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Jeg kikker forsiktig over det høye gres
set langs bredden. Der, strategisk 
 plassert mellom to klaser med blom
strende ranunculus, står en fl ott ørret. 

Mot den lyse bunnen er det relativt 
enkelt å observere fi sken. Stadige 
blink i kjeften avslører at den er i lunsj
modus. Trolig er det Ephemera danica-
nymfer som står på menyen, hvilket 
gjør valget av imitasjon enkelt.

Itchen er en visuell nytelse der hun 
bukter seg gjennom det rurale 
Hampshire.

De store blomsterengene, duvende 
rapsåkerne, myke åsene og eldgamle 
trærne er en fryd for øyet. 

Klekkingene av nettopp Ephemera 
danica er høydepunktet i den lange 
kalkelvsesongen. Fluefi skere fra hele 
verden kommer for å oppleve elve
sanddøgnfl uene, som de kalles i 
Norge, eller Mayfl ies som navnet er 
i England. 

Frodige kalkelver 
Vannet i Itchen er en anelse brunt, slik 
det gjerne er seint i mai. At kalkelvene 
alltid er krystallklare, eller gin clear 
som de markedsføres som, er en myte. 
Tvert imot blir fargen på vannet sjelden 
helt borte før i juli, Abbotts Barton 
intet unntak. 

Jeg legger nymfa et par meter oven
for ørreten og venter spent på reaksjo
nen. Er fi sken ordentlig sulten jager 
den gjerne fra side til side og plukker 
det som kommer av godbiter. I motsatt 
tilfelle forlater ørreten sjelden stand

Jakt & Fiske 

av morten harangen
tekst og foto  

En kilosørret har tatt fl ua på et parti 
av Abbotts Barton i Itchen.

Tragedien Abbotts Barton betyr heldigvis ikke at kalkelv
eventyret er over. Det fi nnes mange andre strekninger 
som er tilgjengelige for historieinteresserte fl uefi skere, 
og som formidles via ulike fi rmaer. 

Et godt alternativ er Abbotts Worthy i Itchen (Orvis), 
som er perfekt for et par, tre kompiser. Betal noen pund 
ekstra for en guide, hvis du ikke har brynet deg på kal

kelvørretene tidligere. Videre er den øvre delen av 
Test verdt et besøk (Fishing Breaks). Smal, lekker og 
 spennende.

Anton, som renner ut i Test, er en liten perle (Famous 
Fishing). Men jo lenger opp i systemet du kommer, jo færre 
Mayfl ies. Utseendet, derimot, er det lite å utsette på.

Fortsatt liv laga   Tragedien 
Abbotts Barton

De berømte kalkelvene sør i England 
 regnes som det moderne fl uefi skets vugge. 
Men selve juvelen i krona, Abbotts Barton
strekningen i River Itchen, er i ferd med 
å bli rasert. Ikke av myndigheter eller 
 lokale bønder. Vandalene er radikale 
miljøvernere.
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Kalkelvene,  
med sine små 
og store løp, er 
konstruerte – 
og avhengige 
av vedlikehold 
for ikke å kol
lapse.

Livsverket ødelagt 
Roy Darlington fikk lov til å fort
sette fluefisket på den siste 1/3 
av Abbotts Barton. Men gradvis 
innførte HWT strengere restrik
sjoner for tradisjonell riverkee
ping. 

Flere ødeleggende tiltak ble 
dess uten iverksatt. 
Organisasjonen fjernet nylig 
flere gjerder, hvilket ga beitende 
kyr fri adgang til bredder, som 
ble ødelagt. Videre hogg de ned 
en rekke trær som var essensiel
le for døgnfluenes sverming og 
formering. Resultatet ble et sta
dig dårligere fluefiske på 
Abbotts Barton. Interessen 
sank, det samme gjorde inntek
tene. I fjor høst orket ikke 
Darlington å fortsette lenger. 
Nok var nok. Livsverket var øde
lagt, og han takket nei til videre 
leie. 

Beslutningen skapte over
skrifter i britisk presse. 
Filosofien til HWT, om et naturlig 
artsmangfold langs Abbotts 
Barton, er like feilslått som den 
er meningsløs. Det organisasjo
nen nemlig ignorerer totalt, er at 
Itchen og øvrige kalkelver sør i 

England er menneskeskapte. 
Opprinnelig besto området 

av våtmarker, men etter invasjo
nen i år 43 e.Kr. sørget romerske 
ingeniører for å bygge et impo
nerende system av elver, kana
ler og møller. Det åpnet for 
utstrakt jordbruk og bosetting. 

Kalkelvene, med sine små og 
store løp, er altså konstruerte – 
og avhengige av vedlikehold for 
ikke å kollapse. 

Vandalisme 
Det er vanskelig å forstå vanda
lismen som Hampshire & Isle of 
Wight Wildlife Trust er arkitekten 
bak. Hvorfor de velger å bruke 
enormt med tid og penger på å 
ødelegge et kulturlandskap, og 
ikke på å gripe fatt i reelle miljø
utfordringer som global oppvar
ming, er ubegripelig.   

I fem år har jeg og broren 
min kunnet nyte det gode flue
fiskerliv på Abbotts Barton.  
I dag kan vi ikke annet enn å 
håpe på et mirakel i 12. time. 
Hvis ikke er den unike strek
ningen tapt for kommende 
generasjoner flue fiskere. 

samme ørret. I kjeften på den satt to 
fluer! Det var imidlertid oppdagelsen 
Skues gjorde da han tok ut Pink 
Wickhamduoen som var spennende.  
I fiskens gane la han nemlig merke til 
en rekke små, ertegrønne kryp. 
Nymfer!

En diger amerikaner
En lang, nydelig lunsj al fresco er nett
opp avsluttet. Ferske rundstykker fra 
den lokale bakeren, et lite utvalg oster 
og kjøttpålegg og en flaske vin smakte 
fortreffelig i sola. Jeg ligger på magen 
på bredden og betrakter ei døgnflues 

siste sekunder. Insektet er bare et par, 
tre meter unna, idet en sulten ørret 
besegler dets skjebne. 

Stadig flere Mayflies klekker. De 
som ikke raskt kommer seg på vingene 
vises ingen nåde. Tunge, brutale vak 
vitner om at de virkelig store fiskene 
har våknet. Matorgien har begynt.   

Nymfa jeg brukte i formiddag er byt
tet ut med en diger Grey Wulff, en 
ordentlig killer i kalkelvene. Klassiske, 
lekre imitasjoner med forlenget bak
kropp er vel og bra, men jeg tyr ofte til 
den enkle, stabile og evigflytende 
amerikaneren. 

Noen kast seinere lander flua silke
mykt på vannet. Angrepet kommer 
umiddelbart, men selv om jeg er forbe
redt på den kontante responsen er jeg 
likevel for rask. Ørreten slipper med 
skrekken, jeg forbanner egen utålmo
dighet og rusler videre til neste poten
sielle offer.    

Under de enorme, overhengende 
greinene på et gammelt piletre, skim
ter jeg en pen fisk. Jeg venter til ei 
døgnflue kommer seilende og legger 
Grey Wulff’en rett bak. Ørreten nøler 
ikke og tar både original og kopi. Nå 
stemmer timingen, og etter en morsom 
fight sklir en ordentlig kubbe inn i 
håven. 

plassen, og eneste mulighet til å lure 
den er hvis nymfa treffer den rett på 
snuta. 

Nettopp det er lettere sagt enn gjort 
i de frodige kalkelvene. All vegetasjo
nen i det næringsrike vannet skaper 
ofte et kaos av strømmer, virvler og 
hinder. Dermed kan en presentasjon 
som i utgangspunktet er relativt enkel, 
bli nesten umulig. 

Jeg er imidlertid heldig. Imitasjonen 
har riktig kurs og faller åpenbart i 
smak. Ørreten justerer posisjonen,  
før den ukritisk åpner munnen. 

Rolig, men bestemt løfter jeg stanga 

og konstaterer at flua sitter. Ørreten 
veier 1,3 kilo og havner på grillen 
samme kveld. 

Grønne kryp 
Den legendariske Abbotts Barton
strekningen knyttes i hovedsak til 
George Edward Mackenzie Skues, 
Londonadvokaten som trosset 
Frederic M. Halford og tørrfluefanati
kerne, og utviklet nymfefisket. Hans 
bøker fra tidlig 1900tall tilhører flue
fiskelitteraturens mest kontroversielle 
verk. Erfaringene han deler med oss i 
klassikere som «Minor Tactics of the 
Chalk Stream» og «The Way of a Trout 
With A Fly» gjorde han på Abbotts 
Barton. 

Highland Burn, for eksempel, er en 
nokså liten kanal, som likevel fikk stor 
betydning. Våren 1888 overlistet Skues 
en ørret der, som bidro til hans kom
mende eksperimenter med imitasjons
fiske under vann. 

Ørreten tok en Pink Wickham, men 
tilslaget var for voldsomt, og den stakk 
av med både flue og fortom. Et par 
dager seinere var Skues tilbake. 
Samme mønster, samme sted. En ny 
fisk lot seg lure, og denne gangen satt 
tilslaget. 

Det viste seg utrolig nok å være 

1,6 kilo! Jeg gliser – lykkelig uvit
ende om at jeg aldri skal fiske på 
Abbotts Barton igjen… 

Krevende redningsoperasjon
Siden 1974 har Roy Darlington admi
nistrert og kultivert Abbotts Barton. 
Men det var en falmet stjerne han tok 
ansvaret for. Det moderne fluefiskets 
vugge hadde forfalt betydelig siden 
G.E.M. Skues dager. Ulike planter 
hadde overtatt elva, viktige sluser 
 fungerte ikke lenger og dårlig gjen
nomstrømning av vann skapte store 
ansamlinger leire og slam. En omfat

tende, kostbar og slitsom rekonstruk
sjon var nødvendig. 

Med hjelp fra gode venner og frivil
lige, lyktes redningsaksjonen. Pro
sjektet vakte berettiget oppsikt og 
begeistring.  

Optimismen ble imidlertid snudd til 
bekymring da eiendommen som 
Abbotts Barton renner over fikk ny eier. 
De radikale miljøvernerne i Hampshire 
& Isle of Wight Wildlife Trust (HWT) 
kjøpte området, og i 1999 stoppet de 
fluefisket på 2/3 av den opprinnelige 
strekningen. Verken sporten eller ved
likeholdet av bredder og elv var foren
lig med organisasjonens mål om en 
naturlig flora og fauna. De mislikte 
blant annet at gjedde ble systematisk 
fjernet. Menneskelige inngrep, som 
kutting av den konstant voksende 
undervannsvegetasjonen, kunne heller 
ikke aksepteres. Abbotts Barton skulle 
utvikle seg i egen takt og rytme.

Konsekvensene av «naturvernet»  
er tragiske. De 2/3 er i dag fullstendig 
overgrodd. Trær som har blåst over 
ende sperrer elva flere steder. Vannet er 
møkkete, skjemmet av søppel og verken 
fisk eller insekter trives nevneverdig.

Særlig trist er det å registrere at 
Skues favorittplass, der asken hans 
ble spredd i 1949, er rammet hardt. 

t Rod Box formidler strekninger i Test og Itchen. 
Butikken ligger i Kings Worthy, like utenfor 
Winchester. www.rodbox.com

t Orvis i Andover har strekninger i Test og Itchen. 
www.orvis.co.uk

t Upstream Dry Fly Fishing har kjente strekninger. 
Se www.upstreamdryfly.com

t Fiskekort i den nedre delen av Itchen; 
www.itchen-fishing.net 

t Famous Fishing i Salisbury tilbyr fiske i alle 
de kjente kalkelvene, herunder Test, Itchen og 
Avon: www.famousfishing.co.uk

t Fishing Breaks leier ut strekninger i Test, Itchen, 
Wylye, Avon og flere andre elver. Firmaet drives 
av Simon Cooper. Detaljer og fyldig oversikt 
over overnatting mv. på  
www.fishingbreaks.co.uk

t Broadlands, en strekning i Test, hvor du i tillegg 
til ørretfiske også kan prøve deg på sjøørret og 
laks: www.broadlandsfishing.com. Fiskekortene 
kjøper du imidlertid hos Fishing Breaks.

t www.roxtons.com/fishing.aspx, for den som vil 
fiske i Kennet, Nadder, Anton (sideelv til Test) 
eller de tre klassikerne.  

t Kun Kennet: Denford Fisheries, 
www.denfordfishery.co.uk 

t Wessex Chalk Streams Ltd. Har flere strekninger 
i Frome og Piddle. www.goflyfishing.co.uk

Det gjelder å bevege seg varsomt 
langs kalkelvene. Her parti fra Abbotts 
Barton på sitt vakreste, med krystall-
klart vann og frodig bunnvegetasjon.

 foto: kjell harangen.

Veien til kalkelvene 
Roy Darlington 
har siden 1974 
administrert og 
kultivert Abbotts 
Barton- strekningen 
i River Itchen, men 
livsverket er rasert 
etter at radikale 
miljøvernere kjøpte 
eiendommen. 

Årets høydepunkt i 
kalkelvene i England, 
Mayfly-klekkingene.

Harren er nesten like populær som 
ørreten i kalkelvene sør i England,  
og er tallrik.
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              Å være riverkeeper i kalkelvene 
         i England, er hardt arbeid. Her kuttes  
      vegetasjonen i vannet.

Se vår nyheter på www.seeberg.no

GAULA SLUK og

Gaula 20, 30, 40 og 60g. i 10 effektive farger
Laksespinner 18 og 28g. i 8 velprøvde farger

Lawson Xstream vadebukse, str. S, M, L, XL og XXL

Lawson Multifilament er amerikanskproduserte høykvalitets-
liner! Fokuset og forspranget denne produsenten har på
materialkvalitet, teknologi og kvalitetssikring gjorde et tungt
valg enkelt for oss. Det er få produkter utover

multifilamentliner det knyttes større forventninger til om
kvalitet og egenskaper, og det er derfor ekstra spennende å
kunne introdusere to liner som begge har egenskaper som
setter de i en særstilling fra første stund! 

PRIS
VEIL. FRA KR.

55,-

EXPLORER

PRIS
VEIL. KR.
2299,-

PRIS
VEIL. FRA KR.

549,-

Flere dårlige nyheter for laksen!

Pustende 

vadebukse! 

«Tilpasset 

mer enn 

bare 

fluefiske»

Tykkelse mm.                       0,10            0,13            0,18            0,23            0,28            0,33            0,40
Bruddstyrke kg                     5,8              7,2              9,5              11,3            14,5            16,3            24,0
Spole 125m                            •                 •                  •                  •
Spole 250m                            •                 •                  •                  •                 •                  •                  •
Spole 2300m                         •                 •                  •                  •                 •                  •                  •

PRIS
VEIL. FRA KR.

269,-

PRIS
VEIL. FRA KR.

269,-

Tykkelse mm.                       0,10            0,15            0,20            0,23            0,28            0,33            0,40
Bruddstyrke kg                     7,2             10,4            12,2            16,7            24,4            27,6            34,4
Spole 125m                            •                 •                  •                  •                 •
Spole 250m                            •                 •                  •                  •                 •                  •                  •
Spole 1100m                                                                                                            •                  •                  •
Spole 2300m                         •                 •                  •                  •                 •                  •                  •

Lawson Fusion Line er garantert det mest spesielle

og innovative multifilamentproduktet utviklet til

dags dato! Denne linen er en hybridline hvor en

monofil kjerne er smeltet ut i omkringliggende og

flettede fibre. Resultatet er en line som kombinerer

de beste egenskapene fra vanlig sene og

multifilament! Linen er spesialutviklet for haspel-

sneller og gir overlegne kasteegenskaper

sammenliknet med konvensjonelle

multifilamentliner. I tillegg eliminerer Lawson

Fusion Line vindknuter og støy fra stangringene.

En sikker vinner for deg som er ute etter styrke og

krokingsegenskaper i kombinasjon med eksplosiv

lengde og presisjon!

Inngående og unik kunnskap om materialvalg,

pakking av fibre samt «High-Tension» fletteteknikk

gir markedets mest kompakte fletteline! Resultatet

er en line med unik slitasje- og knutestyrke i for-

hold til diameter. Liten strekk og vanninntrengning

er andre egenskaper som fiskeren vet å sette pris

på. Lawson Compact Braid er et resultat av meget

avansert fletteteknikk og har gitt en line med

egenskaper som garantert kommer til å bli høyt

verdsatt av fiskeentusiaster over hele Norge! 

Explorer Haspel                             7’                3-15g              3 delt
Explorer Haspel                             8’                3-15g              3 delt
Explorer Haspel                             8’                7-20g              3 delt
Explorer Haspel                             9’                3-15g              3 delt
Explorer Haspel                             9’                7-20g              3 delt
Explorer Haspel                             9’               10-35g             3 delt
Explorer Haspel                            10’              15-45g             3 delt
Explorer Haspel                            11’              20-60g             3 delt
Explorer Haspel m. pilketopp  9’/6’  30-80g/100-400g   2 delt

LAKSESPINNER Markedets rimeligste 3-delte fullkarbon-
stang?

Seeberg hels. ann. Fusion Compact 03 2010_Layout 1  18.03.10  14.52  Side 1

a n b e f a lt  l i t t e r at u r
Glasspool, Jim (redaktør): Chalk Streams. A Guide to their Natural History 
and River Keeping (2007, utgitt av Test and Itchen Association)
Halford, F.M.: An Angler’s Autobiography (1903)
Hayter, Tony: F.M. Halford and the Dry-Fly Revolution (2002)
Overfield, T. Donald: The Way of a Man With a Trout (1977)
Robson, Kenneth: The Essential G.E.M. Skues (1998)
Skues, G.E.M.: Minor Tactics of the Chalk Stream (1910)
Skues, G.E.M.: The Way of a Trout With A Fly (1921)
Skues, G.E.M.: Itchen Memories (1951)
Skues, G.E.M.: Itchen Memories (1999, ny utgave med forord av Roy Darlington)
Walker, C.F.: Angling Letters of G.E.M. Skues (1956)
Her kan du lete etter bøkene, både førsteutgaver og nye utgivelser:  
www.bookfinder.com 
www.ffcl.com

Kalkelvsesongen er misunnelsesverdig lang.  
Denne døgnflua (Baetis) klekker i månedsskiftet 
oktober/november.

Beliggenhet: De berømte kalkelvene Test, Itchen og Avon renner i SørEngland, 
hovedsakelig i Hampshire og Wiltshire. Men du finner også noen i Berkshire og 
Dorset.
Sesongen: Ørretsesongen starter gjerne tidlig i april og fortsetter en kortere eller 
lengre periode ut i oktober, avhengig av hvilken strekning du fisker på. Slutten 
av mai og begynnelsen av juni, når elvesanddøgnflua (Ephemera danica/Mayfly) 
klekker, regnes gjerne som sesongens høydepunkt. Harr kan man i hovedsak 
fiske hele vinteren, men igjen er det lokale variasjoner.
Utstyr: En 4’er eller 5’stang er ypperlig. Enkelte lokale fiskere og guider insis
terer på 0,12 mm i fortomspiss, men 0,15 mm fungerer som regel godt. Årstid 
avgjør fluevalget, men generelle baetisimitasjoner, Black Gnats, et utvalg nym
fer (ikke tillatt overalt), Fflies, noen Ephemera danicaimitasjoner, solide stan
kelbein og vårfluer er greit å ta med. Lokale fluefiskeforretninger har for øvrig et 
upåklagelig utvalg. 
Fisketeknikk: På noen strekninger er kun oppstrøms kasting tillatt, i henhold til 
gamle dagers puritanisme. På andre strekninger er det fritt fram. Dette opplyses 
ved booking. Ørretene er som hjemme: Av og til fryktelig lettskremte, av og til 
overraskende lite sky. 
Reise: Fly til London Heathrow og videre med leiebil. Alternativt Ryanair (fra 
Torp) eller Norwegian til London, Stansted. Samtlige større leiebilselskaper er 
representert på flyplassene. Kjøreturen sørover til de ulike elvene tar ca. to og 
en halv time. 
Overnatting: Et vell av mindre hotell og bed and breakfast i området. 
Fiskekort og priser: Det er dyrt å fiske i de kjente kalkelvene, som oftest fra 
ca. 1000 og 4000 kroner pr. stang/dag. Men gå heller for et par døgn i en av 
hovedelvene, framfor fire dager i kanaler og sideelver (tributaries).
I tillegg til fiskekort trenger du fisketrygd (Rod Fishing Licence). Den koster £3.50 
og kan kjøpes på postkontorene eller på nett: www.environment-agency.gov.uk

Blir de vakrere? En praktfull ørret fra River Itchen.

Kalkelv-fakta


