Sølvfisk smyger sig langs klinterne
og mellem muslingbankerne i det lave
fjordland og nogle stikker snuden op i
åen for at gå på ædetogt. Sportsfiskeren
får blanke skæl på halvfingerhandskerne,
når han holder de smukke havørreder
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Marts er en omskiftelig måned. Naturen
kan vise sig fra sin mest venlige og højstemte forårsside, men kan vende på hælen og sende snestorme ud af nordvestenhjørnet.
Havørredfiskeren har både muligheder for
at møde sølvfisk på kysten - når fiskene tager på ædetogt i de lavvandede vige, som
varmes hurtigt op – og i åen, hvor de kuldefølsomme fisk søger tilflugt når søjlen i
termometret styrtdykker.
De små havørreder, som endnu ikke er
klar til gydning er i reglen lige omkring det
lovlige mål. Størrelsen på fiskene varierer
meget. I nogle vandløb er der et solidt optræk af fine, blanke fisk godt og vel over
målet.
Når sølvfiskene jages langs kysterne
skal man være indstillet på samme spil i
lotteriet. Man kan være heldig at ramme
en stime fede fisk på den rigtige side af målet, mens der kan være dage, hvor man skal
tænke sig godt om, og skånsomt genudsætte de fleste man fanger.
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Nøgen å

Får vi nogensinde vinter igen?
Der er få steder, hvor sneen lyder mere poetisk end i den store Himmerlandske forfatters ådal:
”Sneen lå milevidt i det aandeagtigt svage Kertelys fra vest, langt ud over Engene
blaanede Sneen, og op over Bakkerne laa
den hvid som Spindel, ingen kunne se hvad
der var vidt skær og hvad der var snebegravet Land. Det var så koldt, at Sneen knirkede højt under Fødderne, Kulden ætsede
ved Fingrene som en dryppende Syre. Men
gennem Engen krøb Aaen aaben og sort,
ulægelig levende midt gennem den
ihjelfrosne Eng” (Johannes V.
Jensen, Kongens Fald)

fra det iskolde vand.

Der er noget magisk over en ådal i vintersol. Gensynet med en velkendt å er altid specielt. Efter en lang dvale brydes fortryllelsen. Den hjemmevante havørredfisker kan igen luske langs sit vandløb, det er
velkendt, men nøgent og forandret. Ådalen
har lagt sit frodige og saftgrønne sommerskrud og de lysebrune siv i engen står visne
og vifter i den hårde vind. At se åen så afklædt er intimt. Alle hemmelighederne er
lagt til side i de kolde måneder. De gode
pladser afslører sig, når vandet er lavt og
klart, for vandplanterne skjuler ikke længere høllerne. Langs brinkerne er der ikke
tuer af grønne siv
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Tre universalfluer

Sølvfisk

som skjuler de gode og hemmelige standpladser. Havørredfiskeren kender åens hemmeligheder og er vant til at se sin elskede å
nøgen, men glæder sig til at se den i grønt festskrud alligevel.

Pink klæder sølv. En pink tangloppeimitation, for eksempel. Gad
vist om sølvfisk nogen sinde har set en pink tangloppe? Det er
en god flue, som går udmærket på en kold dag i saltvand, og det
er samtidig en flue som kan bruges til lidt af hvert i åen. Der var
et år, hvor åen gik usædvanligt lavt og var som klar snaps fra
fryseren. Sølvfiskene blev skræmt af synkelinen. Med en lyserød
tangloppe kunne jeg snige mig opstrøms, og med lange kast fiske fluen, som om sommeren, når havørrederne lures med nymfeteknik.
Det er ikke for at håne fluebindere. Det kan såmænd være
hyggeligt at binde flotte fluer med speyhackler og alt muligt.
Men når kviksølvet kalder, er fluebindingen noget der bare skal
overstås, og så er det praktisk at fluerne duer til åen såvel som
kysten. Mønstrene på denne og næste side viser meget godt at de
er designede til begge dele. Fluerne bliver fisket med nøk og træk,
så de får liv og lidt fart.

Langsom og dybt

I den lille havørredå føles det helt unaturligt at fiske med
synkelinen. Hele sommeren har flydelinen gjort det
godt, og det var rigeligt. Men vil man i kontakt med
de kuldskære ørreder, må man dybt ned til dem. I
de store åer er det endnu mere udtalt. Her skal
alt foregå langsomt og metodisk. Men det er
alligevel spændende at mærke det elektriske sug i linen, når en havørred griber fluen i dens flugt over bunden og den synkende sorte snøre langsomt strammes
op i hidsige ryk.

BenBo

– Hvad skal fluen hedde, Bo?
– Det ved jeg ikke, det må du selv om
Jeg har nok et lige så pragmatisk forhold til fluenavne som
de fleste andre. Fluen har to sæt rødorange ben af gummi, og
den er bundet af Bo Frier, men den fanger fisk, fordi den er
levende og flagrende.
Hvis der er mange fisk under målet i farvandet, bør man
fiske med en model bundet på en enkeltkrog, hvor modhagen trykkes ned, så fiskene let kan genudsættes. Eller simpelthen lade undemålsfiskene være til næste sæson.

S.T.U.M.P.E.

Syntetisk, Transparent, Uldent Materiale på Enkeltkrog. Her er
der bare viklet noget Polar Chenille i hidsig pink omkring krogen. Den er en hån mod fluebindingens kunst, men knaldende
effektiv.
De bløde og flagrende fibre pulserer og arbejder under
indtagningen. Til fiskeriet i åen, kan man eventuelt indbinde et blødt kropshackle, som kan understøtte chenillen,
så den ikke klasker for meget sammen i strømmen – hvis
man altså gider bøvle med det…

Du finder bindevejledning på de tre universalfluer på www.sportsfiskeren.dk

Pink Enke

Min fiskekammerat Bo Frier og jeg udviklede denne flue til vinterligt kystfiskeri. Udviklede er nok så meget sagt, for jeg er sikker på at hundredvis af andre fiskere har fået samme idé: Hvis
man laver en flue, som kun består af krog, dubbing og øjne, så kan man lave en flue på under fem minutter,
helst to. Et godt koncept.
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