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Torrflugefiske 
Torrflugefisket är ju ett fiske framförallt ovanpå vattnet, men på senare 
tid kan man, tycker jag, också lägga till fisket i ytan, d v s fiske med 
kläckare  och flytande nymfer.  

I strömmande vatten 
I strömmande vatten är det två saker som oftast måste fungera för att fisket med torrfluga ska 
ge utdelning - att flugan flyter bra och högt och att den inte draggar, d v s rör sig annorlunda 
än strömmen. Som allt annat är inget konstant för detta gäller oftast, men ibland kan en 
draggande fluga vara precis det som ger utdelning. Så vet du att det finns fisk i vattnet men 
den vägrar att ta din fint fiskade, högt flytande, icke draggande fluga - gör så att den rör sig åt 
fel håll. Dra lite i linan eller vippa lite försiktigt på spötoppen. 
 
Fiske med dagsländemönster  
Kastet läggs oftast ut snett uppströms för kastar du rakt uppströms kommer din fluglina att 
hamna över den eventuella fisken, vilket troligen medför att den blir skrämd. Lämpliga ställen 
att undersöka i strömmen är ovanför respektive nedanför stenar du ser, men också stenar och 
gropar man inte ser lämnar avtryck i vattenytan. Blankfläckar visar att vattnet stannats upp av 
en underliggande sten. Prova där. Tänk på att fisken har sin blick riktad uppåt/framåt så lägg 
ut flugan en bit ovanför den plats där du tror att fisken finns.  
Om fisken vakar eller på annat sätt visar sig är det lite lättare, men samma regel gäller – lägg 
flugan ovanför den plats där fisken visade sig. 
 
Draggning har jag tidigare varit inne på och det är ett svårt kapitel, eftersom alla felaktiga 
rörelser som flugan gör inte alltid märks av oss fiskare. Strömmar mellan dig och den plats 
där du lägger ut flugan gör att linan kan röra sig i en annan hastighet än flugan vilket nästan 
alltid resulterar i att flugan rör sig felaktigt. Det är därför viktigt att du kan menda linan, vilket 
innebär att man lyfter linan från vattnet och förflyttar den så att den följer samma hastighet 
som flugan. Vid mendningen är det meningen att flugan och tafsen, eller i alla fall tafsspetsen, 
ska vara orörd.  

I stilla vatten 
Vid fiske i stilla vatten är förhållandena ibland svårare, hur konstigt det än låter. Ska man låta 
flugan bara ligga stilla på vattnet – vilket gör att fisket påminner om mete, eller ska man 
långsamt förflytta flugan? 
Som i strömfisket är det den där frågan om draggning. En stillaliggande fluga som plötsligt 
rör sig lite kan vara det som behövs. Ibland behöver man visa fisken var flugan finns.  
En annan sak som påverkar fisket är att fisken i sjön ofta går runt och letar efter mat, vilket ju 
inte så ofta är fallet i strömmen där maten kommer till fisken som står vid det dukade bordet 
och bara öppnar munnen när maten kommer tillräckligt nära. 
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Fiske med nattsländor 
Ett tillfälle när flugan ska röra sig är när man fiskar med 
nattslända på tafsen. Nattsländorna kläcker genom att simma 
eller flyta upp till ytan för att sedan simma mot land. Kastet 
läggs vid strömfiske som vanligt snett uppåt. Simtekniken som 
nattsländorna använder sig av kan efterliknas genom att man 
hasar nattsländan in mot land med korta drag i linan, där 
varierad hastighet och längd på dragen kan användas. Tekniken 
kan också användas vid fiske i strömmande vatten, men då blir 

det inte en rak linje mot land, eftersom strömmen förflyttar flugan hela tiden, utan en zick-
zackliknande rörelse som väl liknar verkligheten.  
 

Alla nattsländor använder inte simmande teknik vid kläckning. En del klättrar upp på blad, 
gräs, stenar och oss fiskare och kläcker därifrån. I vissa fall föregås detta av en förflyttning 
under vattnet simmande, eller i strömvatten drivande med strömmen.  

Att kasta med torrfluga 
Torrflugan gör ofta ett rätt stort motstånd i luften varför den kommer långsamt singlande ner 
mot vattnet när man släpper linan. Ibland går flugan så långsamt att den inte rullas ut 
ordentligt av tafsen. Genom att alldeles i slutet av kastet, när tafsen just ska börja rulla ut, kan 
man påverka detta genom att stoppa linan varvid kraften överförs direkt på tafsen som rullar 
ut snyggt och prydligt. Man kommer alltså inte längre fram bara för att man sträcker sig 
framåt. En sådan rörelse påverkar snarare kastet så att det avstannar och vi får en spagettihög 
av linan och tafsen med flugan på topp. Ingen fisk kan se en fluga som ligger ovanpå en 
linhög.  
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Kasta därför inte torrfluga längre än du och ditt spö klarar av. Förutom att det lätt blir trassel 
gör det också att det är svårare för dig att kroka en fisk som eventuellt tar flugan. Tiden från 
att du ser vaket till att linan hunnit sträckas ut blir för lång så fisken hinner spotta ut den 
falska flugan och bege sig till ett annat ställe.  

Var ska man kasta torrfluga? 
Enkelt uttryckt kan man väl säga att man fiskar där fisken finns, men eftersom vi inte alltid 
vet var den finns så får man söka, eller ge sig tid att försöka se fisken. Om den äter flytande 
föda kommer den förr eller senare att visa sig. Om det blåser lite kan det vara svårt att se de 
försiktiga vaken som harr och röding ger ifrån sig, men öringen brukar märkas genom sina 
mer plötsliga plaskanden.  
 
När det gäller de strömmande vattnen har vi redan varit inne på fråga var och det är egentligen 
inte så märkvärdigt, men i sjöar kan det vara knepigare att veta var man ska söka fisken. 
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Om man inte kan se någon fisk kan man i sjöar och stora sel ändå prova runt uddar och 
friliggande grundområden där vinden kan föra med sig mat, utanför vassar och vid 
vegetationsbälten över och under vattnet samt vid eventuella strömmande partier. Det 
sistnämnda är rätt vanligt i sjösystemen i norra Sverige och Norge. Sjöarna är så uppsplittrade 
att det bildas strömmande partier i stället för åar och bäckar. 

 

Hur är det då med kläckare och flytande 
nymfer?  
Båda dessa varianter fiskas helst driftande i 
strömvatten. Ett undantag kan vara nattsländan 
Rackelhanen som genom dragning i linan kan fås 
att dyka och sedan poppa upp igen när 
sträckningen minskar. Vid rätt tillfälle är den 
oerhört effektiv som äggläggande eller kläckande 
nattslända. Den flytande nymfen fiskas eventuellt 

hem med lugn handtwist eller korta drag i fluglinan om man fiskar den i ett sel eller sjö.   
 
I sjöarna är det mest effektivt att låta en kläckare ligga stilla i ytan, eventuellt med mycket 
försiktiga rörelser som kan efterlikna deras kamp med nymfhuden då de rister och skakar för 
att krypa ut. När de väl har kläckts sitter de stilla på vattnet för att sträcka ut och torka 
vingarna under en varierande tidsrymd. Eftersom de ofta i verkligheten flyr vattnet rätt snabbt 
om det är torrt och fint väder, blir påslagen från fisken ofta våldsamma. Det gäller ju att hinna 
ta flugan innan den flyger sin väg. Här är det alltså risk för tafsbrott om man inte kan hålla sig 
lugn. 
 
© Leif Ehnström 2003 
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Bilagor 
En enkel beskrivning av att göra en vanlig torrfluga – dagslända. 

 

Bindbeskrivningar 
Nattsländan Hjorthuvudet 
Krok: Torrflugekrok 8 – 16 eller streamerkrok 10 – 12 om du vill ha en med lång kropp. 
Bindtråd: Brun eller beige. 
Stjärt: En liten bunt Elk – ganska kort 
Kropp: Dubbad i bindtrådsögla i den färg du önskar. Dubba in lite hjorthår. 
Vinge: Voljc Moser modell 
Framkropp/Huvud: Huvud av muddlermodell med lite hår kvar över vingen och undertill. 
 
Kläckare  
Krok: Torrflugekrok 10 – 16 
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Bindtråd: Passande kroppsfärgen 
Stjärt: Tupphackel 
Kropp: Dubbad cdc 
Vinge: En bunt CDC som bind in vid krokögat och viks över thorax och binds in. 
Thorax: CDC som dubbats i bindtrådsögla. 
Ben: Från thorax. 
 
Flytande nymf 
Binds som vanlig nymf men utan förtyngning och med ett vanligt tupphackel i stället för ett 
mjukare hackel. Hacklet klipps på under och översidan. 
 
 

Handtwist kallas också 
nymftwist och brukar användas 
när man sakta tar in en fluga. 
Tekniken är också ett bra sätt att 
hålla kontakt med flugan. 
 
 
 
 
 
 


