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kitt! er min første reaksjon da vi får øye på
Ranaelva fra flyet. Det er vanskelig å forestille seg
at den bare for et par dager siden har vært nede i
fluevennlige 40 m3/sek, for nå går Reinforsen med nesten ti
ganger så mye, og er et mektig inferno av hvitt skum. Det
har regnet de siste dagene, men det er først og fremst varmen som har fått elva til å vokse.
Sommeren kom brått og satte fart i snøsmeltingen
rundt Svartisen som drenerer direkte til Ranaelva. Det er
ikke bare mye vann, men det er lett brefarget og 8 grader
kaldt. Men selv om elva er stor, er den langt fra å gå over

sine bredder. Før reguleringen var Ranaelva en gigantisk
flod, og selv om vannføringen ligger på 300 kubikk når
startskuddet for sesongen 2011 går ved midnatt 1. juli, dekker den bare bunnen av sitt gamle leie. Det er sånn sett ikke
vanskelig å bevege seg med fluestang langs bredden. Likevel
vurderer jeg forholdene som lite gunstige for fluefiske. Men
tar grundig feil.
Pangstart på sesongen
Med start ved midnatt, og nattefredning fra 01 til 05, velger
vi å droppe den første timen til fordel for nattesøvn. Vi har

Friskmeldt og i god bedring:

Rekordrask
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hølen under Reinforsen for oss selv de første to døgnene,
så trygge på at ingen har kommet oss i forkjøpet, starter vi
klokka sju neste morgen.
Elva har gått ned 40 kubikk i løpet av natta, og det går
greit å kaste over renna nærmest bredden. Utstyrt med
15-foter og synk1/synk2 i klasse 10/11 føler jeg meg godt
rustet, og allerede på første tur hogger det bestemt. Etter
noen korte rusninger, kommer det lange utraset, og det
bærer mot brekket. Jeg holder i mot så hardt jeg tør, og klarer å styre fisken inn bak et klippeutspring tett ved bredden.
Her roer den seg litt mens jeg sveiver meg innpå. Vi er farlig

nær brekket mot Meforsen, men nå kan jeg legge press fra
nedsiden, og laksen gjør ikke flere forsøk på å unnslippe
i den retningen. Etter hvert lar den seg presse opp i vannskorpa. Den er blank som sølv, og det butte hodet røper at
det er en hunnfisk.
Inn – og ut igjen
Det stopper enhver diskusjon om den skal avlives eller ikke.
All hunnlaks over 65 centimeter – blank eller brun – skal tilbake til Ranaelva. Kort sesong og knappe kvoter kombinert
med «fang og slipp» er nødvendige grep når stammen skal

•••••••

sesongstart i

aelva

Etter tre tiår med gyro er
sesongen fortsatt kort og
kvotene stramme, men aldri
har jeg kroket premiere
laksen på kortere tid.
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restaureres etter tre tiår med gyroinfeksjon. Her gis ingen mulighet for den enkelte fisker å vurdere fiskens sjanse til overlevelse.
Elvas temperatur er godt egnet for gjenutsetting, og forskning
viser at mer enn 90 % overlever og gyter. De som ikke gjør det,
får heller gå tilbake til det store kretsløpet. Her er det viktig å se
hva som gagner bestanden, ikke den enkelte fisk som individ.
– De som ikke vil akseptere det, får finne seg andre elver,
slår oppsynsmann Stein Evensen fast.
Av hannlaks kan du avlive en pr. døgn, og maks to i uka, og
det er også sesongkvoten for laks over 65 cm. Når døgnkvoten er
fyllt må du vente til midnatt før du får fiske igjen. For meg kan
det altså være ett fett hvilket kjønn fisken har, for hvem vil avslutte den første dagen i en ny sesong etter en halv times fiske?
Snart legger laksen seg på siden, og jeg kan trekke den inn
på det våte svaberget med et fast grep om sporden. Etter en
kjapp fotoseanse, holder jeg skjønnheten på rett kjøl mens jeg
fører henne rolig fram og tilbake i vannet. Per henter en tommestokk, og før vi lar henne svømme, blir hun målt til 87 centimeter. Omregnet etter tabellen, skulle det tilsi en vekt på rundt 6,5
kg – en stor mellomlaks. På denne tida tas det mange slike, men
det tas også noen store godt over ti. Om den neste som tar flua
er en av disse, får jeg aldri vite.
Snellespolen tømmes
Etter en solid frokost skal jeg prøve den tunge strømmen ned mot
brekket. Guiden vår, Stein Evensen, har sagt at her må man ned,
så jeg skifter til en hel synk 3-klump og bytter ut Helgarderingen
på stor enkeltkrok mot en tung bottletube av messing. Hele ekvipasjen er noe ræl å kaste med, men må du, så må du.
Heldigvis slipper jeg å gjøre mange kast før det drar til
igjen – tungt og bestemt, like før brekket. Jeg tenker å styre
den inn mot evja der jeg landet den første, men denne er alle-

Foto: Per Bomann-Larsen.

VILL HUNN: Tidlig i sesongen er forskjellen på hann- og hunnfisk mindre enn når
gytingen nærmer seg. Det korte, runde hodet viser imidlertid klart at dette er en
hunn, og de feilfrie finnene og det dekkende gjellelokket at den er vill. Er du i tvil,
skal den uansett gjenutsettes, og tar du feil, blir fisken tellende på kvoten, men du
får ikke beholde den.
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Foto: Per Bomann-Larsen.

GUIDING: Etter
friskmeldingen har
utenbygds fiskere i
økende grad etter
spurt guiding.
Ranaelva Laksefiske
forening stiller fra
sesongen 2011 med
fire lommekjente
guider. Stein Evensen
er en av dem. Foto:
Per Bomann-Larsen.
Kjekt å vite

Sesongen for laksefiske
(2011) varer fra 1. juli til
15. august. Sjøørretfisket
pågår til 14. september.
Det er tillatt å avlive
én laks pr. døgn, to pr.
uke. All hunnlaks over
65 cm skal gjenutsettes.
Sjøørretkvoten er tre fisk
pr. døgn.
Mer om fiskeregler, fiske
kort, guiding, kart, bilder,

Foto: Per Bomann-Larsen.

overnatting og Rana

rede nedenfor, og med alle krefter i behold. Kanskje burde jeg
senke stanga og slippe ut snøre i håp om at det vil legge seg i
nedstrøms bukt og lure laksen til å tro at det er nedenfra faren
lurer? Det er et triks som kan få en fisk til å gå oppstrøms, men
her er det så lite å gå på, så jeg blir stående passiv og tviholde.
Det går som det må gå: Laksen setter fart over kanten, og jeg

Laksefiskeforening finner

løper etter. Heldigvis går det lett på svabergene som tidligere
du på hjemmesiden ranavar elvebunn, men å holde styr på fisken er verre. Per følger med elva.no. Flere bilder fra
kameraet, og gjør en rask rekognonsering i hølen nedenfor:
vår tur til Rana ligger på
– Det er ei vik der det går an å lande den! er den oppløfbomann-larsen.no.
tende meldingen jeg får før jeg kaster et blikk på snella og ser
at spolen er tom. 200 yards backing pluss nærmere 50 meter • • • • • • •

Øvre Svartisen
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Mellom to stoler:
Vannføringen har
gått ned, og laksen
går ikke lenger i
løpet nærmest land.
Men det er ennå
for mye vann til at
Per kan vade ut på
grunnryggen som går
langs hovedløpet.

Statistikk

Fangst av henholdsvis laks
og sjøørret (kg) de tre
siste årene (tall fra 2011 er
uoffisielle):
2009: 1862 - 726
2010: 786 - 803
2011: 3300 - 390

BONUS: Vi bodde
i campinghytte
ved elvebredden
ovenfor lakseførende
strekning. Der
vaket ørret i
3–5-hektosklassen
på nyklekkede
døgnfluer. Vi hadde
tørrfluestenger med,
så det var en smal
sak å hente fersk
ørret til middag.
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skyteline, klump og fortom befinner seg i de frådende vannmassene mellom meg og laksen. Men nå har den parkert, og meter
for meter får jeg sveivet backingen tilbake på snella. Da plutselig
blir det lett, og borte er både fisk og flue.
Eksklusivt fiske
– ikke bare fordeler
Det var vel ikke annet å vente, og dagen er ennå svært ung, så
det er ingen grunn til å deppe. Her skal det bli mer moro. Også
på andre sida av hølen landes et par pene blanke, så det er tydeligvis fisk på gang. Men vannføringen fortsetter å synke raskt,
og da vi kommer ned til siste økta, er strømdraget i det indre
løpet nesten borte. Vannet har blitt klart nok til at vi kan se bunnen, og der står ingen fisk. Om det nå kommer ny laks, vil den
gå i hovedløpet, men for å fiske effektivt på det, må vi ut på en
rygg som strekker seg opp gjennom hølen, og dit kommer vi ikke
før elva synker minst en halvmeter til.
Per tar oppstilling nederst ved brekket der det ennå kan
være håp om å vise flua for en nykommer, mens jeg sjekker ut
andre muligheter. Strekningen vi har kjøpt på Villaksauksjonen
heter Meforsen 1, og vi har den eksklusivt i to døgn. Fordelen
med det er at trafikken er liten og at vi har full kontroll på når
og hvordan det fiskes. Ulempen er at vi er låst til en relativt
kort strekning, og
selv om det kanskje
er den beste hølen i
hele Ranaelva, er det
svært få plasser som er
best under alle forhold
sesongen igjennom.
Den store hølen
ligger øverst på den
om lag 10 km lange
anadrome strekningen.
Etter at trappa ble
stengt da gyroen ble
oppdaget i 1975, har
laksen ingen mulighet til å passere Reinforsen, så utover i sesongen samler det seg mye fisk her. Men først i juli er det fortsatt
god plass. Etter fangstrapportene å dømme er det bare stor- og
mellomlaks som har gått på elva. Senere kommer smålaksen,
sjøørreten og sjørøya, og det er da det blir trengsel. Særlig sjøørreten står sterkt, og Stein blir blank i øynene når han snakker
om nattlig augustfiske med enhånds fluestang fra Auren, som er
ei stor grusøre nesten øverst i hølen.
Så langt har vi ikke sett denne, men utpå kvelden røper
brytende småbølger at den snart vil vise seg. Jeg øyner en mulig
fiskeplass, og finner en vei over renna på innsida. Vel ute kan
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jeg vade og kaste komfortabelt mot djuprenna langs motsatt
bredd. Strømdraget er dårlig, så jeg hjelper til med å vippe med
stanga og ta inn snøre rykkvis, og plutselig rykker det tungt i
mot. Jeg rekker å reise stanga før snøret igjen blir slakt, men ny
optimisme er tent.
Sjøørret i garasjen
Neste dag skjer det ingen ting, verken rundt Auren, i innløpstrømmen under Reinforsen, eller nede ved brekket der Per
ufortrødent finpusser speyteknikken. På andre siden tynnes det
ut blant slukfiskerne, og utpå kvelden er gapahuken tom. Men
vi øyner håp, for vannføringen synker stadig, og neste morgen
regner vi med å kunne vade ryggen ved hovedløpet.
Skuffelsen blir derfor stor da vi kommer til stigende elv på
førfrokostøkta. Vi tar kontakt med Stein, som er vel klar over
problemet, og tar oss med på noen av de øvrige valdene til
Nedre Rana Elveeierlag og Rana Laksefiskeforening.
Ett av disse bærer det klingende navnet
«Kommunegarasjen», og er ifølge Stein den første parkeringsplassen for vandrende fisk etter at den har passert flomålet. Per
går ut med 14-foteren på oversida av det lange brekket, mens
jeg har andre planer: Her er ingen skummel foss med store steiner og klippeutspring, så her skal det fiskes enhånds! Etter to
døgn med 15 fot og tunge synkeliner, er det en befrielse å gå
med den ultralette 11-fots switchstanga taklet med intermediate-klump. Og kanskje er det den lette presentasjonen som belønnes med hogg der Per har fisket resultatløst med tyngre redskap.
Jeg kjenner snart at det ikke er noen stor fisk, men siden vi er
nederst i elva, er det kanskje det første flaket av smålaks som har
kommet inn? Først da den bakser inn på grunt vann ser vi at det er
en ørret på snaue kiloen som har latt seg friste av Helgarderingen.
Det er overraskende tidlig, og den må renses før de lokalkjente kan
avgjøre at det faktisk er sjø- og ikke brunørret. Mangelen på røde
prikker er en indikasjon, men bare den delikate, røde kjøttfargen
feier all tvil til side: Denne har beitet i Ranafjorden.
Om laksestammen er beskyttet av strengt regelverk, er det
romsligere kvote på sjøørreten, og du kan fiske på den selv om
sesongkvoten på laks er fylt. Stammen er sterk, og tåler godt at
du avliver tre i døgnet om du skulle være dyktig nok til å fange
dem. Snittvekta er høy – nærmere to kilo, og fisk på over fem er
ikke uvanlig. Men vi er en måned for tidlig ute for å oppleve det
gode ørretfisket. Først mot slutten av juli kommer det store innsiget – sammen med smålaksen. Sesongen for sjøørretfisket er
da også lengre enn for laksen. Etter 15. august skal all laks settes tilbake, men du kan høste sjøørret til den 31., og i nederste
del av elva helt til 14. september.
Min ørret blir med på flyet hjem, og blir middag for tre, servert med sommerens første kantareller. Men dersom matauk er
mindre viktig enn fiskeopplevelser: Rana er en reise verdt!

