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år vi noen tiår tilbake – til midten av forrige århundre – foregikk det meste av norsk
fluefiske med våtflue. Ørreten ble fristet
med kreasjoner som Sølvdokka, Olsen og March
Brown. De samme våtfluene – i større format – ble
også brukt til laksefiske. Hva de skulle ligne var
det knapt noen som ofret en tanke, og det samme
kunne det være så lenge fisken tok dem villig vekk.
Ved fiske i elv var det skrått nedstrøms kast og
våtfluesving som gjaldt, både for Salmo salar og
fetter trutta.
Men på slutten av 70-tallet tok ørretfisket
en ny retning. Blant annet inspirert av Carl
Richards og Doug Swishers legendariske bok
«Selective Trout», ble også norske fluefiskere
opptatt av hva ørreten faktisk spiste, og de
gamle våtfluemønstrene måtte vike for fluer som
kunne se ut som det som til en hver tid sto på
menyen. Men det holdt ikke bare å binde fluer
som lignet i form, farge og størrelse – de måtte
også presenteres slik at de oppførte seg som
forbildene, og som regel ville det

TØRRFLUEHØL I
KONGSFJORDELVA: En grunn
høl med mange steiner er
som skapt for dead drift
tørrflue. Ved den nederste
steinen i djupålen – rett under
stangtoppen – tok en grilse
ei lita ørretflue head-and-tail..

FAVORITTFLUE:
Einbuflua ble bundet
for ørret i Telemarks
vann. Her har den
gjort jobben i Komag
elva.

si noe annet enn våtfluesving. Samtidig fortsatte
laksefiskerne med sitt. Jo da, fluene forandret
seg også der, fra klassiske fjærkreasjoner til
enklere hårvingefluer og tuber, og kasteteknikken
gjennomgikk en stille revolusjon fra tradisjonell
overhånds til ulike varianter av spey, men i
hovedsak var taktikken den samme: Kast skrått
nedstrøms og la flua svinge tilbake på tvers av
strømmen.
Hvorfor mark?
For mens ørretfiskeres bytte er på næringssøk,
er laksen i elva av andre grunner. Det diskuteres
stadig om den i det hele tatt kan ta til seg næring,
og jeg har aldri funnet noe i magen på de jeg
har renset opp gjennom årene. Vi kan forklare
laksens interesse for fluer og sluk med aggresjon
og nysgjerrighet der de skjærer fargerike og
blanke gjennom strømmen, men hvorfor tar den
mark? I leirete flomelver der fluefiskere må pøse på
med fluorescerende farger og flash, finner laksen
greit fram og tar en grå

meitemark ankret til et blysøkke på bunnen. Er det
noen annen forklaring enn at den har fått ferten
av noe spiselig? Om den fordøyer maten er en sak,
men mye tyder på at vi har å gjøre med et instinkt
som ikke er helt nullstilt.

Dette ser vi også
hos stor ørret på
gytevandring. Verken
den anadrome eller
den brune varianten
av Salmo trutta er
særlig sulten når den
er på vei til stevnemøte, og det er like merkelig at
en stor innsjøørret som har gått hele sommeren
på fiskediett kan stille seg opp i gyteelva og vake
regelmessig på mygg og små døgnfluer. Men det

Fisk laks

hender, og da tar den gjerne ei pent presentert
tørrflue. Som ungfisk i elva lever laks og ørret mye
på samme vis, og slåss om den samme maten;
insekter, krepsdyr og annet smågodt som driver
med strømmen. Ingen av dem har slike småkryp
øverst på lista når de jager i havet eller innsjøen,
men om stor ørret uten fornuftig grunn kan vende
tilbake til barndommens spisevaner, hvorfor skulle
ikke laksen gjøre det samme?
Nymfeteknikk på Island
Inntil jeg besøkte Vatnsá på Island handlet all
variasjon i mitt laksefiske om dybde, hastighet og
fluestørrelse, men langt fra alle hølene i denne
fiskerike lille elva kunne avfiskes med tradisjonell
våtfluesving. Ofte sto fisken på en til to meters
dyp like under innstrømmen i en ganske kort kulp

Laks og ørret er så nære
slektninger at de kan pare
seg med hverandre og få
avkom – så hvorfor møte
dem med ulik taktikk?

med ørrettaktikk
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(fig. 1), og rakk knapt å få et glimt av flua før
den var forbi. Det som funket her var en variant
av tsjekkisk nymfeteknikk. Fluene vi brukte var
riktignok ikke tsjekkernymfer, men islandske
Frances eller små bottle tubes av messing, men
poenget var også her å få flua ned til fisken så
raskt som mulig ved å kaste oppstrøms, og la flua
drive mest mulig under stangtoppen ned gjennom
hølen.
Siden det var snakk om høyst moderate
kastelengder, kunne vi bruke snørespissen som
nappindikator og gjøre tilslag når den stoppet opp
og ble trukket ned. I andre høler kunne det være
strømforholdene som stoppet våtfluesvingen.
Også der tok vi laks på ørretteknikker, ved å ta inn
flua aktivt med hand twist som ved nymfefiske,
eller i lengre drag og større hastighet som ved
streamerfiske. En fyldig Sunray Shaddow i stor fart
lokket ofte laksen til å stige fra dypet og gjøre
voldsomme utfall mot den langhårete tuben, som
regel uten å kroke seg. Men når standplassen vel
var lokalisert, kunne vi senke en liten bottle tube
eller Frances med god presisjon, og la den stige
som ei nymfe ved å ta den inn i korte rykk. Det ga
gjerne ønsket resultat. Verd å nevne er at Vatnsá
i tillegg til laks har god bestand av sjøørret og
stor brunørret, og vi fikk dem alle med de samme
teknikkene.

Fig. 1, KORT OG
BRATT: I Vatnsá var
det mange kulper
som denne der det
var om å gjøre å
få flua raskt ned
foran fiskene. Da
var det effektivt å
presentere tunge
fluer med korte
oppstrøms kast à la
tsjekkisk nymfe.

Tørrflue
på tvers

VATNSÁ: Når det
ikke er plass til
våtfluesving, må
man prøve andre
teknikker.

I Vatnsá var utfordringen å komme
ned. Hølene var ikke veldig dype, men
laksen viste seg sjelden i overflata,
og vannet var heller ikke særlig
klart. Tørrflue ville heller ikke vært
førstevalg til ørretfiske under slike
forhold, men det går å lokke den opp
fra bunnen med en overdimensjonert
dunkrok, eller ei flue som lager litt
støy. Blant slike kan regnes de mest
brukte laksetørrfluene – såkalte
bombers med fyldig kropp av
hjortehår, kroppshackle og gjerne
en bunt hvite hår som godt synlig
«vinge». Disse kan fiskes på ulike
måter, men oftest stripende eller
skatende nedstrøms. Riffletuber som
ikke flyter av seg selv, og knapt kan

kalles tørrfluer, fungerer mye på
samme måten når strømmen presser
dem opp i overflata der de pløyer opp
en markant «V».
Ingen av disse fluene eller
måten de fiskes på er ment å imitere
aktuelle byttedyr, tanken er også her
at laksen skal tirres til å ta. Likevel
har disse metodene mye til felles
med taktikken ørretfiskere bruker når
vårfluer og steinfluer er vakgivere.
Disse insektene er aktive både under
klekking og egglegging, og ses ofte
svømmende på tvers av strømmen.
Under slike forhold kan det være
svært effektivt å stripe imitasjonen
foran en beitende ørret som gjerne
kan følge godbiten flere meter
for å hindre at den slipper unna.
Om du bytter ut Bomberen eller
riffletuben mot en streaking caddis
eller superpuppan, kan du oppleve at
laksen reagerer akkurat som fetter
ørret.

annen er at det ofte bedrives som et
noe gammeldags oppstrømsfiske – en
engelsk tradisjon som i stor grad
er forlatt i skandinavisk ørretfiske.
Så sant det er fysisk mulig, vil
ørretfiskeren søke en posisjon der
tørrflua kan serveres tverr- eller
skrått nedstrøms. Fordelen er klar,

IKKE BARE I
SMÅELVER: Også
i den store hølen
under Reinsfossen i
Ranaelva viste laksen
interesse for tørrflue.
Foto: Per BomannLarsen

og det gjelder like mye om en
laks er adressaten: Ved nedstrøms
presentasjon kommer flua inn i
fiskens synsfelt før forstyrrende
elementer som fortom og snøre.
Dessuten ligger den med hodet vendt
oppstrøms, slik døgnfluer og andre
insekter vanligvis gjør. I tillegg har du
bedre kontroll med fluas drift, og kan
lettere stramme opp når fisken tar.
Når det gjelder fluevalg til dead drift,
foretrekker jeg slanke, insektlignende
fluer framfor bombere og skaters.
Du må ellers gjerne angripe
hølen nedenfra og arbeide deg
oppover, men fisker du på en
strekning der andre fiskere beveger
seg nedstrøms, er det selvsagt
at du følger «køen». Men tørrflue
fisket dead drift er ikke egnet til
å fiske av en høl etter prinsippet;
to skritt – ett kast – to skritt, osv.
Som en ørretfisker lokaliserer du
en, eller flere, fisker du vil fiske på,
og lik ørretfiskeren vil du helst se
den vake. Fisk som stadig viser seg
i vannskorpa vil oftest være mer
villig til å ta tørt enn en som står
og sturer mellom bunnsteinene. Alle

som har fisket med tørrflue etter stor ørret, vet at
den nødig flytter seg sidelengs for å ta et bytte,
men at den kan i noen grad gå opp eller slippe seg
ned i strømmen. Det gjelder også laksen. Du stiller
deg derfor noen meter oppstrøms standplassen og
kaster tverrstrøms med et såkalt reachkast der du
løfter stangtoppen oppstrøms mens skytelina løper
ut gjennom stangringene. Når du så fører stanga
tilbake i kastretningen, vil du ha slakk line på
vannet mellom deg og flua. Det tillater flua å drive
upåvirket med strømmen mens snøret strekker
seg. For å forlenge driften ytterligere, kan du mate
etter med løsline. Mend oppstrøms etter behov.
Fra landingpunktet minst et par meter ovenfor
standplassen skal flua drive i fiskens «vakbane»
uten å stripe før den er så langt nedstrøms at du
er sikker på at laksen ikke er etter den. Som regel
må du gjøre flere forsøk. Det kan synes som om
laksen vil nødes, men like mye om å få flua til å gå
akkurat i riktig bane.
Ulike høler
– ulik taktikk
Tørrflue fisket «dead drift» omtales ofte som
den ultimate måten å fange laks på – en slags
bonus du kan innkassere om du er heldig og tør
satse under de rette forholdene. Ja, det er en
spesiell følelse å se laksen komme opp og ta en
insektimitasjon i et rolig head and tail-vak, men

Tørrflue
– dead drift.
Den mest brukte metoden i moderne
ørretfiske er tørrflue fisket «dead
drift» på vakende fisk. Den er særlig
givende når døgnfluer klekker og
svermer, men ellers under alle
forhold der vakgiverne driver passivt
med strømmen. Metoden brukes
også i laksefiske, men den taktiske
tilnærmingen er ofte noe annerledes.
At laksefiskeren også i dette fisket
helst velger attraktorer framfor
insektlignende fluer er en sak, en
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FAST FISK: Smålaksen
sto tett inntil steinen
på brekket da ørret
flua kom drivende
med strømmen. (Foto:
Per Bomann-Larsen)

Fig 2, TØRRFLUEHØLEN: Fisker A har siktet seg inn på
laksen som står nedstrøms den store steinen. Flua lander
et stykke oppstrøms, og får drive fritt inn i fiskens
synsfelt, så den får god tid til å observere og ta. Laksen
kan både gå opp i strømmen og slippe seg ned etter flua,
så det er viktig med lengst mulig drift. Fisker B prøver seg
på laksen ved nederste stein med tradisjonell våtfluesving.
Her rekker fisken knapt å få et glimt av flua før den med
stor hastighet svinger inn på svært grunt vann og fisker i
«ingenmannsland».
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ellers er jeg mest opptatt av å
finne den teknikken som der og da
gir størst sjanse for fast fisk. Som
nymfeteknikk var mest effektiv i
spesielle høler i Vatnsá, finnes det
også høler der dead drift tørrflue
er mer effektiv enn våtfluesving.
Noen slike fant jeg sist sommer i
Komagelva på Varangerhalvøya. De
kunne knapt kalles høler, men var
smale fordypninger på ellers svært
grunne strekninger. I slike renner
der fisken står mer på rekke enn på
rad, eksponeres flua for fisken over
en lengre strekning når den driver
medstrøms enn når den går på tvers.
(fig. 2) Selvsagt kan våtflua fiskes på
samme måten, men når du har slakk
line må du se når fisken tar. I vanlig
våtfluefiske kroker den seg selv, men
her må du stramme opp slakken for å
sette kroken. Og det gjelder å holde
kontroll på nervene: Som stor ørret
tar laksen rolig, og det er lett å bli
for rask! Oppmuntret av suksessen
i Komagelva fikk tørrflua sjansen

også i Kongsfjordelva og i den mye
større Ranaelva der laksen kunne
stå i hele hølens bredde. Her kom
også våtflua til sin rett, men på noen
standplasser var dead drift klart den
beste taktikken. Et flertall av laksene
som tok mine tørrfluer i Komag- og
Kongsfjordelva sto like på innsida av
større steiner på relativt grunt vann.
Å fiske av slike plasser tverrstrøms er
i utgangspunktet vanskelig, og om du
får det til, vil fisken neppe se flua før
den er over hodet på den – og forbi.
Kommer flua drivende nedstrøms
langs steinen, vil fisken se den tidlig
og dermed øker sjansene for at
den tar. Det er særlig på de grunne
partiene ned mot brekket du finner
tørrflueplassene i slike høler, og en
variasjon mellom striping og dead
drift kan fort gi resultater! (fig. 3)

Fig. 3, KOMBIHØLl: Fisker A fisker seg effektivt ned gjennom den brede og dype
øvre delen av hølen med tradisjonell våtflueteknikk. Men på det grunne partiet ned
mot brekket, er det duket for B og C som går med tørrflue. Særlig fiskene som står
på innsiden av steinene er letter å nå med dead drift-teknikk. Her der det aktuelt å
fiske på flere fisker med samme kast, og variere mellom dead drift og striping. Merk
at tørrflue først og fremst er en kortholdsteknikk. Å kaste over hovedstrømmen er
bare hensiktsmessig i svært smale elver.

