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KROKSJÖN. Klippor, en 
stilla sjö, sus i träden 
och ett fiskespö i 
handen. 

– Att fiska är som 
balsam för själen, säger 
flugfiskaren Anders 
Helgesson.

En varm junikväll 
begav sig fyra av med-
lemmarna i Abborre-
sjöns fiskevårdsfören-
ing ut till Kroksjön för 
att se om det nappade. 

Och det gjorde det – 
två gånger om!

När det kommer till fiske 
pågår mycket hemlighets-
makeri. Man avslöjar inte 
gärna sina specialtricks för 
vem som helst. Men när Ale-
kuriren var på plats uppe vid 
Kroksjön var det ett öppen-
hjärtligt gäng som gav sig ut 
på en tur i Risvedens vildvux-
na natur.

Trots att väderleken inte 
var optimal för att det skulle 
nappa, varmt och stilla, fast-
nade ändå två Regnbågar på 
kroken innan det var klart.

– Helst ska det komma en 
skur så det kommer ner syre 
i vattnet, säger Ted Håkans-
son, som sitter med i styrel-
sen.

Abborresjöns fiskevårds-
förening har hand om fyra 
sjöar: Stora Kroksjön, Abbor-
resjön, Ottersjön och Bölje-
sjön. 

– Det vi gör är att se till 
att förvalta sjöarna så att folk 
ska komma ut till dem. Sedan 
har vi hand om fiskekorten 
och kontrollerar så att reg-
lerna följs, säger ordförande 
Thomas Jerkrot.

Inför varje ny säsong plan-

teras fisk in i sjöarna. Först 
fångas den upp i Delån för 
att sedan flyttas till sjöarna. 
Fiskekorten är till för att be-
gränsa antalet fiskar som be-
sökare får upp. På kortet, som 
lämnas in till föreningen, 
skrivs även upp vilken sorts 
fisk som nappat.

Sedan det blev möjligt att 
beställa fiskekort via Inter-
net har rapporteringen gått 
betydligt smidigare. 

Året om
För inbitna fiskare är det inte 

bara sommarhalvåret som 
ägnas åt deras stora intresse. 
Bland annat åker de ibland ut 
på isen och pimpelfiskar.

– Vi har varit ute när snön 
räckt upp till midjan. Det tog 
ett bra tag att komma tillbaka 
till klubbstugan kan jag lova.

 För Anders Helgesson 
som enbart håller på med 
flugfiske innebär vintern 
mycket pysslande med att få 
till de rätta insektsdragen.

– Man får titta i magen på 
fiskarna för att få reda på vilka 
insekter de äter. Sedan försö-
ker man tillverka drag som ser 
likadana ut. 

Det är svårt att säga om 
fiske är en uppåtgående trend 
eftersom det varierar mycket 
från år till år. Föreningen har 
kunnat se att intresset ökar 

när många blir arbetslösa.
– Det handlar nog mycket 

om olika perioder i livet, men 
jämfört med på 70-talet är 
det betydligt färre som fiskar 
idag, säger Håkan Nyqvist. 

Sprider kunskap
Det finns många anledning-
ar till att ge sig ut med spöet. 
Lugnet, sporten och gemen-
skapen. Grabbarna i Abbor-
resjöns fiskevårdsförening är 
överens om att det är trevligt 
att ha sällskap och ta en kaffe-
paus tillsammans men sedan 
vill man gärna gå undan för 
sig själv.

– Det är ju samtidigt lite 
sport och snacket går ju 
kring vem som fick först och 
vem som fick störst, säger 
Thomas.

Ted menar att även om 
man håller vissa strategier 
för sig själv finns även viljan 
att dela med sig av sin kuskap.

– Det roligaste är att ge 
ungdomar tips på hur de ska 
göra för de tar verkligen åt 
sig. Skulle jag påpeka något 
för Thomas så skulle han bara 
köra sitt eget race ändå, säger 
han skämtsamt.

Ljuger ni mycket om hur 
stora fiskar ni fått?

– Bildbevis är viktigt, 
annars är det ju ingen som 
tror en, säger Håkan.

Titta det nappar!
– Fiskelyckan var på topp vid Kroksjön
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ABBORRESJÖNS 
FISKEVÅRDSFÖRENING

Bildades: 1967
Ordförande: Thomas Jerkrot
Antal medlemmar: cirka 50
Sjöar: Stora Kroksjön, Abborre-
sjön, Ottersjön och Böjlesjön
Största fångst: Gädda 12,5 kilo 
(finns i klubbhuset)

SJÖFAKTA
Stora Kroksjön
En vacker sjö i Risvedens naturreser-
vat som passar för både spinn- och 
flugfiske. Här fiskas Regnbåge och 
röding med liten stationär vild stam 
av öring som är fredad och måste 
därför släppas tillbaka om man får 
upp en.

Abborresjön
En spinn- och flugfiskesjö som har 
samma sorts fiskar som Kroksjön. 
Även där är öringen fredad. Omgiv-
ningen består av barrskog och 
sankta partier medan stränderna 
främst utgörs ab berg och sten.

Ottersjön
Denna sjö är bra lämpad för famil-
jer och passar bra för såväl metning 
som spin- och flugfiske. Det är aven 
tillåtet att använda flytring. Här finns 
tillgång till både handikappsbrygga 
och toalett.

Böljesjön
Här är endast flugfiske tillåtet och 
det finns flera bra platser att kasta 
ifrån samt fina vadställen. Det finns 
även flytbryggor för att under-
lätta flugfisket. För övrigt består 
omgivningen av barrblandskog och 
hyggen.

Fiskelycka. Håkan Nyqvist och Anders Helgesson visar stolt upp dagens fångst. I bakgrun-
den väntar Jerker Andersson på att det ska nappa igen.

Svår konst. Flugfiske kräver både koncentration och att 
kunna läsa av fisken. Anders Helgesson.kan knepen.

Gemenskap. Ted Håkansson, Håkan Nyqvist, Thomas Jerkrot och Anders Helgesson njuter av fisketuren.Gemenskap. Ted Håkansson, Håkan Nyqvist, Thomas Jerkrot och Anders Helgesson njuter av fisketuren.

Napp. Efter bara någon timme hade två fiskar dragits upp.
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