






Fiskekameratene fra 
Nederland mener 
harren er en fan

tastisk matfisk - så 
lenge den tilbere

des fersk_ 

jakt u Fiske 
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AV LARS REIT AN 
TEKST OG FOTO 

Nederlenderen Eelco De Graaff står 
med vann over knærne, mens rådville 
øyne vurderer utvalget i flueboksen. 
Vannstanden er høy, men etter regn-
værsperioden har himmelen slått 
sprekker. Ved Glomma i Koppang 
viser høsten seg igjen fra sin beste 
side, og nå har De Graaff og fiskeka-
meratene inntatt sine posisjoner. 

-Norge er et vakkert land som all-
t id har plass til flere fi skere. Naturen 
og folket lokker meg tilbake, sier 
Eelco De Graaff. 

Han har besøkt Glomma årlig de 
siste seks årene, og benytter gledelig 
opptil fire uker av ferien i Østerdalen. 
Vi er midtveis i september og inne i 
en vanligvis bankers periode for harr-
fiske. De Graaff klør etter å holde i 

Det meste av fisket er og 
vil alltid være et fiske for alle. 
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Små tørrfluer passer ypperlig til høstfisket i Glomma. 

fluestanga nå som Norgesoppholdet 
nærmer seg slutten. Etter fle re runder 
med seg selv, plukker han fram en 
kortvokst døgnflueimitasjon t il 
kommende økt. 

- Harrfi sket kan være vel så bra 
sommers tid som på høsten. Det 

finnes som regel nok insekter selv 
ved høy vannføring. Det er tempe-
raturen som pleier å være den 
avgjørende faktoren. 
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Flott natur og et godt tilrettelagt fiske lokker stadig 
flere fisketurister til Østerdalen. 

Nerver 
Nå varmer sola, og det vaker, men det er vanskelig å 
anslå størrelsen på fisken som spiser kjapt og brutalt 
fra vannfilmen. De Graaffvader ut mot et parti der to 
strøm kanter møtes. Den selvbundne flua i krok 20 

synes, takket være en rosa indikator, og forsvinner 
jevnt og trutt under vann. 

-Småfisk, kommenterer nederlenderen. 
Den indre roen skyldes de storslåtte omgivelsene -

slikt som får en inne på tanken på å flytte hit. 
-Det er befriende å komme seg vekk fra hjem-

landets stress og bråk. l Norge kan du nyte stillheten 
og fiske i fred. 

Enn så lenge. Med fotografen i nakken kommer 
nervene. De Graaff kaster på nytt, kort og presist 
i strømski llet. 

- Nå har jeg prestasjonsangst! 
Så danser flua av gårde i mengden av skummet 

vann, og tilslaget sitter endelig som det skal. Mannen 
er best når det gjelder! Avbrutt av korte jubelrop 
beholder De Graaff roen i kampen mot harrens over-
legne fysikk på hjemmebane. Fisken setter seil og 
skyter fart med strømmen. Snella skriker før fangsten 
spretter i været som en nyttårsrakett. En sprek fisk, 
lita flue og tynn fortom er en nervøs kombinasjon, men 
omsider plasseres fangsten i nettmaskene. 

-Y es, er det virkelig mulig? Min største harr for 
sesongen! 
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Treffsil<kef~ 
Østerdalen er et eldorado for harr

fiske. Mye skyldes en forvaltning 
som har dannet grunnlag for en vel

vokst stamme, mener prosjektleder 

Gudmund Nygaard i Fishspot. 

l takt med utviklingen innen sportsfiske og ny kunnskap 
innen fiskeforvaltning, er det blitt flere endringer av fiske-
regler i Østerdalen. Basert på erfaringer, biologiske under-
søkelser og dokumentert forskning har mange områder gått 
fra et tradisjonelt minstemål til innføring av maksimalmål 
og kvotereguleringer. 

-Harr vokser tregere etter at den har begynt å gyte. 
Ved tradisjonell minstemålsforvaltning fis kes alltid de 
største fiskene ut. Skal fisk bli stor, må den få lov til å bli 
stor, mener Nygaard. 

-Når man ønsker å forva lte et fiske, må man se på hvilke 
må lgrupper en vil utvikle et attraktivt tilbud for. Dersom en 
fisker opp den store fisken raskere enn etterveksten, 
trenger en ikke være rakettforsker for å skjønne at det 
stadig blir færre av dem. 

«Bakke for alle» 
Profesjonaliseringen av sportsfisket gjorde mange kritiske til 
Fishspot etter oppstarten i 2010. l dag synes imidlertid resul-
tatet gjennom «harrdalen» i form av mer og større fisk. Arbeid 
med fisketurisme i innlandet er et samspill mellom svært 
mange faktorer og aktører. Resultater oppnås først når man 
kan sette mange elementer i sammenheng, mener Nygaard. 

- Hvis man har mål innen fiskeforvaltning, må man bort 
fra tanken om at under alle vannflater finnes en slags utøm-
melig kilde. Ønsker man flere store fisker i et vassd rag, må 
det fiskes opp færre. Virkningen blir ofte proporsjonal i for-
hold til de tiltak som settes inn. 

Nygaard sammen likner gjerne fisketilbud med ski-
destinasjoner. 

- Skidestinasjoner har en rekke tilbud (langrennsspor, 
barnebakker, kule løyper og half pipe osv.) fordi de ønsker 
å ha et attraktivt tilbud for ulike brukergrupper. Alternativet 
hadde vært en halvbratt bakke med et skispor der alle skal 
være fornøyde. Tilrettelegging og forvaltning av innlandsfiske 
har i for stor grad vært en bakke for alle, mener Nygaard. 

Store ringvirkninger 
Gudmund Nygaard har merket seg at stadig flere fiske-
turister finner veien til Østerdalen, og ser en svært gledelig 

Forvaltning av innlandsfiske har 
i for stor grad vært en bakke for alle. 




