Sommarfiske
Sommarfisket är förknippat med nattfiske, och visst är det så att nattfisket är helt
klart det bästa under sommaren. Den absolut bästa tiden för det är från mitten av
juni till mitten av juli, då “sommarmasken” mer eller mindre svärmar varje natt.
Träffar man rätt natt kan man ha ett helt sagolikt fiske med en huggperiod som
sträcker sig över hela natten ända till gryningen. Fisk som vakar och hugger mer
eller mindre övarallt, och det bästa med detta fiske är att det är under denna period
du har störst chans att komma i kontakt med de riktigt grova öringarna.
Under resten utav sommaren och sensommaren kan man ha riktigt bra nattfisken,
men då är det känsligare och allt omkring måste stämma. Oftast är det kortare
huggperioder och inte lika intensivt, ibland kan det vara så att fisken bara är “igång”
under 15-20 minuter på en hel natt.
Platser man bör leta efter för sitt sommarnattfiske är grundklackar som mer eller
mindre är mitt i bland djupområden. Exempelvis grundtoppar på ca 50x50 meter
(även mindre och större platser) och runt om dessa är det +5 meter. När jag skriver
grundtoppar menar jag 1-3 meter. Hittar du platser med öar och skär är det extra
bra, även grunda sund mellan öar. Djupbrantsklackar är oftast bra på nattfiske, men
mer efter ströfisk och är levererar inte lika konsekvent som de andra platserna.
Nattfisket är helt fantastiskt och mycket spännande, framför allt runt om
midsommar. Men, nattfisket är inte ett måste! Jag har haft riktigt bra fiske mitt på
dagen i gassande solsken, det gäller bara att fiska på rätt plats.
Djupbranter där det sluttar ner emot 10 meter och mer kan vara riktigt bra.
Även fisket ifrån båt på friliggande grund är riktigt häftigt!
Till detta fiske måste du nästan ha en riktigt sjunklina, då att du snabbt kommer ner
mot det djupa, kalla vattnet! Om det varit varmt en längre period och kallare väder
kommer in, gärna med frånlandsvindar, då kan det vara läge att åka ut.
Flugvalet kan ibland vara svårt när fisken vakar runt om dig men inte tar på något.
En fluga som nästan alltid fungerar under sommarnattfisket är Dräparmasken,
toppfärger - brun, orange, svart och brun. Annars fungerar räkor i strl STOR riktigt
bra!
/Tellis Katsogiannos

Dräparmasken - ett måste för sommarnattfisket!

Bonus vid nattfiske efter havsöring - Regnbåge (Steelhead)

Tidig junimorgon, notera maskarna vid handtaget som fisken “hosta” upp

60+are som tog precis innan Groningen kom.

