Norrbyströmmen
– smygfiske i klart vatten

När tillfället väl dök upp tvekade jag aldrig att följa med till
den omtalade Norrbyströmmen. Visst hade jag mina förutfattade
meningar om att fisket skulle vara konstgjort och tillrättalagt,
men nu skulle jag äntligen få se spektaklet med egna ögon…
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Norrbyströmmen består av sju pooler varvade med
branta strömpartier. Den nedersta poolen är helt naturlig
och är resterna av Motala Ströms tidigare lopp.
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Norrbyströmmen

Att sitta ner och spana efter ätande fisk är en
del av fiskekulturen vid Norrbyströmmen.

I Norrbyströmmen finns både utplanterad
och självreproducerande öring.

V

ägen till Norrbyströmmen slingrar fram
genom ett rikt jordbrukslandskap kantat
av skog och ängar, det är vackert, ingen
tvekan om den saken. Säkert finns här
också fina möjligheter att skåda fågel för
den som tar sig tid. Den sista biten fram
till Nääs avslutas med en ännu mindre
grusväg, som leder fram till parkeringen framför konferenshotellet.
Härifrån är det ytterligare ett par hundra meter att gå. Precis innan
vi är framme vid ån passerar vi den väldiga Motala Ström. Ingen av
oss kan låta bli att stanna upp, titta ner och fascineras över det klara
vattnet och de vackra höstfärgerna som glatt lyser upp landskapet.
Väl framme möts vi av de båda ägarna, Manni Svensson och
Peter Lindstrand. De berättar inlevelsefullt om fisket och hela
den intressanta historien om hur Norrbyströmmen en gång blev
till. På altanen framför annexet, som för övrigt ingår då man
bokar fisket i strömmen, gör vi ordning vår utrustning. Pär och
Lasse använder 8,5-fots spön i klass 4, medan jag använder en
9-fotare i samma klass. Från altanen, som ligger precis vid strömmen, kan man sitta ner och njuta av de vackra omgivningarna
och åns kristallklara vatten.
– Här har vi haft många konferenser och härliga ljugarstunder,
berättar Manni och Peter.
Efter en stunds fundering inser jag att det antagligen skulle
vara svårt att koncentrera sig på frågor som berör jobbet, när både
öring och regnbåge vakar alldeles intill.
Från altanen ser vi snart en stor regnbåge komma simmandes.
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Genast slås jag av öringens
goda kvalitet och vackra
färger, vilket inte alltid är
en självklarhet i vatten med
inplanterad fisk.
I munnen har den en hektostor mört, som antagligen blivit över
sedan gårdagens kräftfiske.
specialknep.Pär börjar fiska i den nedersta poolen, medan
Lasse och jag istället väljer att fiska ett stycke längre uppströms.
Där inloppsströmmen kommer in i min pool upptäcker jag två
öringar som ivrigt rör sig i sidled. Rörelsemönstret tyder på att de
är i ätartagen, men den stora frågan är bara vad de äter?
En förtyngd fasanstjärtnymf med en orange tungstenskalle
knyts på tafsen. Ingen av fiskarna tar någon notis om flugan
under de första drifterna, men eftersom jag hela tiden kan se var
öringarna befinner sig i det klara vattnet, är det läge att plocka
fram ett specialknep. När nymfen har drivit ett stycke nedströms,
och befinner sig ett par decimeter framför den ena fisken, lyfter
jag spötoppen så att flugan plötsligt stiger upp mot ytan. Ett
flyende bete precis framför nosen blir för mycket för öringen,
som med ens tar flugan av ren instinkt. >>

Det är mycket spännande att smyga på fiskar som du tydligt kan se i det klara vattnet.
Finns det tillräckligt med sländor på ytan sätter fisken ofta i gång att vaka.

Norrbyströmmen

Nymfer bundna med
tungstensskallar sjunker
snabbt ner till fiskens
ståndplatser även i de
turbulenta inloppsströmmarna.

Vid en tur till Norrbyströmmen
bör du ha en liten kläckare
eller torrfluga i flugasken.
Det är inte ovanligt att fisken
börjar vaka och då är torrflugefisket klart roligast.

Eftersom det är relativt
enkelt att se fisken i det
klara vattnet brukar
»sightfishing« vara en bra
metod att tillämpa vid
Norrbyströmmen.
Den efterföljande kampen blir både knepig och spännande.
Fisken gör i tät följd flera hopp för att sedan snabbt byta taktik
och istället försöka gnida bort flugan genom att skrapa käften mot
botten. Inget av försöken lyckas den här gången och efter en
stund får jag in den till håven. Genast slås jag av öringens goda
kvalitet och vackra färger, vilket inte alltid är en självklarhet i
vatten med inplanterad fisk. När öringen ska krokas loss ser jag
till min förvåning att den har två nästan identiska flugor sittandes
i gommen. Jag plockar bort båda flugorna och returnerar snabbt
fisken igen. Någon annan flugfiskare har antagligen tänkt ut
samma lösning som jag, men haft otur och förlorat både fisk och
fluga när tafsen brast.
ett eget drömvatten. Historien om Norrbyströmmen började
med att både Manni och Peter saknade ett strömmande vatten på
hemmaplan. Efter stora överväganden och många diskussioner
bestämde de sig till slut för att själva försöka skapa ett drömvatten. Efter mycket möda och många slitsamma arbetstimmar
växte sakta konturerna av Norrbyströmmen fram.
Vattnet leds in i ån via ett stort rör från dammen i Motala Ström,
strax uppströms. På så vis rinner vattnet genom självtryck och man
slipper att pumpa, något som annars är väldigt energikrävande och
dyrt. Med lite positivt tänkande kan man faktiskt likna inloppet till
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strömmen vid en »spring creek«, där vattnet sipprar upp från en
källa i marken och till slut bildar en kristallklar liten ström. På
samma sätt blir också Norrbyströmmen en liten och kristallklar
ström, fast helt handgjord och skräddarsydd för flugfiske.
Fiskesträckan är 700 meter lång och består av ett pärlband med
pooler och strömmar. Fisket sker främst i poolerna, med undantag
för den översta strömsträckan. Poolerna är sällan bredare än att
även mindre erfarna kastare klarar av att täcka de flesta ytorna. Den
nedersta poolen är naturlig och är enligt Manni en kvarvara från
Motala Ströms tidigare lopp. Här kantas ena sidan av rejäla lövträd
och buskar, som ger fisken både skugga och skydd. I poolen växer
också näckrosor och nate, som tillsammans ger ett naturskönt och
vilt intryck. Även om man har försökt att göra den handgrävda
delen av ån så naturlig som möjligt, kommer det att ta tid innan
växtlighet och angränsande miljö helt har anpassat sig.
Om det tar tid för växtligheten på land, har utvecklingen gått
betydligt snabbare i vattnet, där både insekter och vattenväxter
har hittat sin plats genom en naturlig spridning. I första hand
består insektslivet av dagsländor, nattsländor och tvåvingar, men
enligt Manni påverkar även förekomsten av landinsekter fisket.
Fisken i ån är utplanterad och utgörs av regnbåge från Källefall
tillsammans med öring och harr. Under hösten, samma år som de
första öringarna sattes ut, skedde också den första lyckade leken.
Öringynglen trivdes och växte sig snabbt större i ån, men tyvärr
har hägern gått hårt åt ynglen det senaste året och antalet har
decimerats betänkligt. Men trots tuff konkurrens kan alltså den
konstgjorda Norrbyströmmen stoltsera med ett vilt öringbestånd!
spännande torrflugefiske. Eftersom det är relativt enkelt att
se fisken i det klara vattnet brukar »sightfishing« vara en bra
metod att tillämpa vid Norrbyströmmen. Enklast står man >>

Norrbyströmmens regnbågar håller mycket hög kvalitet
och bjuder ofta upp till en ordentlig kamp.

Norrbyströmmen

Manni Svensson, en av Norrbyströmmens ägare,
med en vacker regnbåge i god kondition.

helt stilla vid stranden, gärna i skydd av en buske eller lite vass,
och spanar efter en ätande fisk. Härefter gäller det att placera
flugan så att fisken får syn på den i strömmen. I konkurrens med
det rika insektslivet under vattenytan, upplevde vi att det kunde
vara svårt att få fisken att välja just våra flugor. Visst, ibland tog de
omedelbart, men emellanåt var fisken också hopplöst svårflörtad.
Det är inte enbart nymffiske som fungerar i Norrbyströmmen,
även torrflugefisket kan stundtals vara riktigt bra. Under vårt
besök hade vi två kläckningar av mindre åsländor, den första
inträffade runt lunchtid, medan den andra kom igång betydligt
senare under kvällen. Det var långt ifrån alla fiskar som åt av de
nykläckta sländorna, men det var ändå tillräckligt många för att
göra torrflugefisket både givande och spännande.
Trots att Norrbyströmmen är ett put & take-vatten väljer de
flesta besökare att återutsätta sin fångst. Precis som i många andra
vatten där fisken har varit krokad flera gånger, kan fisken i Norrbyströmmen ibland uppträda aningen misstänksamt. Min personliga
erfarenhet, baserad på liknande vatten, är att mindre flugor då
ofta fungerar bäst. I Norrbyströmmen upplevde jag vid flera tillfällen att fisken skyggade för en nymf i storlek 12, men genast
accepterade en liknande fluga i storlek 18 eller 20. Samma sak
gällde vid torrflugefisket, där en fluga i storlek 18 togs utan minsta
misstanke, medan samma fluga i större storlek ofta helt ratades.
Dagfisket i Norrbyströmmen var verkligen trevligt, men torrflugefisket under eftermiddagen och kvällen gav upplevelsen en
guldkantad inramning. Någon timme före skymningen ställde sig
två öringar strax uppströms bron, där strömmen inte är bredare än
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Fakta om Norrbyströmmen
Norrbyströmmen ligger vid Nääs strax utanför Borensberg i
Östergötland. Vattnet hyrs ut dygnsvis för 8000 kronor och då
ingår även annexet med 10 övernattningsbäddar. I annexet finns
ett rejält kök med goda matlagningsmöjligheter, men Manni och
Peter kan även ordna färdiglagad mat om så önskas.
Under april-november säljs även ett begränsat antal fiskekort
för 1000 kronor per dygn den första söndagen och måndagen
varje månad. Vintertid säljs fiskekort under alla dagar i veckan
såvida anläggningen inte är bokad.
Vägbeskrivning och mer information om fisket i Norrbyströmmen
finns på företagets hemsida: www.norrbystrommen.se.

några meter. Sittandes på huk för att inte skrämma fisken i det klara
vattnet, försökte vi knäcka koden och komma på vad fisken åt. Efter
ett tag upptäckte Manni ett par nykläckta åsländor på vattenytan,
knappt större än en 18-krok. Efter ett snabbt tafsbyte föll valet på en
liten F-fly – och jag kände mig redo att anta utmaningen.
Efter ett antal försök, med i mitt tycke helt draggfria drifter,
tog öringen till slut flugan i ett försiktigt och knappt märkbart
vak. Det visade sig vara en fantastiskt vacker fisk på nästan 1,5 kilo i
perfekt kondition. På samman vis fortsatte därefter det spännande
torrflugefisket fram till mörkrets inbrott, men trots att fisken
bevisligen åt av de små dagsländorna, var resultatet inte alls på
förhand givet.
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