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OFF YOU GO, THEN

En fin ørret på ca 400 gram
slippes forsiktig tilbake. Det
kom fra intet og tok flua som
var ment for en stor harr.
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SMÅHARR Fle
re harr lot seg fris
te av fluene mine, men de
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e lure.

NYMFE Fasanhalenymfa fungerte
godt på fiskene som ikke vaket. Ellers
klarte jeg å lokke noen av fiskene opp
med en cdc-klekker (F-fly) også.

Hjemme ligger snøen fremdeles. Gradestokken viser fem
kalde, og på fuglebrettet er det kamp om solsikkefrøene.
Midt i februar er tørrfluefiske en fjern tanke i Norge.
I England, derimot, vaker harr og ørret! Plussgradene
florerer og lerka sørger for en herlig underholdning!

Vinter og vak
Tekst og foto: Morten Harangen
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Rundt lunsjtid vaker det s
poradisk i hele elva.
KLassisk Mulberry Whin
er halvannen kilometer lang.
Strekningen er variert, huser
bra med stor fisk og man kan
fiske fra begge sider.
INGEN ADGANG Fluefisket i
Driffield West Beck er eksklusivt, men adskillig billigere enn
i kjente kalkelver som Test og
Itchen.
bokføring I denne jour-

nalen noterer fluefiskerne på
Mulberry Whin fangstene sine.
Klassiker Det gjelder å

kose seg på tur! Rakk en tur
innom The Cavern i Liverpool,
også. I Saw Her Standing
There!
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Bli med til Driffield West Beck, tre kvarters kjøring
øst for York. En vakker kalkelv, hvor det hele året er mulig
å kjøpe relativt billige fiskekort på strekningen Mulberry
Whin. Den eies og administreres av bonden Andrew Dixon
og hans familie, som dessuten tilbyr ypperlig bed & breakfast på gården sin i Skerne. Så, hvorfor ikke la skiene
hvile og heller benytte vinterferien til å innlede fluefiskesesongen?
Jeg reiser lett denne gangen. Kun håndbagasje, pakket
til bristepunktet med blant annet en sjudelt 4’er-stang, ei
snelle med et splitter nytt snøre, et lite utvalg fluer, fortommer og øvrig nødvendig utstyr. Undertøy i ull, ei god lue
og en lett vadejakke er obligatorisk. Selv om temperaturen
er ok, er landskapet rundt Skerne paddeflatt og utsatt for
vind. Brisen fra nord kan være ordentlig sur i februar! Vadestøvlene lot jeg bli hjemme, fjellstøvlene jeg reiser i får
duge. Det er uansett sjelden man vader på Mulberry Whin.
Den halvannen kilometer lange strekningen
huser flotte ørreter. I februar, derimot, er disse fredet og
det er harr som gjelder. Fin harr! Det svømmer plenty eksemplarer på mellom én og to kilo her, men gjett om de er
vanskelige å lure. Kresne som fy og lette å skremme. Det er
forresten ørretene i elva, også. Et par blindkast er som regel
nok til at fiskene forsvinner i panikk, mens svake presentasjoner straffes nådeløst. Frustrerende, men spennende!
Temperaturen svinger fra en halv til hele 13 plussgrader
i løpet av helgen jeg har til rådighet i Driffield West Beck.

Været varierer fra lett regn og tunge, grå skyer, til blå himmel og sol. Ikke overraskende blåser det ganske friskt, og
jeg er glad jeg har kledd meg godt.
Vannet er krystallklart og rundt lunsjtid vaker
det sporadisk i hele elva. Et ubeskrivelig deilig syn! Selv
om de første baetisene dukker opp allerede i februar, ser
ikke jeg noen døgnfluer. Fiskene tar noe lite og lyst, uten
at jeg klarer å identifisere hvilket insekt det er. Likevel,
fasiten da turen er over er tre harr og én ørret. Ytterligere
to fisker var med på leken en liten stund, før kroken slapp.
Noen tok en beskjeden, grå cdc-klekker (F-fly), noen tok
ei fasanhalenymfe.
Harrene jeg fikk var små. De store gutta var overhodet
ikke interesserte i det jeg serverte, dessverre. Ørreten jeg
kroket og satte forsiktig tilbake, kom plutselig fra intet og
kastet seg over flua. Vekt: Rundt 400 gram.
Jeg har tidligere besøkt Mulberry Whin i mai og juni. En
flott tid på året, med respektable døgnflue-klekkinger, deilige temperaturer og ikke minst flora og fauna på sitt aller
fineste. Å komme hit i februar er naturligvis annerledes,
men det er likevel balsam for sjela. Synet av rennende vann,
sulten fisk, lerke, stær og bokfink, krokus, snøklokker og
knopper på trærne, gjør inderlig godt.
Snart braker det løs hjemme også. Herlig!•

Budsjett
Fly: Ryanair fra Moss Lufthavn Rygge til Liverpool:
Ca. 900 kroner
Leiebil tre døgn (Avis):

Ca. 700 kroner
Drivstoff: Ca. 500 kroner
Overnatting og Fiske:

Bed & breakfast fredag til søndag + fiske: Ca. 1200 kroner.
I tillegg kommer transport til
og fra flyplassen i Norge, samt
lunsjer og middager. Nærmeste pub er The Trout. Ellers
anbefaler jeg Lounge Bar &
Grill i Great Driffield. Hyggelig
sted og god mat.

www.mulberry-whin.com
www.yorkshire.com
www.york.gov.uk/visiting

Beatles «Above us only sky»
er slagordet til Liverpool John
Lennon Airport. Fra Beatles-byen
tar kjøreturen til Driffield West
Beck to og en halv time.
(Over) IKKE HELT SOMMER

Vårlig, men friskt! Det er lurt å kle
seg godt når man fisker Mulberry
Whin i februar. Så får man heller
kaste noen plagg hvis det blir for
varmt.
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