Skumbillerne
på Tørfluekysten
Tag med ud på Tørfluekysten og oplev
den vildeste action på overfladen.

Af Bo Frier
bf@sportsfiskeren.dk
Foto: Bo Frier og Thomas Weiergang

Den trange fjord skærer sig dyb og blålig
gennem det sønderjyske hjerteland, som en
kile af forfriskende liv gennem falmende
bakker og skove. Vestenvinden tager til i
styrke, og tvinger et øjeblik den langstrakte sivskov i knæ, inden den igen trodsigt
rejser sig mod efterårsblæstens hærgen. I
træerne kæmper de gulnede blade en hård
kamp for at overleve endnu en dag, inden
de bliver revet med af den grådige vind. Det
er næsten som om, der hænger en sart tristhed i landskabet på denne tid af året. Træ-
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ernes farver flammer op i grønne, gule og
rødbrune nuancer, som en sidste påmindelse om livets nødvendighed, inden den hjerteløse vinter suger naturen tom for liv.
Men midt i al melankolien er der også
liv. Mellem bladene på fjordens overflade
ligger der sprællende stankelben, biller og
edderkopper, som vinden har revet løs fra
deres sikkerhed mellem siv, træer og græs.
De hjælpeløse insekter driver langsomt hen
ad kysten, og de gyldne fjordørreder ved
det godt.
En lille håndfuld ørreder triller rundt, og
plukker de sagesløse insekter på overfladen
i en lille bugt med dybt vand ind i mod sivene. De er dog ikke de eneste, der ved det. To

par polaroidbriller sidder, og stirrer intenst
ud mellem sivene en kort kastelængde fra
fiskene. Et par småfanatiske tørfluefiskere
midt i efterårets helt store højdepunkt. De
grove kystørreder er på overfladen, så her
er der ikke brug for elegante kutlingefluer
eller en pink reje på forfanget.
Kort efter hvisler fluelinerne behersket
ud gennem oktoberluften, og et par mørke skumbiller med slaskende gummiben
lander i den lille bugt. Der går heller ikke
mange sekunder, før den ene tørflue forsvinder i en voldsom hvirvel. Modhugget
falder prompte, og et fluehjul hvæser mod
himlen, inden lyden forsvinder med vinden
ud over fjordens flimrende spejl…
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Torsdag d. 1. oktober
har vi 30 års

- og det fejrer vi med masser af gode
tilbud. Her er et lille udpluk. Gå ind
på www.sportshuset.eu og se mere
Torsdag d. 1.okt åben 8.00 til 20.00
Søndag d. 4 okt. åben 11.00 til 16.00
- 40%

Sage Fli og Launch

Feks. Launch 8,6 # 3 4 delt
Jubi pris kr. 1.350,-

Guideline Quadra
2-4
4-6
6-8
8 -10
10-12

Normalpris kr. 2.550,Normalpris kr. 2.799,Normalpris kr. 2.999,Normalpris kr. 3.299,Normalpris kr. 3.399,-

Jubi
Jubi
Jubi
Jubi
Jubi

pris
pris
pris
pris
pris

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

1.500,1.800,2.000,2.300,2.400,-

Guideline Vade støvler
Streamwalker m/filt
Sage Z-Axis
Normalpris kr. 849,9,6 #5 og #6 4 delt
Jubi pris kr. 500,Normalpris kr. 5.095,Jubi pris kr. 3.100,Tracker m/filt
Sage TXL3710-3
Normalpris kr. 1.099,Normalpris kr. 4.730,Jubi pris kr. 3.000,Efterår og farvede fisk
Jubi pris kr. 600,Sage
TXL 000710-3
Det
kan
i
princippet
lade
sig
gøre
at
fange
kystørreder
på
tørflue
hele
året,
men
det
er
efteråret,
der
er
højsæsonen
fiskerietfilt
Tracker for
studded
Normalpris kr. 4.650,Jubi pris kr. 3.000,på overfladen. Stimerne af træge havørreder på vej til åerne, kan ofte være svære at få i tale. Følgere og forsigtige
puf
til
er
Normalpris fluen
kr. 1.279,ofte alt, hvad man oplever på traditionelle fluer. Her kommer skumbillerne ofte til sin ret!

Jubi pris kr. 700,-

Skumbillerne invaderer kystboksen

Sage
Fluehjul
Det virker
som om, de gyldne efterårsfisk har en forkærlighed for de mørke overfladefluer med de lokkende gummiben. Oftest er

Det var et par ture til det patagon-

alternativt at trække den langsomt hjem. Pludselig eksploderer overfla-

Top
fra
Sage
det hjulet
bedst at
lade
fluen ligge helt stille på overfladen, eller
Model
6080
den, når
en hidsig havørred kaster sig over skumfluen
Normalpris kr. 5.595,Jubi pris kr. 3.350,Model 6012
Normalpris kr. 6.495,Jubi pris kr. 3.900,- 40%
Model 6010
Normalpris kr. 5.995,Jubi pris kr. 3.600,-

ske ørredfiskeri i Chile og Argentina, hvor store forunderlige skumbiller er en fast bestanddel af fiskeriet,
der inspirerede til at få det afprøvet
herhjemme. Hvorfor skulle ørrederne dernede være så anderledes end
herhjemme? Alle ørreder starter jo
livet i et vandløb, hvor instinktet til at
søge mad på overfladen udvikles. Og
det lige meget om landet hedder Chile, New Zealand, Sverige eller Danmark. Skumbillerne er tænkt som

Simms L2 Goretex

Stockingfoot wader
Normalpris kr. 3.599,-

Jubi pris kr. 2.500,-

Fluebinding

Keough høne nakker. 7 farver
Normalpris pr. stk. kr. 225,- Jubi pris 3 stk. kr. 400,Tyers Grade Badger hanenakke
farvet hot orange. Super kvalitet.
Normalpris kr. 375,Jubi pris kr. 150,Bennechi tråd. 1 Kasse - 12 ruller
Normalpris kr. 300,Jubi pris kr. 200,-

G. Loomis

et spændende supplement til de al-

15 fod Classic
Normal pris kr. 7.500,- (2 stk.) Jubi
13 fod Classic
Normal pris kr. 6.500,- (2 stk.) Jubi
10 fod Classic #7. (2 stk.) #8. (1 stk.)
Normalpris kr. 5.000,Jubi
Alta
12,6 #8/9 - 14 #9/10 - 15 #10/11
Normalpris op til 4.000,Jubi

mindelige kystfluer, og kan endda en
gang imellem totalt udfiske de traditionelle mønstre.

Kystpladser med skov

pris kr. 5.500,pris kr. 4.500,pris kr. 2.500,-

Frödin Foredrag
og billed show

Fredag d. 23. oktober
kl. 19.00 i butikken.
Tilmelding nødvendig.

pris kr. 2.500,-

Fluesæt
Greys GLA Fly

Hvor finder man så fiskene henne? Det virker
ofte som om, det er en hel bestemt type kyst-

Stang - hjul - line #6/7 eller #7/8
Normalpris kr. 2.999,Jubi

pladser, der er gode til tørfluefliskeriet. Pladser med skov, udhængende træer eller siv er

pris kr. 1.000,-

helt klart af foretrække. I det hele taget pladHold øje med vandet

ser hvor der er et rigt insektliv tæt på vandkanten, der jævnligt ”fodrer” overfladen. Der-

Det absolut mest vigtige under tørfluefiskeriet, er at have øjnene på vandet hele tiden. Man skal ofte kunne se fiskene i overfladen,

for er det ofte fjordene - frem for yderkysten

før de er mulige at få op til skumbillen. En springende fisk, en ring, en hvirvel eller finner, der bryder overfladen, er ofte det, der
afslører, om fiskene har fokus på overfladen.

– der fisker godt med tørflue.
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Godt grej giver gode oplevelser

Åboulevarden 65 · 8700 Horsens
Tlf. 75 62 61 77 · horsens@sportshuset.eu · www.sportshuset.eu
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Ikke kun små fisk
Vejr og vind

Det er ikke kun undermålere, der kaster sig grådigt over skumbillerne.

Under normale omstændigheder er det lettest at

Som nævnt tidligere har de store efterårsfisk også hang til de flydende

se, hvad der foregår på overfladen, hvis der er rolige

skumkræ. Fisken på billedet blev taget i 10 sekundmeters sidevind med

vindforhold, og en rimelig blank overflade.

halvstore bølger, og blev fanget sammen med fire andre fine halvmeters

De stille efterårsaftener er gode, og ørrederne kom-

ørreder indenfor en times fiskeri. Vel og mærke en stime fisk, der i det vil-

mer let til at afsløre sig selv. Men når det så er sagt,

de vejr totalt ignorerede traditionelle kystfluer, men gik amok da en stor

kan overfladefiskeriet også være effektivt i mere vind.

skumbille, langsomt blev lirket hjem mellem bølgerne. Det er i denne sam-

Hvis du finder en stime forsigtige fisk under bølgerne,

menhæng også interessant at tænke på, at man ikke behøves rejse til den

så prøv at skifte til en skumbille. Det kan være choke-

anden side af jorden, for at fiske store ørreder på tørflue. Det sker lige nu

rende effektivt, på trods af en urolig overflade.

her i Danmark. Og hvem ved, måske på din kystplads lige nu…

Husk sivkanten
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Find fiskene

At snige sig på langs med en sivkant i en af de danske fjorde, kan være noget af det mest effektive, når man søger efter tørflue-

Hvis ikke der er aktivitet på overfladen så fortvivl ikke. Sæt en almindelig flue på og få fisket en masse vand af. Når du så finder

ørreder. Sivene sørger for at sende insekter ud på overfladen, men de holder også på masser af liv under vandets overflade, der

fiskene, kan du altid skifte til en tørflue. Det er hurtigere at søge vand af med en traditionel kystflue, med mindre naturligvis, du

tiltrækker jagende havørreder. Rejer og især kutlinger elsker at gemme sig tæt på sivkanterne.

præcist ved, hvor fiskene er henne på den givne plads.

Den ultimative fjord til tørfluefiskeriet har mange stræk med siv og store træer langs med vandet.
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