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Denne artikel skal ikke opfattes som et ”altvidende” indlæg. Dertil er emnet fluefiskeri alt for omfattende – 
og der findes tonsvis af bøger om det, at fiske med flue. Artiklen er mest rettet mod dem, som har lyst til at 
begynde på dette spændende fiskeri, men ikke rigtigt har mod på at gå i gang, da emnet er alt for omfattende 

og fyldt med nye begreber!  
 
Netop dette gør fluefiskeriet så fascinerende og alsidigt! Emnerne er ”kogt” ned til et absolut minimum, 
for derved at give et hurtigt og overskueligt overblik – så man hurtigt kan komme i gang med denne 
spændende form for fiskeri! 
 

Fiske-metode: Tips og råd: 

Tørflue -  
nedstrøms: 

Der fiskes nedstrøms eller tværstrøms i større og bredere vandløb.  
Der kan bruges simple hacklefluer (ingen vinger), fluer med flade og liggende vinger 
eller fluer med oprette vinger.  
Tætte hacklede fluer (”Palmerfluer”) er nødvendige til hurtigt strømmende vand, da 
disse har mere liv.  
Er der store vårfluer på vandet, kan man ”skøjte” eller streame fluen! 
 

Tørflue - 
opstrøms: 

Eneste mulighed i smalle vandløb. 
All-round fluer: Black Gnat, Blue Dun, Greenwell’s Glory etc. 
En “Spent Spinner” illuderer en død eller døende døgnflue. 
Faldskærmsfluer flyder bedst og er holdbare. 
 

Vådflue - 
nedstrøms: 

Der kastes med eller skråt med strømmen – og fiskes mod den. 
Stangspidsen holdes højt, hvorved forfanget synker hurtigere. 
”Dead drift” døgnfluer: March Brown, Blue Dun, Butcher, Tail & Red). 
“Fiskeyngel”: Alexandra, Blody Butcher, Freemann´s Fancy (krop: sølv/guld-tinsel). 
Brug hårvinge i stedet for fjervinge.      
 

Vådflue - 
opstrøms: 

Smalle vandløb – korte kast. Specielt til sky fisk, hvor man står bag fisken. 
Fluen fiskes frit drivende med strømmen lige under overfladen.  
Brug f.eks. ”Spider-fluer”, som kendetegnes ved lange bløde og sparsomme 
fjerfibre, der står mere vinkelret ud fra kroppen end på nedstrømsfluer. 
 

Nymfer: En meget spændende gruppe, som omfatter de mindste til de største og de letteste til 
de tungeste fluer. 
Kan fiskes op- og nedstrøms samt højt og dybt. Nymfer kan være lette og fiskes 
flydende i eller lige under overfladen, hvor de kan efterligne klækkende insekter. De 
kan også være vægtbelastede eller være bundet som tungstensfluer og efterligne 
bunddyr som vårfluelarver og døgnfluenymfer. 
Fiskeri opstrøms foregår med små fluer st. 14-18, som bedst fiskes ”dead drift”. 
Nedstrøms fiskes med større fluer som st. 8-12. 
For at komme ned i niveau med fisken skal man kaste langt opstrøms, så nymfen har 
tid til at synke. 
I roligt vand fiskes med flydeline med et langt synkende forfang. 
 

Streamer og 
Bucktail: 

Disse fluer er slanke vådfluer bundet på langskaftede kroge. De er ofte forsynet med 
markante øjne og skal forestille fiskeyngel. (Målrettet fiskeri efter store fisk). 
Streamer´s har bløde vinger bundet af fjer, til langsomt strømmende vand.  
Buchtail´s har stive vinger bundet af hår, til hurtigt strømmende vand. 
De er bedst først og sidst på sæsonen og skal helst fiskes tværstrøms og så dybt som 
muligt. Fluerne må gerne streame og gives liv ved at trække dem mod strømmen. 
Fluerne skal forestille fiskeyngel og bruges målrettet til fiskeri efter store fisk. Med 
denne fluetype kan man 
provokere fisken, ved at blive ved med at kaste fluen til den! 
 



Laks- og  
havørred: 

Havvandrende fisk tager ikke føde til sig efter tilbagekomst til ferskvand. 
Specielt laks står ofte i Pool´s, d.v.s. det dybe sted i roligere vand (set i 
strømretningen: fosnakke – pool – stryg). 
Fluerne er som regel rene fantasifluer der er strømlinede, hårvingede og bundet på 
sortlakerede enkelt- eller dobbeltkroge med opadbøjet øje. 
Kradse farver skal provokere fisken. Store fluer skal minde om fødeemner fra havet. 
I de varme sommermåneder bruges ofte små sorte højtfiskede fluer, som skal minde 
om føde fra fiskens barndom. 
Luften skal helst være varmere end vandet (de ”magiske” 100 i vandet). 
 

 
 

FLUE: Generelt: 
Ved skift af flue: Den nye flue skal adskille sig markant fra den foregående: 

Form, mønster, farvesammensætning, størrelse, gang i vandet etc. 

Små fluer: Små insekter og nymfer:         St. 12-14�     Normalt ”Dead drift” 

Store fluer: Store insekter og fiskeyngel:   St.� 10-12     Kan tilføres bevægelse 

Forfangslængde: Lavt og klart vand med sky fisk: Ekstra lange og tynde forfang (12 fod) 
Dybt og hurtigstrømmende vand: Meget korte forfang, så fluen kan komme ned (6 f) 

 
 

Vand-temperatur: Affisknings-niveau: 

0-5 grader Fisk så dybt som muligt 

5-10 grader Fisk fra mellemvandet og ned 

10-15 grader Fisk fra mellemvandet og op 

15-20 grader Fisk højt – men også dybt. (Jo varmere des dybere) 

                            


