
Augustmorgenen  ved Armstrong 
Spring Creek. Sola varmer godt da vi 
parkerer ved elva, tar på vadere og rig-
ger stenger. Vel nede på bredden regis-
trerer vi at det allerede klekker døgn-
fl uer. Ørretene er relativt uinteresserte 
foreløpig, men en fl okk sidensvans 
 koser seg med insekter til frokost. 

Montana er en fl uefi skers våte 
drøm. Ørretfi sket er berømt langt 
utenfor USAs grenser, blant annet tak-
ket være Robert Redfords Oscar-vinner 
«A River Runs Through It» fra 1992. 

Det fi nnes hundrevis av små og 
store elver som huser mange og fl otte 
brun-, regnbue- og strupsnittørreter. 
Uansett om du kommer i april, juli 
 eller oktober vil du oppleve et spen-
nende og utfordrende fl uefi ske.

Det er 15 år siden jeg var her første 

Jeg bruker noen minutter på å 
 observere fi skene. De vaker ikke. 
Både døgnfl uer og andre insekter 
 passerer over hodene deres, uten at 
de reagerer. En sjelden gang regist-
rerer jeg at de tar nymfer, men de er 
åpenbart ikke spesielt sultne. Vrient, 
men ikke umulig. 

Imitasjon etter imitasjon prøves. 
Hverken en liten, lokal olivenfarget 
nymfe, Frank Sawyers klassiske 
 Pheasant Tail, eller en tung hare-
ørenymfe faller i smak. Det samme 
 gjelder en mørk, liten bug jeg ikke 
aner navnet på. 

Etter å ha kastet i over en time tar 
jeg til vettet og går videre. Godt det er 
tett mellom ørretene i Montana … 

gang. Naturen, stedene, menneskene 
og fi sket gjorde et veldig inntrykk. 
Å komme tilbake føles godt. Denne 
gangen har jeg selskap av sju andre 
stangsvingere, alle fra Vestfold. Første 
stopp er Paradise Valley, like utenfor 
byen Livingston. 

Vriene regnbuer 
Med over to kilometer å boltre oss på, 
er det nok av plass i Armstrong Spring 
Creek. Mens noen av gutta vader ut i 
elva, velger andre å starte ørretjakten 
fra bredden. 

Jeg rusler opp til en relativt dyp 
 kanal, som erfaringsmessig huser 
noen fi ne ørreter. Ganske riktig. Etter å 
ha sneket meg i posisjon ved en busk, 
strekker jeg hals, titter over kanten og 
ser fi re regnbuer på minst kiloen.  

Bjørn i vannet 
Det har blitt ettermiddag. Ørreten er 
svært kresen, men noen har vi landet. 
Mens vi slår av en prat på bredden, 
kaster en svart bylt seg ut i elva. 

Svartbjørn! 
Vi får et glimt av bamsen, svøm-

mende over mot den andre siden, før 
den jumper opp på bredden og for-
svinner inn i skogen. Ikke før har pul-
sen begynt å roe seg, så dukker den 
opp igjen – nysgjerrig, men engstelig. 
Fremdeles på den andre siden, men 
nå vis-à-vis oss. Uten problemer hop-
per den over et gjerde og inn blant 
noen store Cottonwood-trær og er 
vekk.  

Slike opplevelser er alene verdt 
 turen hit. 

Feit, vill regnbue 
Etter å ha spist frokost, pakket koffer-
ter og fylt opp tankene på leiebilene, 
setter vi kursen mot Bighorn River. 
Elva bukter seg rolig fram over præ-
rien sør i Montana. Vi skal prøve lyk-
ken i området rundt Fort Smith, hvis 
eneste grunnlag for eksistens er ørret-
gale fl uefi skere. Fort Smith ligger i re-
servatet til Crow-indianerne, og består 
kun av noen slitne gamle hus, et par 
moteller, kirke, dagligvarebutikk m/
bensinpumpe, restauranten Polly's 
Place og – selvfølgelig – fl ere velas-
sorterte fl uefi skebutikker. 

Vi ønskes velkommen på ettermid-
dagen av intens sikadesang og nær-
mere 40 varmegrader. Vi rekker et par, 
tre timers fi ske før det blir mørkt, etter 
å ha fått bagasjen inn i hyttene.  

Hvilken kveld det blir! 
Ørretene er aktive og små døgn-

fl ueimitasjoner viser seg å fungere 
 utmerket. Jeg fi sker sammen med Leif 
Johansen, en erfaren og dyktig fl ue-
fi sker. Han lander aftenens største: 
En feit renbue på 1,2 kilo – akkurat 
så fl ott som bare en vill fi sk kan bli. 

Bighorn leverer 
Vi har noen fi ne dager i Bighorn. For-
uten å jakte ørret fra både land og båt, 
besøker vi Crow-indianernes tradisjo-
nelle dansefestival, Crow Fair, og slag-
marken ved Little Big Horn, der gene-
ral George Armstrong Custer gikk på 
en ordentlig smell i møte med Sitting 
Bull og Crazy Horse. 

En kveld fi sker jeg i en stor og rolig 
bakevje. Her oppdaget jeg et knippe 

Elvene er klare som gin, ørreten stor og tallrik. 
Montana byr i tillegg på spektakulær natur.
Her er guiden til feriedrømmen med fl uestang.

Eneste
grunnlag 

for eksistens 
i Fort Smith er 

ørretgale
fl uefi skere.

Jan Reidar
Abrahamsen
med fast fi sk

i Bighorn River.

Jakt & Fiske
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ørreter som vaker relativt ofte. De 
svømmer på kryss og tvers og plukker 
alt av insekter de kommer over. Bak-
evja er omkranset av tepper med råt-
ten vegetasjon, revet løs andre steder 
i elva. Plantene lukter ikke spesielt 
godt, men bidrar til å kamufl ere beveg-
elsene og redusere bølgene når jeg 
 vader i posisjon. 

Jeg stopper på få meters avstand, 
venter to minutter og serverer en vår-
fl ueimitasjonen til fi sken som virker 
størst. Rolig, men bestemt tar den fl ua. 
Det blir umiddelbart liv i bakevja. I red-
sel for at ørreten skal rote seg inn i 
vege tasjonen og slippe unna, kjøres 
den hardt. Fisken byr på en ordentlig 
fi ght, men kroken sitter godt. Snart 
seiler en brunørret på 1,3 kilo inn i 
 håven. Herlig! 

Ytterligere en ørret landes i den 
samme bakevja før mørket senker 
seg. 100 gram lettere enn den første. 
 Resten av laget har hatt tilsvarende 
drømmefi ske. Bighorn leverer. Alltid!  

Tørt i Yellowstone
Neste stopp er Yellowstone, verdens 
første nasjonalpark, som dekker et 
nesten 9000 kvadratkilometer stort 
område i Montana, Wyoming og Idaho, 
og huser en rekke fl otte elver.

Etter en spektakulær kjøretur over 
Bjørnetannspasset, hvor høyeste 
punkt er 3300 meter, er vi framme i 
Cooke City. Den gamle, stilige gruve-
byen blir base de neste dagene. Dess-
verre viser det seg at uker med lite 
regn og høye temperaturer preger 
både Yellowstone og fi sket der. Skog-
branner herjer og fl ere elver er stengt 
for ørretfi ske. 

Løsningen blir å ta beina fatt, rusler 
opp til Slough Creek og gi oss i kast 
med de lokale strupsnittørretene. Som 
fryktet er den vanligvis så fl otte elva 
bare en skygge av seg selv. Det er 
 sjeldent lite vann, og ørretene har 
samlet seg i høler og andre dype 
 partier. Det blir kun noen få fi sker.  

Sightseeing er et godt alternativ hvis 
ørretfi sket i Yellowstone slår feil. Gey-
sirene og de varme kildene er et must, 
men i parken kan du også se store 

fl okker bison, hjort, elg, antiloper, ulv, 
prærieulv, grizzly og svartbjørn. Flue-
fi ske er mer enn å fange fi sk …

Gresshopper på menyen 
– There, Morten! A big head in the 
 current on the far bank. That’s a good 
fi sh, buddy. 

Guiden Brian Scott peker mot en 

 liten, markert strøm i nydelige McCoy 
Spring Creek, utenfor byen Dillon i 
 Beaverhead Valley. Elva er liten og 
smal, tre kilometer lang og full av diger 
ørret. Vannet er klart som gin, fi sket 
svært visuelt og i perioder svært 
 vanskelig. Akkurat slik vi liker det.  

Jeg er i knestående, sjekker at gress-
hoppa ser presentabel ut og  legger den 

øverst i rifl ene. Responsen kommer 
umiddelbart. Ørreten ruller over fl ue-
beistet, moroa er i gang.  Fisken raser 
oppstrøms, hopper, bråsnur, fyker ned-
strøms og hopper igjen. Herjingen på-
går inntil kreftene ebber ut og den  siger 
inn i håven. 1,1 kilo. 

Det blir noen ørreter til, men ingen 
store. Flere kubber tar gresshoppa 

Fisket i McCoy Spring Creek er svært visuelt. Ikke vanskelig å få øye på denne regnbuen, men å få den til å ta er en helt annen sak.

Slough Creek er normalt en av Yellowstones fl otteste elver. Men på grunn av 
tørke var forholdene så som så da vi var der. 

Yellowstone er berømt for sitt unike dyreliv. Prærieulv er en av innbyggerne. Artikkelforfatteren hadde en fantastisk brunørretkveld i ei 
bakevje i Bighorn river.  

som bys, men jeg klarer ikke kroke 
dem. Jeg er for heit i toppen og plund-
rer med timingen. 

Jan Reidar Abrahamsen er derimot 
dagens mann elva. Han lander fl ere 
gromme regnbuer og brunørreter, i 
 hovedsak på gresshoppeimitasjoner. 
Fiskene er aggressive, til tross for at 
det ikke er så voldsomt mange 

insekter på overfl aten, tar de fl uene 
uten å nøle.

 
Det kan muligens fortone seg som gal-
skap å reise til USA for å fi ske ørret 
på fl ue. Men det er summen av opp-
levelser og inntrykk som er viktig. I så 
henseende er Montana en unik fi ske-
destinasjon.

Elva er liten 
og smal, tre 

kilometer 
lang og full 

av diger ørret. 
Vannet er klart 

som gin …

   Rolig, men bestemt tar den fl ua.
Det blir umiddelbart liv i bakevja.
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Fluefi skeforretninger  
Disse lokale butikkene er verd et besøk:  
www.bighornangler.com
www.yellowstoneangler.com
www.madisonriveroutfi tters.com
www.frontieranglers.com

Fort Smith er ikke verdens navle. Det lille stedets eksistens-
grunnlag er fl uefi skere som vil prøve lykken i Bighorn.

reIseFAK TA
Fly: Billings og Bozeman er to gode valg. Er du 
fl eksibel og unngår høysesong, kommer billet-
ten fra Oslo på rundt 7000 – 8000 kroner. Det 
går også an å fl y til for eksempel Salt Lake City 
i Utah, og kjøpe ny billett der. På den store fl y-
plassen her er det også atskillig billigere å leie 
bil, sammenliknet med i Montana. Flybilletten 
fra Oslo ligger på rundt 5000 kroner, med de 
samme forutsetningene som over.  
utstyr: Smak og behag, men med et par stenger 
i henholdsvis klasse 4 og 5 er du godt dekket. 
Fluer: Fyll opp med et utvalg imitasjoner. Det 
klekker en rekke ulike døgnfl uer, noen er kjente 
og kjære, andre fi nnes ikke i Norge. Eksempler 
på nye bekjentskaper er Tricorythodes, omtalt 
som Tricos, og Pale Morning Duns. Svarte og 
brune vårfl uer klekker i store mengder. Vær 
 forberedt på å måtte bruke små imitasjoner, 
gjerne helt ned i krokstørrelse 22 til 26. Maur, 
biller, gresshopper og andre landlevende 
 insekter (terrestrials) er et must. Dette gjelder 
særlig i elvene som renner over store enger 
og sletter, og hvor vinden får ordentlig tak. 
Bjørn: I Montana er du i grizzly- og svart-
bjørnens rike. Ved å ta noen enkle forholds-
regler  reduseres faren for angrep til et mini-
mum. Prat når du går i skog eller langs stier og 
kjerreveier, særlig i Yellowstone, da unngås at 
bjørnen overraskes. Pepperspray kan kjøpes 
i butikk eller  lånes når du kjører inn i Yellow-
stone. Vis  respekt for dyrelivet.
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On the road again. Bil er en betingelse
med de store avstandene på bygda i USA.

Statlig avgift: Som sportsfi sker i Montana 
trenger du en state license. Den koster 
$ 53,50 (10 dager) eller $ 70 (år), og kan 
enten kjøpes på nett eller i hvilken som 
helst fl uefi skebutikk. Med denne lisensen 
kan du fi ske i alle offentlige elver i Mon-
tana. www.fwp.mt.gov/fi shing/license/
I Yellowstone National Park trenger du 
et eget fi skekort til henholdsvis $ 18 
(3 dager) eller $ 25 (10 dager). Fiskekortet, 
samt en inngangsavgift, betales når du 
kjører inn i parken. 
privat fi ske: Fisket i private elver krever 
egne fi skekort. Mens det offentlige fi ske-
kortet i Montana er relativt billig, koster 
det fort 100 til 150 dollar per fi sker/dag 
i eksempelvis McCoy. I enkelte elver er 
guide obligatorisk (ca. 450 dollar for to 
personer/dag). Det kan fortone seg dyrt, 
men antallet kort i disse elvene er 

begrenset, noe mange er villige til å betale 
litt ekstra for. Armstrong Spring Creek: 
www.armstrongspringcreek.com
McCoy Spring Creek:
www.mccoyspringcreeks.com
Regler: I noen elver praktiseres kun fang 
og slipp, i andre elver – som for eksempel 
Bighorn – er det tillatt å avlive et begren-
set antall ørret.  Svovel i grunnen gjør 
imidlertid at ørretene i mange elver ikke er 
spesielt velsmakende. Finn en god biff-
restaurant isteden!  
Ørrettyper: I Montana fi nnes vill regnbue-
ørret, brunørret, bekkørret og den opp-
rinnelige ørreten i området – strupsnitt-
ørreten. Gjennomsnittsvekten varierer fra 
elv til elv, men det er mye fi sk fra snaue 
kiloen og opp til to kilo. Mitt inntrykk er 
at det sitter lenger inne å bryte to kilos 
grensen i dag enn tidligere.

Tom Rygh jakter ørret på etter middagen
i Armstrong Spring Creek.

FIsKeKOrT

106 3 t13   jaktogfiske.net

Slett pagina-tekstboks 
når annonse er  utfallende

 Forhandlere over hele landet. For informasjon – kontakt importør: 

BREENS JAKTUTSTYR A/S
Boks 265 • 2151 ÅRNES • Telefon 63 90 95 85 • Telefaks 63 90 95 56 • www.breens-jaktutstyr.no

•   Camo farger

•   Led-lys 

•   Silikon hygiene-
sett

•   Tåler IP 67 test

•   5 års garanti

•   For ekstremt 
tøff bruk

•   MMS / Mail

•   Ingen utvendig 
antenne

•  12 megapixler

•   Rask utløser-
hastighet

•   Bilder + video

•   Lavt strøm-
forbruk

•   Liten størrelse

LTL ACORN

Veil. pris fra kr  2.590,-
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•   Camo farger

Supreme Pro X camo

3 års utvikling og testing har 
gitt strålende resultater

VR-500
Sprutsikker – Lang brukstid, enkle 
innstillinger og maksimal rekkevidde.
For den som skal ha en radio med de
innstillinger og funksjoner en jeger 
trenger under jakt.

Veil. pris kr  1.098,-

Meget erfarent testpanel på jobb i Østerdalen. 
Torgeir Breen – skutt mer enn 400 elg under løshundjakt.  
Øyvind Breen – mer enn 16 års erfaring med løshundjakt. 
Norsk jakt- og utstillingschampion Casper.

VR-1000
100 % vanntett – Mange funksjoner, 
enkle menyer, stor batterikapasitet 
og maksimal rekkevidde.
En radio for den som skal ha det beste.

Veil. pris kr  2.490,-

VR-500
Sprutsikker – Lang brukstid, enkle 
innstillinger og maksimal rekkevidde.
For den som skal ha en radio med de
innstillinger og funksjoner en jeger 

Torgeir Breen – skutt mer enn 400 elg under løshundjakt.  
Øyvind Breen – mer enn 16 års erfaring med løshundjakt. Øyvind Breen – mer enn 16 års erfaring med løshundjakt. 

VR-1000
100 % vanntett – Mange funksjoner, 
enkle menyer, stor batterikapasitet 
og maksimal rekkevidde.
En radio for den som skal ha det beste.

Jaktradio 
– laget for jegere av jegere

Nyhet

Supreme Pro X camo

veil. kr 2.490,-

Nyhet

Nyhet




