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AV MORTEN HARANGEN

Her tar du ferieørreten Vestfold forbindes gjerne med laksefiske i Numedalslågen og sjøørretfiske  
i skjærgården. Men det lille fylket ved Oslofjorden har også tilbud til deg som 
foretrekker å fiske brunørret …

Som brunørretfisker i Vestfold har du 
en rekke vann å velge blant. Riktig-
nok er fiskens gjennomsnittsvekt 
beskjeden, men det finnes unntak: 
Vann hvor ørret på rundt 500 gram er 
relativt vanlig og hvor fisk på mellom 
en og to kilo tas hver sommer. 

Å lykkes med å finne og lure dem, 
krever imidlertid forberedelser, og 
som alltid en dose flaks. I denne 
artikkelen får du konkrete tips, men 
ikke glem at små, tilsynelatende 

 uinteressante vann kan by på hygge-
lige overraskelser i form av pen fisk.  

Hvorfor vet jeg ikke, men små vann, 
som aldri ble kultivert i «den sure 
tida», kan likevel ha klart seg fint og 
huser velfungerende ørretstammer. 
Naturen har fikset utfordringene selv. 

Å bruke kart og legge opp en rute 
som også inkluderer små vann, kan 
med andre ord være lurt. Selv har jeg 
fått overraskende stor ørret i vann du 
dekker med bare noen få kast, og selv 

«hull» i myra har vist seg å huse fisk. 
Det er åpenbart ikke størrelsen det 
kommer an på.

Trivelige Larvik-vann 
Larvikmarkas Fluefiskerforening (LFF) 
forvalter fem vann i Vestfold. Øyvann 
og Åsvann ligger i Hvarnes, Bakkane-
tjern ved Ulfsbakk, Steinsvolltjern 
på Ringdal og Hallingdalstjern i 
Vestmarka. 

– Dette er alle trivelige vann, og 

er du heldig med forholdene er det 
absolutt mulig å ta fin ørret. Gjennom-
snittsstørrelsen varierer, men fisk 
på rundt halvkiloen er ikke uvanlig, 
forteller foreningsformann Richard 
Mathiesen.  

Med unntak av Hallingdalstjern, 
hvor det kun er tillatt med fluefiske, er 
alle metoder lov i LFF-vannene. Fiske-
kort kjøpes ved de respektive vannene 
eller langs bomveiene som leder opp 
til dem. 

Sko deg godt  
– Vannene er typiske for Vestfold, 
omgitt av skog og myr. Noen steder er 
det veldig bløtt. Selv om vi har lagt ut 
klopper og i tillegg forbedret tilgangen 
med brygger, så er det nødvendig med 
gode støvler, eller gjerne vadere, sier 
Mathiesen. 

Mens fisket om våren kan være godt i 
alle vann, anbefaler han å prøve  lykken i 
Øyvann og Åsvann i de varme periodene 
om sommeren. Disse  vannene ligger 

noe høyere enn LFFs øvrige tjern  
i  Vestfold, og er i tillegg relativt dype. 

– Min erfaring er at ørreten er mer 
aktive i disse vannene om sommeren. 
Fisker du med flue, prøv en svart eller 
oliven parachute-døgnflue i krok 14 
til 16, eventuelt en maur. De svikter 
sjelden, lover Richard. 

Rik vulgataklekking 
Atkomsten til Vestfolds mange vann  
er gjerne begrenset tidlig i sesongen. 

VESTFOLD:

Vestfold er mer 
enn laks i Lågen 
og sjøørret langs 
kysten. Artikkel-
forfatteren en 
varm sommerdag 
i hjemtraktene  
i Lardal.
FOTO: KJELL HAR ANGEN
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Den som imidlertid 
tar beina fatt langs 

stengte bomveier  
og snøkledde stier, 

kan oppleve et morsomt 
fluefiske. Steinfluer og 

fjærmygg er populære retter  
på ørretmenyen om våren. 
Med varmen kommer årets første 

leptophlebiaer, og gjennom sommeren 
dukker flere andre døgnfluer opp. 

En personlig favoritt er Ephemera vul-
gataene, en ordentlig godbit som klekker 
i et betydelig antall – om man er på rett 
sted til rett tid. Husk å ikke reise hjem for 
tidlig! Kveldene i skogen er verdt å få med 
seg. Idet lyset forsvinner, kan de virkelig 
store fiskene la seg lokke til overflaten. 

Baetisene, med alle sine familie-
medlemmer, er et relativt sikkert kort i 
vannene i sommer-Vestfold. Ørreten er 
glade i dem, og på en varm, lummer dag, 
gjerne med en regnskur eller to, tar de 
ofte til vingene. 

Videre er maur en selvskreven 
 imitasjon i min flueboks, sammen med 
stankelbein og ikke minst vårfluer. 

Barnevennlige Svartangen  
Kjører du fylkesvei 40 nordover fra Larvik, 
kommer du etter om lag 50 kilo meter til 
Lardal. 

Den tidligere kommunen har store 

Mange av Vestfold-vannene er omkranset  
av myr. En maur eller bille servert rett utenfor 
myrkanten, gir ofte resultater. 

FOTO: KJELL HAR ANGEN

områder med skog og atskillige 
vann for den som vil fiske brunørret. 
Svarstad er et godt utgangspunkt, og 
når nettverket av bomveier åpner om 
våren, er det bare å velge og vrake i 
muligheter. 

Svartangen, vest for Svarstad, er et 
interessant område. Vannet Svartan-
gen er stort og lett tilgjengelig, men 
huser i hovedsak liten ørret. Har du 
med barn er det imidlertid fint, siden 
det er relativt enkelt å lure opp en 
«pinne». Men sjansen for å få noe 
penere fisk, er større i de mindre 
vannene rundt. 

Daleelva 
Den som liker å fiske i elv, bør abso-
lutt ta en rusletur langs Daleelva, som 
renner ut fra Svartangen. Etter bare 
noen minutters gange kommer du til 
et spennende parti hvor elva utvider 
seg til en diger høl, før den renner 
videre. Spander noen kast i de ulike 
strømmene, hvor det gjerne står en 
pen ørret eller to. Min beste fisk fra 
nettopp denne hølen, var en ørret på 
omkring 600 gram tatt på nymfe.

I samme område, men noe lenger 
nordvest, ligger Øvre og Nedre Gras-
dalsvann. I likhet med LFF-vannene, er 
disse vannene omkranset av skog og 
myr. Her kan du få riktig så pen ørret, 

og selv om enkelte hevder det motsat-
te, er kilosfisk innen rekkevidde. 

Andre vann som er verdt et forsøk, 
er Lindsverkvann og Flåtavannet, som 
begge ligger i åsene øst for Svarstad.  

Regn gjør susen 
En varm sommer med lite nedbør, 
betyr et tregt ørretfiske. Når regnet 
omsider kommer, gjelder det å følge 
med. Plutselig blir små, normalt 
 uinteressante bekker inn i vannene, 
atskillig mer spennende. Vannstan-
den øker, bekkene forvandles til 
 attraktive og oksygenrike strømmer 
hvor ørreten samles. Osene blir plut-
selig skikkelige hotspots. 

En sommerdag for noen år siden 
hadde det regnet i tre døgn til ende, 
og jeg fulgte utviklingen i oset nøye. 
Da sola omsider tittet fram, pakket 
jeg sekk og utstyr, tok med bikkja og 
reiste til skogs. Vel framme ved oset, 
slo vi oss ned på en provisorisk benk 
av stokker og ventet. 

Jeg hadde knapt rukket å fylle 
kaffekoppen, før en rygg kom til syne 
i strømmen. Et halvt minutt seinere 
viste en ny ørret seg, denne gangen 
én meter lenger ned. Da kaffekoppen 
var tom, hadde jeg sett fire ørreter 
vake i strømmen. 

Klassiske nymfer
Alternativt, om det er varmt i vannet 
og regnet uteblir, kan en nymfe gjøre 
susen. I slike perioder har ørreten en 
tendens til å vise begrenset  interesse 
for kryp på overflaten, men en imi-
tasjon presentert nede i dypet kan 
fungere. 

Personlig har jeg sans for de 
klassiske mønstrene. Med et utvalg 
 fasanhalenymfer, i ulike størrelser, 
med og uten fortynging, er du godt 
rustet til å lure en ørret som sturer 
nede på bunnen. I tillegg kan du 
 gjerne ha noen hareørenymfer klar … 

Kast, la den synke og trekk inn. 
 Varier hastighet og dybde, forsøk 
 gjerne å heve stanga i det nymfa nær-
mer seg land. Plutselig smeller det! 

Kilosfisk i Re 
Tilbringer du sommeren i Tønsberg,  
på Nøtterøy eller Tjøme, bruker du ikke 
lang tid på en kjøretur til Re. Der skal 
det ifølge lokalkjente finnes vann med 
uvanlig stor ørret til Vestfold å være … 

Helge Bjune har fisket i bekker 
og vann i Re siden han var gutt, og 
bekrefter at det går pen fisk i området. 
Han anbefaler Langvannet, mellom 

Når døgnfluenes 
 konge, Ephemera 
 vulgata, klekker, lokkes 
de virkelig store  fiskene 
til overflaten.
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Fiskemulighetene i Re er godt skiltet. For 
 eksempel kan Langvannet by på store over-
rask elser, ifølge lokale fiskere. 

FOTO: HELGE BJUNE

FISKEFAK TA
Fiske i Larvik: www.larvikmarka.no.  
Info/fiskekort ved bomveier/vann
Fiske i Lardal: www.inatur.no. Info/fiskekort  
ved bomveier/vann 
Lardal JFL: https://www.njff.no/fylkeslag/vestfold/
lokallag/lardal/  
Fiske i Re: www.refluefiske.net eller  
www.ramnessportsfiskere.org
Fiske nord i fylket: www.svelvikpor talen.no/  
 leve-og-bo-kategori/fiske/
Tips og kunnskap: www.skittfiske.no, som har  
base i Sandefjord

Ramnes og Høyjord, hvor det hver 
sesong tas fisk på over kiloen. 

– Langvannet kan by på hyggelige 
overraskelser. Siden terrenget er 
bratt og vegetasjonen langs vannet 
tett, kan atkomsten være plundrete, 
men det finnes absolutt plasser hvor 
det er mulig å kaste, forteller Bjune. 
Et alternativ er naturligvis å ta med 
en bellyboat. 

En annen utfordring om som meren 
er at Langvannet er et populært 
badevann. Det betyr at en tur med 
stanga tidlig om morgenen eller i 
sene kveldstimer er å anbefale. 

– Et lite utvalg døgnfluer, mygg og 
landlevende insekter som maur er 
greit å ha i flueboksen, både her og 
 ellers i området, om man skal fiske 
om sommeren. Det samme gjelder 
vårfluer. En streaking caddis, for 
 eksempel, kan lokke ørreten til å ta, 
selv på en treig dag, påpeker Helge.   

Andre vann som er verdt et forsøk 
i Re er Kringlevann som ligger nær 
Langvannet – og Merkedammen. 
Sistnevnte finnes på grensa mot 
 Lardal og Andebu, og er et relativt 
stort, men fint vann – med en god 
bestand ørret i «pannestørrelse».

Når sommer varmen kommer, bør man søke til de høyerelig g ende vannene i Vestfold.
FOTO: MORTEN HAR ANGEN

Leptophlebia 
– døgnfluene 
som markerer 
at våren har 
kommet til 
Vestfold.  
FOTO: MORTEN 

 HAR ANGEN

www.njff.no  8 ▸ 18 79

Slett pagina-tekst- 
boks når annonsen 

er utfallende


