
Anders Selander

4340 flugfångade fiskar under 1776 fisketillfällen de senaste 34 åren

(47% på torrfluga och 31% på nymf).  snitt 2,53 flugfångade fiskar per tripp.

Für Alles in der Welt!

Tärnaby - Ö-vik - Umeå - Linköping - Stockholm - Krokom



Hur många fiskare finns vid vattnen? “2004”

3,1 miljoner personer “fi skeintresserade
   varav män 61, kvinnor 35 %
1,8 miljoner “fi skade” 
   37 % av alla män (= när 1,2 miljoner)
   18 % av alla kvinnor (575 000)



Hur många fiskar finns i vattnen? (“våra”)

Abborre - Mört
Gädda

Öring - Röding - Harr - Sik 
Regnbåge - Kanadröding - (Splejk)

Lake
Elritsa (“Blindsill”)

Ål



Abborre - Mört
Perch  -eng

Barsch  -ty
Perche  -fra
Aborre -da

Abbor -no

Ahven -fi
Perca fluviatilis - latin

Roach -eng

Rotauge Plötze  -ty
Gardon  -fra
Skalle -da

Mort  -no

Särki -fi
Rutilus rutilus - latin



Gädda
Pike  -eng

Hecht -ty
Brochet profondeur  -fra
Gedde -da

Gjedde -no

Hauki -fi

Esox lucius - latin



Laxfiskar - “Salmonider” ÖRING

(Brown) Trout  -eng

Forelle  -ty
Truite  -fra
Ørred  -da

Ørret  -no

Taimen -fi

Salmo Trutta (fario) - latin
Anm.: Insjööring, Havsöring, Bäcköring m fl är olika benämningar på samma 
art  “Öring” men olika stammar som har olika livsbetingelser



Laxfiskar - “Salmonider” RÖDING

(Arctic) Char  -eng

Saibling  -ty
Omble chevalier  -fra
Fjeldørred  -da

Røye  -no

Nierä -fi
Salvelinus alpinus - latin



Laxfiskar - “Salmonider” HARR

Grayling  -eng

Äsche  -ty
Omble  -fra
Stalling  -da

Harr  -no

Harjus -fi

Thymallus Thymallus - latin

”The Lady of the streams”



Laxfiskar - “Salmonider” SIK
(Common) Whitefish  -eng

Lavaret  -ty
Corégone Lavaret  -fra
Helt  -da

Sik -no

Siika -fi

Coregonus Lavaretus - latin



Laxfiskar - “Salmonider” REGNBÅGE (inplanterad)

Rainbow Trout  -eng

Regenbogen Forelle  -ty
Truite-arc-en-ciel  -fra
Regnbueørred  -da

Regnbueørret  -no

Kirjolohi -fi

Oncorhyncus mykiss - latin



Laxfiskar - “Salmonider” KANADARÖDING (inplanterad)

Lake Trout  -eng

Amerikanischer Seesaibling  -ty
Truite grise  -fra
Canadarøding   -da

Canadarøye -no

Salvelinus namaycuch - latin

Svenskt rekord från Landösjön - 12,658 kg - 2011-06-01



Fiskemetoder SPINN/HASPEL
Troligen blir här haspelrullen enklast. Det gäller 
nämligen att kunna kasta ut relativt lätta beten 
(<10 gram), som små spinnare eller drag.
Lina (färsk) max ø 0,25 mm. Se i stället till att 
rullens slirbroms är inställd, så att fisken vid en 
rusning drar ut lina utan att dra av den.
Vill Du försöka få en något större fisk, exempel-
vis med dragrodd eller trolling från båt, kan en 
wobbler vara värt ett försök. Men då behövs ett 
nummer grövre linor (upp till ø 0,35 mm).

En populär metod - det är enkelt att kasta ut be-
tet med plastkula som kastvikt. Men då får man 
stå ut med att man skrämmer bort många fiskar! 
Det blir ett rejält plask, där kast-vikten landar. 
Bäst passar därför metoden i litet större ström-
mande vatten.
Ta in betet l-å-n-g-s-a-m-t, så att linan nätt och 
jämnt hålls sträckt. Låt flugorna följa naturligt 
med strömmens hastighet.



Här har verkligen tekniken utvecklats de senare 
åren. Mete med lättare redskap har gjort metoden 
livsfarlig för fjällfisk. Fortfarande är mask huvud-
sakliga agnet, men även fluglarver av olika slag 
brukar användas.
Mete med haspelspö och litet drag  eller sänke 
som kastvikt och attraktor framför kroken är en 
mycket givande metod. Även andra metemetoder, 
ex vis bottenmete med glidsänke, eller pimpelfiske 
från båt kan vara lönande. Och framförallt - smyg-
metet till små bäckar med långspö - en klassiker!

Fiskemetoder METE



Fiskemetoder BÅTFISKE 
Metoden med långdrag (ett antal skedar som 
lockbete framför en maskkrok eller flugor) är 
populär, speciellt för rödingfisket. Här gäller 
det att variera roddhastighet (och därmed 
fiske-djup). Dessutom ska man ofta 
                                     byta rodd-riktning! 

Lägg märke till hur ofta fisk hugger, just när 
betet ändrar riktning (“slag”). Det kan ock-
så löna sig, att hitta var djupbranter under 
vattnet drar till sig fiskarna!

Trolling, båtfiske i de större sjöarna med red-
skapen riggade för djupare fiske, är mycket 
lämpligt här. Lokalisera storfisken med ekolod 
och sök lura den till hugg på wobblers eller 
drag. De större sjöarnas storfiskar går osäkra 
för den metoden.

En håv är nästan ett ‘måste’ om Du vill få in 
fisken i båten. Ta för vana att alltid använda 
flytväst i båt och vid vadning!

fiske-djup). Dessuto
                                  



Fiskemetoder FLUGFISKE
Det är inte alls så ‘krångligt’ 
som de flesta oinvigda tror. 
Egentligen är flugfisket en sorts 
mete; “Mete med dunkrok” ka-
llas det fortfarande av en del 
här uppe i norr. Kastandet är 
alls inte det viktigaste. Viktigare 
är att flugan eller flugorna ska 
imitera insekterna i eller ovanpå 
vattnet. 
Valet av flugor, lina och tafs-
storlek är också viktigt för re-
sultatet. Spö i AFTM-klasserna 
#5-7 . Flytlina för nymf- och 
torrflugefiske. En sjunklina i 
beredskap för djupare fiske (med 
streamer ex vis) sitter inte i vä-
gen. Det är inte alla dagar torr-
flugefisket fungerar.
Se till att tafsen är lång, tunn 
och stark! Här finns en ‘hem-
lighet’: För tjock tafsspets 
skrämmer bort fisk. Inte gärna 
över ø 0,20 mm. Hellre ned till 
ø 0,15 - åtminstone när det är 
ljust! 

I stället för att plaska ut och vada 
eller kasta långt: s-m-y-g fram mot 
stranden (inte ända fram!) och kasta 
försiktigt korta kast, som landar 
snyggt! Fisken står nära land, och 
tryckvågorna från steg och klamp på 
stranden skrämmer ut fisken. Likaså 
gör silhuetten av en vilt kastande 
människa.



FLUGOR
Generella råd om flugval i förväg är vansk-
ligt. Mycket beror på årstid och väderlek. 
Flugan ska ju imitera den naturliga födan. 

Torrflugor: Europea 12, Black Gnat, Blue 
Dun, Red Tag, Yellow Dun.

Nymfer: Nattslände-Puppa, Björkmask, 
Myra, Sawyer Swedish, Montana.

Våtflugor: Black & Peacock Spider, Silver 
Doctor, March Brown, Professor, Teal & 
Red.

Streamers: Muddler Minnow, Black Min-
now, Mickey Finn, Grizzly King.



Tappa INTE draget/flugan/fisken ....



 Skygg fisk lever länge... 
I klart vatten och ljus dager är fisken oerhört lättskrämd 

- särskilt i våra fjällvatten!
Särskilt de STORA - de är full-lärda!

Fiskens syn-fönster

Sidolinjen - fiskens radarliknande känsel

Hörselstenarna
(otoliter)



1. Fiska av hitre stranden innan du går fram dit
2. Smyg fram till stranden, klampa inte
3. Fiska betet i strömmens riktning och hastighet
4. Använd tunnare linor och mindre beten (salmonider)
5. Använd nya linor - ta bort skadad lindel efter bottennapp
6. Abborre fiskas i skjortärmarna - öring i regnkläder
7. Fiska kväll och natt efter öring, röding
8. Ta upp bara de fiskar du ska äta
9. Rensa fisken direkt vid stranden - förvara den luftigt
10. Bra regnkläder och myggmedel ger bättre fiskechanser

10 tips för bättre fiskelycka



YesYes  -   NoNo   







“Han där uppe” 
lägger till en dag till din livsbudget

för varje dag du fl ugfi skar!



(Flug-)fi ske = Själsdialys______________________________________________
Info-Resurs Anders Selander, Hissmovägen 8, 835 32  KROKOM

www.info-resurs.se ● anders@info-resurs.se  ●  070-664 68 81


