Flugfiske-feber har besökt Hjortseryd i den småländska vildmarken, som inte bara
erbjuder flugfiske efter inplanterad regnbåge, utan också catch & release-fiske efter
stora gäddor, som ursprungligen kommer från sjön Bolmen.
____text & foto: Andreas Larsson

Hjortseryd
regnbåge, vild
å...
-storsatsning p
brunöring och...

storgädda!

något försenade efter den arla
morgonens förberedelser...
...rullar vi äntligen ut på motorvägen i sydlig riktning. Vi är
spända av förväntningar inför
helgens fiskeäventyr – Lucas, Peter och jag. Jag tror faktiskt inte
att vi pratar om något annat än
fiske under hela bilfärden. Den
ena fiskehistorien avlöser den
andra, fiskar som växer någon
centimeter varje gång historien berättas, fighter förlängs,
teorier växer fram. Jag tror de
flesta känner igen sig i detta
scenario, hur man triggar igång
varandra inför ett stundande
fiske. Tack vare det goa snacket
avverkas de 14 milen från Göteborg på ett ögonblick.
Vid Halmstad tar vi in på

25:an och kör vidare i östlig
riktning rakt in i den halländska landsbygden. Efter några
mil svänger vi av för att ta oss
in på de mystiska skogsvägarna
som kantas av älgtorn vid varje
krök. De smala vägarna slingrar sig fram genom urskogen
och det är ett gytter av grusvägar som vi ställs inför. Utan
navigatorn och den utprintade Eniro-kartan hade vi haft
problem att hitta fram till den
privatägda och storsatsande
anläggningen Hjortseryd.
Väl framme vid Kyrkebacken, tillika huvudanläggning,
möter vi upp Martin Ahlström
som är ansvarig för fisket i

Hjortseryd och ska fungera
som vår guide under helgen.

Fållen – fiskegästernas boning
På det nästan 2000 hektar
privatägda området finns det
ett antal boenden av varierande form. Här finns t ex det
tidigare nämnda Kyrkebacken,
ett högklassigt komplex med
restaurang, vinkällare, konferensmöjligheter och mini-spa.
Där finns en mängd intressanta
aktiviteter att göra efter fisket
för den som så önskar. Det finns
också en stuga, utan el, mitt ut
i skogen där man erbjuds ett
mer spartanskt leverne.
Innan vi ska dra vidare till fis-

ket inkvarterar Martin oss i ”Fållen” och berättar samtidigt att
detta är det tilltänkta boendet
för fiskegästerna. Fållen är en
gammal röd timmerstuga med
vita knutar från tidigt 1900-tal.
Timmerstugan, som har fått sig
en rejäl översyn och stilfullt renoverats, håller riktigt hög klass
med en blandning av modern
och antik inredning.
Ett kvalitativt och kanonfint
boende mitt i ett vilthänge där
kringströvande kronhjortar och
mufflon bjuder på minnesvärda
ögonblick. Och man kan verkligen känna lugnet och tystnaden innanför gärdsgårdarna
som omringar gården.

”Gäddsjön är grund, upp till 2 meter djup på
sina ställen men oftast grundare än så, vilket gör
att den lämpar sig väl för oss flugfiskare.”
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Gäddsjön
Martin berättar vidare att i en gemensam satsning
har de tre entreprenörerna Sunnedamms Sportfiske,
Hjortseryd och Björn Karlsson i Bolmen tagit fram
ett fiskepaket där Hjortseryd utgör grunden med
sitt kvalitetsboende. Sunnedamm och Hjortseryd är
de mest intressanta ur flugfiskesynpunkt som bland
annat erbjuder put and take efter regnbåge och fiske
efter vild brunöring i strömmande vatten. Men det är
inte därför vi är här.
Det pågår nämligen ett ganska ovanligt men ack
så intressant projekt med ett av områdets fiskevatten.
I den 7 hektar stora skogssjön, anläggningens största
vatten, har man gjort inplanteringar av storgäddor.
Fiskar, som härstammar från sjön Bolmen, på vikter
mellan 4 och 10 kilo. Det är för dessa gäddor vi är
här, och vi ska få chansen att flugfiska efter dem!
Riktigt spännande att veta att man har ett bra gäng
med stora gäddor på en till synes begränsad yta. Förutom storgäddorna hyser sjön även ett bra bestånd
av abborre och stationär gädda. Det är strikt catch &
release som gäller.
Gäddsjön är grund, upp till 2 meter djup på sina
ställen men oftast grundare än så, vilket gör att den
lämpar sig väl för oss flugfiskare. För övrigt karaktäriseras sjön av ett mörkt humusfärgat vatten, flera
uppstickande storstenar, vassruggar, grunda näckrosvikar samt en mindre ö.
I stort sett överallt omgärdas sjön av gungfly och
vass, vilket kräver att man kommer ut på vattnet för

ett lyckat fiske. Till sitt förfogande under vistelsen
i ”gäddsjön” har man därför flytringar och ett par
flatbottnade aluminiumbåtar med elmotorer. Det
finns även vindskydd med grillplats, ett helhetstänk
även här.

Idylliskt och fridfullt
Innan fisket tar vid startar vi med en välbehövlig
lunch som Martin har med sig från restaurangen i
Kyrkebacken. Under lunchen som intas vid grillplatsen diskuterar vi upplägg och taktik för dagen. Sjön
är ju grund men det får ändå bli en slow intermediate för min del, jag tror att det mörka humusfärgade vattnet kräver att man kommer ner en liten bit
under ytan för bästa presentation av flugan. Vi pratar
tafsar och Lucas väljer efter stor beslutsångest en
tafsspets av 0,50 mm nylon, ett val som han får ångra
lite senare, ska det visa sig. Peter och jag tar givetvis
våra knytbara stålwirar. Det kanske allra viktigaste
när det gäller flugfisket brukar ju vara flugvalet och
nu är det bara det som återstår. En MTX Flash i färgen grön-svart-guld får tjänstgöra till att börja med.
Guide-Martin och jag tar oss ut i en av aluminiumbåtarna, Peter och Lucas hoppar i varsin flytring.
Vi startar fisket omgående. De första kontakterna
jag har är botten, men då nerverna är på helspänn
förvandlas varje känning och kontakt till fisk. Man
vill att det ska vara storgädda och det osar verkligen
storgädda där vi sakta fiskar av vassruggarna utanför
de grunda vikarna.

Jag lurar upp två mindre gäddor kring tvåkilosstrecket, medan
det går trögt för Peter som tappar sina tre första kontakter.
Man är ju inte den som är den, så jag passar givetvis på att
retsamt fråga Peter hur det går?
Jo, men det är ändå djävligt gött det här, flytringen har ju grogg
hållare och allt, svarar Peter med sin breda göteborgska som hörs
långvida över sjön. Han håller masken, nederlaget till trots.

Gäddattack!
Det slår oss flera gånger under helgen hur lugnt och tyst allt är i
skogen runt sjön, vi kan tydligt höra hur vinden försiktigt rör sig
i vassen och minsta lilla ljud hörs på långt avstånd. Finvädret och
de lätta sydostliga vindarna hjälper till att stärka intrycken denna
senhöstdag.
Och så var det då det här med Lucas och tafsen. Vi hör hur
Lucas hojtar till att han ser en stor ”bulle” efter flugan som kort
därefter försvinner i värsta hajattacken. Lyckan blir dock riktigt
kortvarig då han knappt hinner känna fiskens tyngd innan tafsen
knipsas av som en sytråd. Att den gäddan var stor var det inget
snack om. Jag hör hur Martin skrattar till och kommenterar händelsen med hänvisning till det tidigare snacket angående tafsar.
Han lär väl aldrig fiska gädda utan anpassade tafsar igen!? Och
frågan kommer som ett brev på posten när Lucas undrar om det
någon som har lite stålwire att låna ut?
Givetvis får Lucas lite vajer och kort därefter drar grabbarna på
varsin gädda, Martin och jag kan bevittna en dubbeldrill där Lucas
drar det längsta strået med en välmatad gädda på lite drygt 3 kilo.
När mörkret så sakta kommer krypande över sjön drar vi oss
tillbaka till Fållen. Där väntar en efterlängtad middag a la Hjortse-
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”Vi hör hur Lucas hojtar till att han ser
en stor ’bulle’ efter flugan som kort därefter
försvinner i värsta hajattacken.”
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ryd i form av en laxgratäng. Kvällen avslutas med påfyllning av flugboxarna. Kombinationen flugbindning
och alkohol får lätt bindtekniken att urarta en aning,
men ett par godkända kreationer får vi allt ihop.
Nästa morgon går reveljen vid 6-snåret. Mitt bland
frukostbestyren går sen brandlarmet. Peters rostmackor har fastnat i brödrosten vars os lyckas utlösa
larmet. Det ska tilläggas att det inte är vilket larm
som helst. Det ljuder över hela bygden. Efter lite ”kodverksamhet” lyckas vi till sist, något öronbedövade, få
larmet att tystna och vi kan återgå till fridfullheten.

Vrålrusande regnbågar

1 Bildtext bildetx
bildbildtex bildtexil.
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Martin hämtar upp oss vid stugan för vidare transport
till sjön. Förutsättningarna har ändrats radikalt under
natten. Mulet väder och nordliga vindar gör troligen
fisket lite trögt. Vi upplever i alla fall att gäddorna
inte attackerar på samma sätt som dagen innan och vi
får kämpa för att få dem att hugga.
Det mest minnesvärda under dagen är inte de
fiskarna vi faktiskt lyckas fånga utan de vi missar.
Vi har tunga kontakter, gigantiska virvlar och några
hugg som krullar ihop flugorna totalt. Men det vill
sig tyvärr inte, vi lyckas inte landa någon av sjöns
större exemplar. Men de finns där, det är bekräftat. 16
gäddor på två dagar är ändå ett gott resultat och vi är
riktigt nöjda med fisket. Med lite flyt hade vi knipit
en av sjöns madammer, nu blev det en toppnotering
kring 3 pannor.
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Det planeras för ytterligare en inplantering av storgäddor och denna
gång ska man försöka få med någon fisk en bit över 10 kilo. Det pågår
också ansökningar hos Länsstyrelsen om att få återintroducera mörten
som försvann från sjön i och med försurningarna för ett par sekel sedan.
Nu i vinter ska det även placeras ut risvasar på några strategiska platser, som skyddar och drar till sig småfisken, som i sin tur förmodligen
kommer att pocka på uppmärksamhet från en och annan storgädda.
Det verkar vara bra driv i projektet kring gäddfisket i Hjortseryd och det
ska bli kul att följa utvecklingen.
Innan vi åker hem till Götet vill Martin visa oss ett av områdets
regnbågsvatten. Vi anländer till en mörk avlång tjärn som är omringad
av den förföriska tallskogen. Vi får berättat för oss att det går riktiga
kraftpaket till regnbågar i tjärnen och under tiden då vi iordningställer
flugspöna ser vi hur flera bågar rumlar sig i ytan ute i tjärnet.
Första försöken med fjädermyggpuppor, skalbaggar, getingar och
lite andra flytande kreationer går inget vidare. Första kontakten får jag
på en Black Martinez och efter ett vrålåk med mycket backing utanför
rullen kan jag landa en välmatad 3-kilos regnbåge. Efter ett tag får
Peter uppleva samma sak, det finns inte mycket att sätta till när dessa
klumpar sätter iväg. Flera minnesvärda drillningsorgier avslutar denna
resa. Ren glädje!

<
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”Det verkar vara bra driv i projektet
kring gäddfisket i Hjortseryd och det
ska bli kul att följa utvecklingen.”

info
Hemsida: www.hjortseryd.se
Kontaktinfo: emma.svensson@hjortseryd.se Tel. 07614139
Fiskeguide: Martin Ahlström Tel. 0707928258
Säsong: Från islossning till isläggning.
Regler: C&R, All gädda skall återutsättas.
Ca priser: Gäddfisket är tänkt att säljas för grupper.
Grupperna kan variera i både storlek och behov och då
ändras också priset därefter. Exempel: Gäddfisket kostar
9400 kr (10 personer), 940 kr/person, guide ingår och två
aluminiumbåtar med elmotorer. (Vid behov finns flytringar
till uthyrning)
Avstånd: Malmö till Hjortseryd 130 km, Göteborg till
Hjortseryd 140 km.
Hitta hit: Mitt emellan Halmstad och Ljungby ligger Hjortseryd. Inför ett besök sänds en detaljerad vägbeskrivning.
Förbättringar/förändringar som gjorts sedan Flugfiskefeber var och provfiskade: En ny laddning med gäddor av
hög medelvikt har planterats in under vintern. Mört har
planterats ut i sjön för att gäddorna ska trivas och må bra.
Under vintern har 4 risvassar placerats ut i sjön för att
skapa fina tillhåll för småfisken, vilket givetvis drar till
sig gäddan.
Artificiellt gäddfiske:
Att flytta stora gäddor från ett vatten, för att fånga dem i
ett annat, är både ett intressant och känsligt ämne. Den
första frågan man bör ställa är om det är acceptabelt
att reducera ett gäddbestånd för att skapa ett annat.
När det gäller Hjortseryd så kan man anta att gäddorna,
som kommer från den stora sjön Bolmen, normalt sett
säljs vidare för konsumtion, och då är situationen lite annorlunda. Bolmen hade förmodligen gått miste om dessa
stora fiskar i vilket fall som helst. Vid många havsöringoch laxförande åar i Danmark har man under lång tid
elfiskat avelsfisk till romkramning. I samband med detta
fångades även stora gäddor, och eftersom de var ett
oönskat inslag i åarna slogs de till ihjäl, i alla fall till en
början. Men på senare år har man börjat flytta dem till
närliggande sjöar; en win-win-situation för både gäddorna och de lokala gäddfiskarna.
Den andra stora frågan är om stora inplanterade gäddor överhuvudtaget kan trivas i ett vatten som inte har
möjlighet att själv producera dem (vi bortser då från vatten där högt fisketryck har decimerat de stora gäddorna).
Svaret är förmodligen ”både och”. Gäddan på bilden är
ett exempel på det lite svävande svaret. Den blev fångad
(för många år sedan) i ett grustag, där ägaren hade fått
några stora gäddor från en yrkesfiskare på en närliggande
stor sjö. Grustaget var fyllt med mindre mört, så i teorin
fanns det gott om föda till rovfiskarna. Men gäddorna gick
märkbart ned i vikt, och den fångade gäddan vägde cirka
6,5 kilo – men den kunde lätt ha vägt 1,5 kilo mer i normalkondition. De inplanterade gäddorna överlevde emellertid i
grustagssjön, men feta – det blev de aldrig igen.
/ Redaktionen
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