I härligt klara strömmar simmar öringar och regnbågar av fin
kvalitet. Tankarna far till fjällvatten, eller till vackra kalkströmmar
nere i Europa. Men allt det här finns i Östergötland.
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å altanen framför huset sitter vi
hela redaktionen samlad och avnjuter varsin kall lättöl. Maria, vår
egen filmproducent, svalkar tårna
i ”Home pool” samtidigt som hon
misstänksamt håller koll på kräftorna som rör sig intill.
En rejäl regnbåge kommer simmandes framför
oss. Snabbt vickar den stjärtfenan ett par gånger,
väjer åt sidan och slukar en nymf. Synen triggar
igång oss på allvar – prylar och flugor plockas
fram i snabb takt.
Någon ska prompt fiska torrfluga medan någon
annan helt struntar i vad fisken tar, bara de
nappar.

Öringsfantaster på plats

Vår nyhetsredaktör Morgan och jag har aldrig
tidigare haft möjlighet att fiska tillsammans,
trots att vi så många gånger har pratat om att
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Manni Svensson med en torrflugefångad regnbåge från "Home pool".

göra det. Vi är båda hängivna öringsfantaster
och smiter iväg förbi första poolen vid huset.
Nedströms följer en lång, grund raka, där det
verkar stå fisk överallt.
Öringen står strandnära medan regnbågen
verkar föredra att stå lite längre ut. Forsen efter
den grunda raksträckan rinner ut i en stor pool
med vegetation längs kanterna.
Vår värd Manni Svensson har berättat att
man oftast tjänar på att ta det lugnt en stund
innan man börjar fiska. Den fisk som har
skrämts har då hunnit lugna ner sig och kanske
satt i gång att äta igen.
Mitt ute i poolen bryts ideligen vattenytan
av försiktiga vak. Vi är båda säkra på att det är
de små åsländorna som tas. Morgan knyter på
en liten fasanstjärtnymf i storlek 18, medan jag
bestämt mig för att försöka med en F-Fly.
Jag siktar in mig på de vakande fiskarna,
medan Morgan fortsätter mot poolens utlopp
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Morgan och Johan
fiskar nymf i en av
inloppsströmmarna.
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Maria tycker
bäst om att
fiska torrfluga.
Norrbyströmmens regnbågar
är alltid i prefekt kondition.

fina kondition. Fenorna är fullt utväxta och en perfekt kroppskondition gör att den ser ut som vilken
vildöring som helst.

Rejäl hanne

Morgan väntar
koncentrerat på att den
infettade tafsen ska dyka.

för att testa en av öringarna han sett där. Min torrfluga landar elegant mitt i ”bulls eye” och nu återstår
bara att vänta. Snabbt inser jag att det inte är riktigt
så enkelt som jag först trott.
En knappt synbar mikroström drar i tafsen och får
flugan att dragga. Den onaturliga rörelsen får fisken
att vägra. Jag försöker en stund men ser snart
att Morgan har bättre lycka.
Öringen framför utloppet har tagit hans
nymf och nu är fajten i full gång. När öringen
till slut kommer in mot kanten häpnas vi över dess
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Jag överger torrflugefisket och slår följe med Morgan. Han fiskar och jag står bredvid, men för båda är
upplevelsen lika spännande. En rejäl regnbågshanne
kryssar långsamt fram mellan vattenväxterna. Ibland
syns den benvita käften öppna sig och sluka en nymf.
Tafsbutten fettas in fram till någon meter framför
flugan och fungerar på så vis som ett långt flöte. Första kastet landar en meter framför bågens förmodade
kursriktning. Nymfen sjunker långsamt och blir till
sist hängande någon meter under vattenytan. Fisken
stannar upp och rör sig sedan långsamt framåt i riktning mot flugan, men viker snöpligt av just innan den
nått fram.
− Åt vilket håll tror du att den går nu då? undrar
Morgan.
Jag är lika oviss som han. Det gäller att ha tålamod
och vänta med att lägga ut flugan tills
fisken har rört sig i samma riktning
en längre tid.
Nästa gång går det betydligt bättre.
Regnbågen upptäcker nymfen på en halvmeters avstånd och nästan rusar fram för att ta
den. Spänningen är total när fiskkäften öppnar sig
och flugan sugs in, därefter kröks spöet i en djup båge
samtidigt som kroken sitter.
Så brakar helvetet löst, ungefär som efter första
FISKEJOURNALEN 12/2013

smällen vid en andjakt. Hela poolen exploderar när
fisken visar ursinne och snabbt simmar upp mot
inloppsströmmen. Morgan har fullt upp med att hålla
undan fötterna från de snabbt försvinnande linslingorna på marken framför honom. Fajten är tuff men
till slut lyckas ändå Morgan leda in regnbågen mot
kanten en bit bort där jag snabbt kan ta den i håven.
Även denna fisk är ett praktexemplar − dessutom är
den rejält stor, säkert över tre kilo.

»Morgan har fullt upp med att
hålla undan fötterna från de snabbt
försvinnande linslingorna på marken
framför honom.«
Byggde ett strömvatten

Samtidigt har Maria och Håkan fiskat i den nedre
poolen och har också de haft ett intressant fiske.
Håkan, vår annonsförsäljare, har lyckats sälja sin
torrfluga både till Maria och några av regnbågarna.
Under kvällen, inne i stugan, snackar vi om allt
annat än jobb. Men visst: en och annan fiskehistoria
blir det samtidigt som vi avnjuter middagen intill
”Home pools” vakande öringar.
Bakgrunden till Norrbyströmmen är intressant.
Kompisarna Manni Svensson och Peter Lindstrand
saknade möjligheten till bra strömvattenfiske i Östra
Götaland och bestämde sig för att själva försöka
FISKEJOURNALEN 12/2013
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I norrbyströmmen är
fisken särskilt vakbenägen
i samband med stora
dagsländekläckningar.

FOTO: Manni Svensson

bygga en ström. Intill anläggningen rinner den väldiga Motala ström. Vattnet som kommer från Vättern är helt kristallklart och är därför perfekt till en
mindre å. Efter en diskussion med kraftbolaget fick
de rätt att leda ut vatten från dammen till en nygrävd
åfåra.
Det blev succé direkt, fisken och insekterna trivdes utmärkt i sin nya miljö och fisket blev precis så
bra som de hade hoppats. Redan under första hösten
lyckades öringleken och sedan dess kan man stoltsera med ett vilt öringbestånd tillsammans med den
utsatta fisken.

Ebiscidus quo consequam,
qui rercillabo. Sintectur mo
moloratatur rem hariae.
Quias et aspicabo. Ci

Fisket i strömmarna

Johan väntar
Från inloppet vid ”Home pool” sträcker sig strömpå att öringen
men 700 meter innan den rinner tillbaks ut i Motala
framför nacken
ström. Sträckan består av fem större pooler
ska visa sig igen.
som är sammanlänkade med korta snabba
strömmar. Fisket sker nästan uteslutande i
Om Norrbyströmmen
poolerna, men på vissa platser går det även
➤➤Norrbyströmmen ligger vid
att fiska i delar av strömmarna.
Borensberg mellan Motala och
I de två övre poolerna är det inte djupare
Linköping, en tydlig vägbeskrivning
finns på Norrbyströmmens hemsida:
än att man klarar sig bra med en flytlina. I de
www.norrbystrommen.se.
två nedre poolerna går det även bra att fiska
➤➤Norrbyströmmen går att hyra i
med sjunklina om fisken går bottennära.
sällskap upp till tio personer. Förutom
Personligen gillar jag den långsamma
fisket i ån ingår även stuga intill Home
åsträckan ut från ”Home pool”, där det ofta
pool. Stugan är utrustad med ett
ordentligt kök, allrum och tio bäddar
står några rejäla öringar. Men för att lyckas
fördelade på tre separata sovrum.
lura dem så gäller det att man rör sig försik➤➤Pris: 9 800 kronor per dygn inklusive
tigt och inte skrämmer dem.
boende för grupper upp till tio personer.
I de snabba forspartierna mellan poolerna
➤➤Från den 20/3 till den 30/9 startar
fiskar man inte, men vid poolernas inlopp är
fisket kl 15.00 och avslutas kl 13.00
dagen därpå. Övrig tid disponeras
det alltid bra fiske. Ibland står fisken i skydd
stugan från kl 20.00 då fisket är
av den snabba ytströmmen bara någon meter
tillgängligt under hela påföljande dag.
ifrån inloppet.

"Sightfiske" − det mest spännande

Eftersom siktdjupet är så bra att man ofta kan se
fisken så brukar de allra flesta föredra ”sight-fiske” −
alltså att man lokaliserar en fisk i vattnet, som man
sedan försöker presentera flugan för. Fiskesättet är
oerhört spännande eftersom man ser när fisken tar
flugan. Vattnet är kristallklart och det är ofta enkelt
att se fisken mot botten. Men kom ihåg polaroidglasögonen! Med hjälp av dem upptäcker du garanterat
mer fisk, dessutom kan du hålla koll på fisken under
längre tid när de rör sig bortåt.

Lämplig utrustning och teknik

Vid sightfiske används en flytlina i kombination med
en nio fot lång tafs, försedd med ytterligare en meter
0,12 millimeter fluorocarbonspets. För att flugan ska

»Torrflugefisket är bra och du
kan under en normal vår-,
sommar- och höstsäsong räkna
med att hitta ytaktiv fisk.«

Från stugans veranda kan man
spana efter fisk i "Home pool".
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hinna sjunka ner till fisken i tid så bör den vara förtyngd. Använd fasanstjärtnymfer, eller harörenymfer,
försedda med en liten tungstenskalle i krokstorlekarna 14-18. Kasta nymfen ett par meter uppströms
och låt den sedan driva ner mot fisken.
Ibland kan du behöva styra flugan så att den kommer i rätt driftlinje. Kommer den för långt ifrån så
kommer inte fisken att se flugan. Vägrar fisken ändå
att ta den fridriftande nymfen så brukar det fungera
att dra försiktigt i linan så att nymfen långsamt stiger
samtidigt som den når fram till fisken.
Torrflugefisket är bra och du kan under en normal
FISKEJOURNALEN 12/2013
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Vår julklapp till dig!

Att ha prylarna
snabbt till hands
underlättar alltid.

≈30% rabatt* på
alla lösﬂugor!!!

* Procentsatsen kan variera något mellan olika flugmönster p.g.a. öresjustering

I Norrbyströmmen finns både
vild och utsatt öring.
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vår-, sommar- och höstsäsong räkna med att hitta
ytaktiv fisk. Under försäsongen kläcker det gott om
dagsländor. Bland annat skapar kläckningen av sjösandsländan, och åsandsländan till viss del, en attraktiv fiskeperiod under maj och juni. Under sommar och
höst kläcker det både nattsländor och små dagsländor
som präglar fisket.
Bäst torrflugefiske har jag haft i den andra poolen,
ofta har fisken vakat antingen långt ut i poolen eller
längs kanterna.
Om du tycker att nymf- eller torrflugefiske är komplicerat så fungerar det också bra att fiska nedströms
med en svart igel eller streamer. Tänk på att variera
hemtagningen, mellan snabbt och långsamt tempo.
Ibland är det snarare rätt hastighet än rätt fluga som
triggar fisken att ta.
Även sjunklina och flytande booby-flugor är ibland
en bra medicin för svårtrugad fisk. Använd en snabbsjunkande lina försedd med en knapp 30 centimeter
lång tafsspets. Booby-flugorna finns i en mängd olika
utföranden – en svart vanlig booby, flytande corixa
eller en så kallad sjunklinebagge fungerar alltid bra.

Spännande höstfiske

För några år sedan fiskade jag och ett par kompisar i
strömmen i början av september.
Vattnet kändes nästan löjligt klart och det var svårt
att avgöra på vilket djup fisken stod. Efter några försök med nymf på en öring jag sett i ”Home pool” går
jag vidare ner till den nedersta poolen.
I inloppsströmmen syns försiktiga vak idogt bryta
vattenytan. Helt säker på att det är småfisk ignorerar
jag dem. Plötsligt ser jag en hög stjärtfena bryta vat-
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Flugfiske för alla
Trots att endast flugfiske
är tillåtet så erbjuder Norrbyströmmen fiske för alla,
oavsett tidigare erfarenhet.
För nybörjaren finns det gott
om kastutrymme i pool två
och tre. Dessutom går det
bra att ställa sig vid någon av
inloppsströmmarna och mata
ut fluglinan som förs med
ut i poolen med strömmens
hjälp. Den erfarne fiskaren
hittar flera intressanta utmaningar, bland annat är den
ätande fisken ibland riktigt
svårflirtad. Dessutom är det
i Sverige mycket ovanligt att
kunna sightfiska på samma
sätt som i Norrbyströmmen.

Johans stora
regnbåge
rusade över
hela polen.

Dessutom ger vi

20% rabatt

tenytan. Jag hade haft fel. Det är regnbåge som ställt
sig i strömmen för att äta av de små nykläckta åsländorna.
Trots att jag byter till en mörkt olivfärgad F-Fly,
som liknar sländorna på vattenytan och en längre och
tunnare tafsspets blir det inte som jag tänkt. När en av
fiskarna har visat sig tre gånger på samma plats lägger
jag ut torrflugan. Men trots en i mitt tycke bra drift så
tar den inte. Några kast senare utan resultat avbryter
jag och sätter mig ner vid kanten och tittar. Jag konstaterar att de sländor som driver förbi någon decimeter vid sidan av fiskens valda driftlinje ignoreras.
Bara de matbitar som driver perfekt fungerar.

på ALLA fyllda
askar! Passa på!

»Kompisarna Manni Svensson och Peter
Lindstrand saknade möjligheten till bra strömvattenfiske i Östra Götaland och bestämde sig
för att själva försöka bygga en ström.«
Jag försöker igen, med bättre precision. Ett par
försök senare tar den min F-Fly, men redan vid mothugget sätter regnbågen av i hög fart rakt nerströms
i riktning mot den andra kanten bland ris och grenar,
där den går förlorad.
Manni berättade senare att gammal fisk ute i
poolen ibland går upp för att äta nykläckta sländor
i strömmen och att det är få förunnat att ha lyckats
landa någon.
Jag måste nog tillbaka och göra ett nytt försök…
FISKEJOURNALEN 12/2013

...och så ger vi

30%
rabatt på

ALLA beten!

Gamlabrovägen 4, 371 60 Lyckeby
telefon kontorstid: 0455-32 56 80
e-post: order@flugor.se

