triumf. Og det
er all grunn til å gratulere: Skaftvekta på den finmaskede håven
viser 1,8 kilo, og selv om det store hodet indikerer at det ikke er
noen ungfisk som har tatt den lille no hackleimitasjonen, er det
ingen ting å si på kondisjon og styrke. Etter en kjapp fotosession
kommer den også fint til hektene og glir rolig tilbake til sitt rette
element.
Uten vading, ingen fisk

overblikk: Vaker
det? Vera tar et over
blikk over en side
kanal i øvre del av
fluesonen.

Ørret ens Rike

Ble formelt stiftet høsten
2010, og er et grunneier
basert utviklingsprosjekt
som vil være en drivk raft
for bærek raftig sportsfiske
til glede for allmennheten
og til inntekt for bygder og
grunneiere. Buskerud, Opp
land, Hordaland og Sogn
og Fjordane er i dag omfat
tet av prosjektet, og blant
tilbudene finner du blant
annet Hemsil, Holselva og
Borgundselvi. Ørretens
Rike tilbyr også guiding og
instruksjon i så vel fluesom aktivt markfiske. Mer
info på ørretensrike.no.

Storfisken «min» vaker som før, men heller ikke Vera finner noen
vadbar vei til en god kasteposisjon, så vi må gi den opp. Men
både den og premiefisken til Trond Hagen har gitt meg håp for
den siste fiskedagen. Mindre blir det ikke av at meteorologen
•••••••
melder sommervær, og dermed gode forhold for døgnflueklek
king. Både aurivilli og ignita står i hyggelige mengder på vannfla
mye lenger ut enn vi gjorde, og står relativt grunt på en rygg der
ta da jeg kommer ned til bredden, men ellers er det dødt.
de kan dekke renna ved motsatt bredd. Vi vil ikke forstyrre, så vi
Vinden kommer nå fra sørvest, og får godt tak i det trange
passerer på god avstand og fortsetter mot strekningen der jeg
dalføret. Den blanke vannflata brytes opp av krappe småbølger,
så storfisk tidligere på dagen. Men selvsagt kaster vi ett og annet
men ikke av fisk. I påvente av at det skal løye, vil jeg sjekke om
blikk mot de to i strømmen, og ser snart at den ene står med
det er mulig å komme ut på ryggen der Trond tok storfisken.
stanga i bue. På avstand kan det se ut som om han prøver å riste
Vannføringen er den samme, men Trond og Jørgen hadde for
av ett eller annet:
sert renna med vannet nesten til kanten av vadebuksa, og de
– Han har vel satt fast kroken, eller prøver å kvitte seg med
er minst én buksestørrelse høyere enn meg, så det spørs. Jeg
en småtass som har forgapt seg, foreslår Vera og vil videre. Jeg
prøver flere veier, men kommer bokstavelig talt til kort. Og mens
er usikker, og slites mellom journalisten som værer muligheten
jeg vasser rundt i strømmen, kjenner jeg at det blir bitende kaldt
til et scoop og fluefiskeren som vil finne vakende storørret. Sist
nevnte får drahjelp av fiskesugne Vera, og vinner. Idet vi skal for rundt det høyre kneet. Det er altså verken vind eller manglende
vak som gjør at jeg må kaste inn håndkleet, men en lekkasje i
sere neste gjerde, ringer mobilen i vadejakka:
vadebuksa.
– Hei, det er Jørgen! Er du i elva?
Kreativ – og mange steder dyp, men varsom vading – er
– Ja.
nøkkelen til suksess på den nedre
strekningen, og uten høy bukse er
man sjanseløs. Men på strekningen
oven
for Steinklepp Camping kan
2011 har vært å betrakte som en prøvesesong, og noen spørs
man
stå grunt og fiske av spennen
mål henger i lufta. Prosjektleder Tor Grøthe i Ørretens Rike er
de standplasser, så jeg skifter til
den nærmeste til å svare på dem.
skrittstøvler og går ut på oversida av
– Årets sesong i fluesonen var veldig kort, hvordan blir den
neste år?
svingen ved Tufte. Denne strekningen
– Vi tenker oss at sesongen i fluesonen blir som for fellesso
ligger dessuten i le for vinden, og
nene, fra 1. eller 15. juni, til 20. september. Det kan se ut til at
selv om klekkingen ikke er så intens
storørreten bruker litt tid på å komme opp til de øvre delene, og
som lenger nede, er det stadig fisk
vi håper også det kan bli godt fiske under klekk inger av vårfluer
oppe
og forsyner seg. Ingen av dem
og seine døgnfluer.
får hjertet til å banke vilt, men jeg
– Hva med antallet fiskekort? Nå er det én kilometer elv pr.
fisker, og det gir vel ikke store inntekter til grunneiere og
sikter meg inn på den som ser størst
turistnæring?
ut og lar min dunimitasjon drive mot
– Vi regner med å øke antallet døgnkort, kanskje til 12. Vi vil
standplassen. Ørreten tar og er fast.
også se på en mulig oppdeling av strekningen, slik at streknin
Den er ikke i drømmeklassen, men vel
gen ned mot Borgundsfjorden og den øvre ovenfor Steink lepp
over de 35 centimeterne som define
camping blir to atskilte soner. I det striere partiet mellom disse
kan det være aktuelt å åpne for aktivt markfiske slik vi har i
rer øvre grense for matfisk. Den gjør
Holselva.
noen friske utras, men så blir snøret
– Ørek yta har bet ydning for ørretens vekst, men det kan vel
slakt, og både fisk og flue er borte.
også bli for mye av den?
Jeg sveiver inn og går til bilen. Denne
– Det kan det nok, men vi har foreløpig ingen planer om å gjøre
gangen var det ikke min tur, men får
noe med den. Vi har fått midler fra Lærdal fiskefond til å gjen
ØRRETENS MANN: Hemse
du sjansen, er det absolutt mulig å
nomføre en grundig kartlegging av fiskeressursene, og NINA ved
dølingen Tor Grøthe står også
Morten Kraabøl skal stå for disse undersøkelsene, som vil pågå
oppfylle dine våteste tørrfluedrøm
bak satsingen i Borgundselvi.
over en 4–7 årsperiode. Så vil resultatene bestemme hva vi bør
mer i Borgundselvi.

Lengre sesong i 2012

gjøre i bestandsforvaltningen.
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