
HVOR VANDET LØBER!
 
FISK OG OPLEVELSER VED GLOMMA OG RENA 
  
AF HENRIK LETH



Da jeg i sommeren 1983 havde pakket min 25 år 
gamle Volvo Herregårdsvogn med camping, fiskegrej, 
rugbrød spegepølser og dåsemad, gik det mod 
Frederikshavn med forventningerne helt i top!

Vi skulle køre nordpå af den gamle indlandsvej. Første 
holdt og hvil fandt sted et par timer nord for for 
Gøteborg. 

TRE ÅRTIER!
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Vi havde taget aften/nat færgen og efter et par timer på øjet, 
rensning af en tilsstoppet karburator, fortsatte turen med 
landevejssving, udsigt til et utal af søer,  elg og fiskefeber. Tre ugers 
fiskeri ventede!

Laks!
Første serieøse stop var campingpladsen ved Gaula. 

Jag havde lånt en 2-hånds Hardy glasrørsstang, der ikke alene var 
lang, men også tung!

Der blev købt fiskekort og så skulle der fiskes!

Efter blot tre kast kom hugget, og snart stod jeg med min første laks 
på lidt under 8 kilo.  Ville egentlig genudsætte laksen, men det var 
på det tidspunkt ikke god skik på disse kanter. 

Men heldigvis var der et par danskere, der også havde laks som 
skulle med hjem til rygning. Det blev til et lift, og samme vej kom min 
laks efter en tur i fryseren på campingpladsen. 

Nu da den første laks var på land og i fryseren blev to-hånds 
stangen udskiftet med min vanlige en-håndsstang med en busket 
Wulff flue på forfanget. Og sandelig om ikke en laks steg efter fluen, 
dog uden at jeg fik den kroget...

Glomma
Efter et par i øvrigt meget regnfulde dage ved Gaula blev der 
pakket. Vi skulle på opdagelse. Først blev det en smuk tur rundt i 
det norske vestland. 

Fiskemæssigt blev det til lidt makrel og sej i fjordene. 

Snart satte vi dog kursen mod øst af de små betalingsveje, der både 
førte os op i højderne og tæt på sne og is.

Fik på turen kikket lidt på den lille by Røros, hvor det også blev til en 
klipning. 

Snart skulle der fiskes i Glomma, som jeg i forvejen havde hørt og 
læst en masse godt om!

Selvfølgelig blev jeg med det samme facineret af de mange arter 
vårfluer og døgnfluer.

Fandt også hurtigt en flok stallinger, der uden skrubler tog mine 
fluer. 

Mere udfordrende var det at vandre langs elven og lure nogle sky 
ørreder som af og til viste sig når en vårflue eller døgnflue blev 
inhaleret.

Langs Glomma er der mange godt beliggende campingpladser, der 
blev besøgt, mens vi fulgte Glomma nedstrøms mod Elverum.

Rena
På anbefaling af Preben Torp Jacobsen sluttede vi af med at besøge 
Rena. I min kortmappe lå en skitse, som Preben havde tegnet. Bl.a. 
var der anvist en plads, hvor vi kunne campere og en lille 
købmandsbutik Deset, hvor Oline solgte dagligevarer og fiskekort. 
(Forøvrigt samme sted som Rena Fiskecamp i dag har til huse).

Fandt hurtigt ud af Rena på mange måder var anderledes end 
Glomma. Fx. var fiskene både større, men også sværere at fange.
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Men ikke ret mange steder var det muligt at vade så det meste af 
fiskeriet foregik ved, at jeg måtte snige mig langs land. 

Jeg er nok ikke den eneste der har sat en del fluer til i træerne, når 
fluelinen lige skulle have den sidste halve meter for at nå den 
ringende ørred. 

Gensyn!
Jeg blev forelsket. 

Glomma, Rena og en del mange mindre elve der løber til på den 
lange vej mod Oslofjorden var kommet ind i mit liv så den østlige 
del af Norge er besøgt hvert eneste år siden 1983.

Nu håber og satser jeg så på, at det bliver til mange ture og 
oplevelser i fremtiden! 

Henrik Leth 

December 2013
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RENA
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MASSIVE KLÆKNINGER 
OG STORE FISK!

Rena regnes som en af de mest attraktive 
ørred- og stallingelve i Norge.

Landskabet medfører, at elvens løb er 
varieret således, at længere 
langsomtflydende partier snart afløses af 
hurtigstrømmende strækninger. Områdets 
næringsrige jordbund sikrer sammen med 
den regulerede vandtilførsel et helt unikt 
insektliv, hvor der hele sæsonen opleves 
flere arter på samme tid. 

En moderne fiskeriforvaltning med bl.a. 
største mål samt Catch & Relaese betyder 
også store og stærke ørreder og stallinger.

Rena er omkring 30 kilometer lang og 
strækker sig fra Storsøen (Storsjødammen) 
i nord til sammenløbet med Glomma i syd 
ved Rena By. 

Ved Løpet, omkring 6 kilometer nord for 
sammenløbet med Glomma, er der anlagt 
et vandkraftværk. Kraftværksøen eller 
Løpsjøen, som den hedder, er en 5 
kilometer lang kunstig indsø, som foruden 
ørred, stalling og helt også rummer en 
bestand af bl.a. gedde og aborre. 
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For at komme på kastehold af en 
stalling der konstant steg til 
majfluer i området lige før 
stryget, blev et reb bundet til en 
træstub, og bådene hæftet 
sammen. Min båd (den blå) 
virkede som en paravan og med 
stort vandpres kunne jeg styre 
Lars Andersen i en god 
kasteposition næsten midt ude i 
elven...

Fiskesæsonen
Er foråret ikke forsinket, begynder 
insektklækningerne og dermed tørfluefiskeriet i 
uge 25/26. Trækker det ud med varmen, 
kommer der måske først gang i løjerne i uge 
28/29. 

Skal man som de fleste af os dødelige på 
forhånd planlægge sin ferie, er et godt valg uge 
28. 

I forsæsonen begynder klækningerne typisk om 
formiddagen, hvor du så kan opleve to-tre arter 
vårfluer, slørvinger og forskellige døgnfluer på 
samme tid. 

Af en eller anden grund foretrækker de fleste 
nordmænd og svenskere aftenfiskeriet, så 
ønsker du mest mulig elv for dig selv og 
kastemuligheder til nogle gode fisk, er det en 
god ide at lægge tidligt ud!
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Sommer
Sætter det ind med en længere hedebølge, dæmpes klækningerne 
og med det fiskenes overfladeaktivitet. Typisk er fiskeriet bedst sen 
aften og nat. Vårfluer i forskellige størrelser og udviklingstrin driver 
tæt ned ad elven. Flyvemyrer og andre landinsekter bør også have 
plads i flueæsken.

Sensommer
Fra slutningen af august og frem til afslutningen af sæsonen, kan der 
opleves gode klækninger af årets anden generation af døgnfluer og 

vårfluer. Dagen er aftaget, og det bliver køligt eller måske endda let 
frost. Fiskeri foregår i dagtimerne, og der kan virkelig bydes på 
overraskelser! 

Fiskeriet fra nord til syd
Fra Hængebroen og nordpå eller opstrøms til Storsøen er der nogle 
kilometer, hvor det kun er tilladt at fiske vadende eller fra bredden. 
Strækningen er meget produktiv, og det er her, du næsten altid kan 
finde en god fisk, der ringer. Fisketrykket er dog højt, og fiskene er 
oftest meget krog- og forfangssky, eller de har fundet sig en 
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Stallingen har taget fluen og 
fighter godt hjulpet af det 
hurtige vand, vildt...



I dag genudsættes alle 
ørreder og stallinger. Skal 
der nydes et par fisk 
kommer der gerne et par 
helt i rygeovnen!
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Opstrøms Rød Vestsidebroen. 
Rena er bred, og bunden består 
af sten i forskellige størrelser. 
Strækningen rummer mange 
gode standpladser til både ørred 
og stalling.

standplads, som kastemæssigt kræver det absolut ypperste af 
fluefiskeren...

Fluezonen fortsætter nogle kilometer nedstrøms Hængebroen. 
Herfra er det dog tilladt at fiske fra eksempelvis pontonbåd eller 
kajak. (motor er heldigvis forbudt) Nedstrøms, til efter det stille 
parti ved Deset, er strømmen moderat med flere dybe huller og 
bagvande. Nedstrøms Deset smaller elven ind, og vi møder det 
første stryg, der forøvrigt løber i et sving, hvor der på vestsiden er 
en stejl skrænt fyldt med digesvalehuller. 

Videre nedstrøms er elven hurtigt flydende med enkelte rolige 
partier, hvor der normalt kan fiskes gode stallinger og de helt 
store ørreder! 

Inden det rolige parti opstrøms Rød Vestsidebroen er der endnu 
et hurtigtstrømmende stryg. Lige efter stryget er der på østsiden 
opsat et shelter, der flere gange har givet nogle kolde, våde og 
sultne pontonbådsfiskere ly til frokost. 

Efter Rød Vestsidebroen er der endnu et område med et stryg 
efterfulgt af en strækning med en kraftig strøm. Lige efter den 
nye bro, som forsvaret har bygget, breder elven sig og bliver 
langt mere roligtflydende. Området nedstrøms er præget af 
opstemningen, og langs bredderne kan man tydeligt se 
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træstubbene, der står under vand. Området er meget produktivt, 
men stort set umuligt at fiske fra land.  

Kajak, pontonbåd eller vadefiskeri
Ønsker du at vadefiske, er det typisk den øvre strækning, der er 
mest interessant. Elven er dog de fleste steder temmelig dyb, og der 
er masser af bevoksning langs bredden. Fiskes der vadende eller 
fra bredden, foregår det typisk ved, at der findes en fisk, som man 
så sniger sig i position til. Ofte må man væbne sig med 
tålmodighed, så man er helt sikker på, hvor fluen skal placeres. 

Mange benytter kajak eller kano. Har man fundet en god ringende 
fisk, padles der med stor forsigtighed til kastepostion. Et anker, eller 
endnu bedre opankring i både for og agter sikrer, at fartøjet ligger 
roligt og ikke skaber skræmmende bølger.

Selv foretrækker jeg at fiske fra pontonbåden. Båden søsættes 
eksempelvis ved Deset broen eller Hængebroen, og der fiskes over 
standpladser og til ringende fisk, mens strømmen fører 
pontonbåden nedstrøms. Ser jeg en ringende fisk, placeres fluen et 
par meter opstrøms. Under denne form for fiskeri får vi sjældent 
mere end et kast til hver fisk. Når det går stærkt gennem de 
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Jeppe Lyngsø nyder turen 
gennem stryget nedstrøms 
Rød Vestside broen.



Området ved Holmbo. Nogle 
gange kommer der først liv i 
fiskene efter at solen er gået ned. 

hurtigtstrømmende partier, placeres fluen tæt på bredden, gerne 
under træer og den udhængende vegetation.

Ser jeg nogle gode fisk på en af de vanskelige pladser, benytter 
jeg et stykke bardunsnor, som jeg binder fast til et par grene. 
Snoren fastbindes på siden af pontonbåden, der som en 
paravane trækker sig selv et par meter ud fra bredden, og 
derved sikrer plads til et kast. Pontonbåden kan også være 
udstyret med et anker, som kan holde, når der skal fiskes på de 
strømsvage strækninger.

Fluer og teknik
I det strømstærke og turbulente vand benytter jeg tæthacklede 
fluer med en synlig hjortehårsvinge. I det “flade” og roligere vand 
benyttes CDC og Klinkhammerfluer. Ellers er “Dyret” en rigtig god 
allround flue til det meste Renafiskeri. 

Langt vigtigere end fluevalget er præsentationen og et godt drift, 
men det er selvfølgelig noget, man kan bruge timer på at drøfte, 
mens man venter på klækninger og fisk! 

Fiskekort og overnatningsmuligheder
Med et lille telt er der flere muligheder for lejrliv langs elven. Mere 
bekvemt er det dog at leje en hytte eller indlogere sig på Rena 
Fiskecamp, hvor man som bonus også har chancen for at blive 
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løbende opdateret med hensyn til fluevalget og klækningerne på de 
enkelte strækninger. 

Du finder Rena Fiskecamp i den lille landsby Deset, der ligger midt 
på strækningen. Fiskecampen udlejer rum til to-fire eller flere 
personer. Udover udlejning af rum er det planen, at campen skal 
udbygges med en cafe, fluebindingsworkshop og salg af fluer og 
diverse grej. 

Fiskekort kan bl.a. købes hos Intersport i Rena og hos Rena 
Fiskecamp (http://www.renafiskecamp.no og på 

http://www.renaelva.no  
Prisen for et ugekort er nkr. 485,00. (2013)
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Dagene er lange, og når der 
ikke fiskes er der lejrliv og 
fluebinding på programmet.

http://www.renafiskecamp.no
http://www.renafiskecamp.no
http://www.renaelva.no
http://www.renaelva.no


Lars Andersen...
Efter en oplevelsesrig og 
lang dag på elven er det 
tid til reflektion og måske 
en lur. 

Viser fiskene sig om 
aftenen, er det afsted 
igen!

Hjemme i Allingåbro 
veksles de gode 
oplevelser til inspiration 
og bygning af de 
velkendte grønlige 
pontonbåde!
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GLOMMA
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Med sine lidt over 600 kilometers længde 
og varierede løb er Glomma ikke alene 
Norges længste, men også mest fiskerige 
elv.

Glomma udspringer ved Aursundet nordøst 
for Røros og modtager gennem sit løb i 
elvdalen vand fra et utal af større og 
mindre tilløb. Glomma har sin udmunding i 
Oslofjorden ved Frederiksstad. 

Reguleret og ureguleret strømvand
I den øvre del af Glomma kan du fiske i et 
ureguleret strømvand. Først ved Elvdal 
møder du den første opstemning og et 
vandkraftværk. 

Bedre fiskeri 
Da jeg i 80érne boede og fiskede omkring 
de mange fine campingpladser, der er 
etableret ved Glomma, tjekkede jeg altid 
den fryser, der var sat op til fri brug for 
campingpladsens gæster. Typisk var 
fryserne fyldt af små ørreder og stallinger. 
Det var tydeligt, at de fleste der fiskede 
her, først og fremmest var mad -og 
forrådsfiskere. 

Større fisk var sjældne, og vi skulle oftest 
finde dem på de mindst tilgængelige 
steder.
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Fisker du i den regulere del af 
Glomma skal du være 
opmærksom på, at frislusen kan 
blive åbnet uden varsel!

Alt var altså ikke bedre i de gode gamle dage!

I dag er der flere steder indført reguleringer med 
fangstbegrænsning, mindste- og størstemål eller C&R. 
Reguleringerne betyder, at fiskene er blevet både større og flere, 
mens man samtidig kan tage en stalling eller to til grillen eller 
rygeovnen. 

Stallinger i strømmen - ørreder i skjul!
Glomma har en god bestand af ørred og stalling! 

Ørrederne finder man oftest hvor der er større sten og gerne tæt 
bevoksning på bredden. Under udhængende træer i det rolige 
bagvand, hvor der iøvrigt er både føde og muligheder for skjul, er 
der ørreder. 

Stallingerne står gerne i det riflede vand uden alt for kraftig 
strøm.   

Døgnfluer og vårfluer
Den store overflade betyder, at Glomma i varme perioder kan 
komme op på badevandstemperature. 

Lys og temperaturstigningen kan sætte gang i klækningerne, og i 
en lidt længere periode med sol, kan generationen af vårfluer og 
døgnfluer hurtigt være “brændt af”. 
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Lejrliv langs Glomma.
Der er rigtig mange muligheder 
for en civiliseret campingplads 
med badefaciliteter. 
Er du til det primitive, er der også 
gode muligheder!

Nogle gange har jeg på fornemmelsen, at der ligefrem er 
fødemangel. Forskellige landinsekter og specielt flyvemyre er et 
kærkomment kosttilskud mellem forårets og efterårets 
generationer af døgnfluer, slørvinger og vårfluer. 
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Den gamle bro ved Atna. 
Efter en lang periode med 
hedebølge og minimalt 
med nedbør, er 
vandstanden lav. 

Ørreder og stallinger er 
dog stadig i humør til at 
tage føde på overfladen, 
og en flyvemyreimitiation 
eller lignende gør 
underværker!
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Vejret kan hurtigt skifte, 
og skal du ud på en lidt 
længere tur, er det altid 
en en god ide at 
medbringe en regnjakke i 
ryglommen!
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Snart stod den på lyn og 
torden og vi lagde os 
mellem de store sten inde 
på bredden.

Det buldrede og bragede, 
og det føltes, som om hele 
elvdalen rystede. 

Snart var uvejret dog 
drevet over, og fiskeriet 
kunne fortsættes!
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FLUER
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Monteret med et stykke skum, er 
toppen af termokaffekoppen et 
godt valg, når det gælder om at 
tørre dagens fluer!

Tørfluer
Jo, jeg har et par gange prøvet at sætte en stor belastet Woly 
Bugger på forfanget og såmænd også fanget et par ørreder. Men 
årets tur til Norge er for mit vedkommende først og fremmest lig 
med tørfluefiskeri, som vi desværre ikke er forvænt med her i 
Danmark!

I det hurtige og turbulente vand benytter jeg kraftigt hacklede 
vårflueimitiationer som fx. Nelson Caddis. På de mere roligt 
flydende strækninger er CDC og let bundne falskærmsfluer i 
matchende farver og størrelser rigtige valg.

Men udover, at der gerne skulle sidde den rigtige flue på 
forfanget, er præsentationen af afgørende betydning. 
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På de stille strækninger er 
en let bundet CDC 
imitation et sikkert valg! 
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I dag benyttes kroge uden 
modhager for mere sikker 
genudsætning!



FISK!
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Stallingen findes overalt i Rena 
og Glomma. 

STALLING

En af mine største stallinger fangede jeg i den 
nedre del af Løpsjøen. 

Havde på turen gennem søen hygget mig med 
lidt gedder og aborrer, mens jeg samtidig holdt 
et vågent øje med, om der skulle være ørreder 
eller stallinger, der var interesseret i de mange 
majfluer, der klækkede og flød på overfalden, 
og som jeg selvfølgelig holdt et godt øje med.
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Glad fisker og god helt taget på 
en sedge under 
eftermiddagsfiskeri i Rena
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Noget af det bedste fiskeri har 
jeg oplevet på dage med god 
varme og en høj luftfugtighed.
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Et par gode 
“rygestallinger” fra 
Glomma er med til at give 
oplevelsen en god smag!
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Smuk ørred fra Glomma.
Ørreden tod en Nelson 
Caddis, som jeg fiskede 
opstrøms i en lille 
strømrende mellem et par 
sten tæt på bredden. 

For at komme på 
kastehold måtte jeg kravle 
og balancere på kanten 
langs de vegetaionsrige 
skrænt og den 
hurtigtstrømmende elv.

31



MERE INFO
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NYTTIGE ADRESSER 

• Brakvand.dk - min hjemmeside opdateres jævnligt og efter hver 
fisketur! http://www.brakvand.com

• Følg og læs om mine fisketure i Rena og Glomma 
http://www.brakvand.com/index.php/fisk-fangst/norge

• Rena Fiskecamp http://www.renafiskecamp.no Beliggende centralt 
for fiskeri i Rena. Venlig, uformel og gæstfri stemning!

• Glommaguiden http://www.glommaguiden.com Omfattende Guide 
hvor du både kan finde oplysninger om vandstand, klækninger, 
fiskerapporter, overnatningsmuligheder m.v

• Anderson Pontoon. Overvejer du at blive nemt og hurtigt flydende 
skal du tjekke disse lækre fartøjer: http://www.andersonpontoon.dk
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DAGSLÄNDOR

Svenske ord for døgnflue

Beslægtede opslagsord

Register

Døgnflue

Find opslagsord



DØGNFLUE

Talrig i Rena og Glomma. Mange arter og størrelser og farver. 

Beslægtede opslagsord

Register

Dagsländor

Find opslagsord



HARR

Svensk og Norsk ord for stallingen.

Beslægtede opslagsord

Register

Stalling

Find opslagsord



HELT

Laksefisk der kan findes i både Rena og Glomma. Opholder sig på strækninger med roligt 
vand og god føderigdom.

Beslægtede opslagsord

Register

Sik

Find opslagsord



NATSLÄNDER

Svenske ord for vårflue.

Beslægtede opslagsord

Register

Vårflue

Find opslagsord



SIK

Rigtig god spisefisk!

Beslægtede opslagsord

Register

Helt

Find opslagsord



SLØRVINGE

Kendes på sine vinger der i hvilestilling ligger fladt hen over insektes ryg

Beslægtede opslagsord

Register

Steinfluga

Find opslagsord



STALLING

Findes overalt i Glomma og Rena. 

Beslægtede opslagsord

Register

Harr

Find opslagsord



STEINFLUGA

Vigtig fødekilde for fiskene. Starter med at klække, mens der er is.

Beslægtede opslagsord

Register

Slørvinge

Find opslagsord



VÅRFLUE

Talrig i Rena og Glomma. Mange arter og størrelser og farver.

Beslægtede opslagsord

Register

Natsländer

Find opslagsord


