
I vårt land börjar inte fiskesä-
songen i P&T-sjöar samtidigt, 
den löper istället som en isbry-
tare från söder till norr. I södra 
Sverige börjar säsongen oftast 
i slutet av mars eller början av 
april månad, men i mellersta 
delen av landet släpper isarna 
oftast i slutet av april månad 
och längst upp i landet kan 
början på säsongen dröja fram 
till slutet på maj, eller i värsta 
fall början av juni. Men det ge-
mensamma är att fisket bedrivs 
i kallt vatten, en period som i 
regel kräver att vi fiskar på rätt 
platser, rätt djup, med en pas-
sande lina och med rätt flugor. 

Tidigt på våren är fisken inte så 
rörlig. Oftast befinner den sig 
nära botten där vattentempera-
turen kan bli ett par grader var-
mare än på ytan. Därför är det 
ofta en god idé att fiska djupt 
med sjunklina och förtyngda 
flugor, för att komma i kontakt 
med fisken. Placera dina flugor 
nära botten och ta hem flugan 
så långsamt som möjligt. För 
att fiska så nära botten utan att 
flugan fastnar i den (som ofta 
händer med förtyngda flugor) 
kan man göra på två sätt: 

1. Fiska med sjunk/sinktip 
lina på en kort tafs och bind in 
ett »flytande bete«, en fluga 
som har flytförmåga typ Bobby 
eller olika typer av nymfer som 
är oförtyngda och liknande 
flugor. 

2. De som inte tycker om att 
fiska med sjunklinor, kan fiska 
flytlina med lång tafs (ca 4-6 
m) och förtyngda flugor, typ 
streamers eller nymfer, och på 
detta sätt placera flugorna nära 
botten utan att fastna. 

Flugor som passar bra för 

den här perioden är oftast 
streamers i vitt, rött, gult, 
chartreuse, orange och andra 
färglada nyanser. För den här 
perioden kan man också an-
vända nymfer som finns natur-
ligt nära botten. Jag använder 
oftast en ficksländeimitation 
som jag binder med foam och 
fiskar med sjunklina nära bot-
ten. På det sättet fiskas flugan 
ganska djupt men fastnar inte i 
botten tack vara sin foam-kon-
struktion som ger flytförmåga 
till flugan.

Redan i början på maj börjar 
vattnet bli lite varmare och 
självklart påverkar det fiskens 
beteende. Fisken börjar röra på 
sig mycket mer och letar efter 
mat. Samtidigt kommer kläck-
ningarna igång och det finns 
ett mer varierat utbud av mat 
för fiskarna. Nu är det rätt tid 
att börja leta efter fisk i grund-
vatten och djupkanter som kan 
vara mycket »giftiga«. 

I den här perioden börjar fis-
ken bli mycket mer intresserad 
av insekter som håller på att 
kläcka på ytan och då kan man 
börja fiska mer och mer med 
puppor, torrflugor, hårmyggor 
och skalbaggar. När det gäller 
flugvalet för den här perioden 
kan man allmänt säga att då 
börjar kläckningen av olika 
arter av dagsländor och natts-
ländor, bland annat vasslända 
och några arter nattsländor. Då 
gäller det att fiska med flugor 
som matchar dessa insekter. 
När det gäller nymfer tycker 
jag att olika imitationer av 
flicksländenympher är det rätta 
valet och självklart är alltid en 
guldribbad harörenymf i olika 
storlekar aktuell. A

Fyra mönster att testa för vårens regnbågsfiske.

Alla säsonger har sina förutsättningar. 
Zeljko Babic visar fyra bra mönster för 
det tidiga P&T-fisket efter regnbåge.  
T E X T  &  F O T O  Z E L J K O  B A B I C 

Islossningsflugor

Lyckas på 
våren
När vattnet är kallt:
♦  Fiska djupt efter isloss-

ningen när vattnet är kallt. 
♦  Tänk på att det inte bara 

är färgen på din streamer 
som är viktig, välj rätt ma-
terial att binda den med. 
Flugan ska vara mjuk och 
ha en lockande gång i 
vattnet. 

♦  Använd flash eller liknan-
de glimrigt material när 
du binder dina streamers 
för fiske i kallt vatten. 
Färgglada mönster fung-
erar särskilt bra just under 
den här perioden.

♦  Tveka inte att testa dig 
fram, ibland är det inte 
logiken och reglerna som 
ger resultat.

♦  Hämta hem flugan väldigt 
långsamt.

♦  Om det blåser kall vind, 
fiska med vinden i ryggen 
eller på läsidan av sjön.

När vattnet blivit  
varmare:
♦  Var uppmärksam på ak-

tivitet på ytan och kläck-
ningar

♦  Lär dig att tolka olika for-
mer av vak.

♦  Missa inte majfisket, det 
kan vara en mycket bra 
fiskemånad. 

4 effektiva vår-flugor

Zeljko Babic fortsätter sin serie 
om säsongens regnbågsflugor  
i nummer 4, då visar han upp  
ett gäng mönster för den lite 
knepigare sommarperioden.

         CDC Streamer
Krok: TMC 309 B, stl 10-12.
Tråd: TMC Gsp 16/0.
Ögon: Bead chain eyes.
Stjärt: CDC. 
Kropp: Flashabou eller liknande i  
färgen silver.
Hotspot: Orange CDC-fibrer.
Hackel: CDC, samma färg som stjärten.
Vinge: CDC M.Blue dun.
Tidåtgång: 10 minuter.

10
MIN

         Fjädermygga svart
Krok: TMC 2488, stl 14-20.
Tråd: TMC svart.
Kropp: Bindråd (lackeras).
Thorax: Påfågelherl.
Ribb: Flash pearl.
Stjärt: Vit antron eller liknande.
Vinge: CDC natur.
Tidåtgång: 5 minuter.

05
MIN

         Maskfluga
Krok: TMC 100, stl 12-10.
Tråd: Oliv.
Kropp: Maraboufibrer (kroppen  
lindas på en tunnflätad lina).
Huvud: Tungsten 2–3 mm.
Tidåtgång: 15 minuter.

15
MIN

         Foam  
flickslända nymf
Krok: TMC 2312, stl 10-8.
Tråd: TMC 16/0 olive
Stjärt: Maraboufibrer.
Underkropp: 2 mm foam över 
thorax-partiet.
Kropp: Marabou-fibrer.
Ribb: Koppartråd eller liknande.
Thorax: Samma som kropp.
Rygg: Foam 1 mm olive.
Ben: Partridge-fibrer.
Tidåtgång: 10 minuter.

10
MIN
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