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FANGER FLERE: Jens Bursell med flott sjøørret fanget på 
et av hans releaseflue-takler. Med et slikt takkel mister 
du færre fisker, sier Bursell, som har forsket på ulike 
måter å rigge fluer, sluker og wobblere på i flere år. 
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HA DET: En sjøørret vifter farvel etter 
å ha spyttet ut kroken. Med et release-
takkel signert Jens Bursell hadde du 
antagelig klart å lande den. 

KROKER FLERE 
FISKER: Jens Bursells 
release-takkel 
til streamere og 
andre større fluer 
kroker bedre og 
fanger flere fisker 
enn tradisjonelle 
fluer bundet på 
enkeltkrok. 

S  elv de beste streamerkroker kroker 
elendig i den harde delen av 
laksefiskenes kjeft. Dette, kombinert 
med brekkstangseffekten lange kroker 

og sluker ofte gir, er hovedårsaken til at for 
eksempel kystfluefiskere mister over halvparten 
av sjøørretene de har på. Men ved å montere en 
liten treblekrok som dingler like under kystflua 
di, kan du øke fangstraten markant.

I 2011 viste vi i en undersøkelse basert på over 
500 kontakter med sjøørret, at over halvparten 
av kystfluefiskernes ørreter fanget med 
konvensjonelle streamerteknikker, mistes. For å 
belyse problemstillingen foretok vi en omfattende 
kroktest som viste at med streamerkroker i str. 
2–6, som ofte brukes på kystfluer, vil mothaken 
ikke trenge inn i den harde delen av sjøørretens 

Releaseflua

Tekst/foto: Jens Bursell

Danske Jens Bursell, sportsfiskets «Petter Smart», har 
konstruert et fluetakkel som kan fordoble fangstraten din!
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munn med den kraft du effektivt kan forplante til 
krokspissen – selv ikke med et supermothogg. 

Små treblekroker under str. 12 kroker derimot 
fint i de harde munndelene, og jo mindre de er, 
desto bedre penetrerer de. Størrelse 16–18 er som 
skapt til å gi perfekt penetrering og krokhold 
i sjøørretens kjeve, men det holder ikke bare 
å montere treblekroken i enden av en normal 
tubeflue. På de mange mønstre vil nemlig krokens 
gap bli delvis skjult av fluas kropp og eventuelle 
sivbeskyttere o.l. Resultatet blir at du ikke får det 
fulle utbyttet av krokenes penetrasjonsevne, fordi 
krokspissene ikke stikker langt nok ut til at de får 
godt nok tak i første omgang.

For å kunne utnytte det store fangst-
potensialet som ligger i de små krokenes suverene 
penetrasjon, er det nødvendig at krokene er 
helt fritt eksponert asymmetrisk om lag 1 cm 
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9 Av 10 øRRETER LANDES: Sjøørret tatt på release-takkel. Legg merke til den avklipte kroken 
og at flua har glidd opp på fortommen. Treblekroken kroker sikkert i munnens harde deler. 

FÆRRE SKADER: Små treblekroker skader 
fisken mindre enn større enkeltkroker. 
Her ser du to populære sjøørretfluer - UF 
Børstemark (øverst) og Pattegrisen - bundet 
på hhv. Daiichi 2220 str. 4 og Partridge CS 
54 str.4 (t.h.). De originale enkeltkrokene 
fluene er bundet på vil gi mye større kroksår 
enn samme flue monteret med release-
takkel og små treblekroker i str. 16-18 (t.v.). 
Se beregningene på disse krokene samt 
populære laksekroker her: bursell.dk/articles/
fishing/freshwater/salmonids/show/200.

BøRSTEMARK: På release-måten. 

PENETRASJON: Grafen illustrerer resultatet av Jens Bursells 
penetrasjonstest. Som man ser, trenger små treblekroker i ca 
str. 18-12 fint i sjøørretens kjeve, i motsetning til populære 
streamerkroker som f.eks. Daiichi, Gamakatsu og Partridge str. 
6-2, som er illustrert med røde kryss. Innenfor det grønne og blå 
område har du en reel mulighet til å sette krokene med en # 6-8 
kystfluestang. I det røde området mistes mange fisk.

vinkelrett ut fra fluas lengdeakse på den bakerste 
delen av flua. 

Her får du oppskriften på en ny kystflue-
metode som er designet til nettopp dette – 
samtidig med at risikoen for brekkstangeffekt 
elimineres. Release-takkelet vil øke landingsraten 
på dine kystfluer bundet på streamerkrok med 
50–200 %. Selv om teknikken opprinnelig er 
designet for sjøørretfiske, kan grunnteknikken 
selvsagt brukes til de fleste former for fluefiske. 

Bort med BrekkstAngeffekten
Siden 2008 har mine testfiskere og jeg fått om lag 
670 sjøørreter på release-takler med sluk og flue 
kombinert med treblekroker på str. 12 og mindre. 
Ikke vær redd for at dette blir for smått – tvert 
imot: Vi har fått 10 fisker over 5 kg, inkludert 
seks fisker mellom 6 og 8,1 kg! Tendensen er 
klar: Telles samtlige kontakter – også de som kun 
merkes som et lite nøkk – så landes 9 av 10 fisker. 
Telles hoggene på samme måte når det fiskes med 

for eksempel streamer 
eller gjennomløpssluk 
med stor enkelt- eller 
treblekrok, er det rundt 
halvparten som mistes. 
Dette har gjentatt 
seg utallige ganger 
når vi fisker sammen 
med andre som fisker 
konvensjonelt: Antall 
hogg er det samme, 

men der vi lander nesten samtlige av fiskene på 
release-takler, mister tradisjonelle kystfiskere 
omtrent halvparten.

Jeg vil påstå at når noen sjøørretfiskere 
mener de lander de fleste fiskene som hogger 
med tradisjonelle teknikker, så er årsaken at de 
ikke teller alle smånapp og rykk i snøret fordi de 
feilaktig tror at fiskene ikke tar ordentlig.

Selv om det normalt er dårlig 
inntrengningsevne og eksponering av krokspissen 
som er roten til problemet, er det på streamere 
o.l. ofte brekkstangseffekten, som mangedobler 
presset på kroken, som utløser katastrofen når 
kroken river seg løs. Dette er bakgrunnen for at 
jeg i 2010 utviklet et release-takkel beregnet til 
streamere, rørfluer og andre store fluer fra 3–4 
centimeters lengde og oppover. 
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Klipp av krokspis-
sen midt på krok-
bøyen. Slip vekk 
skarpe kanter.  

Træ en str. 2-3 
fluesnapper (a) - 
her Mustad 77145 
- på fortommen. 
Åpningen skal 
vende ned mot 
flua for å redusere 
risikoen for at f.eks. 
ålegress skal hekte 
seg fast. 

Fest den lille tre-
blekroken med en 
opphengerløkke 
(b). Begynn med å 
træ enden av for-
tommen gjennom 
kroken nøyaktig 
som vist. 

Tvinn spissen fem 
tørn rundt fortom-
men. 

Åpne midterste 
tørn med tommel-
fingerneglen, og 
stikk kroken gjen-
nom. Fukt knuten, 
og stram gradvis 
til mens du justerer 
lengden av løkken, 
som helst ikke bør 
være noe særlig 
større enn øyet på 
kroken - dvs. 2-3 mm. Kroken skal kunne dingle fritt. 
La «release-tampen» (c) være.

Den ferdige 
opphengerløkke, 
hvor treblekroken 
er riktig vendt: 
Kun én krok er 
vendt framover, 
og hele krokgapet 
(x) er 100 % fritt 
eksponert. Dette 
optimerer sjansen 
for kroking på 
kun én av treblekrokens kroker og dermed maksimal 
inntrengnigsevne. Samtidig maksimeres sjansen for 
at den forreste kroken griper dypt i kjøttet og gier et 
solid krokhold 

Bind en stopp-
knute med 6 tørn 
av elastisk tråd (d) - 
f.eks. 7 lbs Gardner 
Powergum e.l. 
mellom opphen-
gerknuten og 
fluesnapperen. 
Stram godt til så 
den sitter ordent-
lig. Ved å skyve 
stoppknuten opp 
eller ned på fortommen, justerer du krokens plas-
sering, og kan tilpasse takkelet til forskjellige fluestør-
relser. 

Klipp av en 3-4 
mm bit silikontube 
(e) og træ den 
på tampen. Bind 
en kjerringknute 
(f); den fungerer 
som kontrastopp 
så kroken ikke 
frigjøres for lett 
under fisket. Den 
skal sitte ca 1-1,2 
cm fra opphen-
gerløkka (b); klipp release-tampen (c) 5-6 mm over 
kjerringknuten. Om tuben sklir av, træs den ned over 
det ytterste av tampen (g), hvoretter du holder med 
tennene i den 2 mm lange tampen som stikker ut, 
og trekker tuben (e) på plass over knuten (f).  

Grip rundt 
fluesnapperen 
(a) med en liten 
peang e.l. (h) (en 
slik som brukes til 
å avkroke fisken). 
Monter flua. 

Skyv release-tam-
pen og silikontu-
ben (c + e) over 
den resterende 
delen av krokbøy-
en. Juster treble-
krokens plassering 
så den henger 
fritt eksponert rett 
under fluemate-
rialets underkant. 
Kroken skal henge under den stiplede linja når flua 
holdes vannrett; snørebuen fra stoppknuten (d) til 
opphengerknuten (b) må ikke bue under den sti-
plede linja. Juster plasseringen ved pilene.  

Brekkstangeffekten

Vanlig streamerkrok o.l.
På en streamer trekkes krokspissen 
baklengs ut når der oppstår 
brekkstangeffekt. Kraften er mange 
ganger høyere enn det presset du 
kan legge i stanga. Denne formen 
for brekkstangeffekt er negativ, og 
bør unngås.

Tubeflue
Når det oppstår brekkstangeffekt 
på en tubeflue i mothogget, 
har det i praksis en positiv effekt, 
fordi det øker kraftpåvirkningen 
i den retningen som krokspissen 
penetrerer. Men når først kroken 
er trengt inn, er ytterligere 
brekkstangeffekt uønsket, da det 
kan føre til at kroken overbelastes 
eller «skjærer» seg ut. Den negative 
brekkstangseffekten på rørfluer er 
imidlertid normalt moderat, fordi 
røret er bløtt og flua ofte kan gli 
opp på fortommen når den har 
løsnet fra krokskaftet. 

Release-streamer
Når det oppstår brekkstangeffekt 
i inntrengningsøyeblikket, gir 
det minimal motstand i det 
kroktakkelet frigis. Her er der snakk 
om en positiv brekkstangeffekt, 
som hjelper kroken med å trenge 
inn i fiskemunnen fordi trekket 
kommer i samme retning som 
penetrasjonen.

Brekkstangeffekten blir aldri 
negativ på et release-takkel, 
fordi kroktakkelet frigis lenge før 
brekkstangseffekten øker til et nivå 
som er ødeleggende for krokholdet. 

releAse-tAkkel til streAmerkroker 
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GODT FESTE: Release-takkelet eliminerer brekkstangseffekten du får med vanlige kroker, i 
tillegg til at de små treblekrokene trenger langt lettere in i fiskens harde munndeler.

DÅRLIG KROKING: Sånn ser det ofte ut når 
du setter en streamer str. 4 i kjeven på en 
sjøørret, trekker av 20 meter snøre og gir et 
skikkelig mothogg med en klasse 7-stang. 
Det er ikke merkelig at så mange fisk mistes 
med tradisjonelle sjøørretfluer. 

Release-takkelet til sjøørret består av en liten 
treblekrok, typisk str. 16-18, som er montert i en 
opphengerløkke under flua. Kroktakkelet «semi-
fikseres» med en liten silikontube til bakenden av 
flua så den forblir perfekt eksponert under kast og 
fiske, men frir seg fra flua så den kan gli oppover 
fortommen under kampen. Herved elimineres 
brekkstangseffekten, og risikoen for å overbelaste 
de spinkle krokene, er minimal. 

ni Av ti sjøørreter lAndes
I skrivende stund har vi fått 212 sjøørreter på 
varianter av release-fluetakkelet fisket med str. 

16–18 kroker; enkelte av fiskene har målt hele 
80 cm. Det meste av fisket har foregått ved 
vanntemperaturer under 10 grader, og her har 
release-takkelet fisket med 4–10 cm lange fluer 
hatt en landingsrate på omkring 90 % – i grove 
tall mer enn dobbelt så godt som fangstraten med 
tradisjonelle fluer bundet på store streamerkroker. 

Hoggfrekvensen er den samme, men 
landingsfrekvensen er markant høyere. Et godt 
eksempel er en tidlig vårdag i 2011: På plassen var 
vi tre mann som fisket med flue. Jeg fisket med 
release-takler og landet 6 av 7 kontakter. De to 
andre rutinerte fiskerne landet henholdsvis 1 av 7 

sterke nok?
I kroktesten som du kan se på bursell.dk, 
framgår det tydelig at det presset som skal til 
for å rette ut små treblekroker – selv ned i str. 
16–18 – er langt større enn det presset du 
noensinne vil komme til å legge på en normal 
kystfluestang. Praksis med 714 sjøørreter opp 
til over 8 kg tatt på kroker mindre enn # 12 på 
release-takler og L-rigger, viser at vi ikke har 
rettet ut kroker selv under selv harde fighter.

Release på rørfluer

Rørflue-release er en fordel når du har 
bruk for en flue som kan fiskes meget 
langsomt uten å sette seg fast i bunnen. 
Med plastrør er det med mange mønstre 
mulig å skape en flue som har nøytral 
vekt i vann slik at den «svever» ved 
innsveivingsstopp. Mange mønstre som 
har en markant tykkere bakkropp – samt 
forskjell på opp og ned – eksempelvis 
klassiske rekeimitasjoner, er vanskelige 

å få til å gå korrekt i vannet med en 
konvensjonell rørfluemontering, fordi 
treblekrokens symmetriske plassering 
ikke hjelper til med å orientere flua 
riktig i vannet. Men med en treblekrok 
som er plassert asymmetrisk i forhold 
til fluas lengdeakse, sikrer krokens vekt 
og forskyvning av tyngdepunktet at 
flua vender riktig og går mer stabilt – 
samtidig som den kroker bedre. Release-

rørfluer kroker også markant bedre enn 
tradisjonelt monterte rørfluer.
     Jeg har fisket rørfluer med flere ulike 
release-takler. Du kan lese mer på www-
bursell.dk, men en av de enkleste gjengis 
her. Den er delvis inspirert av den danske 
fluefiskeskribenten Poul Friis, som begynte 
å bruke mine release-takler i 2011.

Lag et 20-30 graders snitt i den utstikken-
de delen foran på tuben med en tapet-
kniv e.l. Varm en nål, og smelt et hull som 
fluesnapperen kan monteres i. (Knutene 
er de samme som under streamer-release 
på s. 53).

Kutt tuben og smelt et hull på samme 
måte i den bakre enden av flua. Lag et 
snitt fra enden av tuben og inn til hullet, 
og dytt enden av fortommen gjennom 
sprekken. Knuten i enden hindrer flua å 
utløse under kast og inntrekk. Ved hogg, 
vil knuten gli ut, treblekroken frigis og 
fluekroppen kan gli opp på fortommen. 

Klar for fisketur. Under fiske vil skråsnittet 
i tuben foran på flua fungere omtrent 
slik som hakeskjeen på en wobbler - den 
får flua til å dykke en smule. Du kan også 
snu flua, da vil den stige under inntrekket. 

og 2 av 6 kontakter. Dette er bare ett av utallige 
eksempler av samme sort. Tallene kan selvsagt 
variere, og for å få et mer nyansert bilde, krever 
det at man har en masse observasjoner – slik 
som i den førstnevnte undersøkelsen som viser 

at kystfluefiskeren i 
snitt mister 62 % av 
sine kontakter i kaldt 
vann, og 36 % ved 
vanntemperaturer 
over 10 grader (basert 
på 534 kontakter). 
Sammenlign disse 
tallene med en 
tapsprosent på rundt 
10 med varianter av 
release-taklene (basert 
på 231 flue- og drøyt 
443 slukkontakter); 
personlig er jeg 
ikke i tvil: Bittesmå 
treblekroker fisket 
asymmetrisk er helt 
sikkert veien fram om 
du er lei av å miste fisk.  

enkel vAriAnt
«Reloose-takkelet» 
er en enkel variant av 
release-takkelet som 
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Fluestang vs. bombarda
Når fluestanga brukes, er det nødvendig 
med en kjerringknute (g) samt 6–8 tørn på 
stoppknuten (d). Jo flere tørn, desto større 
friksjon gir knuten. Akselerasjonen er en 
anelse svakere når det kastes med haspelstang 
og kastedupp. Derfor kan du ofte unnlate 
kjerringknuten (g) samt nøye deg med 4–5 tørn 
på stoppknuten (d). (Bokstavene henviser til 
steg-for steg-bildene på s. 53).

Velg riktig tube
Det er svært viktig å velge riktig release-tube 
(e), så kroktaklet ikke feilutløser under kast og 
inntrekk. Som utgangspunkt bruker jeg 0,5-0,6 
mm silikontube til mine store kystfluer. Opplever 
du feilutløsninger, må du ha en release-tube 
med større friksjon. Det oppnås enten ved å 
bruke mindre diameter, tykkere materiale eller et 
litt lengre stykke. 

Reloose-takkel

L-rigger

Noen fluefiskere syns det er rart at for tommen 
går parallelt med flua. Jeg kan forsikre deg: Det 
gir ikke færre hogg. Har du likevel et problem 
med dette, kan du bruke min «L-rigg», som du 
kan lese mer om på bursell.dk. Det gir samme 
suverene eksponering av små treblekroker, er 
litt lettere å lage og er særlig perfekt til mindre 
fluer, men gir ikke like høy landingsfrekvens som 
releaseflua på litt større fluer. 

jeg opprinnelig utviklet til små wobblere (Alt 
om Fiske nr. 3 2010). Navnet kommer av at det 
egentlig kun er et release-takkel som henger løst – 
eller «loose». Det fungerer supert så lenge du kun 
anvender sparsomt dressede og mindre fluer opp 
til 3–4 cm. 

Et godt eksempel, hvor vi har hatt 
landingsprosenter over 90, er meget spartanske 
varianter av Juletreet, Flammen og Bloody 
Butcher. Utpå høsten 2010 sendte jeg takkelet til 
en av mine testfiskere, Erik Tveskov, som testet 
det på et strippet Juletre str. 4. I løpet av seks 
turer skiftet han mellom å fiske nøyaktig den 
samme flua tradisjonelt og på et reloose-takkel 
– og resultatet var temmelig overbevisende: Av 
21 kontakter på reloose-takkel med en str. 16 
treblekrok mistet han kun én fisk – eller ca 5 % 
av kontaktene. På de turene der han fisket med 
vanlige fluer, mistet han 2/3 eller 67 % av fiskene. 
Reloose-takkelet økte altså hans fangstrate 

med en faktor på nesten 3! Når du fisker med 
reloose-takkel er det viktig at kroken flua bindes 
på klippes av helt oppe hvor fluematerialene 
stopper, da selve krokbøyen ellers kan hemme 
eksponeringen av den lille treblekroken.  

Under fiske med reloose-takkel, faller kroken 
vekk fra flua når du slutter å ta den inn. Derfor 
har jeg primært brukt dette takkelet til tverr- 
eller nedstrømsfiske – eller med relativt høye 
inntagningshastigheter, hvor konstant strømpress 
omkring kroktakkelet gjør at det henger korrekt 
med kroken like under enden av flua. Reloose-
takkelet bør ikke brukes på større og mer buskete 
fluer, da dette «kun» forbedrer din landingsrate 
med 30–60 % i forhold til tradisjonelle streamere.

Prøv selv!
Gevinsten ved å kaste deg over release-takler 
og bitte små treblekroker til dine sjøørretfluer, 
er ikke til å overse. Binder du takkelet riktig 

og gir deg den tida det tar å venne seg til en ny 
metode, vil du bli rikelig belønnet. Er du i tvil, 
så legg merke til hver eneste gang det hogger på 
en av dine vanlige sjøørretfluer. Tell 50 kontakter 
og se hvor mange fisk du faktisk klarte å lande 
– selv det minste napp fra en fisk teller som 
en kontakt. Gjenta så prosedyren med samme 
flue, men fisket med release-takkel og en str. 16 
treble (f.eks. Owner ST36 BC X). Men ta først 
et par prøveturer hvor du for eksempel fanger 
20–30 fisk og vender deg til å justere takkelet 
så det fisker korrekt, samt får fintunet det til 
nettopp ditt fiske. Tell så 50 kontakter, og du vil 
merke en markant forbedring av landingsraten 
– sannsynligvis rundt en fordobling. 30–60 % 
av fiskene er kroket nettopp der hvor du nesten 
aldri ser en streamerkrok sitte. Det er disse 
fiskene du normalt går glipp av når du fisker med 
tradisjonelle, skandinaviske sjøørretmetoder.

En annen fordel med disse taklene, er 
muligheten til å bytte ut kroken hvis den blir 
sløv. Når vanlige streamerkroker blir sløve, er det 
vanskelig å gjenskape den originale skarpheten. 
Dette er bra for krok- og flueprodusenterne, men 
dårlig nytt for deg. Men om du fisker din flue som 
release-flue, er det ikke lenger krokens skarphet 
som setter grenser for dens levetid. Blir kroken 
sløv, skifter du bare til en ny, og du kan bruke flua 
så lenge fluebindermaterielet holder. 

Skal du ha suksess med release-takler, må 
du være oppmerksom på viktigheten av de små 
detaljer – både under takkelbinding og praktisk 
fiske. Særlig i starten er det viktig å være våken 
og sjekke at takkelet hele tida fisker optimalt. 
Men når du først mestrer teknikken og opplever 
at de fiskene du før ikke trodde nappet ordentlig 
plutselig havner i håven, tviler jeg sterkt på at du 
vil angre på det ekstra arbeidet du har gjort for å 
optimere utbyttet av ditt fiske.

Dette takkelet er meget enkelt å lage, og 
metoden fungerer riktig bra med små og 
sparsomt dressede fluer. Men om fluene er 
over 3,5 cm og mer kraftig dresset, bør du i 
stedet velge release-takkelet, som gir en høyere 
krokningsprosent med slike fluer. Treblekroken 
monteres i en liten Rapala-knute med ei løkke 
som er omtrent like stor som krokøyet.

f

«RELOOSE-TAKKEL»: veldig enkelt å lage, 
og fungerer fint på mindre fluer.


