Fire dage - fire floder
Sight-fishing efter bækørred, marmorørred, regnbueørred og
stalling i Sloveniens klarvandede, hurtig-strømmende floder
Claus Wied med kampivrig regnbueørred fanget på nymfe

Takket være min gode ven, danske
Mogens Cuber, der for nogle år siden
byttede sin bopæl i Randers ud med
en tilværelse i den lille hyggelig by
Skofja Loka i Slovenien, blev vores
tur planlagt således, at vi kunne opleve mest muligt fiskevand på de fire
dage, der var afsat.
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Forventningerne var naturligvis i top, da vi på førstedagen blev afhentet af vores guide, Bostjan Podbevsek, på hotellet efter morgenmaden. Efter godt
en times kørsel over bjergpas og gennem skov og
små, idylliske landbyer, var vi fremme ved den klarvandede Sava Bohinjka, der skulle vise sig at have
en god bestand af regnbue- og bækørreder.

På nymfe
Vi havde selvfølgelig hørt om de klarvande floder med
de flotte ørreder. Jeg blev dog alligevel overrasket på

Også bækørrederne trives godt i de klarvandede floder.

Det var lettere sagt end gjort. For det første var det
udfordrende at få nymfen til at bevæge sig i samme
hastighed som strømmen på måske en meter vand.
For det andet var det svært at få øjnene fra ørrederne, og for det tredje var ørrederne tydeligvis meget
mistænksomme sikkert efter at have været kroget
mange gange tidligere. Flere gange blev nymfen taget for lige så hurtigt at blive spyttet ud igen. Jeg var
tydeligvis ikke hurtig nok, og der gik lidt tid inden,
min første slovenske regnbueørred lå sikkert i nettet.
Efterfølgende gik det lidt bedre.

Mere nymfe og lidt tørt
Dag to gik turen til floden Sosa. Igen måtte VW Caddy’en arbejde hårdt for at trække os sikkert op ad de
stejle, og meget snoede, slovenske bjergveje. Selv
om jeg på forhånd havde læst og set billeder fra Sosa,
og forventningerne var høje som de snedækkede
bjergtoppe, var det, der mødte os, alligevel overvældende: en spritklar og friskstrømmende flod.

Tekst og fotos: Henrik Leth

den gode måde, da jeg sammen med guiden kom til
en pool hvor tre-fire + 50 cm. ørreder tydeligvis fouragerede på nymfer. Da jeg gjorde klar til at finde noget
brugbart i min flueæske, blev jeg stoppet af Bostjan,
der både skulle sikre sig, at mit forfang var det rette,
og som også insisterede på at binde en af sine egne
fluer og en skum strike-indikator på forfanget.
Han instruerede mig i at placere fluen i strømkanten
opstrøms ørrederne. Den belastede nymfe skulle nå
at synke ned i niveau med fiskene, og ikke mindst
skulle jeg holde godt øje med strike-indikatoren og
stramme op ved det mindste tegn på bid.

Som på dag et fordelte vi os to og to. Jeg gik lidt
opstrøms og fandt snart nogle fisk i en strømrende
tæt under bredden. Med solen højt på himlen og med
vindstille og 30 graders varme tænkte jeg, at en dyb
rende med skygge helt sikkert ville være et godt sted
at stå, hvis man var ørred. Et par stykker blev også
landet på gårsdagens set up, inden min opmærksomhed blev fanget. Bag grenene fra et væltet træ så jeg,
at vandoverfladen nogle gange blev brudt. Ørreden
stod så tæt på land, at det ikke blev til en ring, men
kun til en forsigtig ørredmund der nøje udvalgte menuen. Stod længe og nød synet og tænkte over, hvad
jeg kunne gøre. Så også, at det, ørreden foretrak, var
myrer, der sikkert fra den nærliggende tue endte i
vandet. Sneg mig det bedste jeg har lært gennem
mange års fiskeri efter sky ørreder i Villestrup å i en
position vel omkring tre meter nedstrøms ørreden.
På forfanget havde jeg bundet en skummyre i størrelse 18. Forfangs spidsen var en meter lang 0,12 mm.
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De alpine floder er spritklare, kølige og fiskerige.

Der kom majfluer på vandet sidst på dagen. Det gav fisk!

Jeg kaster med venstre hånd, men ørreden stod bestemt bedre til en højrehåndskaster. Fik dog med et
overhåndskast placeret fluen - desværre lidt for langt.
Skummyren lå oven på stammen fra det væltede træ.
Imens ørreden indtog endnu en myre trak jeg forsigtigt i fluelinen mens jeg sendte venlige tanker til de
højere magter. Heldigvis satte krogen sig ikke fast og
snart landede min myre på vandet. Ørreden gjorde
det, den skulle og sekundet efter gik svømmeturen
opstrøms under det væltede træ. Og jo - der gik vel 10
-15 sekunder inden forfanget knækkede.

På tørflue

Fra venstre norske Lars B. Johansen og Rune Hansen, derefter danske Claus Wied, Henrik Leth og vores guide Bostjan
Podbevsek.

Lars B. Johansen fra Rena Fiskecamp nyder det gode fiskeri.
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På tredjedagen havde vi turens længste køretur, der
såmænd også bragte os en kortvarig tur ind i det
nordligste Italien. Idrijca floden, som var turens mål,
skulle vise sig at være langt mere næringsrig end,
hvad vi havde oplevet de foregående dage. Når vi
skulle vade, var stenene langt mere algeglatte end,
vi oplevede ved de højere beliggende og mere næringsfattige floder, vi havde besøgt de to forudgående
dage. I alle floderne var der restriktioner så som Catch
& Release og obligatorisk brug af modhageløse kroge.
I Idrijca floden var brugen af strike-indikator og ekstra
belastning ligeledes bandlyst. Alt sammen for at sikre
ørredbestanden og det bedst mulige fiskeri.
Først på aftenen kom nogle få Danica drivende med
strømmen. Jeg fulgte som altid, når det er muligt, en
af vores smukkeste døgnfluer. Godt 20 meter længere
nedstrøms sagde det haps. Fik hurtigt justeret forfanget og bundet en French Partridge på den nu 0,14 mm
tykke forfangspids. Det blev hurtigt til et par tilbud og
tre bomstærke og smukke regnbueørreder i nettet.
Ved nitiden var jeg træt og tilfreds. Endnu en super
dag i Slovenien gik på hæld.

Danske Mogens Cuber har boet i Slovenien nogle år og hjælper gerne med at arrangere din tur.

Norske Rune Hansen si’r farvel og tak

Barbless, please

oprindelige vildfisk som bækørred og marmorørred.
Måske en forvaltning der kunne overføres til visse
områder i Danmark?

Turens sidste tur gik til floden Savinja. Undervejs fortalte vores guide, at vi skulle være opmærksomme
på, at ørreder på op til 6 kilo ikke sjældent tog fluen.
Det var forøvrigt i Savinja floden, at jeg ud over at få
tjekket min fiskelicens også fik tjekket, om fluekrogen var modhageløs som foreskrevet!
”Du står ved den bedste pool i Slovenien”, sagde guiden Bostjan. Midt i floden stod jeg i ankelhøjt vand
og spejdede efter fisk i den dybe pool, der løb langs
den modsatte side. Besluttede mig for at vente med
at kaste til, jeg havde spottet mulige fisk. Der stod
et par stykker ved indløbet, og på kanten ind mod
mig stod der også tydeligvis et par ørreder i den rigtige størrelse. Satsede på, at fange de tætteste fisk
først. Fik kastet og placeret nymfen rigtig godt, men
fik lidt linekludder (jo, det sker...) Nymfen hang nu
nedstrøms, mens jeg ordnede linen, der havde snoet
sig omkring nederste øje på fluestangen. Haps. Mens
nymfen hang i strømmen fangede jeg, for mit vedkommende, turens eneste stalling.
Under de mange timers kørsel med guiden Bostjan
var der rigelig tid til snak. Jeg fik at vide, at alt fiskevandet er ejet af staten, som lejer det ud til Sloveniens omkring 60 fiskeklubber. Fiskeklubberne har så til
opgave at administrere fiskeriet og bl.a. vedligeholde
adgangs- og gydepladser. Mange af klubberne har
også klækkerier, så de kan opdrætte ørreder i forskellige størrelser til supplerende udsætninger.
Spurgte ind til de mange regnbueørreder, vi fangede
og så i alle floderne, og fik at vide, at de kun må udsætte sterile fisk. Dette for at undgå at den invasive
fisk på sigt kommer til at true og udkonkurrere de

Sne på toppen, grønt i dalen
Det bjergrige land, der er på størrelse med Jylland,
har en varieret natur. Hovedparten af landet er dækket af skov. Ellers bliver man imponeret over de høje,
sneklædte bjergtoppe og de frodige dale, hvor du kan
glæde dig over de små, charmerende familielandbrug, som på små jordlodder dyrker grønsager og lidt
korn. Her har tiden på den gode måde stået lidt stille
og det kemiske, industrielle landbrug, har endnu ikke
reduceret naturens artsrigdom. I øvrigt lagde vi mærke til, hvor rent og affaldsfrit der er i det lille land,
som i flere internationale magasiner fremhæves som
et af Europas bedste rejsemål.
I den uge, vi nød opholdet i Slovenien, sneg temperaturen sig flere gange op på 35 graders varme. Når
vi ikke stod i det cirka 10 grader kølige vand, var waders, selv de åndbare, bestemt ikke den mest hensigtsmæssige beklædning. Også på Balkan kan klimaforandringen mærkes. F.eks. smelter vinterens sne
hurtigere, hvilken kan bevirke en mindre vandføring i
sensommeren og en forhøjelse af vandtemperaturen,
der især er et problem for de oprindelige fisk som
bækørred og marmorørred.
Jeg kan helt klart anbefale, at man hyrer en guide.
Har du/I tanker om en fisketur til Slovenien, kan jeg
anbefale en kontakt til og måske et tilbud fra Mogens
Cuber, som du kan finde bl.a. på Facebook og Messenger. Alternativt er du også velkommen til at kontakte
https://www.goflyfishing.si Q
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