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Vårdag vid idån
Efter en lång, grå vinter är de första riktiga vårdagarna
något som väcker varje sportfiskare ur vintersömnen.
En vacker aprildag, med lärksång i skyn och tunga lek-
idar i ån, är ingen dålig start på en ny fiskesäsong.

Av Jens
Bursell

Det behövs inte så mycket till idmetet. 
Kompostmask, majs och franskbröd till agn.
Qivertip, waggler- och avonflöte, hagel och
krokar. Polaglasögon.
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ÄÄÄntligen hittar jag ett hål i ridån av pilbuskar och med
solen i ryggen öppnar sig en perfekt vindruta till livet i den
kyliga ån. Vattnet är kristallklart och i den grunda ström-
men kan jag se allt från sniglar och vatteninsekter till
plantor och fisk. Strömmen är jämn och på mitten av
sandbanken, ett par meter från land, kan jag tydligt se fyra
stora idar. Tack vare polaglasögon och medljus tecknar de
sig knivskarpt; pulserande gälar, silverblanka fjäll och
vajande stjärtfenor. Även den delikata övergången mellan
grått och svagt rött anas i de vajande bröstfenorna.

För bara en månad sedan simmade dessa fiskar runt i
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Agnet
skall upp så det virvlar

runt i strömmen några få
centimeter framför fisk-

nosarna.

Liten ström, grunt vatten och fisk som man kan 
iaktta, garanterar intimt och spännande fiske.

Foto: Leif Milling



nosarna. Ett av de bästa tacklen är då ett omvänt pater-
noster. På ett normalt paternoster är kroktafsen längre än
sänketafsen, men på ett omvänt paternoster är det tvär-
tom. 

Årets första id
Till normalt kortdistans uppströmsfiske med omvänt
paternoster, passar som regel en kroktafs som är 10–15
cm kortare än sänketafsen. Används splithagel som för-
tyngning, är det en god idé att binda en liten knut i slu-
tet av tafsen, så att haglen inte glider av tafsen.

Ju lägre spöt hålls och ju längre uppströms som man
fiskar, desto kortare skall kroktafsen vara för att fiska på
samma höjd över botten. Särskilt i starkare ström är det
alltid en fördel att höja spötoppen/quivern så mycket
som möjligt, med syfte att minska strömpressen på

linan.
Lekidar bjuder sällan på vilda fajter.
Trots de uthängande pilbuskarna väl-

jer jag därför en huvudlina på 0,15
och en kroktafs på 0,12. Huvud-
linan kopplas till kroktafsen med

hjälp av en kirurgknut. I slutet på
kroktafsen knyts en krok nr 10. Jag föred-

rar en wide-gape Specialist som agnas med en
liten kompostmask genom 3–4 segment. 

Det är svårt att se fisken klart, men de blänkande
bredsidorna är nog för att beräkna deras ungefärliga
position. På så lågt vatten kan det aldrig försvara sig att
kasta tacklet i huvudet på fisken. Med ett lätt under-
handskast vippar jag tacklet två meter uppströms
ståndplatsen. Med försiktiga lyft i spöt låter jag tacklet
studsa i den långsamma strömmen till hålet. Just när
tacklet passerar strömläet ser jag en bredsida blänka och
samtidigt indikerar ett litet ”drop-back” i spötoppen, att
fisken har tagit agnet. 

Ett stadigt mothugg fäster kroken Fisken svänger
nedöver med stora, långsamma rörelser, och kör fram
och tillbaka i kröken lite längre ned. Fisken fajtar bättre
än vad jag väntat mig, men efter ett par mindre turer
fram och tillbaka vid den motsatta stranden, kan jag
kana in fisken över håvkanten. Det är en fin fisk på lite
över två kilo. De följande timmarna går fisket perfekt
och jag landar en hel del fisk med samma fiskemetod.  

Nedströmsfiske
Efter en stund ebbar huggen ut och en liten rekognoscer-
ingstur med polaglasögonen avslöjar att stimmet har för-
flyttat sig till en djupare ränna 30–40 meter nedströms.

Det är inget annat att göra än att byta plats. Enda sät-
tet att nå fisken är att fiska nedströms. Då fisken fortfa-
rande står på samma höjd över bottnen, blir jag tvungen
att binda ett tackel med lite längre kroktafs för att kun-
na presentera agnet på samma djup som tidigare.

Också på denna plats kastar jag uppströms fisken och
låter tacklet studsa nedåt genom att höja och sänka spö-
toppen. Då tacklet fiskas nedströms, dras linan av rullen

bräckvatten, men som alla andra har de tagit till sig
våren. De har nått målet för lekvandringen‚ de syrerika
och grunda stryken vid övergången från å till bäck. 

Pilbuskaget gör fiske omöjligt. På den motsatta stran-
den finns ett litet hål i växtligheten där man kan få plats
med ett spö. Jag korsar ån en bit uppströms och snart är
jag redo.

Uppströmsfiske med omvänt paternoster
Platsen är inte perfekt. Motljus och nedströms vind ger
problem. På grund av motljuset är det svårt att se fisken
tillräckligt väl för att placera det löslinetacklade betet
perfekt. Dessutom ger nedströmsvinden en snabb och
onaturlig drift av agnet. Lekfisken är extremt skygg.
Vattnet är bara 30 centimeter djupt och vis av tidigare
erfarenheter avstår jag från flöte. Under dessa förhål-
landen med lågt, klart vatten, skulle allt annat än
extremt små low water crystals  bara
skrämma fisken. Storlek 2–4 AAA
flöte är perfekt till idfiske lite längre
nedströms, där djupet är större och
fisken mindre skygg – men inte här.

Då lekfisken inte är på äthumör, gäl-
ler det att presentera agnet strax framför
nosen på dem. Tre–fyra meter uppströms finns en
liten fördjupning där de största fiskarna vilar i strömlä.
Från andra sidan ån hade jag tydligt sett att fisken stod
fem–tio centimeter över botten. I en sådan situation skul-
le det inte nytta mycket till med ett normalt paternoster,
som presenterar agnet på botten. Agnet skall upp så det
virvlar runt i strömmen några få centimeter framför fisk-

Den-
na gång är det en

stor romtung hona på
2,4 kilo.

En vårdag
vid ån och
en präktig id
är skön bot
mot vinterns
fiskeläng-
tan.
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Iden ger sig lojt, nästan motståndslöst och kan återvända till vattenlivet utan upprivande erfarenheter av fajten.
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med öppen bygel. Linavgången styrs med pekfingret på
spolkanten. Efter ett par drifter hugger det. Denna gång
är det en stor romtung hona på 2,4 kilo, som jag kan lan-
da efter en kort men tung fajt. 

När jag fotat och returnerat fisken firar jag fångsten
med en tupplur i vårsolen. Jag lägger mig i gräset. Högt
över mig drillar lärkan livsbejakande. 

Ny taktik
Jag vaknar sent på eftermiddagen. Vinden har dött ut full-
ständigt. Quiverfisket ger inget, så jag beslutar mig för att
återgå  till löslinefiske. Trots att ytfisket är mest effektivt
under sommaren, försöker jag få fisken att stiga genom att
kontinuerligt kasta ut små bitar franskbröt i strömmen.
Efter en kvart försvinner den första biten i ett försiktigt
plask. Fodringen fortsätter och efter ännu ett par tålmodi-
ga minuter stiger fiskarna utan tvekan till läckerbitarna.
Blixtsnabbt knyter jag på en krok i storlek åtta och redan
i första kastet är det en fisk som tar betet. Efter bara tre
sekunder på kroken tappar jag fisken. Kanske skulle jag
ha använt en sexa för att få krokspetsen ordentligt expo-
nerad? Efter ett snabbt skifte till en ännu större wid-gape,
får jag åter hugg, och denna gång sitter kroken ordentligt. 

Under en intensiv halvtimme får jag fem fina idar i
ytan, sedan dör fisket återigen ut. Genom att klämma ett
BB-hagel åtta centimeter ovanför kroken, och låta bröd-
betet driva långsamt sjunkande och svävande fram över
botten, får jag ännu ett par fiskar.

Då solen efter en fin dag, går ned är vinterns fiske-
längtan för länge sen glömd. Mättad av intryck vandrar
jag tillbaka genom skogens vitsippor. Vad mer kan man
önska sig?
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Till uppströms fiske på kort distans passar ett omvänt
pater-noster med kroktafs som är 10-15 cm korta-

re än sänketafsen. Ju längre bort tacklet kas-
tas och ju lägre spötoppen hålls, desto

kortare skall kroktafsen vara för att
hålla betet på samma höjd över

bottnen.
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