Vårfiske efter havsöring
Fisket efter havsöring förknippas ofta med vårfiske och grunda vikar, och vid just
vårfiske stämmer detta riktigt bra. De grunda vikarna är de första platserna som får
en högre trivseltemperatur och också mer liv i vattnet i form utav föda. Först ut
brukar borstmasken vara och du kan ha riktiga kalasfisken när masken är igång.
Det man bör tänka på vid vårfiske är att gärna hitta stora grundområden där gärna
vinden ligger på in I mot land. Sand och lerbotten med inslag utav tång och sten,
dessa platser brukar sprudla av liv ganska tidigt på säsongen. Platser som har lite
kobbar och skär brukar vara extra bra, mycket för att tidvattensströmmarna ger bra
effekt
Börja alltid med att sakta fiska dig utåt när du vadar och täck av så mycket yta som
möjligt genom att kasta åt många olika håll. Fiska dig igenom området med “ett
kast, ett steg” principen. Hittar du fisken brukar du kunna ha en riktigt trevlig stund
med mycket kontakter. När huggen avtar så gäller det att röra på sig!
Andra platser som ofta är riktigt bra på våren är småbåtshamnar och
varmvattensutsläpp.
Var noga med att fiska ganska långsamt eftersom fisken ofta är ganska trög på den
här tiden av året.När vattnet börjar komma upp emot 6-8 grader kan du börja söka
dig utåt emot de lite tydligare branterna. Gärna fiska platser som är 2-3 meter med
lite tydliga grundtoppar, kanaler och strömkanter.
Utrustning som passar bra är spön emellan #5 och #7, samt att du har en upsetting
av linor som är följande:
Flytlina - En helflytande lina för de tidiga fisket I de grunaste områdena.
Intermidiate - Passar bra till det tidiga fisket om den inte sjunker för snabbt,
annars klockren till fisket på 2-3meters djupen.
Sjunklina - En riktigt sjunklina! Denna måste du nästan ha när du kommer in I maj
och fisken söker sig emot lite djupare branter.
Flugor är oftast inte så noga vid denna årstid, allt ifrån wolly buggers och glittriga
räkor, till stora borstmaskar och små märlor - det mesta fungerar!
/Tellis Katsogiannos

Hamnområden kan vara riktigt bra på våren!

Klockrent vårställe!

Kanonfin aprilöring!

