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Mange tror man ikke kan ﬁske med ﬂue om vinteren og til og med under isen. Faktum er at dette kan være en
effektiv metode etter ørret og røye. Du bør alltid ha en pilkestikke rigget opp for dette ﬁsket, og når ﬁsken er
treg i bettet er dette noe du bør prøve.

Å bruke ﬂuer på vinteren er ukjent for mange. Nå er tiden inne for å se
nærmere på bruk av vinterﬂuer. Brukt på riktig måte kan dette være
like effektivt og ikke minst like spennende.
Selv om isen ligger tykk på vannene så er ﬁsken der. Ikke like
aktiv som om sommeren, men fortsatt mulig å fange på ﬂue.
Flueﬁske på isen er ikke som vanlig isﬁske, det ﬁskes med
vesentlig mere forsiktige bevegelser. Isﬂuene kan være våtﬂuer
eller nymfer, men det beste er å bruke egne ﬂuer laget for isﬁske.
Disse ﬂuene er laget med spesielle egenskaper som passer dette
ﬁsket.
Tidligere var det mest vanlig å feste på en gammel våtﬂue som opphenger for å øke mulighetene for ﬁsk. Selve ﬂuen var ikke hovedlokkemiddelet. Å la ﬂuen være det viktigste agnet
krever litt mere spesielle ﬂuer. Disse ﬂuene kan være fortynget eller sveve fritt i vannet. Å
bruke ﬂuer på isen gir ytterligere en dimensjon til vinterﬁsket samt øker spenningen.

STENGER OG STIKKER

Du kan bruke både stenger og stikker til dette ﬁsket. Fortommen med ﬂuene tilpasses hva
du velger å bruke. I de ﬂeste tilfeller passer det best med en myk og smidig pilkestang som
har nappvarsler montert. Når du har ﬁsk på vil det også være lettere å kjøre ﬁsken på stang
og snelle. Med en stikke må du legge stikka fra deg og holde i snøret med hendene.
Det anbefales derfor å bruke en myk og sterk pilkestang med litt lengde, ca 60cm er passe.
Snellen kan være en ﬂuesnelle eller en liten haspelsnelle. Biter storﬁsken på så trenger du
en god snelle for å kunne kjøre ﬁsken. Stangen må ha en nappvarsler som ikke bør være for
myk. Ørreten tar ﬂuene hardt så en stivere nappvarsler passer godt.

ISFLUENE
Hva er så en isﬂue?, som tidligere nevnt kan den være fortynget eller ufortynget, ﬂuen kan
være så lett att den faktisk svever i vannet. Krokspissen kan peke både nedover og oppover,
samt at krokstammen kan ha en utforming som ikke ligner på det vi vanligvis forbinder med
en krok. Som du ser er variasjonene mange og et forslag til deﬁnisjon ﬁnner du under.
- En isﬂue er en ﬂue som er beregnet på isﬁske. Den kan være bundet som en attraktor eller
imitasjon. Kroken kan peke opp eller ned. Isﬂuene kan agnes og kan være fortynget, eller
bundet så lett som mulig får å få en svevende gange i vannet (sveveﬂue). Med dette som utgangspunkt kan vi igjen dele inn i følgende typer:

• Opphenger
• Trekker
• Transportør
• OPPHENGER •

En opphenger henger aldri nederst, og det kan være ﬂere opphengere på snøret. Flere enn en
opphenger kan lett skape problemer med iskanten og anbefales ikke. Normalt er en opphenger en lett ﬂue som skal sveve i vannet. Bindes gjerne med myke materialer for å gi maksimal bevegelse. En opphenger kan normalt ikke ﬁskes alene.

• TREKKER •

En isﬂue som er fortynget. Kan ﬁskes alene eller sammen med ﬂere isﬂuer. Formålet med
denne ﬂuen er å kunne ”trekke” med seg en opphenger samt å ﬁske selvstendig. Ved ﬁske på
moderate dyp (2-4m) er ﬂuen normalt tung nok til ﬁskes med alene uten bruk av transportør.
For å øke tyngden på fortommen kan man også bruke ﬂere trekkere.

• TRANSPORTØR •

Forskjellige oppsett på fortommen

Dette kan være en eller en annen type vekt slik at isﬂuene ﬁsker på riktig dyp. Transportøren ffestes normalt nederst på snøret. Transportøren
skal være uten lokkeeffekt for ikke å ta oppmerksomheten fra isﬂuene.
Når du ﬁsker med opphenger, trekker og transportør skal transportøren
ligge på bunnen under ﬁsket. Trekkeren vil da fortsatt ﬁske og ”trekke”
med seg opphengeren. Du vil enkelt se på nappvarsleren når transportøren ligger på bunnen. Vekten på transportøren tilpasses dybden man
ﬁsker på, og bruker man et blysøkke, kan man klippe av biter slik at
vekten blir riktig. Riktig vekt er tilpasset dybde, type stikke eller stang
samt hvor raskt man ønsker å kunne senke snøret med igjen. Prøv
deg fram og du vil raskt ﬁnne vekten som passer deg. Under ser du et
blysøkke med svirvel som kan klippes til ønsket vekt. Klipper du dette
søkket på midten har du to transportører.
Normalt har ikke en transportør krok da denne kan lett sette seg fast i
iskanten når ﬁsken har tatt en av ﬂuene.

• MERE OM FORTOMMEN •

I likhet med ﬁske med ﬂuestang så trenger du en fortom. Fortommen
f r isﬁske er kortere. Du rigger fortommen etter forholdene der du
fo
ﬁsker. Det kan være at du velger å bruke både opphenger, trekker og
transportør. På mindre dyp ﬁsker du kanskje bare med en trekker og en
opphenger. Prøv deg fram for å ﬁnne ditt valg. Transportøren kan være
en enkel blyk
blykule eller en annen form for vekt. Dette kan også være en
pimpel eller en røyeblink. Transportøren har som oppgave å trekke
snøret og ﬂuene ned til bunnen. Når så transportøren når bunnen,
kan du dunke den i bunnen noen ganger for å vekke ﬁsk i nærheten.
Dernest skal du slakke snøret så mye at transportøren blir liggende på
bunnen. Første ﬂuen ovenfor transportøren kalles en “trekker” Denne
ﬂue skal være tung nok til at den holder et drag i snøret. Ovenfor trekkeren kan du ha en opphenger som ikke er fortynget. Dette kan være
en sveveﬂue som har nøytral oppdrift, eller en ﬂue som synker svært
sakte. Det kreves litt lengde på fortommen for dette, og en lengde på ca
1 m er et godt utgangspunkt. Det er også mulig å forminske fortommen
ved ﬁske på liten dybde (2-5m). Da kan du bruke en mormyshkastikke
hvor du kobler på en fortom via en løkke slik som på ﬂuestanga.

• Hvordan skal jeg ﬁske •
Det kan være lurt å ﬁske med et kraftig lokkemiddel først
for så å bytte til isﬂuene når ﬁsken er blitt oppmerksom på
at noe foregår i området. Transportøren nederst på fortommen skal slippes helt i bunn, gjerne dunkes noen ganger i
bunnen før du forsiktig strammer opp og slakker på sena.
Du skal ikke stramme opp mere enn at sena strammer seg.
Transportøren skal ideelt ikke løfte seg fra bunnen. Fluene
derimot vil bevege seg opp og ned i og med at de også er
fortynget. Når så ﬁsken napper på ﬂuene dine ser du dette
med en gang på nappvarsleren og kan gi tilslag. Vær oppmerksom på at hugget kan komme svært brått og voldsomt.
Er ﬁsken stor kan det være lurt å være klar med kleppen
når ﬁsken skal opp gjennom hullet i isen. Bruker du lysblink, la denne henge i eget snøre i et ishull ved siden av.

Du lager enkelt din egen
transportør ved hjelp av
noen svirvler og litt hurtiglim.

