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STORLAKS: Helgarderingen 
duger til både laks og ørret. 
Her ligger persen på 11,4 kilo 
tatt i Suldalslågen med et 
eksemplar i kjeften. 

Bytte lakseflue– hvorfor det?
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TESTELV: Islandske Vatnsá er ei 
uvanlig fiskerik og vakker lita 
elv, perfekt for å teste fluevalg. 
Her på den øvre strekningen sto 
det for det meste stor sjøørret 
og brunørret. Lenger nedee 
dominerte laksen. 

Bytte lakseflue
Er det lokale tradisjoner, vær, 

lysforhold og nyanser i vannets 

farge som forteller deg hvilken 

flue du skal velge – eller er det 

andre ting som teller når laksen 

skal lures?

– hvorfor det?
A  lt jeg vet, er at fisken må se flua. En March Brown 

kan fiske godt, men neppe når vannet er farget som 
ertesuppe. Flua trenger minst en farge som står i 

kontrast til omgivelsene, og litt glitter er heller ikke av veien om 
sikten er dårlig. Skal ei flue levere under «alle» forhold, er det 
altså et poeng at den inneholder flere farger som står i kontrast 
til hverandre. Til nattfiske sier tradisjonen at fluene skal være 
mørke for å synes i tydelig silhuett. Men i mørket er alle fluer 
«svarte» om de ses mot himmelen fra dypet av en kulp. Svart 
er altså ikke et must i nattfluer, men egner seg godt som «bak-
teppe» for andre farger. 

Hva jeg ellers nøyer meg med å tro, er at flua bør bevege 
seg livaktig, og at fisken heller går etter noe som ser ut som det 
svømmer egenvillig i strømmen, enn noe som bare driver livløst 
med den. Konstruksjon og materialer bør derfor fremme livlige, 
pulserende bevegelser som kan friste en rovfisk som ikke er helt 
deprogramert. Utover dette, verken tror eller mener jeg noe som 
helst.

Ei fluE  
til allE  
forhold?
Basert på disse 
enkle forutsetnin-
gene ble fluemønsteret 
Helgarderingen til. Med 
svart, oransje og gult 
i kroppen, pluss grønt, 
svart og litt flash i 
vingen, er den synlig 
og kontrastrik uten å 
være direkte glorete. 
Fargespekteret er dess-
uten så bredt at den er 
synlig i alle omgivelser 
og under alle lysfor-
hold. Materialene er 
valgt med tanke på 
livlighet, der for eksem-
pel en rufsete kropp av 

dubbet selull «svømmer» bedre enn en av glatt flossilke. Ved å 
pirke ut fibrer av dubbingen kan jeg dessuten droppe hackle og 
hale, og spare tid ved bindestikka.

Det gikk noen år før Helgarderingen fikk det utseendet den 
har i dag, men fra og med sesongen 2005 har jeg bundet den 
i samme versjon, og brukt den som eneste (!) våtflue i norske 
lakse- og sjøørretelver, fra store, ginklare Suldalslågen til lille, 
ertesuppefargede Hagneselva. Også i de ølbrune sørlandselvene 
har den tatt godt med sjøørret og laks, både om natta og på 
blanke solskinnsdager. Jeg varierer størrelsen, men ikke fordi 
«læreboka» anbefaler stor flue i kald elv og lita flue i varm elv. 

 Terje 
Bomann-Larsen
Tekst og foto

• • • • • • •
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RETT NED: I pool 
Vinstur sto fisken 
tett innenfor det 
grønnstiplede 
området. Brådypet 
etter innoset og 
de store steinene 
hindrer en effektiv 
våtfluesving. 
Løsningen ble å kaste 
skrått oppstrøms 
med høy stopp i 
framkastet, slik at 
flua slo over og traff 
vannet loddrett før 
snøre og fortom. Flua 
måtte synke ned til 
fisken før den var 
forbi, og både en 
lettdresset bottle 
tube og Francis 
gjorde jobben. 

HØL 1: Rolig innløpstrøm uten sjenerende hvitvann og 
strømhvirvler gjør at alle fiskene ser ei høytgående våtflue 
som svinger over standplassene, og kan gå opp og ta den. 

««
vendig å fortelle at islandsk ørret og laks tok den like ukritisk 
som sine norske artsfrender. 

Vannet var ikke helt klart, men hadde et utpreget grønn-
skjær, og slik sett skulle Helgarderingen vært et godt valg også 
ifølge regelen om at det skal være match mellom vannfargen og 
fargene i flua. Men når det står fisk hele veien, har du råd til å 
eksperimentere, så vi byttet ut Helgarderingen mot så vel små 
rifletuber som rene juletrær av flash på små dobbeltkroker. Også 
vanlige våtfluer i andre farger fikk sjansen, og samtlige lokket 
fisk til hogg. Så langt var alt som forventet: Om hølen egnet seg 
for tradisjonelt våtfluefiske med høytgående flue, var fluevalget 
tilsynelatende likegyldig, hva enten det gjaldt farger, design eller 
størrelse – og sjøørreten tok det samme som laksen.

tid for fluEbyttE
Men langt fra alle hølene i Vatnsá er skapt for klassisk våtflue-
sving, og en av dem ga oss en nyttig leksjon. Per hadde fisket 
over pool Vinstur før meg, uten å se eller kjenne fisk. Etter fire–
fem kast med Helgarderingen ved innløpet, var jeg også klar til 
å gå videre. Men halvveis forbi kulpen kastet jeg et blikk ned i 
vannet, og fikk øye på en fisk. Og når jeg først hadde sett én, så 
jeg mange – kanskje 8–10 smålaks og sjøørret som sto samlet 
på ca. en meters dyp mellom to store steiner. Jeg gjorde et 

nytt forsøk fra en posisjon der jeg kunne observere både 
flua og fiskene i vannet. Det var lett å se hva som ikke 

stemte. Den lette flua rakk knapt å komme klar av 
hvitvannet under stryket før den var forbi stimen. 
Her hjalp det ikke med hurtigsynkende fortom, 
for både den og snørespissen ble løftet av 

strømmen som ble virvlet opp etter 
innoset.

Løsningen ble en tynt  
dresset bottle tube av 
messing, og en fiske-

SULDALSLÅGEN: 
Stor, klar og blå 
- Helgarderingen 
funker like godt.

Det virker logisk at kuldestøl junilaks trenger litt ekstra for å 
reagere, men like gjerne er det slik at kalde forsommerelver har 
høy vannføring og stor fisk på gang. Derfor bruker vi grov red-
skap, og til synkesnøre og kort, stiv fortom, må flua ha en viss 
størrelse for å bevege seg livlig i strømmen. På ettersommeren 
går det i lettere stenger og flytesnører med lang fortom som 
favoriserer små fluer. Jeg velger altså fluestørrelse hovedsakelig 
etter fortomsdimensjon og snørevekt.

Fisket i norske elver dreier seg gjerne om å søke av lengre 
strekninger og store flater der laksen eller sjøørreten står spredt. 
Ofte kommer andre fiskere bak og presser på. Da er det bedre å 
bruke tilmålt tid på å holde flua fiskende i vannet enn å stå med 
nesa i flueboksen og gruble. Tro på flua og konsentrer deg om 
fisket – så er den nok like god som noen annen! 

tEstEt på island
Jeg har så langt ikke opplevd noe som har rokket ved tilliten 
min til Helgarderingen, og sist sommer fikk jeg en unik mulighet 
til å teste teoriene mine – eller mangelen på slike – i ei lita elv 
på Island. I Vatnsá hadde broren min, Per, og jeg tre kilometer 
med 33 definerte fiskeplasser for oss selv i tre dager. Hadde vi 
hatt normalt islandsk grisevær og tilsvarende vannføring, hadde 
vi trolig kunnet gjort hva som helst og likevel håvet inn så mye 
vi orket. Men vi fikk for det meste strålende sol, minimal vann-
føring og null bevegelse på fisken. Det gjorde at fisket tross alt 
bød på noen utfordringer. For å teste ut alternativer hadde jeg 
bundet opp et bredt utvalg av fluer i ulik design og stort spekter 
av farger. I tillegg fikk vi noen islandske spesialiteter av vår lokale 
riverkeeper, Asgeir. Selvsagt hadde jeg også «gullboksen» full av 
Helgarderingen fra dobbel 14 til enkel 1/0, og det er vel unød-

Det er vel unødvendig 
å fortelle at islandsk 

ørret og laks tok 
Helgarderingen like 

ukritisk som sine  
norske artsfrender…

• • • • • • •
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GULLBOKSEN: Med Helgarderingen i ulike størrelser er 
jeg rustet for tradisjonelt våtfluefiske under alle vær- og 
føreforhold. 

HØL 2: Fiskene står ikke dypere her, men bare den på 
brekket får sjansen til å reagere på ei høytgående flue. For 
å ta fiskene midt i hølen må du velge fisketeknikk og flue 
for å komme fortest mulig ned. 

teknikk som kunne minne om tsjekkisk nymfe: Med skrått opp-
strømskast prøvde jeg å få flua til å droppe loddrett gjennom 
strømmen, og samtidig legge minst mulig snøre på vannet. Etter 
noen forsøk fikk jeg flua ned foran standplassene, og en sølv-
blank side glimtet i dypet. Kjøringen skapte huskestue i akvariet, 
og det var liten vits å fiske mer her før den lille kulpen hadde 
roet seg. Etter å ha satt laksen pent tilbake, fortsatte jeg etter 
Per. På hjemtur var det hans tur til å prøve hølen, men Per hadde 
ingen messingtube i boksen, så han bandt på en islandsk Francis 
med konisk hode av wolfram (tungsten). Den lignet ikke mye på 
min bottle, men hadde samme evne til å stikke rett ned når den 
ble droppet på riktig sted. Etter litt prøving og feiling dykket 
Francis’en der den skulle, og straks etter sto stanga i bue. • • • • • • •
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AKTIV INNTAGNING: I pool Horn sto laksen inne ved fjellveggen i det blåstiplede området, og vi fisket 
av dette ved å bevege oss fra A til B. Sidebekken som kommer inn fra høyre gjør at det bare ved A er 
mulig å få flua til å gå i en kort sving. Ved B blir snøret liggende der det tar vannet, og flua må fiskes 
aktiv som i stille vann. Metoden ble å dra en stor, langvinget plasttube á la Sunray  
Shadow hurtig gjennom vannet. Fisken kom opp og slo heftig etter flua, men for  
å få den til å ta, byttet vi til en bottle som sank dypere og ble fisket saktere. 

VElg taktikk – og fluE dErEttEr

Fluas form og farge syntes ikke å ha betydning, men valget av 
taktikk ble avgjørende. Det viktigste vi lærte i Vatnsá var å til-
passe metodene til fiskeplassene, og velge flue deretter. Vi gikk 
stort sett med to stenger, der den letteste var satt opp med 
flytesnøre og våtflue – som oftest Helgarderingen – på en liten 
dobbel ørretkrok. Ei kraftigere stang var taklet med sinktip og 
gjerne synkefortom, for større og tyngre fluer. Men det handlet 
ikke bare om å komme til bunns. I en av de beste hølene rant 
det ut en større sidebekk, og strømmen fra denne hindret flua i 
å svinge inn mot bredden. Den ble hengende midt i hølen, og for 
å få den i bevegelse måtte jeg ty til stillevannsteknikk der jeg 
dro inn flua i varierende tempo. Her var det ikke mulig å se fisken 
i vannet, og fisken enset ikke små fluer ved overflata. En stor 
Sunray Shadow i speedbåtfart var det som skulle til for å trigge 
laksen til voldsomme utfall fra dypet. Det virket likevel som om 
den var fornøyd med å jage flua vekk, så den snudde uten å ta. 
Men når jeg først hadde lokalisert en interessert fisk, kunne jeg 
bytte til en bottle tube, eller noe annet som synker godt, og 
kaste ut på samme sted. Der lot jeg flua synke en god meter før 
jeg startet inntagningen, og ble belønnet med fast fisk. 

I andre høler måtte vi nærmest pilke. Vi slapp flua ut med 
et kort oppstrømskast, og matet etter med snøre etter hvert 

som den sank ned gjennom hølen. Så dro vi den opp igjen ved å 
heve stanga. Når flua steg i vannet, ble den forfulgt av både laks 
og ørret, og før eller siden var det en som tok. Her varierte vi 
fiskedybden, men for det meste var det tyngre fluer som gjaldt. 
I tillegg til å synke, måtte de også «svømme» godt. Så vel de 
lokale Pyska Snældan og Skoga.is som fyldig dressede bottle 
tubes gjorde jobben.

Tradisjonell våtfluesving er effektiv når du skal søke fisken 
på større flater, men svingen er i seg selv ingen forutsetning for 
at den skal ta. Vatnsá lærte oss at laks og sjøørret kan fiskes 
med like varierte teknikker som brunørret eller harr. Den enkelte 
hølens strømregime bestemte valget av metode og flue. 

Vatnsá er ikke ei iskald breelv med utsatt havbeitefisk, som 
f.eks. Rangáelvene lenger vest. Med unntak for fisketettheten 
byr elva på forhold vi også finner i norske småelver. Fisken 
reproduserer naturlig, og er de samme artene som i Norge. 
Det er altså fullt mulig å ta med lærdommen hjem. Fortsatt vil 
Helgarderingen være mitt faste følge i klassiske fluehøler, men 
Vatnsá viste at det er mulig å fiske med flue i høler vi ofte går 
forbi. Det handler om å ha et utvalg av fluer som egner seg for 
et bredt spekter av fisketeknikker. Men ikke noe av det vi erfarte 
i Vatnsá, indikerte at vær, lysforhold eller vannfarge skulle 
avgjøre fluevalget.

HElgardEringEn

Krok: Valgfri lakse- el. 

ørretkrok

Tag/ribb: Oval sølvtinsel

Kropp: 1/3 gul, 1/3 oransje 

og 1/3 svart selull el. substi-

tutt, løst dubbet.

Vinge: 6–8 strå twisted Flash 

(pearl), svart revehår, grønn 

bucktail

• • • • • • •
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FLUEPILKING: I pool Hruni sto enorme mengder fisk, men 
det var ikke mulig å få flua til å oppføre seg fornuftig i 
strømmen. Løsningen ble å fire flua ned forbi steinene, og 
«pilke» den opp og ned - fram og tilbake - med aktiv stang- 
og lineføring. Tunge fluer med mye bust, både synker og 
svømmer godt. Lokale Pyska Snældan og en fyldig bottle 
tube er gode eksempler. 

VÅTFLUESVING: Pool Minkur er en enkel høl, med et strømregime som skapt for 
tradisjonelt våtfluefiske. Laksen sto gjerne litt nede i hølen, foran steinen som 
strømmen bryter over. Her er det ikke dypt, og fisken har ingen problemer med 
å få øye på ei lita, høytgående  flue som svinger inn i synsfeltet. En grilse på 
knappe tre kilo latt seg friste av Helgarderingen, og viser side under firerstanga. 

SØLVBOKSEN: Dette 
er bare et lite utvalg 

av fluene som trigget 
fisken i Vatnsá. Farge 

og størrelse spilte 
liten eller ingen rolle, 

men det gjaldt å 
finne en som fulgte 

taktikken! 

litt statistikk

Vi loggførte 14 laks, 6 sjø-

ørreter og 4 store brunørre-

ter på vel tre døgn i Vatnsá, 

men antall krokede fisk var 

godt over det dobbelte. De 

små hølene med mye lumsk 

lavastein ga stor tapspro-

sent både på fisk og fluer. 

Slik kom vi til å teste flere 

fluevarianter enn vi strengt 

tatt ville. 

Også brunørrEt

Øverst i Vatnsá sto denne og 

beitet på insekter. Magen 

var stinn av små, svarte 

knottlignende fluer, og 

ørreten skulle ifølge mange 

lærebøker vært superselek-

tiv og ikke ta noe annet enn 

en Black Gnat på krok nr. 

22. Likevel lot den seg friste 

av Helgarderingen på dob-

bel 12...

FlErE bildEr

På www.bomann-larsen.no 

finner du et fotogalleri med 

50 bilder fra vårt opphold 

ved Vatnsá. Mye fisk og flott 

natur! 

««Vatnsá lærte 
oss at laks 
og sjøørret 
kan fiskes 

med like vari-
erte teknikker 

som brun-
ørret eller 

harr.


